
Desde de 2002 f iz c inco 
peregrinações para o lugar que 
considero mais inspirador no mundo: 
a i lha de Coney Island, nas margens 
do Brooklyn, em Nova York. O lugar 

que mais fotografo é o restaurante 
Gregory & Paul's, que recentemente 
mudou de nome para Paul's Daughter. 
Fundado por Paul Georgoulakos e seu 
melhor amigo, logo que chegaram da 
Grécia, em 1962. Na época, a filha, que 
agora cuida do lugar, ainda não fazia 
parte do cenário. 

O prédio original foi 
constru ido em 1939, com cantos 
arredondados e pilares ornamentais. 
Um clássico da arquitetura litorânea 
que foi totalmente reformulado em 

2012. Porém, o que o lugar tem de 
legal são as sinalizações feitas à mão, 
por exemplo as das crianças comendo 
algodão-doce ou o Mr. Shrimp que 
domina as panelas. São brilhantes 
como peças de design devem ser. 

0 que me deixa inspirada é a 
natureza do estilo feito à mão em todo 
o interior e exterior da esquina, 
mostrando a variedade de delícias 
como as linguiças e as balinhas 
características, além, claro, do 
cachorro-quente.que nasceu naquela 
região. Essa essência do feito à mão é 
o que eu mais amo na estética 
colorida do lugar. Os símbolos foram 
criado por Paul há décadas com os 
mesmos traços e agora foram 

restaurados pelo artista Stephen 
Gaff ney, que também criou o novo logo 
do Paul's Daugther. 

Cada item do cardápio é 
escrito nas paredes em verdadeiro 
Technicolor; uma forma 
inocentemente brilhante de 
publicidade de graça. 0 traço 
particular ainda deu o toque para a 
mensagem sobre lavar as mãos nos 
banheiros de empregados. Existe uma 
aura retrô que os símbolos trazem. 0 
lugar é praticamente um pedaço de 
1960 guardado em uma cápsula. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 70, p. 90, jun. 2013.




