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cesar cury
agnaldo farias

Arquiteto, professor, curador
e crítico de arte, para a
Bamboo, Agnaldo escreveu
sobre as percepções
artísticas de quem visita as
novas feiras.

edouard fraipont

andré nazareth

O fotógrafo-arquiteto aprecia
a estética e é um colaborador
assíduo da Bamboo. Foi
ele quem clicou a casa de
Adriana Varejão.

Edouard clicou o trabalho do colega
artista, Hector Zamora, “Errante”, em São
Paulo. Fotógrafo e eterno questionador, cursa
atualmente o curso de filosofia da USP. Sua
última individual foi numa das novas galerias
de São Paulo, Hotel Galeria.

héctor zamora

As bienais de São Paulo,
Veneza e Havana são
algumas das mega-mostras
que acolheram suas instalações e intervenções urbanas.
Conheça, aqui, mais sobre
“Paracaidista” e “Errante”.

Um dos ícones da fotografia
brasileira, abriu estúdio e
agenda para a produção do
nosso Wall com acessórios
de cozinha. O resultado é tão
inspirador quanto tudo o que
Cesar faz.

guilherme aquino

Repórter e videomaker, Guilherme vive entre
Milão e Monza. Para Bamboo, preparou
o Power Arquitetura sobre Shigeru Ban,
e escreveu sobre o urbanista americano,
Edward Glaeser.

joão miguel simões

Natural de Lisboa, quando
não está descobrindo algum
destino espetacular pelo
mundo, divide seu tempo
entre sua terra natal e São
Paulo. É dele o texto sobre o
Château la Coste.

marine hugonnier

Nossa linda capa deste
mês – um extrato de Art for
Modern Architecture. Marine
vive na ponte-aérea entre
Londres e Paris e seus filmes,
fotografias e obras sobre
papel já viajaram o mundo.

debby gram

Sempre emprestando
seu talento às páginas da
Bamboo, Debby provou
conosco da culinária e da
boa companhia de Sandra
Bighetti para nossa seção
Gastronomia.

vestido bordado e pintado para mônica filgueiras na década de 70 - sp-arte 2012

10 colaboradores

guilherme wisnik

Crítico de arte e arquitetura,
e professor da Escola da
Cidade, Guilherme é o nosso
novo colunista, no Espaço
em Obra. Nesta edição, ele
escreve sobre Hector Zamora.

mario gioia

Jornalista e curador, organizou exposições no Zip’Up,
espaço para jovens artistas
na Zipper. Nas páginas da
Bamboo, leia o que ele
escreve sobre a galerista Nara
Roesler e a 30a Bienal.
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