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Adentrando o imaginário de muitos

 Imaginário... Para Bachelard, graças ao imaginário, a imaginação é essencialmente aberta, evasiva. Durand 
acreditava que é o “conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o capital pensado do “homo sa-
piens”. Já para Lacan, o imaginário seria o aspecto fundamental da construção da subjetividade. 
 Lembra-se daquela novela “América”, que passou no horário nobre da Globo? Pois bem, a autora, Glória Perez, 
balizou suas narrativas e o enredo central de sua história na busca do “sonho americano”. Faz-se necessário res-
saltar o quão perigoso é a entrada ilegal em qualquer que seja o país. Não é isso, obviamente, que é “defendido” 
nesse suplemento. Ao apresentar o exemplo da novela, aponta-se para o fato do cosmopolitismo norte-americano 
encantar tantas pessoas. A cultura deles está presente em inúmeros locais e, com excessões, possue ícones nos mais 
variados prismas das artes e das áreas do conhecimento. Como em tudo na vida, há de se separar o jóio do trigo e 
selecionar o que te agrada. Nessa perspectiva, o “Estrelas de Nova York” convida você para embarcar em algumas 
das melhores expressões desse universo multilateral. You’re welcome! 

A perda nunca estará na moda 
 No dia 20 de outubro, o mundo da moda 
perdeu uma estrela. Na referida segunda-feira, o 
estilista Oscar De La Renta faleceu aos 82 anos. 
Segundo a ABC, a morte do domenicano, - ícone 
da moda que foi diagnosticado com câncer em 
2006 - foi confirmada por um membro da família. 
 A atriz Sarah Jessica Parker declarou: "Foi 
um grande privilégio ser vestida pelo Mr. De La 
Renta em tantas ocasiões ao longo dos últimos 15 
anos. Eu sempre serei grata pelo fato dele me per-
mitir homenageá-lo, bordando seu nome na barra 
de seu vestido glorioso. Ele foi uma inspiração e 
um homem como nenhum outro". 

New York, 
New York
 Frank Sinatra 

Empire State Of Mind

Sinta-se em 
‘‘Friends’’

    Uma réplica inédita do café 
Central Perk, onde o sexteto, 
de um dos seriados mais ama-
dos pelo público, se encontra-
va, será aberta para comemo-
rar os 20 anos da sitcom.  A 

cópia promete apresentar 
itens idênticos aos do seriado.
    No entanto, a atração ficará 
disponível para visitas apenas 

durante um mês e em outro 
bairro, no Soho. A localização 
original do café era em Green-

wich Village. A montagem 
funcionará normalmente, pois 
é uma parceria com uma cafe-

teria que opera no espaço.

“Start spreading the 
news

I’m leaving today
I want to be a part of it
New York, New York”

“New York!    Concrete jungle where dreams are made of
There’s nothing you can’t do.    Now you’re in New York!

These streets will make you feel brand new
The lights will inspire you

Let’s hear it for New York, New York!”
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A magia do cinema é, definitivamente, inexplicável. A telenona modifica vidas e torna ambientes 
ainda mais famosos. Por isso, o fato de Nova York ser cenário de filmes emblemáticos é um ponto 
a ser lembrado. É necessário salientar também o diferente leque de genênos que abarcam a cidade 
como plano de fundo.

King Kong
 A cena final, no Empire State Building, é uma das cenas mais reproduzidas 
da história, aparecendo até em desenhos infantis e comédias.  A versão de 
Peter Jackson é de 2005. O filme retrata uma Nova York mais antiga.

                         Madagascar
  Longa de animação de 2005. É em Nova York que localiza-se o zooló-
gico onde Alex e sua turma moram. Exatamente no Central Park. O filme 
explora a paixão do leão Alex pela cidade.

Sex And The City
 O primeiro dos dois filmes da série, de 2008, é a continuação da vida do 
quar-teto mais amado: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones 
(Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). 
E, claro, tem muita NYC do primeiro ao último minuto. She’s fabulous!

                                                                             Bonequinha de Luxo
 Estrelado por Audrey Hepburn, é símbolo da cidade. Quem nunca sonho em 
tomar um delicioso café em frente a Tiffany? Até o pequeno apartamento 
estilo nova-iorquino de Holly é invejado por muitos. Filme de 1961, venceu 
a dura batalha do tempo e está eternizado na memória cinematográfica.

Ghostbusters O
 Filme de 1984, dirigido por Ivan Reitman, mostra as aventuras Peter, Ray-
mond e Egon, professores universitários de parapsicologia da Universidade 
Columbia. Que o reitor da univerdade perdoem-nos, mas o que há de errado 
em estudar manifestações sobrenaturais e aparições de burros? LOL!
 Uma cena emblemática de caça fantasma foi gravada na New York Public 
Library

Homem Aranha
 Longa de 2002, conta mais uma história de Peter Parker, que aprende que 
com grandes poderes vem enormes responsabilidades. Importante lição, I think.
 O filme é a cara de Nova York. Estações de metrô, os típicos táxis, edifí-
cios empresariais, o teatro onde Mary Jane se apresenta e até o jornal onde 
Paker trabalha são cenários encontrados facilmente pela cidade.
 No filme mais recente de “O Expetacular Homem Aranha” há uma cena de 
tirar o fôlego gravada na Times Square.
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   A modelo Kendall Jenner, que comple-
tou 19 anos no dia 3 de novembro, pisou 
pela primeira vez em um desfile de âmbito 
internacional na última edição da New York 
Fashion Week.

Congrats, Kendall! 

    Por mais uma temporada, a New York Fashion Week agitou não só 
o universo da moda no mês de setembro. Com desfiles de marcas como 
Dior, Calvin Klein, Gucci, Chanel, entre outras, o evento mostrou que 

não ronda apenas a esfera comercial. 
    Algumas tendências foram: o top 
cropped, atentando-se para a modelagem e 
a posição estratégica do recorte; a clutch, 
queridinha das 10 entre 10 fashionistas; as 
modelagens geométricas; o azul e a coleção 
esportiva.      Além de roupas, 

as passarelas exibi-
ram as novidades do 
mundo dos sapatos. 
Carolina Herrera, 
Alejandro Ingelmo, 
Tommy Hilfiger, Nan×
ette Lepore, Alon 
Livine e outras 
grifes desfilaram 
novos modelos de 
sandálias, ankle 
strap e escarpim que 

Na primeira fila: Anna 
Wintour e Sarah Jessica 
Parker rocks! 

    A Barbie também foi à Fashion 
Week, sabia? E, ela registrou tudo 

têm tudo para fazer sucesso na es-tação mais quente do 
ano. Eles também não economizaram nas cores, e abusaram 
de tons como laranja e azul. As sandálias destacaram-se e 
o escarpim foi estrela da noite. 
    Levantando a bandeira de que moda é comunicação, 
Vera Wang declarou em entrevista para “Estrelas de Nova 
York”: “A moda me dá voz. Sempre a usei como plataforma 
para minhas ideias”.

em seu instagram! Além desse evento, ela 
acompanha outras semanas de moda e posta looks 
incríveis. Você ainda não a segue? No problem! 

Follow: instagram.com/barbiestyle
“I got 99 problems but Barbie isn’t one!” 
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    As fotos dessa página correspondem aos musicais: 
“Mamma Mia!” (foto do topo à esquerda); “Chicago” 
(imagem do topo à direita); “Fantasma da Ópera” (se-
gunda foto à esquerda); e, por fim, “Wicked” (segunda 
imagem à direita).
     Quais são os seus musicais favoritos? Mande sua 
resposta para o twitter @estrelasmagazine com a hashtag 
#MusicaisBroadway. 

    O teatro da Broadway é a mais prestigiada 
forma de teatro profissional nos Estados Uni-
dos, além de ser a mais conhecida do público e a 
mais lucrativa para os atores, técnicos e outros 
envolvidos nos espetáculos. Considera-se que o 
teatro da Broadway, juntamente com o teatro do 
West End, de Londres, representa o mais elevado 
nível de teatro comercial no mundo de língua 

Don't forget! 
    Museu em memória do 11 de setembro 
está esperando a sua visita! O memorial 
foi constrído recentemente onde se locali-
zava o próprio World Trade Ceter.

inglesa.
    A expressão “teatro da Broadway” ou 
“espetáculo da Broadway”, ou simplesmente 
“na Broadway”, costuma referir-se a uma 
peça ou musical apresentado em um dos 
39 grandes teatros profissionais locali-
zados no Theater District da ilha de 
Manhattan, em NY.
 Mais informações, acesse: www.broadway.com 

Como funciona a Broadway?
Padrão

   Cada teatro deve ter pelo menos 499 
lugares e estar na área Midtown, 
localizada entre as ruas 41 e 54 e as 
avenidas 6 e 8 em Manhattan.
   O teatro com maior capacidade é o 
‘‘Gershwin Theatre’’, de 1933 lugares, 
que atualmente exibe ‘‘Wicked’’.

Arrecadação
   Uma temporada (abril a abril, 
com 40 espetáculos) pode lucrar 
mais de um bilhão de dólares, com a 
venda de 12 milhões de ingressos.
   O espetáculo mais vendido é o ‘‘Rei 
Leão’’, enquanto o de maior exibição 
foi ‘‘O Fantasma da Ópera’’, com 
mais de 11 mil apresentações.

Produção
   85 mil empregos estão associados 
à Broadway.
   O musical mais caro da história 
é o ‘‘Spider-Man’’, que custou 75 
milhões de dólares.
 Uma opção para quem quer as-
sistir um estilo mais intimista e 
menos turístico, é o Off-Broadway, 
com apresentações do ‘‘Blue Man 
Group’’, por exemplo.

Atores
   Celebridades são um chamariz para reanimar espetáculos 
há muito tempo em cartaz ou são um artifício para produtores 
conseguirem financiarem a produção. Porém, muitos dos famosos 
hoje nas telas de cinema começaram sua carreira na Broadway.
 O salário mínimo  para um ator da Broadway é de U$1600 por 
semana, as celebridades podem ganhar U$40 000 por semana.

Figurinos
 Podem ter em média 400 figurinos, 
destes,  os tecidos devem ser tecnológicos 
e flexíveis, para não atrapalhar as co-
reografias. Vão dos mais simples como 
em ‘‘Chicago’’ aos mais extravagantes, 
como em ‘‘O Rei Leão’’.
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    Nova York é a cidade símbolo do substantivo “cosmopolita”. Com tantas opções, qualquer um pode confundir-
se na hora de decidir como serão os seus dias de turista. Para ajudá-la, listamos algumas das melhores opções de 
locais nova iorquinos para você. Com essas dicas, uma viagem maravilhosa será formada? Absolutely!

Compras
Barney’s New York : 660 Madison Avenue; www.barneys.
com. Uma das lojas de departamentos mais moderna, 
sofisticada e sem caretices de Nova York. 
Hermès: 691 Madison Avenue; www.hermes.com; No andar 
principal, ficam os acessórios e é lá que você pode 
parar e namorar uma divina bolsa Birkin, que virou 
símbolo de poder no mundo todo.
Prada: 575 Broadway; www.prada.com. Uma loja plane-
jada para ser algo entre um museu e um centro de 
pesquisa, assim como desejava Miuccia Prada. 
D&G: 434 West Broadway; www.dolcegabbana.com. Respon-
sável pelas roupas mais curtas, vibrantes e agarra-
das do mundo fashion. 
Cristian Louboutin : 965 Madison Avenue. A loja tem um ar 
romântico, com pouca luz e inúmeras peças de de-
coração. Como diz Carrie Bradshaw: “Hello, lover!” 
Manolo Blahnik : 31 West 54th Street; www.manoloblahnik.
com. Essa é uma das duas únicas lojas do designer 
espanhol de sapatos nos E.U.A.

Restaurantes
Nobu: 105 Hudson Street. O chef japonês que Robert De 
Niro mais gosta e tem uma mesa cativa para sempre.
Sushi Samba: 87, 7th Avenue e 245 Park Avenue South; 
www.sushisamba.com. Fusão entre as culturas japonesa, 
brasileira e peruana.
Downtown Cipriani : 376 West Broadway; www.cripriani.com. As 
it girls do momento sempre estão lá, assim como ce-
lebridades do cinema.
Taj: 48 West 21st Street; www.tajlounge.com. A comida tem 
toques da Índia, França e E.U.A.
Serendipity 3: 225 East 60th Street; www.serenditipy3.com. 
Sorvetes tamanho família! Yummy! 
City Bakery: 3 West 18th Street. Melhor brownie do mundo! 
Em fevereiro, a contece o Festival do Chocolate Quente.
Magnolia Bakery: 401 Bleecker Street. A doceria mínima 
faz os cupcakes mais procurados da cidade.
Ellen’s Stardust Diner: 1650 Broadway. O restaurante ti-
picamente americano tem garçons catando hits o tempo 
todo enquanto entregam seu pedido.
Bungalow 8: 515 West 27th Street. O difícil é conseguir 
uma mesa. Missão impossível de NYC.
Lotus: 409 West 14th Street. Esse club fica “disfarçado” 
de restaurante asiático até a meia-noite. Mas, suba ou 
desça um lance e verá o que é animação de verdade.

Atrações
Bryant Park : 42nd Street. Local que hospeda a Fashion Week.
Gramercy Park : Lexington Avenue (entre a 20th e a 21st Streets). Parque mais privativo e florido de NYC.
Artista Salon and Day Spa: 138, 5th Avenue; www. artistasalon.com. Fechado aos domingos e às segundas. Um 
clima zen domina o ambiente.
Barnes & Noble: 33, 17th Street; www.bn.com. Há mais de 600 filiais da mega-livraria nos Estados Unidos 
desde 1873.
The Metropolitan Museum of Art : 1000, 5th Avenue com 82nd Street. Não abre às segundas-feiras, sua principal 
característica é ter uma amostra significativa de todo tipo de arte já produzida pelo ser humano. Na 
seção “Egito Antigo” há um templo da época dos faraós.
MoMA - The Museum of Modern Art : 11 West 53rd Street; www.moma.org. Fundado em 1929 para ser uma instu-
ição educativa, o museu tem a pretensão de ser o mais relevante do mundo nas artes modernas. E é.
American Museum of Natural History: Central Park W & 79th Street. Viva “Uma Noite no Museu”.
Cinema Village: 22 West com 12nd Street; www.cinemavillage.com. Charmoso até não poder mais, é o cinema mais 
antigo em operação no Greenwich Village, e um dos mais antigos da cidade, inaugurado em 1963.
Sean Kelly Gallery: 528 West 29th Street; www.skny.com. A galeria é especializada em arte contemporânea.

Hotéis
Four Seasons Hotel : 57 East 57th Street; www.
fourseasons.com. A suite presidencial desse 
endereço, de Manthattan, é a mais cara do 
mundo: dez mil dólares a diária. WOW! 
The Plaza: 5th Avenue com Central Park 
South; www.theplaza.com. Desde sua inaugu-
ração, em 1907, o Plaza é uma celebridade. 
Com seu jeito de castelo, encanta a todos.
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    Good morning, girl! Não faz ideia de como ter um dia P-E-R-F-E-I-T-O em Nova 
York? Poupamos o seu trabalho e fizemos um itinerário maravilhoso para você! Let’s go! 
8h: Hora de acordar em Nova York. Você não desejará ficar dormindo até tarde e não 
aproveitar a cidade, certo? Para começar, que tal um bom café da manhã ao lado da 
Tiffany? Em NYC, você acorda ao estilo Audrey Hepburn, aproveitando a vista da mais 
famosa loja de jóias. Bom apetite! 
9h30: Após saborear delícias, o roteiro terá início de fato. O High Line Park ofecerá 
uma combinação entre natureza e toques de requinte, além de uma bela vista da ci-
dade. Carpe diem! 
10h45: Aos seus pés, está o famoso “Empire State Building”. Desfrute desse ponto tu-
rístico e não se esqueça de tirar muitas selfies. 
12h: Pegue o ferry e vá para a Estátua da Liberdade. Presente dos franceses aos norte-
americanos, ela é um dos símbolos de NYC.
13h30: Para o almoço, a junção entre a culinária italiana e a elegância do Upper West 
Side. Seja bem-vinda ao restaurante Carmine’s. Uma excelente pedida é o es-paguete 
com almôndegas. Buon appetito! 
15h: Você está de férias, não é? E, convenhamos, merecidas férias. Trabalhou o ano todo 
para comprar aquele Manolo dos sonhos? Então, divirta-se! Use e abuse do cartão de 
crédito nas infinitas lojas da Quinta Avenida! “She dreamed of para-para-para-dise!” 
17h: Compras exigem um bocado dos nossos pés e as sacolas pendem nos braços... Hora de 
relaxar! SoHo House foi feito para você! Aproveite as mordomias que esse badalado 
spar oferece. Descanse, pois a noite em NYC é ainda mais agitada! 
19h: O melhor cupcake do mundo está a sua espera. Apresentando Magnolia Bakery! 
20h: Lembra-se que a noite em Nova York é a mais fabulosa possível? Você verá que 
isso não é apenas um mito. A Brodway te aguarda ansiosamente! Todavia, são tantas 
peças que a escolha poderá ser algo difícil. Uma sugestão? Assista “Chicago”! Entre 
no universo de Velma Kelly e Roxie Hart. 
23h: Onde encontrar a união entre divertimento, boa comida, excelentes drinks e, quem 
sabe, paqueras? Termine o seu dia com chave de ouro na 40/40 Club. Boa noite!
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Uma jornalista chega em Nova York
 “Once upon a time, an English journalist came to New York...”, é com esta oração que começa o 
episódio número um da primeira temporada da série “Sex And The City”, em 1998. Existe melhor maneira de 
apaixonar-se por essa cidade do que com esse quarteto? Definitivamente, não. Assim, conhecer um centro que 
te traz maravilhosas recordações é um ótimo jeito de passar as férias, não é? Ir a locais onde determi-
nada cena foi gravada, assistir a um show com a tranquilidade norte-americana, ir aos teatros e aos mu-
seus. This is fabulous! 
 Muitos preferem viajar para o campo, procurar ambientes mais “calmos”. Todavia, há quem não con-siga 
ficar longe da agitação de uma metrópole, de São Paulo à Nova York, passando por Tóquio, Paris e Londres. 
 O intuíto de viagens como essa é esquecer os problemas, relaxar e aproveitar o que a vida tem de 
melhor. Uma bela cidade, com ótima companhia e excelentes memórias. Por isso, vamos esquecer por um tempo, 
ao menos, os “defeitos” do nosso destino turístico. Não só de NYC, mas de qualquer lugar escolhido para 
desfrutar um merecido descanso. Afinal, ninguém decide ir para uma cidade pensando em seus aspectos 
negativos, certo? Descanse dos embates entre republicanos e democratas, do nervosismo econômico e político, 
repense em seus possíveis preconceitos. Não amamos um local, uma pessoa ou uma profissão, por exemplo, 
pelo que ela tem de pior e, sim, por suas qualidades e por acreditar em seu poder transformador (cada um, 
claro, em diferentes esferas e de distintas formas). 
 Por falar em âmbito profissional, Candace Bushnell, concedeu uma entrevista para o “Estrelas de 
Nova York” e salientou o quão importante foi a cidade em sua carreira de jornalista. Segundo a autora 
de SATC, para alimentar a sua coluna do jornal, a rua foi a sua grande fonte. “Não há nada mais inpira-
dor”, disse. Ela começou a escrever por gostar tanto de ler e ter interesse em outras pessoas. “Em NYC, 
você tem contanto com todo tipo de gente, de cultura e de histórias. É um local riquíssimo para uma 
jornalista-escritora”. Ah, essa conversa me soa tão familiar... 
 É importante, pois, parar com esteriótipos horríveis. Nova York não é um prato cheio apenas para 
jornalistas. É, na verdade, para todos. Lá aprendemos que você pode ter algo de Carrie Bradshaw, de Sa-
mantha Jones, de Miranda Hobbes, de Charlotte York, de Holly Golightly, de Rachel Green, e por aí vai... 
Compreendemos o diferente e as diferenças, o fantástico e o real e, principalmente, a leveza de viver um 
sonho. 

CRÔNICA/ENTREVISTA


