
NEWYORK, 
NEWYORK 
DIRETORA CRIATIVA E SÓCIA DO E-COMMERCE DE 
MODA OLOOK, HELENA LINHARES CONTA TUDO SOBRE 
SUAS NOVAS DESCOBERTAS NA BIG APPLE

ESCAPE

TOUR FASHIONISTA  
À esq., Helena no Maggie Norris 

Couture; acima, detalhes do ateliê; 
abaixo, bolsa da designer Paige Gamble 

e colar de Prince Dimitri,  
no tour oferecido  

pelo Four Seasons  

EDIÇÃO  ANTONELLA SALEM



ESCAPE

isso, escolhi fazer um tour 
guiado com Sarah Cedar 
Miller, historiadora e fotó-
grafa oficial do Central 
Park há mais de 29 anos. 
Fizemos de carro, para 
poder percorrer tudo, 
um “mundo” a ser ex-
plorado. A água do par-
que é toda potável, in-
clusive a dos lagos. 
Achei isso fantástico e 
senti uma pontinha de 
tristeza pensando na 
falta de cuidado que 
temos com nossos la-
gos e rios. Outro hi-
ghlight, a visita ao Aire 
Ancient Baths. A 
rede de banhos nas-
ceu na Espanha do 
desejo dos sócios 
de retomar as pra-
zerosas práticas dos 

tempos antigos. A unidade de Nova York 
fica nos subterrâneos de uma velha tece-
lagem no SoHo, e colunas, tijolos e ma-
deiras são originais. São seis piscinas com 
temperaturas e sensações diferentes – da 
água quente e bem agitada (a 34oC) à ice 
pool (7oC). Fiz um circuito no qual você 
“acorda” o corpo, relaxa e se sente cami-
nhando nas nuvens. O lugar é lindo, su-
perlimpo, com luz de velas e o azul das 
piscinas se destacando. Desconectei-me 
do mundo externo.

De volta à “superfície”, banho de cul-
tura. Visitei meus museus preferidos. 
Metropolitan, New Museum, Interna-
tional Center of Photography e MoMa, 
onde almocei no Modern, sempre agita-
do. Adorei a posta de bacalhau no forno, 

 C heguei cedinho a Nova 
York e meu quarto já esta-
va pronto. Surpresa: no 48o 
andar do Four Seasons Ho-
tel, a vista era de tirar o fô-

lego. Nova York é uma metrópole frenéti-
ca, cheia de novidades, e olhar tudo isso à 
distância é maravilhoso. Já morei na cida-
de e viajo sempre para lá, mas, dessa vez, 
senti que seria uma experiência diferente. 

A convite de Bazaar, fui visitar a pen-
thouse do Four Seasons. A suíte mais alta 
(e também a mais cara) do país:  são 400 
metros quadrados de área a 244 metros 
do chão, terraços e visão de 360 graus. A 
diária? US$ 45 mil. O espaço é assinado 
pelos arquitetos Peter Marino (responsá-
vel por todas as lojas Louis Vuitton no 
mundo) e I.M. Pei (foi ele quem criou as 
pirâmides do Louvre). Além da vista, me 
apaixonei pelos banheiros. O lavabo, todo 
revestido com olho de tigre, chique e 
inusitado, e o da suíte, com as pias de ônix 
chinês. Os detalhes são superexclusivos, 
como tecidos de fios de ouro 22 quilates 
usados nas cortinas. Animada, já queria 
organizar uma festinha lá em cima, com 
Nova York e o Central Park aos meus pés.  

Sou grande entusiasta do parque e, por 

com crosta de chorizo, espuma de coco e 
óleo de harissa (uma pimenta tunisiana),  
e comer com a vista linda do jardim.  

 D os restaurantes a que fui 
dessa vez, o Cherry foi o 
melhor, do lado do des-
colado Dream Downto-
wn Hotel. O proprietário, 

Jonathan Morr (o mesmo do Bond), con-
cebeu esse japonês com influências fran-
cesas. O combinado de sushis estava incrí-
vel, daqueles que, a cada mastigada, dá-se 
um suspiro. Destaque para o uramaki de 
abacate e atum spicy. Sem esquecer do 
Dean & DeLuca, que amo – adoro almo-
çar lá. Sopas, sushis, saladas, tudo no esque-
ma “fast”. E, para badalar, voltei ao Paul 
Baby Grand, bar inaugurado durante a 
NYFW, de Paul Sevigny, irmão da atriz 
Chloë Sevigny. A decoração é supertro-
pical, o público, praticamente um casting... 
e o barman, top. Melhor drink? Meu voto 
vai para o mojito!

Por fim, ligada em moda que sou, 
como diretora criativa e sócia do Olook 
(:: olook.com.br), experimentei um novo 
serviço do Four Seasons, o Behind the 
Seams. É a chance de  ver como funciona 
o processo criativo de marcas grandes ou 
pequenas, de acordo com seu interesse. 
Visitei três ateliês - Paige Gamble (bolsas), 
Prince Dimitri (joias) e Maggie Norris 
Couture. O terceiro, amazing, cheio de 
referências anos 20, com tecidos nobres e 
bordados. A Maggie foi diretora de cria-
ção e quem começou a linha Collection 
da Ralph Lauren. A alfaiataria é impecá-
vel, e os vestidos circulam pelo red carpet 
em clientes como Nicole Kidman. É por 
essas e outras descobertas que nunca me 
canso de ir a Nova York. 

N A  M A L A

Helena antes de conferir uma  

exposição no Metropolitan Museum

RELAX NA ÁGUA 
Abaixo, as piscinas terapêuticas 

do Aire Ancient Baths, nos 
subterrâneos de uma antiga 

tecelagem no SoHo  

GOURMET  
À esq., a 

penthouse do 
Four Seasons 
Hotel; na foto 

menor, camarão 
empanado do 

restaurante  
Modern; e, ao 
lado, pães no 

Dean & DeLuca

BANHO DE CULTURA 
Acima, à esq., o New Museum; 

e a fachada do MoMa

SANTUÁRIO VERDE
Ao lado, passeio no 
Central Park;  à dir., 

Helena diante de 
uma das cascatas  

do parque
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Schutz, R$ 420

Raphael Falci, 
R$ 800Mixed, R$ 680

Ventura, 
R$ 390

Dior


