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LIFESTYLE HIGHLIGHTS

HER PARADISE
Bali kembali memamerkan atraksi lewat ragam tempat menarik, salah satunya adalah
Balquisse Heritage Hotel. Menawarkan
konsep khas Indonesia yang kental, Balquisse
Heritage Hotel membawa para pengunjung
menikmati sisi lain Indonesia yang hangat.
Melalui 15 kamar tamu dengan konsep yang
berbeda serta furniture hotel yang berasal dari
berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa,
Bali, dan Lombok yang membuat Anda seolah menjelajah nusantara.

this month’s

NEWS

ART STATEMENT
Mengulang kesuksesan dari pameran
pertama yang digelar tahun 2013 silam, luxury brand asal Jerman HUGO
BOSS berkolaborasi dengan the
Rockbund Art Museum (RAM) meluncurkan 2015 HUGO BOSS Asia
Art Exhibition di Shanghai. Eksibisi ini
menampilkan enam nominasi seniman
terbaik yang berasal dari wilayah Asia.
Dan seniman asal Filipina, Maria
Taniguchi melalui karyanya berjudul
Untitled berhasil memenangkan
HUGO BOSS ASIA ART Award
2015 tersebut.

ANDERSON’S MUSE
Menjabat posisi prestige di
Loewe, sang creative director
Jonathan Anderson kembali
menunjukkan talentanya.
Kali ini Anderson sebagai
kurator sebuah multimedia art
exhibition yang bertajuk Chance
Encounters pada ajang Art Basel Fair yang
bertempat di Miami pada bulan Januari
silam. Jonathan menghadirkan berbagai
seniman ternama dunia yang menjadi
inspirasinya dalam berkarya. Amusing!

MIAMI MADNESS
One of the most happening art exhibition is back!
Diselenggarkan sejak Desember silam,
event tahunan ini mengambil lokasi di Miami Beach Convention Center. Selama
tiga hari penuh, publik Miami dan dunia
berkesempatan untuk menyaksikan langsung pameran seni dari para seniman, kolektor, dan kurator yang exceptional!
exceptional Salah satunya
Jeff Koons melalui art installation bertema kucing
yang childish namun breath-taking!
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C’EST CHIC!

TEXT

giovani untari, givania diwiya PHOTO GRAPHY ferreira café, chic & basta, kayiwa

20 artisan kontemporer independen
dunia terkurasi dalam online store Chic
& Basta yang berbasis di Quebec,
Kanada. Salah satunya adalah madebylid, Marie-José Gustave, Materia
Prima, dan S. Chapados yang memproduksi objek desain handmade secara
small batch, namun menghasilkan
karya yang penuh estetika keindahan.
Manon Martin dan Louis Durocher,
pasangan penggagas di balik Chic
& Basta, memiliki misi untuk “buy
“
less, buy better”” dengan menyediakan
produk soulful yang otentik. It’s effortlessly chic, indeed
indeed.

THE LEGEND TOUR
Calling all of Harry Potter fans for this news!
Setelah rencana membuat ﬁlm Harry Potter and
The Cursed Child sebagai spin-off dari seri sebelumnya merebak, kali ini sebuah kejutan kembali
datang dengan diadakannya Hogwarts in the Snow
at the Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter. Dalam tur ini, para penggemar
kisah ﬁksi dari penyihir fenomal ini akan diajak untuk
bernostalgia menyaksikan set dekorasi dalam ﬁlm mulai dari Gryfﬁndor common room juga Diagon Alley yang
legendaris, serta salju artiﬁsial yang memenuhi kastil.

DEFYING GRAVITY
Perkenalkan, glassware revolusioner anti tumpah, berﬁtur oxygenation yang menebarkan aroma minuman,
hingga berguna sebagai vas bunga unik. Ini adalah
koleksi Carat oleh KAYIWA, desainer dengan passion dalam seni tradisional Afrika dan Nordic. Dengan
balutan berbagai macam hue, drinkware berbentuk
diamond berfungsi sebagai wadah bagi
bermacam beverage. Mulai dari
cocktails hingga cognac, jus hingga
white wine, atau sekedar air mineral. A modern drinking culture!

A WHOLE NEW WORLD
Ferreira Café kembali dibuka dengan sentuhan
yang memberi semangat baru dan interior dengan
sentuhan industrial serta infusi akar budaya Portugis yang kental. Semua perubahan pada café yang
terletak di Montréal, Canada ini mewakili evolusi
positif tanpa menghilangkan keistimewaan cita
rasa cuisine yang ditawarkan konsisten selama hampir 20 tahun melalui resep klasik, bahan berkualitas dan impressive wine list asli Portugis. Oh, can’t wait!
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