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A inspiração vem do escurinho do
cinema
Centro cultural celebra e serve à sétima arte
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Assine Casa Vogue
Edição Digital
Central do assinante

A expressão “escurinho do cinema” acaba de ganhar um novo significado em Madri. A
responsável pela façanha é a nova ala do Matadero, um complexo cultural de milhares de
metros quadrados dedicado inteiramente à sétima arte. O novo setor é todo inspirado nas
salas de exibição, com paredes negras e iluminação conceitual. Suas funções, no entanto,
vão além do entretenimento.

Casa Vogue Brasil en Facebook
Me gusta
A 76,784 personas les gusta Casa Vogue Brasil.

O lugar, dedicado a filmes de não-ficção, abriga uma imensa cinemateca com mais de
1.000 títulos, sets de filmagem e dois auditórios – que, é claro, também funcionam como
salas de cinema. Desenhado pelos arquitetos do escritório local ch+qs, o espaço conta com
escadarias e corredores iluminados com efeitos cênicos vibrantes que, por vezes, lembram
uma projeção.
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Cada ambiente tem seu diferencial. A cinemateca, por exemplo, possui uma série de
pequenas salas de exibição onde qualquer pessoa pode assistir ao acervo. O set de
filmagem tem 250 m! e conta com paredes móveis que permitem a entrada ou o bloqueio
total da luz natural. E as salas de cinema, cada uma delas com capacidade para 240
pessoas, têm assentos cujos números brilham no escuro, sem a necessidade de luz indireta.
Coisa de cinema.

Plug-in social de Facebook

Via KNSTRCT
LEIA MAIS
Ingo Maurer põe LED em papel de parede
Templo metodista vira casa de cinema
Jean Cocteau ganha museu na Côte d'Azur

Alemão pinta o
maior mural da
Ásia: 70 m

Arquiteto propõe Grama 'engole'
Cores se
cidade sobre
carros nas ruas de harmonizam em
trilhos
Taipei
casa feminina

FAÇA SEU COMENTÁRIO
Nome

E-mail

Comentário

Limite de caractere(s): 1490
Log In

Concordo com o term o de uso.

+ NOTÍCIAS

BELEZA

ATUALIDADES

LOJA

MODA

Em gel, caneta, pincel… Como
escolher e aplicar o delineador

Nossos princípios mudam
conforme o cenário, diz pesquisa

Desça do salto e visite a seleção
de sapatilhas

Inspire-se no estilo Flávia
Alessandra pelo Instagram

INTERIORES

DESIGN

ARQUITETURA

LAZER & CULTURA

MOSTRAS & EXPOS

Revista
Assine
Central do Assinante
Expediente

nossas revistas

COPYRIGHT © 2012

ANUNCIE

ASSINE

IMPRENSA

