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C I T Y

T O U R

PATRÍCIA NAVES

ARQUITETA E DESIGNER

HELSINQUE

Em temporada na capital fin-
landesa, a arquiteta e designer 
mineira Patrícia Naves, do estú-
dio Oiti, dá dicas para se desfrutar 
do melhor da cidade, nos longos 
invernos ou curtíssimos verões

Minha história de amor com Hel-
sinque começou em 1998. Estava 
no primeiro ano do curso de arqui-
tetura quando fui passar três meses 
lá. A cidade me recebeu coberta de 
neve, com noites intermináveis, frio 
polar e calorosos apertos de mão. 
Tudo à luz de velas e ao som do 
idioma mais peculiar que já ouvi. 

Dessa época, levei amigos 
para a vida toda, uma obsessão 
pelo trabalho do arquiteto Alvar 
Aalto e a certeza de que voltaria. 
Em 2010 comecei um mestrado na 
Aalto University School of Arts, 
Design and Architecture. Deliciosa 
província com trânsito calmo, Hel-
sinque continua a mesma, mas 
ganhou um charme cosmopolita. 

Há uma grande diferença 
entre o inverno e o verão. A expe-
riência do frio é surreal, especial-

mente para almas tropicais. No 
inverno se entende a palavra sisu, 
sem tradução para o português, mas 
que engloba perseverança, credi-
bilidade, e!ciência e honestidade, 
características do !nlandês. Pois, à 
custa de muito sisu, a infraestrutura 
da capital do país funciona, mesmo 
semissoterrada por neve. Não há 
por que não usufruir dos prazeres 
das baixas temperaturas.

A sauna é indispensável. Em 
uma nação de pouca disparidade 
social, todos vão às saunas públi-
cas. Roupa de banho é opcional, 
mas esse é um dos momentos raros 
em que você se sente mais pelado 
quando vestido. Esquiar, patinar 
ou caminhar sobre o Báltico con-
gelado está no topo de minha lista 
de atividades em Helsinque. No 
inverno, a percepção se altera. A 

arquitetura funcionalista !ca ainda 
mais discreta nos dias escuros. 
Helsinque vira uma cidade branca, 
emoldurada por um horizonte cin-
za-avermelhado, como nas pinturas 
expressionistas nórdicas.

No verão, despida da neve 
e sob a insubstituível luz do sol, 
a cidade se revela. A compreen-
são do traçado urbano !ca mais 
clara e eu me pego descobrindo 
novos-velhos prédios. A cidade 
é plana, tem edifícios baixos e 
calçadas largas. Perfeita para 
se explorar a pé. O transporte 
público não desaponta. Os bondes 
são pontuais, confortáveis, segu-
ros e uma ótima opção para se ter 
uma visão geral do lugar. 

Helsinque desacelera no 
verão. Escolas e universidades 
fecham as portas e empresas fun-
cionam só com 10% da força de 
trabalho. A cidade me ensinou que a 
e!ciência e o ócio podem conviver 
bem. É um dos segredos da social-
democracia !nlandesa que, mais 
que a arquitetura de Aalto, é o orgu-
lho do país e de sua capital.Fo
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SA M UJ I

As roupas da loja são carregadas 
da identidade !nlandesa. A marca 
tem como discurso a funcionali-
dade, o amor pelas coisas que são 
realmente necessárias e a gentileza. 
As coleções são compostas de pou-
quíssimos itens, que carregam uma 
atemporalidade estética rara. Há 
também a série Samuji Classics, 
com peças estratégicas que nunca 
saem de moda. A primeira loja da 
grife é mínima, mas !ca no ponto 
mais nobre de Helsinque e conse-
gue ser tão elegantemente simples 
quanto as roupas lá dentro.

R. Pohjoisesplanadi 37  
T + 358 4 0140 3280  

samuji.com
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KO L M E  K RU U N UA

Desde 1952, o Kolme Kruunua é a 
escolha clássica para um momento 
!nlandês legítimo. Esse restaurante 
é um daqueles exemplos raros de 
como sustentar a tradição, sem 
"ertar com a decadência. Da deco-
ração original, completamente 
preservada, os vitrais curvos mere-
cem destaque. Sei que essa escolha 
pede um espírito aventureiro, mas 
vale a pena: trata-se do prato mais 
gostoso da casa.

R. Liisankatu 5  
T + 358 9 135 4172  

kolmekruunua.fi

10

M E R CA D O  D E  PU LG AS 
VA LT T E R I

Helsinque tem excelentes mercados 
de pulgas, especialmente no verão. 
O Valtteri, além de ser o maior 
deles, também é o único que fun-
ciona durante todo o inverno. Nos 
meses mais quentes, as pilhas de 
relíquias e cacarecos transbordam o 
galpão industrial de tijolinhos ver-
melhos onde o mercado acontece e 
tomam conta da rua. Ótima oportu-
nidade para se garimpar clássicos 
do design !nlandês.

R. Aleksis Kivenkatu, 17  
T + 358 9 750 071 
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CA F É  R EG AT TA

O Regatta é uma casinha vermelha 
de madeira, típica do interior, mas 
localizada à beira do Mar Báltico, 
na região central de Helsinque. 
Recomendável durante todo o 
ano, mas no inverno a experiência 
nessa quase casinha de boneca é 
completa. Depois de uma cami-
nhada, os clientes se aconchegam 
em bancos coletivos, se aque-
cendo à custa de muito glöggi 
(bebida quente de maçã), pulla 
(pão de canela e cardamomo) e 
de rara demonstração explícita de 
calor humano. Todo o mundo vira 
amigo dentro do Regatta.

R. Merikannontie, 10  
T + 358 4 0076 0049 
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A A LTO  H O U S E  
A N D  ST U D I O

Helsinque tem bons exemplares das 
obras de Aalto, mas sua casa e seu 
escritório têm uma graça extra por 
estarem conservados do jeito que 
ele os deixou. Além de arquiteto 
genial, ele era uma !gura interes-
santíssima: carismático, sedutor 
e habilidoso articulador político. A 
residência, com móveis e objetos, 
e o estúdio, com projetos e maque-
tes espalhados por toda a parte, 
nos transportam para o universo e 
estilo de vida do mestre. Para arqui-
tetos, programa indispensável. Para 
quem não é, também.

The Aalto House. R. Riihitie, 20 
Studio Aalto. R. Tiilimäki, 20  

alvaraalto.fi
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A RT E K  2 N D  CYC L E

A Artek é a lendária marca de 
mobiliário criada por Alvar Aalto. 
Desde sua fundação em 1935, a 
grife nunca interrompeu a produ-
ção e a distribuição de seus produ-
tos na Finlândia. Isso signi!ca que 
existe uma enorme quantidade de 
móveis antigos, carregados de his-
tória, espalhados país afora. Para 
celebrar a longevidade dos produ-
tos e, ao mesmo tempo, promover 
sustentabilidade, a Artek abriu a 
2nd Cycle, uma loja com jeito de 
museu, onde os móveis usados são 
garimpados e revendidos.

R. Pieni Roobertinkatu, 4-6  
T + 358 5 0595 9262  

artek.fi
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S E A H O R S E

Aberto em 1934, o tradicional restau-
rante é um dos dez favoritos de Tyler 
Brûlé, criador do projeto editorial de 
Wish Casa, Wallpaper e Monocle. 
Famoso pelas pinturas de cavalos 
marinhos em seu interior e pelas por-
ções generosas, é imperdível para se 
provar arenque, salmão e almônde-
gas em receitas tradicionais.

R. Kapteeninkatu, 11 
T +358 9 628 169 

seahorse.fi
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Y RJ Ö N K AT U  I N D O O R 
SW I M M I N G  P O O L

Vários detalhes fazem desse com-
plexo de piscinas públicas um 
espaço único. Construído em 1928, 
sua arquitetura interna é um belo 
exemplar do classicismo do início 
do século 20, que imperava em 
Helsinque antes do modernismo. 
O uso de roupa de banho se tor-
nou permitido em 2001. Permitido, 
mas não obrigatório. Para facilitar, 
há horários distintos para homens 
e mulheres, tanto para as piscinas 
quanto para as saunas. Lembre-se: 
você não terá conhecido a Finlân-
dia até entrar em uma sauna.

R. Yrjonkatu, 21b  
T + 358 9 3108 7401 
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U F F

Em 1998 cheguei a Helsinque mal 
equipada para o frio e fui salva pela 
Uff, rede de brechós abastecida por 
doação, com lucro destinado a 
programas sociais na África. Com 
o tempo, dominei a arte de saber 
em qual loja encontrar o quê. Para 
quem está de passagem, a dica de 
ouro: as melhores peças !cam no 
andar de baixo da Uff da Iso Roo-
bertinkatu. Um pulo lá vale dupla-
mente, pois a “Iso-Roba”, como os 
!nlandeses chamam a rua, é, ao 
mesmo tempo, a rua boêmia e o 
coração do Design District.

R. Iso Roobertinkatu, 4-6  
T + 358 9 2764 7622  

u!.fi
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SAVOY

O Savoy é um restaurante so!sti-
cado, que serve cozinha !nlandesa 
contemporânea. A comida é real-
mente de altíssima qualidade e o 
atendimento, impecável. Mas não é 
isso que faz do Savoy uma institui-
ção nacional. Lá, tudo o que não é 
comestível foi projetado por Alvar 
Aalto e se mantém perfeitamente 
conservado. Seu famoso vaso em 
forma de lago foi desenhado para o 
projeto do lugar. No verão, reserve 
uma mesa na varanda com vista 
para o Esplanadi, parque linear 
onde todo mundo em Helsinque 
faz o footing.

R. Eteläesplanadi, 14  
T + 358 9 6128 5300  

ravintolasavoy.fi

O   
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COSMOPOLITA
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PATRÍCIA NAVES/HELSINQUE CITY TOUR 
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Caneli
R. Iso Roobertinkatu, 46 C 
T + 358 4 0414 4688  
caneli.fi

Café pequeno, simples e com ambiente 
meio “largado”. Latinhas pretas e 
saquinhos de papel craft ocupam as 
paredes, dando aos olhos algo para 
investigar enquanto se saboreia a 
bebida. Chás e batidas com ingredien-
tes energéticos (smoothies) são as 
outras especialidades da casa.

Marimekko
R. Puusepänkatu, 4
T +358 9 758 71
marimekko.com

Conhecida por suas estamparias originais 
e bem coloridas, a loja de tecidos, ves-
tuário, acessórios e decoração foi aberta 
em 1951, conta com mais de 30 designers 
no elenco de colaboradores e hoje vende 
para 40 países, a maior parte deles no 
Norte da Europa e na Ásia.

Design Forum Finland
R. Erottajankatu, 7
T +358 9 6220 810
designforumfinland.fi

Responsável pela promoção do design !n-
landês dentro e fora do país, em especial 
na Europa Central, nos Estados Unidos, 
na Rússia e no Japão, o Forum é mantido 
pela Finnish Society of Crafts and Design, 
fundada em 1875. Conta com um espaço 
expositivo e uma loja.

Chez Dominique
R. Rikhardinkatu 4
chezdominique.fi

Com um cardápio que mistura as culi-
nárias nórdica e francesa, assinado pelo 
chef Hans Välimäkio, o restaurante foi 
aberto em 1998, tem capacidade para 50 
pessoas, além de uma sala para jantares 
privados que comporta 14 comensais. O 
Chez Dominique já recebeu duas estrelas 
do aclamado Guia Michelin.

Stockmann
R. Aleksanterinkatu, 52
T +358 9 1211
stockmann.com

Localizada num prédio de 1930, no Cen-
tro da cidade, a loja de departamentos é 
a maior do país e é famosa pelos produ-
tos de luxo e pelo bem sortido e variado 
setor de alimentos e bebidas.

Café Engel
Reforma de Carl Ludwig Engel
R. Aleksanterinkatu, 26
T +358 09 652 776
designdistrict.fi

O Café teve seu primeiro andar erguido 
em 1765, mas o arquiteto que concebeu o 
projeto é desconhecido. Dois pisos foram 
acrescentados em 1830 pelo alemão Carl 
Ludwig Engel, que dá nome ao estabele-
cimento. Prédios importantes da cidade 
foram criados pelo arquiteto, como a 
Catedral e o Senado.

Artek
R. Eteläesplanadi 18
T +358 1 0617 3480

Fundada em 1935 por Alvar e Aino Aalto, 
Maire Gullichsen e Nils-Gustav Hahl, a 
loja nasceu com o objetivo de “vender 
móveis e promover uma cultura moderna 
de habitação”. Hoje abriga, além de peças 
de Aalto, trabalhos de designers con-
temporâneos, como Shigeru Ban e Harri 
Koskinen, entre outros.

Design District
designdistrict.fi

O bairro dedicado ao design !nlandês 
oferece aos moradores e visitantes uma 
gama de lojas, galerias, o!cinas, museus, 
restaurantes e hotéis. Ao todo são quase 
200 espaços. No coração do lugar estão 
atrações como os museus do Design e da 
Arquitetura Finlandesa e ainda o Design 
Forum Gallery, que abriga uma galeria e 
uma loja com as últimas tendências.

Kiasma (Museu de Arte Moderna)
R. Mannerheiminaukio, 2
T +358 9 1733 6501
kiasma.fi

Ligado à Galeria Nacional Finlandesa, o 
museu tem um acervo com cerca de oito 
mil obras, tendo seu foco principal na 
exibição de arte contemporânea !nlan-
desa e de países vizinhos, associada a um 
programa educacional e ao comissiona-
mento de novos trabalhos. Com projeto 
arquitetônico assinado pelo americano 
Steven Holl, o museu tem teto de vidro, 
paredes brancas, piso de cimento quei-
mado e destaque para a iluminação, que 
apresenta soluções diferentes. 

Design Museum
R. Korkeavuorenkatu, 23
T +358 9 622 0540
designmuseum.fi

Com aproximadamente 75 mil peças, o 
museu promove pesquisa e documenta-
ção nas áreas de arte e design !nlande-
ses, em paralelo à organização de expo-
sições internacionais. O espaço também 
possui um café, com seleção de peque-
nos lanches e vinhos, além de uma 
grande variedade de chás. Já na loja de 
souvenires, que conta com produtos pra 
lá de so!sticados, tem desde os clássi-
cos !nlandeses até os lançamentos dos 
jovens emergentes, sem falar na gama 
de livros de design.
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