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Luxo, elegânciaeostentaçãopodemserconsi-
derados sinônimos?Aos olhos do lendário hoteleiro
Ian Schrager, à frente do recém-inaugurado New
York Edition, essa ideia não poderia estar mais
equivocada – e ultrapassada. Ambientes clássicos,
commóveis pesados emonumentais lustres de cris-
tal são a antítese do que Schrager planejou para este
que éoquartohotel-boutique comamarcaEdition.
Despido dos símbolos tradicionais de status, oNY
Edition conquista pelo delicado equilíbrio entre
simplicidade e refinamento.

Os interiores sãoassinadosporDavidRockwell,
que buscou “criar uma autêntica experiência resi-
dencial nova-iorquina, repensando o luxo como
algominimalista e essencial”. O arquiteto explorou
uma paleta de tons neutros, enriquecida pela diver-
sidade de texturas e pelo contraste commadeiras
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Em sentido horário, a partir da foto ao lado: um dos quartos, com cabeceira de
madeira escura retroiluminada; o restaurante, cujo lustre é do modernista Eric

Schmitt; a escada monumental, num canto do lobby, que dá acesso ao restaurante;
e a vista da centenária Clock Tower (no centro da foto) emmeio à região do Madison
Square Park. Na pág. anterior, o bar do lobby tem balcão de nogueira e banquetas

revestidas de veludo – ao fundo, o backlight se encarrega do drama

escuras, resultando em uma atmosfera masculina
e elegante,mas nada opressora.

Nos 273 quartos, os hóspedes entram por um
foyer revestidode boiseriede carvalho ebanizado, co-
mo se estivessem em um apartamento sofisticado
da Nova York dos anos 1920. Serenos e confortá-
veis, são quase um refúgio perante a agitação da
“cidade que nunca dorme”, que se transforma em
uma espécie de quadro quando emoldurada pelas
janelas, comvistas para ícones comooEmpire State
e oFlatironBuilding.Na cama, umpainel de carva-
lho retroiluminado faz as vezes de cabeceira.

Um dos pontos altos do NY Edition é sua lo-
calização: o hotel ocupa o emblemático Clock
Tower Building, antiga sede daMetropolitan Life
InsuranceCompany. Construída em 1909 junto ao
Madison Square Park, a torre de 41 andares é con-
siderada patrimônio histórico nacional desde os
anos 1970. Amonumentalidade do prédio, aliás, se
opõe à intimidade das áreas internas, como apon-
ta Rockwell: “Embora oNYEdition esteja em um
belo e imponente edifício histórico, os espaços pú-
blicos e os quartos são intimistas e aconchegantes”.

Outro contraste, que aqui está mais para fusão,
é entre o novo e o antigo, como no restaurante, que
engloba três salas de jantar, uma de bilhar e umbar,
todos com pisos originais de carvalho ebanizado
empadrão espinhadepeixe e lambris demognonas
paredes. As cadeiras e os sofás receberam veludo de
cores vibrantes, e as paredes, 400 fotos emmoldu-
ras barrocas folheadas a ouro 24 k, assim como o
balcão do bar do restaurante, revestido com 3.500
folhas dometal. Sim, umpouco do “velho luxo” po-
de ser bem-vindo aqui. l
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TheNewYorkEdition – 5MadisonAve.Diárias a
partir de US$ 525. editionhotels.com/new-york
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