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Boom
em Beirute

A capital do Líbano, após anos menos felizes, vive
crescimento vibrante em todos os níveis – turístico,
arquitetônico, hoteleiro. Destino-sensação do Oriente
Médio, agora é um hotspot em escala planetária
por João Miguel Simões
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Se tudo correr como previsto, Beirute vai encerrar 2010

com louvor, ao somar mais de 2 milhões de visitantes anuais.
Pode parecer pouco, sobretudo para o contexto brasileiro, mas
é um feito para um país com apenas o dobro de habitantes, que
viveu, entre 1975 e 1989, uma guerra civil entre cristãos e muçulmanos. Sua situação geográfica, entre a Síria e Israel, traz dores
de cabeça até hoje – por conta do libanês Hezbolhah, o partido
militar xiita. Mas o Líbano, que já foi chamado de “Suíça do
Oriente Médio”, tem feito de tudo para voltar a fazer de Beirute
uma cidade atraente para o jet set internacional.
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Um esforço reconhecido, já que, em 2009, a capital libanesa
conseguiu que o jornal norte-americano The New York Times a
colocasse na primeira posição de lugares a conhecer. Foi o que
bastou para que Beirute ganhasse o status de hotspot, um destino
do tipo “quanto mais quente, melhor”.
A região chamada de Baixa foi a que mais sofreu durante os
conflitos. Mas quem a viu destroçada mal pode hoje acreditar
no que se transformou. No lugar dos despojos surgiu um quarteirão de luxo, onde as semelhanças com Paris ou Milão não são
coincidência. A Solidere é a empresa responsável pelo ambicioso plano urbanístico e não tem hesitado em recorrer a arquitetos-estrelas, como Zaha Hadid ou a dupla Jacques Herzog e
Pierre de Meuron, para cumpri-lo à risca. Entre as ruas Foch
e Patriarch salta à vista a recuperação primorosa dos edifícios
do período do mandato francês e as lojas de grife, como Dior,
Gucci e Louis Vuitton. Mais recentes ainda são, na praça Bab
Idriss, os souks – mercados modernos de Beirute, com um quê de
shopping centers, que substituíram os mercados tradicionais.
Em breve, junto à praça Estrela e à mesquita Mohammed
al-Amin, será inaugurado o primeiro design hotel da cidade, o
Landmark, um projeto de Jean Nouvel. Mas já é possível conhecer o Le Gray, mais recente hotel-boutique, que rouba a cena
com seu arsenal de pop art e sua piscina de borda infinita – um
concorrente de peso para o veterano Albergo, com apenas 30
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Em sentido horário, a piscina do
hotel Albergo, poltronas da Bokja,
o restaurante Tawlet e a livraria e
café PaperCup. Na pág. ao lado, o
calçadão marítimo La Corniche
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suítes e instalado num belíssimo edifício de 1920. Assiste-se, na
cidade, a um revivalismo arquitetônico, com galerias, bares ou
até bed & breakfast instalados em casarões e edifícios antigos.
Em La Corniche, o calçadão marítimo, devem surgir jardins
e cafés, que vão se juntar aos vários clubes, como o La Plage, que
cultivam a boa vida à beira do Mediterrâneo. No bairro emergente Mar Mikhael atrai a atenção o Tawlet, misto de restaurante e galeria, um lugar de conceito único, que serve água em
jarros de vidro soprado e não em garrafas de plástico. E onde se
reúnem pessoas de diferentes etnias e credos em torno da boa
mesa. Beirute é, de fato, a cidade do momento.

De cima para baixo, o
último piso do hotel Four
Seasons, a mesquita
Mohammed Al-Amin e
placas de rua no bairro
muçulmano Hamra

Lugar de moda e design

Em razão do boom imobiliário sem precedentes em
Beirute, que faz surgir uma “Manhattan libanesa”
em plena crise mundial, afirmam-se decoradores
como Annabel Karim Kassar, responsável por lugares
fashion, como o café Balima; arquitetos como Pascal
Tarabay, residente em Milão, mas com vários projetos
renomados na cidade; ou ainda designers como Bokja,
de Maria Hibri e Hoda Baroudi, que fazem furor com
seu mobiliário moderno de inspiração oriental. Todos
nacionais.
Até em bairros que no passado eram mais conservadores, como o boêmio Gemmayze ou o elegante
Achrafieh, aparecem agora lojas de design autoral
e personalizado, como Sarah’s Bag, da dupla Sarah
Beydoun e Sarah Nahouli. Suas bolsas, usadas pela
rainha Rânia da Jordânia ou pela atriz Catherine
Deneuve, são bordadas por mulheres na prisão ou de
áreas remotas do Líbano. Nos artigos para a casa, a
L’Artisan du Liban et d’Orient, fundada há mais de 30
anos e hoje comandada por Nadia Ayoubi El-Khoury,
foi pioneira e abriu caminho para o surgimento de
outras mais recentes. É o caso da Liwan, da designer
Lina Audi, que hoje desponta em Paris com sua linha
de acessórios, mobiliário e vestuário.
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