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MANHATTAN VISTA DO QUEENS, num fim de tarde de verão, diante
de um pôr-do-sol incendiário atrás da monumental muralha de con-
creto, é arrebatadora, um apelo irresistível. 

Quem conhece a cidade de filmes e fotos não imagina o gigan-
tismo nem a sensação de cruzar uma das grandes pontes. As bases
submersas da Triborough Bridge são do tamanho das pirâmides do
Egito. A cidade tem enorme intimidade com a água e 600 pontes. Dos
cinco distritos só um, o Bronx, não é ilha. 

UPTOWN X DOWNTOWN 
Assim era Nova York em nosso primeiro encontro. Uptown era limpo,
seguro, afluente, pasteurizado. Além dos ricos abrigava e ainda abriga
escritores, atores e diretores, inclusive o mais nova-iorquino deles,
Woody Allen, atualmente numa fase londrina. Nenhum diretor tratou
a cidade com mais afeto e amor em seus filmes, e a rua favorita dele é a
70, entre as avenidas Lexington e Park.

Os brasileiros ricos que chegaram a partir da década de 1970 tam-
bém se concentraram naquela vizinhança, não muito longe da
Bloomingdale’s, até hoje uma grande atração. Numa cidade que se
destrói e se reconstrói a cada 30, 40 anos, ela é a única das grandes lojas
de departamentos que sobrou naquela região. O Uptown, que vai da
Rua 57 até a 100 e da Quinta Avenida ao rio East, é a área que menos
mudou em Nova York.

Além de Uptown e Downtown, havia o Central Park, hoje tão
nobre e muito mais caro do que nos  anos 60; o Upper West Side, então
decadente, hoje fino; o histórico e boêmio Village, que mudou pouco
apesar do ataque demolidor da New York University, que transforma
residências em dormi tórios e salas de aula; o então ignorado e barato
Chelsea, hoje reduto artístico; o turístico Chinatown, agora um ótimo
endereço residencial e comercial; o hippie, drogado e decadente East
Village, cada dia mais grã-fino; e o mais decadente de todos, o Bowery. 

MANHATTAN AS SEEN FROM QUEENS

is awe-inspiring in a late summer after-

noon, facing a burning sunset behind the

wall of concrete.

People who only know the city second-

hand can’t imagine its sheer size, or the

feeling of crossing one of its grand bridges.

The foundations of the Triborough Bridge

are as big as the Great Pyramids. The city is

intimate with the water and its six hundred

bridges. Of its five districts, only one, the

Bronx, is not an island. 

UPTOWN X DOWNTOWN 

This was New York when we first met:

Uptown was clean, safe, affluent. It was

also home to the wealthy, and writers,

actors and directors, including the greatest

New Yorker of all, Woody Allen. No film-

maker has been more devoted to the city.

The rich Brazilians who arrived since

the 1970s also congregated there, not too

far from Bloomingdale’s, still a major

attraction. In a city that tears itself down

and rebuilds every 30 years or so, it is the

one great department store left in the area.

Uptown, from 57th street to 100th and

from Fifth Avenue to the East River, is the

least changed area in New York.

Besides Uptown and Downtown, there

was also Central Park, now even more
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