
 

 

,Sinopse: Exposição ‘Arte na Fórmula 1’, realizada anualmente no Hotel Transamérica, 
começa no próximo dia 21. Este ano, o artista Paulo Soláriz irá homenagear o designer 
Sid Mosca, que ficou famoso por projetar capacetes para pilotos de Fórmula 1 
 

Exposição ‘Arte na Fórmula 1’, no Hotel Transamérica, começa dia 21 
 
O Hotel Transamérica São Paulo recebe, entre os dias 21 de novembro e 16 de 
dezembro, a exposição ‘Arte na Fórmula 1’, do artista Paulo Soláriz. Este ano, o 
homenageado será o artista e designer Sid Mosca, que ficou famoso por ter desenhado 
capacetes de diversos pilotos da Fórmula 1.  
 
“A ideia de homenageá-lo surgiu de forma natural, motivada pelo grande trabalho que o 
ele realizou para o automobilismo”, explicou Paulo Soláriz, que desde 92 é o responsável 
pela exposição.  
 
A exposição contará com os 15 capacetes mais famosos projetados por Mosca. Entre 
eles, os de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Michael Schumacher e 
Rubens Barrichello. O público ainda poderá ver a escultura projetada por Soláriz em 
homenagem a Sid Mosca. “A escultura é um personagem - Sid, no caso – pintando um 
capacete”, adianta Soláriz. 
 
Sid Mosca faleceu em julho deste ano. Sua carreira começou nos anos 70, quando ele 
decidiu se aventurar como piloto de corridas. Até hoje é lembrado no mundo do 
automobilismo pelas pinturas ousadas nos carros de equipes de Fórmula 1, como Lotus e 
Jordan. O primeiro capacete projetado foi o de Emerson Fittipaldi, na época em que o 
piloto corria na Fórmula 1. 
 
O artista plástico Paulo Soláriz foi o primeiro a trabalhar profissionalmente com o tema 
automobilismo no Brasil. Sua paixão por velocidade começou aos quatro anos de idade, 
quando seu pai o levou para assistir a primeira edição das “Mil Milhas Brasileiras”. Soláriz 
já foi projetista (desenvolveu o primeiro equipamento de efeito solo para  Fórmula Super  
V e vários equipamentos para as montadoras Honda e Yamaha) e piloto de 
motovelocidade. Ele também projetou, 28 anos atrás, o San Marino, capacete mais 
vendido ainda hoje no mercado brasileiro. 
 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
O Hotel Transamérica São Paulo está entre os cinco melhores hotéis do Brasil para 
eventos. Preparado para todos os tipos de eventos sociais ou corporativos, conta com 23 
salas, sendo nove modulares, podendo receber até três mil pessoas. A infraestrutura 
conta ainda com um cyber point, área de exposições, um auditório e o Business Center 
(espaço com recepção, sala de reuniões e escritório privativos).  
 
São 396 apartamentos e uma área verde de 15 mil metros quadrados. É o único da 
capital paulista com campo executivo de golfe, além de duas quadras de tênis, pista de 
cooper, piscina climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem.  
 
O Hotel Transamérica São Paulo oferece opções gastronômicas de alta qualidade, no 
Restaurante Verbena (à la carte, cozinha contemporânea), no Restaurante Anturius 



 

 

(cozinha internacional em sistema de Buffet) e no Piano Bar (ideal para realização de 
happy hours,com vista panorâmica para o campo de golfe).  
 
Trata-se do primeiro de categoria cinco estrelas das Américas a certificar seu sistema de 
qualidade pela ISO 9001. O empreendimento faz parte do Grupo Alfa, conglomerado que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986 e que é composto por empresas de 
diversos setores, tais como Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C. 


