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Primeira edição da Bienal
de Design reúne cerca
de 600 peças que contam
a história do segmento
no país

O que há de mais representativo para as

diferentes áreas de design no país está

em exposição na l Bienal Brasileira

de Design, que se realiza até o dia

6 de agosto na Oca do Parque

Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Realizado pelo Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, em parce-

ria com o Movimento Brasil

Competitivo (M BC), o evento

tem como objetivo difundir o

design brasileiro no país e no

exterior. Para isso, os organiza-
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dores convidaram um seleto grupo de profissionais

para compor a curadoria da mostra, que tem o
empresário paulista Plínio Musetti como presidente
executivo, e o secretário adjunto da Secretaria de
Estado da Cultura de São Paulo, Fábio Magalhães,
como curador-geral. "O design agrega valor aos pro-
dutos produzidos pela indústria brasileira e é fator
importante para o desenvolvimento social, cultural e
econômico do Brasil", afirma Magalhães. "Essa bie-
nal deve ser um fórum privilegiado de conhecimento

e de debates, envolvendo não apenas designers e
empresários, mas toda a sociedade, para que ela seja
cada vez mais consciente e crítica frente aos objetos
que consome."
Após encerrada essa primeira edição, há a expec-
tativa de que parte das peças expostas seja levada

para outros países, tornando o
trabalho dos artistas nacio-

nais mais conhecido no
exterior. Com entrada

franca, a visitação
é diária, das 10h

às 21 horas. Nos

fins-de-sema-
na, o públi-
co, formado
em grande
parte por es-

tudantes, au-
menta consi-

deravelmente.
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Em exposição, bolsa estilizada em forma do Pão de Açúcar, do
Rio de Janeiro; Puma, veículo criado na década de 60 no país;
Robô Ambiental Híbrido usado pela Petrobras em pesquisas
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Todo o acervo, dividido entre design
de produto e de comunicação, foi
agrupado em painéis temáticos. O
visitante da bienal tem a oportunida-
de de viajar no tempo pelos painéis
"Nosso saber fazer", visualizando
itens que fizeram parte das raízes
culturais brasileiras e representam
fontes para a criação do design
atual, e "Um olhar sobre a história
do design brasileiro", que conta
com produtos de designers que
se destacaram a partir do moder-
nismo. Joice Joppert Leal é a
curadora de ambos.
Em "Produção atual do design",
Marili Brandão selecionou
objetos realizados nos últimos
seis anos, quase todos pre-
miados em concursos inter-
nacionais, como o IF Design
Award, do Industrie Fórum
Design Hanover. Zoraida
Viotti é a curadora de
"Aspectos tecnológicos",

com objetos que, devido à complexidade
de seus projetos e à sofisticação dos meios
empregados na produção, necessitaram de
alta tecnologia, como produtos hospita-
lares desenvolvidos pelo Hospital Sarah
Kubitschek, de Brasília.
O intercâmbio de informações entre o design
tradicional e as empresas de bens de consu-
mo é percebido nos painéis "Embalagens",
do curador Fábio Mestriner, e em "Design
gráfico", com curadoria de Francisco
Homem de Melo. Completa a mostra uma
exposição especial organizada pelo Centre
Georges Pompidou, de Paris, homenagean-
do a francesa Charlotte Perriand, importante
nome do design mundial do século 20.
A realização da primeira Bienal Brasileira de
Design tem o patrocínio master da Petrobras e
apoio do grupo Gerdau, Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência
Brasileira de Promoção de Exportações
(Apex-Brasil), Banco de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Prefeitura
de São Paulo e Confederação Nacional de
Serviços (CNS).
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