
O BOOM DO DESIGN
BRASUCA
É fato: existe um design brasileiro. Esta
constatação é cada vez mais óbvia. Chegamos
à conclusão de que nem se deve mais bater
nessa tecla, sendo que a importância de tal
exercício está diretamente ligada à estética da
modernidade: implica em projetar determinado
valor a um produto de forma que ele tenha
um papel na sociedade, fale por si mesmo,
participe de nossa memória e contemple a
identidade de um país.

Se traçarmos um panorama sobre o design
brasileiro das últimas décadas verificamos que
desde o início do século XX, com a explosão da
arte em todo o mundo e a Revolução Industrial,
a necessidade o fez surgir. Produtos em
série, e sedução por meio da estética fizeram
necessário o processo de criação de imagem
para a venda e consolidação das empresas
no mercado. Nos anos 50 e 60, o Desenho
Industrial já se tornava disciplina de escolas de
arte e marcas próprias eram criadas. Nos anos
70 e 80, escritórios de design, premiações e
veículos voltados a esta prática foram tomando
espaço para firmar o design como profissão e
auxílio à vida frenética da comunidade: gerando
produtos que facilitam a vida do homem e lhe
proporcionam maior conforto.

Nos últimos anos o design brasileiro se tornou
parte de nosso cotidiano. Não só podemos vê-
lo em cartazes, outdoors, roupas, como nos
jornais, em simples palavras que sustentam
introduções de matérias, vez por outra
definindo o personagem de uma reportagem
por "designer gráfico". Este profissional
designer gráfico já existe há algum tempo,
mais precisamente desde os anos 50, quando
passou a ser reconhecido como participante na
melhora da qualidade de vida e imagem de sua
sociedade. Seus experimentos e descobertas
envolvendo o projeto de um produto, marca
ou identidade são benéficos à população e
desenvolvem o mundo em âmbitos sociais e
ambientais, além dos aspectos comerciais de
venda e consumo.

Em 2006, pudemos observar três exemplos
que englobaram o universo do design brasileiro
de forma ampla e direta. A 8a Bienal Brasileira
de Design Gráfico, o NDesign e a 1a Bienal
Brasileira de Design foram palco de exibição do
design brasileiro de forma completa e recebem
uma análise individual na Revista Zupi. A espera
é que, no próximo ano, esta constante evolução
continue. De forma exposta, desavergonhada, e
mostrando o que o Brasil tem de melhor.



1ª Bienal Brasileira de Design

A identidade da 1a Bienal Brasileira de Design foi constituída
pela agência GAD de Hugo Kovadoff, representada pela
letra D tridimensional, indicando a profundidade do design.
A Bienal teve como proposta explicar a origem do design
no país, e para isso usou o objeto artesanal como forma de
proporcionar um olhar a nossos grupos sociais e procurar
uma identidade desprendida de conceitos arcaicos e
folclóricos para o Brasil. Apesar de novata, a Bienal do
Movimento Brasil Competitivo foi a mais inteligente do
ano, pois mostrou uma linha de raciocínio e proporcionou
conhecimento, visualizado constantemente em forma
de painéis rodeando os espaços. Logo na primeira sala,
Objetos de Corpo, se verificava assessórios, pentes, objetos

pintados e tudo o que definisse a elaboração intelectual dos
primórdios brasileiros em termos de técnica e simbologia.
As amplas salas seguintes exibiam uma linha temporal
de evolução, com cadeiras, eletrodomésticos e carros
que montavam um cenário para cada década do design.
Dos anos 20 aos anos 90, a Bienal provocou nostalgia ao
vermos produtos aos quais éramos ligados na infância. Nas
salas superiores, mostrou uma visão sobre o design atual,
chegando a uma exposição atípica da designer Charlotte
Perriand, falecida em 1999. A 1a Bienal Brasileira de Design
chegou com o pé direito, assim como o designer que
outrora foi artesão, e que tem criatividade suficiente para
evoluir ainda mais.



8a Bienal Brasileira de Design Gráfico

A veterana Bienal da ADG - Associação dos Designers
Gráficos - organizou, em 2006, uma edição que valorizasse
o design brasileiro. Para isso, acrescentou a palavra
"Brasileira" em seu título para reforçar o fato de aceitar
apenas trabalhos feitos em território nacional. Foi realizada
uma reforma em alguns conceitos da Bienal, que com
uma nova proposta, passou a dividir os trabalhos por
tendências e não mais por categorias. Por meio de painéis
e mesas de exibição das peças, destacavam-se alguns
núcleos de divisão como "Renovando o Mercado", nos

quais peças da Coca-Cola, Glose Up, e um CD de Maria
Rita representavam a idéia de como permanecer atual em
um mercado competitivo. A idéia e divisão dos núcleos foi
brilhante, por abordar o design em praticamente todas as
visões e aspectos possíveis. Porém, por conta do espaço
um pouco confuso, ficou difícil perceber com exatidão
essas separações. Além disso, o espaço do Memorial da
América Latina foi relativamente pequeno para a quantidade
de visitantes e o número de trabalhos expostos: totalizando
309 obras das 2.306 inscritas na edição.
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Com sede em Brasília, o 16° NDesign também renovou alguns
moldes e teve uma edição inovadora para o público brasileiro.
O tema deste ano teve a frase "Aberto para Balanço" a fim
de convidar à reflexão sobre a profissionalização do design
brasileiro e seu poder de influência. Por ser o Encontro
Nacional de Estudantes, fez jus à sua proposta promovendo
interação entre principiantes e profissionais, por meio de
palestras, oficinas e múltiplos espaços de discussão sobre
o universo do design. As duas mil pessoas que lotavam o
Centro de Convenções Ulysses Guimarães desde o primeiro

dia puderam desfrutar de palestras interessantes como do
caricaturista argentino Luis Trimano, do lendário Hans Donner
e do fotógrafo David Carson. Novamente, o NDesign fez um
mega evento, completo e obrigatório para quem realmente
gosta de design e deseja interagir com o público da área.
Foram 45 oficinas, 20 palestras, 10 balanços temáticos, 24
apresentações de trabalhos e um espaço que comportou um
centro de vivência, bazar, cyber café e sete festas noturnas.
Por ora, a ilha de Florianópolis foi o local escolhido pela
CONDE para sediar a edição de 2007.
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