
A convergência entre arte e tecnologia em prol de um design competitiva

para a produção nacional. Sob esse mote, a II Bienal Brasileira de Design

iniciou seus trabalhos em outubro, disposta a fortalecer a chamada Marca

Brasil a partir de produtos industriais com significados social e econômico,

capazes de intensificar a relação entre cultura, design e empresa

Da Redação



Inaugurada no dia 8 de outubro, a II Bienal Brasileira de Design acon-

tece até ü dia 5 de novembro no Museu Nacional de Brasília, DF. Seus

curadores, o museólogo e crítico de arte Fábio Magalhães e o professor

e consultor Auresnede Pires Stephan, exibem a produção de design dos

últimos dois anos, com ênfase nos segmentos industrial, automobilísti-

co e sustentável, apostando na diversidade e criatividade brasileiras

para fomentar nossa participação no mercado interno e externo.

Realização do MBC, Movimento Brasil Competitivo, do MDCI,

Ministério do Desenvolvimento, Indústria a Comércio Exterior, e do

governo do Distrito Federal, o evento tem o patrocínio máster da Fiat,

empresa que, por sua origem e pela própria tradição, está intimamente

ligada ao design. A marca apresenta no evento o FCC Adventure (Fiat

Concept Car), carro-conceito concebido por designers brasileiros com

tributos off-road, e o Cinquecento (500], releitura de veículo dos anos

1950, de mesmo nome, hoje mania na Itália. Esse carro integra a

Mostra Internacional 1978-2008: Made in Italy, exibição de pecas inter-

nacionais e da produção italiana que influenciaram, e influenciam o

design contemporâneo (curadoria Vanni Pasca], além da sala dedicada

a Roberto Sambonet (1924-1995], um dos maiores desig-

ners italianos do século 20 [curadoria Enrico Morteo).

Acontecem ainda mostra de design popular, com objetos

que embutem projeto e intenção, indo •

ia arte à função (curadoria de José Roberto

Nemer], e mais homenagens, desta vez aos

brasileiros José Carlos Bornancini e Nelson

Ivan Petzold (curadoria Adélia Borges], dupla

de designers que trabalhou em parceria no

Rio Grande do Sul durante décadas, a favor

da inovação em produtos industriais.

Na página ao lado, ambientação da

Bienal de Brasília e, abaixo, o FCC

Adventure, da Fiat, carro esportivo ela-

borado 100% por designers brasileiros.

No alto desta página, peixeira assinada

por Roberto Sambonet (1957), peça

exposta em sala especial que home-

nageia o designer italiano; acima,

luminária Atollo, de Viço Magistretti

(1977); abaixo, Euvaldo, banquínho

empilhávet em lyptus tingido, design

de Manuel Bandeira
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