


Eu sempre afirmo que o Design tem que promover interferências

positivas no cotidiano das pessoas. Tem a brincadeira de que Co-

lombo colocou o ovo em pé, mas Levi Domingos foi o primeiro a

transformar um ovo em luminária!

Designer e diretor de arte carioca, Levi divide sua vida profissional

entre as Artes Plásticas e a Cenografia utilizando-se de um estilo

próprio; pesquisa e desenvolve a matéria-prima de todas as suas

peças aproveitando-se de materiais e tecnologia, mas usando-as

para uma finalidade totalmente diferente da qual, comumente,

estas se propõem. É o caso do Ledeggs deste exemplo. Aqueles

que quiserem conferir mais sobre os Ledeggs, visite o site especial

www.ledeggs.com.

Seu estúdio, o LD Design, especializou-se no conceito do reapro-

veitamento e reciclagem de material para criação de peças únicas,

aliando beleza à funcionalidade que dão vida a trabalhos customi-

zados, criados e numerados um a um.

Além de sua carreira no Design, atualmente Levi desenvolve proje-

tos para o Canal Futura, da Globo. Em setembro, estará lançando

uma toy art no MAM (Museu de Arte Moderna) do Rio de Janeiro.

O Stark foi projetado pela Questto Design e é fabricado pela TAC

- Tecnologia Automotiva Catarinense, de Joinville (SC). Confiram a

imagem e vejam se não tenho razão.

Muitos divergem sobre qual é a maior paixão do brasileiro. Uns,

acham que é o futebol. Mas, sem dúvida os carros, se não, forem

a primeira, certamente ocupam o segundo lugar.

E, aqui, quero mostrar um legítimo trabalho de design feito com

conceitos macro: o Stark, um jipe que já nasceu com "pedigree" -

foi vencedor do Idea Brasil.

O sete é considerado o número da perfeição.

Sete são as notas musicais; sete são as cores do arco-íris; sete são

as maravilhas do mundo. Sete também significa a vitória do Design

Brasileiro em Cannes 2009.

Para encerrar minha primeira coluna na Revista Desktop, que-

ro também deixar registrados alguns momentos do festival de



Delegados brasileiros marcam presença em Cannes

Publicidade e Design em Cannes (França). Este é o segundo ano

que Cannes inclui o Design em seu festiva! e mais de 130 traba-

lhos foram inscritos pelas empresas.

Com apoio da Abedesign, em parceria com a Agência Brasileira

de Promoção de Exportação e Investimentos (APEX-Brasíl) estive-

mos presentes em um dos mais importantes prêmios mundiais e

afirmo: Não fomos a Cannes para deixar nossas pegadas na areia

e, sim, para fincar os pés. Estivemos presentes também com um

stand no "Palais des Festival" para exposição dos trabalhos dos

associados da Abedesign, o que nos gerou maior projeção e vi-

sibilidade Esse é o começo de um novo tempo para o Design

brasileiro, e tenho a certeza de que podemos esperar muito

mais para os próximos anos.

O país fechou o evento com sete Leões na categoria

Design, sendo: Almap BBDO com duas peças, DM9,

Agência Click, GAD'design, Tátil Design e Indústria

Nacional Diálogo Design com uma cada. Entre

os premiados, três são empresas de Design e,

retornando ao numero sete, o arco-tris saiu

também do céu e foi para o cartaz contra a

homofobia -desenvolvido pela Indústria Na-

cional Diálogo Design, vencedora de um Leão

de Bronze.

A Tátil Design ganhou o Leão de Bronze com

o projeto Natural Médium, folhas secas que

receberam, através de um processo de grava-

ção a laser, desenhos variados. Consideradas

um produto de baixo impacto ambiental, as fo-

lhas da Tátil foram premiadas pela sua originalida-

de que cumpre, com excelência, o objetivo de comu-

nicar com simplicidade e criatividade. A GAD foi outra

vencedora (Leão de Prata), destacando-se com o projeto de

identidade de marca para a Claro.

Cartaz contra a homofobia, criado

pela Indústria Nacional Diálogo Design
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