


odas as vezes, ao depararmos com o futuro na
f icção, em especial no cinema, fatalmente o
que mais nos salta aos olhos não é o compor-
tamento das pessoas, tampouco os estilos de
vida, mas sim os objetos e os ambientes ali re-

presentados. Essa impressão não se dá por a caso, é uma
das provas da importância do design na vida das pessoas,
seja ele incorporado de significados ou simplesmente pa-
ra contemplação estética.

Ao assistirmos filmes como Laranja Mecânica, De Volta
para o Futuro ou Matrix, apesar de serem filmados nas
distintas décadas de 1970, 1980 e 1990, percebemos que
a relação entre futuro e design é algo indissociável, e is-
so prova a relevância da disciplina na transformação do
mundo e dos negócios.

Focado em estratégias mercadológicas, o curso de gra-
duação em Design da ESPM, com cinco anos completos,
vislumbra essa relação como algo positivo. O design é

tido como um dos elementos de transformação
mais importantes da sociedade no futuro,

produtos e serviços necessitarão
dele cada vez mais como meio de

diferenciação no mercado. O designer
Lincoln Seragmi, em recente visita à

Escola cravou. "Empresa sem uma visão
do design irá apenas competir por preço".

Porém, não resumir sua importância ape-
nas como algo futurista, pois ela é atemporal

e muita coisa já vem acontecendo. É com esse
entendimento que, no último trimestre, a ESPM organizou
diversos eventos voltados para a disciplina e com merecido
destaque especial nesta edição.

Um deles, ocorr ido em 18 de junho, foi o Projeto II -
projetos de identidade visual para clientes reais, um en-
contro entre o Centro de Inovação, Empreendedorismo e
Tecnologia (CIETEC) - incubadora de novos n e g ó c i o s , e
a ESPM. As duas entidades têm uma parceira na qual os
alunos a part indo segundo semestre do curso de Design
desenvolvem os manuais de identidade visual de empre-
sas reais da incubadora e o evento foi realizado para os
empresários presentes, muitos deles emocionados, re-
ceberem das mãos dos alunos os manuais.

Para o Gestor do CIETEC, Sérgio Risola, a parceria é
fundamental como apoio aos novos empresários. "É um
negócio fabuloso que a ESPM nos proporciona. Quere-
mos oferecer o melhor para os empresários e vocês es-
tão ajudando a formar empresários bem-nascidos, com
excelente qualidade e de graça", falou.

O professor Marcello Montore, coordenador do pro-
jeto na ESPM, explicou a importância da at ividade como
uma ferramenta de apoio pedagógico. "Nosso processo
pedagógico é mostrar aos alunos que o aprendizado vai
além da sala de aula". Confira as empresas part ic ipan-
tes do projeto:



No futuro, é fato que a discussão sobre a sustentabi-
lidade será intensa. No presente, a Miami Ad School/
ESPM antecipou-se e realizou a palestra O futuro do
design ou o design do futuro?, com a designer Laura
Corrêa. Com um discurso fi losófico, focou para a im-
portância da disciplina como urna ferramenta trans-
formadora de qualquer realidade e baseada na mobi-
l ização coletiva.

Para ilustrar, ela apresentou um vídeo sobre a cons-
trução de uma praça e de um centro cultural no humilde
bairro Raqueta, na cidade de Santos, nas quais o design
teve vital importância em transformar a realidade do
local. "O belo não é simplesmente uma coisa bonita.
Necessitamos ter noção do poder transformador que
a beleza tem. Todas as pessoas quando se encontram
com a beleza se motivam", falou, enfatizando no vídeo
a mobilização das pessoas na empreitada.

Laura também discorreu sobre a relação design e
desejo."Desejo está totalmente dentro da palavra de-
senho, assim como criação quer dizer colocar a vida
em movimento. O que faz do homem diferente é sua
potência criativa", disse.

Em 19 de junho aconteceu o 2° Porfolio Day, etapa
classificatória para o Prêmio Top ESPM. No dia, diversos
profissionais vieram à Escola para julgar os melhores
portfólios digitais e impressos. Confira os vencedores
em Prêmios (pág. 24). Além da exposição dos trabalhos
no evento, mais duas exposições de trabalhos de alunos
aconteceram em São Paulo no mês de agosto.

No Rio de Janeiro, o design
também esteve em discussão.
Em 18dejulho, o supervisor de
marketing e relacionamento
da Fine Papers, importadora
e distribuidora de papéis es-
peciais, Bruno Jankowisk,
ministrou palestra como
atividade complementar
para os alunos. "A idéia
é proporcionar uma ex-
periência maior de tro-
ca de conhecimento, e
amadurecimento dos
alunos, assim como
melhorias nas estra-
tég ias da empresa,
para melhor atender esse mercado
tão exigente", explicou o supervisor.

Já em Porto Alegre, um dos grandes nomes do
design brasileiro esteve presente. O designer Alexandre
Wollner foi o convidado para a aula inaugural do cur-
so de Design da ESPM-RS, em 19 de agosto. Segun-
do a diretora do curso, Carolina Bustos, o palestran-
te abordou o processo criativo e apresentou cases de
clientes como Itaú, Hering e Philco. Polêmico, Wollner
também criticou a inserção de muitos publicitários na

Disciplina, visto que são conhecimentos distintos. Após a
aula, Wollner part icipou de um bate-papo almoço



com convidados e profes-
sores da Escola.

Mas o design vai mui-
to além de um futuro. É
clássico, pois é atemporal, é
presente e é passado também. Co-
mo representante disso, aconteceu o lança-
mento da décima primeira edição da revista Casa do
Vaticano, em 22 de junho, na ESPM-SP. A obra foi editada
em uma parceria da Escola com a gráfica Burti. Diferentemente
das edições anteriores, quando a revista foi elaborada por grandes
nomes da publicidade, desta vez os alunos de Design da ESPM
foram os protagonistas da obra.

Com base no quadro O Jardim das Delícias Terrenas (imagem
de capa desta edição), do pintor holandês dos séculos XV e XVI,
Hieronymus Bosch, os alunos desenvolveram 45 trabalhos que con-
versavam com a obra original e foram editados no livro. Dentre as
obras, 9 foram escolhidas por um júri composto por profissionais e
professores da Escola, para serem impressas em pôsteres.

A festa de lançamento foi realizada na cobertura do campus Prof.
Francisco Gracioso e foi um sucesso. Com um coquetel de
primeira qualidade, decoração exótica, música eletrônica
e os trabalhos expostos, o ambiente estava minimamente
harmonizado com o tema.

O diretor nacional de graduação, Alexandre Gracioso,
fez a abertura solene do evento, explicando o projeto
que envolveu mais de cem pessoas na ESPM. "Após
o convite da Burti, a idéia foi trazer à publicação um
ar de inovação, ela é um portfólio de possibilidades
gráficas", destacou.

O vice-presidente de Marketing da Burti, Leandro
Burti, também teve a palavra e agradeceu à ESPM
pelo resultado do trabalho. "O trabalho ficou fan-
tástico, não foi fácil imprimir por conta da quali-
dade dos trabalhos. O melhore que agora vocês
fazem parte da história da empresa", disse.

A diretora nacional do curso de Design
da ESPM, Ana Lúcia Lup inacc i , exp l icou

todas as etapas do projeto e apresentou
as nove obras que serão impressas
em pôsteres. Os alunos contemplados
foram: Camile Leão e Mariana Simão;

Henr ique Maeda; Fernanda Sanov icz
e Fábio M e s q u i d a ; R o d r i g o V i n h o l o ;

Daniele Kinner Borba, Luciano Scherer; Renata
Goldfarb; Michel Chang; e Mayara Drumond.

Importante para o futuro, referência no pas-
sado e fato no presente. É isso que o design

representa para a Escola. E é funda-
mental festejar o momento que a

disciplina passa na ESPM.
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