


RUMO A CANNES
A Apex-Brasil e Abe-

design retornam ao

festival de Cannes com

o melhor do design e

têm como objetivo

consolidar o design

brasileiro no cenário

mundial.

Desde 2008, o Festi-

val possui a Categoria

Design Lion. Na pri-

meira edição da cate-

goria, foram inscritas

48 peças brasileiras

de oito empresas de

design que trouxeram para o Brasil dois Leões de Prata e

um de Bronze. Em 2009, o país participou com números

mais expressivos: 130 peças inscritas, provenientes de 30

empresas do setor. Essa intensa participação rendeu ao

país sete Leões. Este ano, o Brasil chega a Cannes com

mais identidade e mais inscrições. Foi criada pela Abede-

sign uma nova marca para vender a imagem do design

Brasileiro no exterior, a marca BRAZILDESIGN e o país irá

participar com 150 trabalhos na categoria Design.

Além de participar da competição, o país terá um es-

tande destinado à promoção dos trabalhos brasileiros

e realizará uma palestra sobre o design no BRIC (Brasil,

Rússia, índia e China), apresentada por Luciano Deos,

no auditório principal do Palais des Festivais.

A iniciativa de promover o design brasileiro em Cannes

faz parte do Projeto Setorial Integrado de Promoção de

Exportações dos Serviços de Design Brasileiro, firmado

entre a Apex-Brasil e a Abedesign. O PSI tem como objeti-

vo a inserção definitiva do país no mercado internacional,

destacando a criatividade, a flexibilidade e os custos

competitivos como diferenciais brasileiros. Para isso, nada

melhor do que levar os trabalhos brasileiros a um dos

principais pontos de encontro dos profissionais do setor,

o Festival Internacional de Publicidade de Cannes.

Bauducco e Chica Bon (imagens acima): embalagens inscri-

tas no festival de cannes 2010/arquivo da abedesign



ROUPAS DE PAPEL
A indústria de papéis

francesa, Arjowiggins

Security, acabou de

lançar no Brasil a co-

leçãode Papéis Metal

Color. Em parceria

com a Faculdade

Santa Marcelina, foi

criado um concurso

para os alunos de

desenho de moda do

terceiro ano da facul-

dade, a criatividade e

a ousadia foi aplaudi-

da com festa no Café

de La Musique.

Roupa finalista de Mauro Spolaor Moda metal e pa-

pel? Sim. Todos os looks apresentados no desfile foram

feitos com a nova linha de papel Metal Color. Várias

foram as fontes de inspiração, entre elas a arquitetura

de Oscar Niemayer, o Koh-I- Noor (maior diamante do

mundo), livros feitos pelos maias, Street Art, armaduras

dos guerreiros orientais e Sherpas (uma etnia do Nepal).

Os alunos utilizaram técnicas de recorte, estamparia

com renda, tingimento, dobradura, moulage e tressê.

A peça vendedora foi criada pelo aluno Rodrigo

Yaegashi, eleita por um júri composto por Mariana

Rocha, colunista de moda da UOL, Walquiria Carvesan,

designer de moda, Irmã Maria de Fátima Souza Lima,

representante da Faculdade Santa Marcelina, Marcelo

Lopes, diretor da Associação de Design de Produto e

Luciana Ribeiro, gerente de marketing da Vip Papers.

"A minha ideia foi trabalhar o papel como papel, sem

transformá-lo em tecido. Para mim, C.O.I.S.A. é um olhar

subjetivo doTUDO e do NADA ao mesmo tempo. Eu

explorei o volume com uma estrutura ritmada obtida

por recortes arredondados feitos no papel Metal Color

Blue Stone. Fluidez e leveza são os aspectos que impri-

mem essa forma cônica e pesada", defendeu o vence-

dor do concurso.

As peças finalistas e a vencedora serão expostas no

Paper Point, showroom da Arjowiggins localizado em

São Paulo, a partir de junho.

marcelo@merchan-design.com.br

Finalistas no concurso de roupas de papel Roupa finalista de Barbara Melo e Natasha Morisita
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