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Revista 360º Design homenageia o design brasileiro 
 

 
 
A edição #28 da revista chinesa 360ºDesign foi inteiramente dedicada ao design brasileiro, 
sendo lançada com duas capas diferentes, baseadas em projetos do trio paulista Quadradão e 
da dupla carioca Cubículo. As outras edições deste ano desta publicação bilíngue de Hong Kong 
também foram temáticas e abordaram o design do Reino Unido, Alemanha e Espanha. O 
designer brasileiro Bruno Porto assina o primeiro texto-entrevista após a introdução do editor 
Wang Shaoqian, seguido por depoimentos de brasileiros e estrangeiros com ligações Brasil-
China, como a fashion designer Kuomei e o designer e ilustrador Fabio Liu. 
 

 
 
As quase 200 páginas da revista dedicadas ao design brasileiro são dividida em quatro partes, 
com entrevistas e trabalhos de profissionais e empresas brasileiras, além de artigos que 
abordam associações, premiações, exposições e o ensino de design no Brasil. 
 
A seção 135º Creative | Partyland for Design apresenta a ESDI (uma entrevista com o diretor 
Rodolfo Capeto), a Bienal Brasileira de Design Gráfico, o Prêmio Museu da Casa Brasileira 



(entrevista com Miriam Lerner) e uma entrevista com a ADG Brasil, representada pelos 
designers Bruno Porto, André Stolarsky, Fernanda Martins e Sâmia Batista. 
 
Já a seção 225º Product Design | Made in Brazil apresenta entrevistas e projetos dos irmãos 
Campana, Rodrigo Almeida e Jahara Studio, enquanto 90ºVision | Souls on the Wall explora 
graffiti, ilustração e gravura com Ozi Duarte, Estúdio Diálogo, Fabricio Lopez e Os Gêmeos. 
O design gráfico brasileiro também foi bem representado na seção 180º Graphic Design | 
Brazil: Design in Ferment com trabalhos de Kiko Farkas, Cubículo, Quadradão e PS.2 
Arquitetura+Design. 
 
Para visualizar outras imagens da edição, é só visitar o site da revista: 
http://www.sandu360.com/design360cn/360detail_cn.php?id=10 
 
Fonte: ADG Brasil, 20 jul. 2010. Disponível em: <http://adg.org.br>. Acesso em: 20 
ago. 2010. 
 
 


