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Depois do sucesso das edições 2009 e 2010, a mostra Rio+Design desembarca pela terceira 
vez em Milão, na Itália, neste 11 de abril, em paralelo ao 50º Salone Internazionale Del 
Mobile. Este ano, os curadores Ricardo Leite, da Crama Design Estratégico, e Claúdio 
Magalhães, da PUC Rio de Janeiro, lançaram mão da tecnologia digital para mostrar ao mundo, 
em um formato ousado e inédito, o melhor do design do estado do Rio de Janeiro. “Este novo 
formato permitiu apresentarmos um maior número de projetos de cada designer e também a 
inclusão de projetos/concepts ainda não fabricados ou produzidos”, pontua Leite. 
 
Segundo o diretor da Crama Design Estratégico, o touch design irá permear toda a exposição. 
No centro da sala, uma mesa interativa desenvolvida junto a 32 bits permitirá aos visitantes 
acessar − por intermédio do toque − o portfolio de cada um dos cerca de 50 designers 
selecionados para a mostra. Telões e TVs de LCD irão apresentar o making of da criação das 
peças. “Desta forma, além da imagem do projeto final, os visitantes terão acesso a todo o 
processo criativo, estudos, inspirações, desenhos e soluções construtivas”, explica Leite. 
 
Pelo espaço de 35 m², painéis vão permitir uma experiência sensorial. Uma imagem, ao ser 
tocada, vai se transformar em algum logotipo ou objeto. Por exemplo, o Pão de Açúcar se 
transforma no símbolo dos Jogos Olímpicos Rio 2016; o Cristo Redentor em uma cadeira de 
Mendes-Hirth ou em outros ícones do design carioca, como as poltronas de Sérgio Rodrigues. 
 
De acordo com dados fornecidos por Bia Horo, o objetivo da Rio+Design é traduzir o Rio como 
capital criativa do Brasil e mostrar ao mundo a qualidade do design carioca de Latoog, Doppel, 
Bernardo Senna, Ricardo Graham, e não só no quesito mobiliário (vocação central da feira de 
Milão), alcançando assim seu sentido mais amplo. Para tanto, o mix de projetos apresentado 
será um dos pontos altos da mostra, com trabalhos de designers cariocas que atuam em áreas 
de tecnologia de ponta para produtos industriais como Guto Índio da Costa, Marco Maia e 
Modo Design; design de animação; webdesign; ou para eventos e programas culturais, sociais, 
corporativos e produtos gráficos. Entre outros nomes, fazem parte da exposição Bold Design, 
Jair de Souza, Antonio Bernardo, H.Stern, Isabela Capeto e até Oscar Niemeyer, que assina o 
design da barra de chocolate do Aquim Gastronomia. 
 
A mostra também será uma plataforma de aproximação comercial entre fabricantes europeus 
e designers cariocas. Estão programadas pela Câmara Italiana de Comércio, juntamente com o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, Sebrae/RJ e Firjan visitas de grupos de fabricantes 
europeus e haverá, na sala de exposição, um terminal com conexão à internet para que os 
interessados possam estabelecer contatos comerciais ainda durante o evento. “A ideia é 
aumentar em até 20% os negócios do setor”, afirma Leite. 
 
Um dos destaques desta edição será a apresentação da logomarca dos Jogos Olímpicos Rio 
2016. A marca/escultura estará sobre um totem de luz e, na TV, será apresentado um vídeo 
com o making of criativo do projeto. Outro destaque será a apresentação em vídeo dos 
projetos do renomado designer Sérgio Rodrigues, incluindo seus desenhos originais associados 
às peças produzidas. 
 
“Pretendemos proporcionar aos visitantes um verdadeiro mergulho na capacidade criativa e na 
produção inovadora e de qualidade do design carioca”, finaliza Leite. 
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<http://www.portaldapropaganda.com>. Acesso em: 14 abr. 2011. 


