
Aos 38 anos, Guilherme Torres é 
um dos novos nomes da arquite
tura brasileira que tem se destaca
do no segmento. Com estilo ao 
qual ele classifica como "intros
pectivo", mas que teve inspiração 
no contemporâneo de um dos 
mais importantes arquitetos da 
história, Ludwig Mies van der 
Rohe, ele preza por projetos colo
ridos e que fogem das principais 
tendênciasde mercado. 

Dono de dois Studios—em São 
Paulo e Londrina—Guilhermepar-
ticipará, pela primeira vez, da Mos
tra Black, que ocorre de 22 de maio a 
24 de junho. Evento para o qual foi 
convidado a participar e está com 
grandes expectativas. Na contra
mão, o arquiteto fazduras críticas ao 
maior evento de decoração da 
América Latina, a Casa Cor, e deixa 
claro sua opinião sobre a atual for
ma de seleção dos profissionais que 
participam com a exposição dos 
seus projetos arquitetônicos e no 
que o evento se transformou ao Ion -
godos anos. Acompanhe: 
Como você entrou para o meio de 
decoração e arquitetura? 

Na verdade, minha história é 
muito simples. Me identifiquei 
com a profissão quando era 
criança. Morava em uma casa 
grande e bonita, mas quando 
tinha cinco anos, minha famí
lia precisou mudar para uma 
casa pequenaefeia Isso mefez 
querer ser arquiteto porque eu 
passava o tempo todo pensan
do no que podia fazer para me -
lhorar aquela casa que eu 
achava horrorosa. Comecei 
em escritório de engenharia, 
como desenhista de estrutura 
aos 12 anos e não parei mais. 
Não considero minha forma
tura como um ponto de come
ço, porque nunca parei de tra
balhar, e é um trabalho que exi -
ge evolução. 

Como é sair de Londrina e ter seus 
trabalhos expostos em países co
mo China, EUAe Grécia? 

Essa visibilidade no exterior é 
umarecompensapessoaLEéin-
teressante verpormeio dos olhos 
dos outros o que as pessoas pen
sam de nós. Quando você faz um 
serviço no qual se dá em um tra
balho físico, gera a vontade de 
que as outras pessoas te reco

nheçam pelo que fez. Arquitetu -
ra é uma forma de comunicação, 
antes de qualquer coisa Ela usa o 
mesmo veículo que a arte e a mo -
da onde se quer expressar uma 
ideia Acabei encontrando fora 
do País um apoio diferente do 
querecebinoBrasiL 

Quais os desafios de manter um 
Studiode design no Brasil? 

Atuo em uma área que, por tra
dição, trabalha com sobrenome. 
Existeosobrenomedequemfaz 
e de quem contrata Dependo 
única e exclusivamente do meu 
trabalho. Preciso ser reconheci
do pelo meu trabalho. Não te
nho uma rede familiar que me 
dê suporte com nome ou refe
rência Tenho que conseguir me 
expressar a ponto de chamar 
atenção. Esse é um desafio que 
renovo todos os dias. 

Já ganhou vários prêmios com 
suas criações, o que isso significa 
para você? 

Toda premiação que ganha
mos é um sinal para irmos em 
frente. É a afirmação e o reco
nhecimento de um pensa
mento que tivemos. Profissio
nal liberal, como eu, não tem 
estabilidade. Tem de estar ino
vando, criando, e os prêmios 
servem para dar força para 
continuarmos. 

Você esteve no Salão de Milão 
2012. Qual foi sua impressão sobre 
o evento? 

Neste ano me deparei com a 
real situação da crise econômi
ca europeia e italiana. Altália já 
estava em crise antes da crise, e 
o setor moveleiro, em especial, 
que é propulsor daquela eco
nomia que já estava em crise. 
Agora, após anos, vimos a crise 
da crise. VI umaextinção finan
ceira muito forte, que vai gerar 
umarepercussão sim. Acredito 
que o designer vai deixar de ser 
importante nos próximos 20 
anos. As pessoas vão ter novas 
prioridades. 

Em sua opinião, o que mais influen
ciou nessa mudança noevento? 

Anos atrás, era possível ver 
muito experimentalismo com 
novos materiais. Mas, para 
pesquisar precisa ter verba e 
neste ano os profissionais esta
vam preocupados em sobrevi

ver, mantendo sua marca. Eles 
pegaram seus produtos, cria-
dosno passado, e fizeram relei
turas. Pegaram uma peça, por 
exemplo, que possuía três co-
resefizeramemoito. 

Essa fase tende a chegar no setor 
de design brasileiro também? 

Não, no Brasil o ciclo é total
mente o oposto do que está 
acontecendo lá. Paraobrasilei-
ro será uma nova experiência, 
porque as coisas estão mais 
acessíveis. Estamos entrando 
em um círculo de consumo o 
qual já se extinguiu em vários 
países. E o Brasil, como qual
quer país emergente, quer lu
xo. O brasileiro não espera en
contrar uma fórmula a ser se
guida em série. Ele querum di 
ferencial Por isso também 
acabamos abrindo o capital 
para uma série de indústrias 
moveleiras estrangeiras pode
rem vir para o Brasil, que junto 
com a Índia e a China, serão os 
pilares de consumo da Europa 
edosEUAapartirdeagora 

Então, não teremos tendências a 
serem seguidas? 

O que acontece é que nesse 
momento, ninguém está em 
ponto deinvestiremnovas tec
nologias. Antes as criações ofe
reciam milhares de coisas ao 
mesmo tempo. Atualmente, as 
criações são para o prazer de 
olhar sem mais as milhares de 
funções. Para o europeu, aca
bou a fase de experimentalis
mo. O que eles têm e talvez ve
nham ensinar para nós é um 
pensamento mais inteligente 
sobre sustentabilidade. Em vez 
de reciclarmosnossas embala
gens de suco de laranja porque 
não espremê-las em casa? Isso, 
talvez, seja uma verdadeira 
consciência ambiental. Voltar 
as coisas para o seu ponto de 
origem. 

Em termos de designer, qual é a 
comparação que você faz em rela-
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ção ao que se expõe em Milão com 
oqueécomercializado no Brasil? 

O que produzimos no merca
do brasileiro é uma amostra
gem muito baixa, porque te
mos um grande problema de 
falta de indústria especializa
da. Muitas eram pequenas i n 
dústrias que simplesmente 
cresceram. Um estofador, por 
exemplo, com três funcioná
rios, se transformou em uma 
fábrica de sofás com 300 em
pregados, mas que trabalha 
como a de três, sem investi

mento em tecnologia, no ma
quinado e nos produtos. 

E qual é a sua avaliação sobre o que 
é produzido aqui? 

Cerca de 90% do produto bra
sileiro é um pastiche, uma qui
mera de vários produtos euro
peus,.que chega ao ponto de 
não ser possível reconhecer a 
assinatura de um sofá, por 
exemplo. Isso, porque não te
mos produtos autorais. Temos 
uma safra de poucos designers 
e não temos pensamento in

dustrial. No Brasil vivemos 
uma fase pré-industrial. Esse é 
o grande problema que temos 
equeprecisasersuperado. 

Conte como será sua participação 
na Mostra Black? 

Estou entrando para arrasar. 
Será a nossa primeira partici
pação, porém, estamos dese
nhando o nosso primeiro traço 
no segmento de mostras. 

Como você define seu esti lo? 
Não defino. Para mim é algo 
muito introspectivo. Não pro
curo me prender a nada. Na 

verdade, meu objetivo é poder 
mostrar outros lados. Porque.é 
natural que em todas as profis
sões que a pessoa se estereoti
pe, porque os outros vêm bus
car o profissional por meio de 
uma referência O profissional 
começa a criar e ficar dentro de 
uma caixinha Meu objetivo, 
em uma mostra no qual não te -
nho cliente, é poder sair dessa 
caixinha que as pessoas aca
bam nos colocando. Além do 
que é uma forma de expressão. 

Não estou para vender, apesar 
que ficarei muito feliz se isso 
acontecer, estou para criar e 
me mostrar. 

Quem serviu de inspirações? 
Obviamente me inspirei e me 
inspiro diariamente. Por 
exemplo, quando tive entendi
mento de arquitetura, conse
guia olhar ver o que eu gostava 
e não sabia o nome. Sempre 
me impressionei com o mo
dernismo. Para mim Ludwig 
Mies van der Rohe sempre será 
amaiorreferênciaepaidoesti-

lo contemporâneo que usa
mos hoje. Meu espaço na Mos
tra Black, inclusive, é uma ho
menagem ao espaço que visi
tei dele, e que mais me emocio -
nou, o Pavilhão de Barcelona 

Qual é o conceito utilizado no seu 
projeto para a mostra? 

Queriasepararascoisasquefa-
ço. Não sou um arquiteto que 
decora, nem o decorador que 
arquiteta. Adoro fazertudoque 
faço, e com o mesmo prazer e 
mesma paixão. A arquitetura, 

para mim, é a coisa mais i m 
portante que tem, por isso 
pensei no Pavilhão de Barcelo
na, que terá 80 metros quadra
dos, e traz referências do que é 
do que é importante pra mim. 
Pensei nos meus ideais de ar
quitetura importantes, e como 
poderia resolver com simplici
dade, gastando pouco, e com 
um grande resultado plástico 
muito grande. Esseéumproje-
to com planos muito simples. 
São paredes com revestimen
tos do sofisticado mármore 

Branco Paraná, o mesmo que 
reveste a Praça dos Três Pode
res, em Brasília Seráum elo en -
tre o modernista internacional 
e modernista nacional. 

Qual a avaliação que você faz sobre 
a Mostra Black? 

Esse é um evento do qual que
ria fazer parte neste ano. Por
que no ano passado, que foi a 
primeira edição, fiquei só na 
observação e achei ótimo. Ele é 
interessante por ser um retor
no às origens dos primeiros 

eventos que tiveram nesse 
molde. Como a visitação em 
uma casa bacana, com dife
rentes ambientes. É uma mos
tra leve, com curta duração e 
um programa que o público 
consegue entender as perso
nalidades daqueles que parti
cipam como profissional que, 
por sua vez, consegue se co
municar com seu público. 

A Mostra Black antecede a maior 
mostra de decoração do País, a Ca
sa Cor. Qual a comparação que vo
cê faz entre os eventos? 

Em minha opinião, a Casa Cor 
se perdeu. Aprevisibilidade es-
ttagametadedahistóriaeéum 
péssimo fator. Só fato de repetir 
o lugar de sua realização, já é 
50% negativo. Segundo terrível 
fator, é a questão do comércio, 
que chega a exemplo do Tem
plo de Salomão, onde o exposi -
tor fica totalmente vinculado 
aos produtos que não perten
cem ao público. Além da mos
tra abrir para qualquer profis
sional, porque é simples, existe 
comercialização de espaços. O 
vento se perdeu, inclusive no 
seu tamanho. Porque a cada 
ano, o resultado de bilheteria 
dele é melhor. Porém, existe 
uma contrapartida interessan
te. Como arquiteto acho isso 
sobre o evento. Mas, acredito 
que Casa Cor seja uma ótima 
experiência para uma classe 
emergente, que está compran
do um apartamento, que tem 
que decidir a decoração da co
zinha ou do quarto do filho, por 
exemplo. A função da Casa Cor 
é vender ideias, e para o públi
co essa missão está sendo 
cumprida 

Ecomofunciona na Mostra Black? 
Na Black, os participantes 
são convidados. Paguei para 
erguer o espaço, isso porque 
é um investimento meu. Fa
lando do segmento de luxo, 
na Black têm todos os qua
dros das melhores galerias 
de São Paulo.Na Casa Cor ve
mos reproduções. Se a pes
soa entra na Black procuran
do ideias, não vai encontrar, 
porque a mostra foi coloca
da em um nível cultural um 
acima. São conceitos dife
rentes. 

C A R L A MACHADO 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 18 maio 2012, Shopping News, p. 10-11.




