
Será inaugurada na próxima
quarta-feira, em São Paulo,
mais uma edição do BoomSPDe-
sign, fórum internacional de ar-
quitetura, design e arte. O even-
to promete levar ao D&D Shop-
ping e ao Centro Universitário
Belas Artes exposições de produ-
tos, ideias e palestras de profis-
sionais nacionais e estrangeiros
das áreas criativas.
“A feira nasceu como uma

plataforma de ideias que gera
negócios”, afirma Beto Cocen-
za, criador e curador do evento.
Ele destaca o contínuo cresci-
mento do mercado brasileiro de
design sobre outras áreas e inte-
resses. “Percebemos a cada ano
que mais empresários e direto-
res de marketing acompanham
nossas palestras para levar
ideias aos seus trabalhos”.
Os nomes em destaque nos

três dias de fórum, incluem os
arquitetos Juergen Mayer, da
Alemanha, e o americano An-
drew Klemmer (leia entrevista
abaixo), os designers Maarten
De Ceulaer, belga, e o brasilei-
ro Guto Indio da Costa, e a cria-
dora da SP-Arte, Fernanda Fei-
tosa, entre outros. O homena-
geado da vez será o designer
londrino Tom Price, criador de
peças para mobiliário e escultu-
ras em exibição no Museu de
Arte de Denver, e no Museu de
Arte Moderna de São Francis-
co, nos Estados Unidos.
Uma das instalações disponí-

veis ao visitante da feira, e já
sob montagem no D&D, conta
com a colaboração do estúdio
paulistano de arquitetura PAX.
ARQ. Caixas de engradados de
cerveja e refrigerante, feitas de
plástico, devemgarantir o deba-
te sobre a reciclagem e reutiliza-
ção de materiais presentes em
qualquer obra ou produto. A fei-

ra também chegará ao Museu
da Casa Brasileira, com uma
apresentação “mais cultural”,
onde Price também terá peças à
mostra, segundo Cocenza.

Embora as exposições não
divulguem os preços de cada
produto ou acessório, ele con-
firma o apelo comercial do
evento. “Queremos fazer uma

conexão entre os lançamentos
e a indústria, levar criativida-
de ao varejo”, diz o curador.
Ele convida os visitantes mais
interessados em uma aquisi-

ção a procurar os fabricantes e
distribuidores para negociar o
valor ideal.
Na ponta do varejo, a mega-

store de móveis Etna, umas das
patrocinadoras do evento, orga-
nizará em paralelo uma peque-
na exibição decorada, e à ven-
da, em suas lojas com produtos
“recomendados” por Price. “O
projeto do BoomSPDesign é in-
formativo. Nossos clientes nos
apoiam porque acreditam que
nosso conteúdo é importante
para (informar) seu público”,
observa Cocenza.
Uma discussão interessante

esperada no evento refere-se
às consequências da sucessão
familiar criativa. Ou seja, igual
aos conflitos gerados sobre jo-
vens sucessores na gestão de
empresas, figuras como Guto
Indio da Costa, Rodrigo Mind-
lin Loeb e Rodrigo Ohtake da-
rão seu depoimento sobre as
dúvidas e receios ao optar por
seguir a mesma profissão de
seus familiares mais consagra-
dos no mercado.

Intercâmbio
Uma viagem cultural também
está na programação 2012 do
BoomDesign.Odestino será a ci-
dade de Istambul, na Turquia,
para visitar a 1ª Bienal de De-
sign, lojas e fábricas. Segundo
Cocenza, cerca de dez pessoas
já confirmaram presença. “Um
dos focos da viagem será o slow
design, mais autoral e longe da
fabricação em massa. É a força
da personificação do design na
produção criativa”.
Outra atração da feira está a

430 quilômetros da capital pau-
lista, no interior do estado. A ci-
dade de São José doRio Preto re-
ceberá o evento pelo quarto
ano. O formato com palestras e
exposições acontecerá entre 15
e 30 de setembro, no Riopreto
Shopping Center. ■
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Arquitetura,designearte como
suportes para bons negócios

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

O que o Paratus Group
oferece aos museus e ao
público em cada novo projeto
de arquitetura e design?

Nós sabemos como administrar
os projetos para garantir que
o design encontre a ideia do dono
e o sonho do arquiteto. Também
concluímos, constantemente,
projetos abaixo do orçamento.

O design na construção
pode engajar as pessoas
a visitar mais os museus?
Sim, se benfeito. Porém, o
espetáculo sozinho não consegue
sustentar a visitação de um
museu. A novidade da arquitetura
se desgasta. A construção deve

servir bem à missão do museu,
de expor. Muitas pessoas
tiraram a conclusão errada
de Bilbao (projeto do Museu
Guggenheim), de que um
projeto funciona dentro e fora.

Qual foi o aprendizado
com os projetos dos
museus Guggenheim
em Bilbao e Nova York?
Em Bilbao, os resultados foram
melhores do que o esperado.
As visitas têm sido consistentes
desde a abertura, em 980 mil

pessoas por ano, mais que
o dobro das nossas estimativas.
O Morgan, em Nova York, tem
lutado um pouco para descobrir
como usar o novo prédio,
mas estamos confiantes que
ao longo do tempo o museu
vai saber melhor como mostrar
e proteger suas coleções.

Como você enxerga
arquitetura e design
no desenvolvimento
da economia criativa?
A arquitetura está no centro do

processo criativo. É a arte que
nos cerca todos os dias, em tudo
que fazemos. Se bem feita, cria
um ambiente para a criatividade
em todas as outras artes.

O que mais lhe atrai na
arquitetura brasileira hoje?
O Brasil sempre foi solo
fértil para a arquitetura
contemporânea. E por causa
da sua condição urbana única,
o Brasil talvez seja o local
onde novas soluções para
moradia sejam inventadas. R.A.

Presidente do Paratus Group

Começa na quarta-feira, emSão Paulo, o BoomSPDesign, exposição de produtos e ideias das áreas criativas

ECONOMIA CRIATIVA

“OBrasil sempre foi
fértil paraarquitetura
contemporânea”

Cocenza:criatividadenovarejo

...ANDREW KLEMMER

Peças domobiliário estarão expostas para venda ao público

Mostraapresentaráprodutos feitosapartirdemateriais reutilizáveiseterádebatessobre reciclagem
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




