
M
ateriais “responsáveis”
ainda pouco utilizados –
ao menos na produção em
série – são as estrelas da
mostra Rio + Design 2012,
que começa na quinta-fei-
ra e vai até o dia 6 de de-

zembro no Museu de Arte Moderna (MAM)
carioca. Fibra de coco, pastilhado de maciei-
ra, madeira plástica, borracha reciclada e cou-
ro de peixe são algumas das matérias-primas
exploradas por 24 expositores que vão apre-
sentar 34 trabalhos.

“O potencial de uso desses materiais é enor-
me. Acreditamos que, com eles, é possível
criar produtos com alto valor agregado”, afir-
ma o designer Guto Índio da Costa, integran-
te do Conselho Consultivo de Design da Secre-
taria Estadual de Desenvolvimento Econômi-
co, Energia, Indústria e Serviços do Rio, que
organiza a mostra em parceira com o Sebrae-
RJ, a Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (Firjan), a Apex Bra-
sil e o MAM.

A borracha reutilizada de pneu, por
exemplo, já empregada na produção de
pisos, dá forma aqui a uma luminária as-
sinada por Zanini de Zanine. “Os desig-
ners fizeram um uso criativo de materiais
novos, apresentando produtos mais no-
bres”, diz Índio da Costa. Nos dias 1º e 2, os
designer participantes também estarão
no MAM para falar sobre suas experiên-
cias na criação de produtos.

Rio + Design 2012

MAM: AV. INFANTE DOM HENRIQUE, 85, PARQUE DO

FLAMENTO, RIO. DE QUINTA-FEIRA A 6 DE DEZEMBRO.

DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 12 ÀS 18H, E SÁBADOS E

DOMINGOS, DAS 12 ÀS 19H. ENTRADA GRATUITA

Experimental,
mas nem tanto
Mostra no MAM do Rio traz peças

de design produzidas com materiais

‘responsáveis’ ainda pouco utilizados

pela indústria, mas prontos para

agregar valor a móveis e acessórios
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01 Pendente Pneu, de Zanini de Zanine, feito com borracha reutilizada 02 Estante Cruzada,

de Pedro Braga, produzida com madeira teca e aluminínio, com diferentes possibilidades

de montagem 03 Cadeira Skin, da Em2Design, com estrutura metálica e revestimento

dupla face com couro bovino e de peixe 04 Luminárias Lagartume e Dobra, de Bruno Trindade,

revestidas com manta de látex
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2012, Casa, p. 34.




