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Quem circular pelos corredo-
res da Bienal Brasileira de De-
signGráfico, em São Paulo, po-
derá até ter a impressão de que
o sotaque e o estilo cariocas es-
tão dominando a 10ª edição da
mostra, de 14 a 30 de junho no
Memorial da América Latina.
Não é para menos. Dos 444
projetos selecionados para o
evento, 120 são assinados por
agências, escritórios ou desig-
ners do Rio, que irão exibir o
jeitinho carioca de fazer design
em jogos para internet, calen-
dários, catálogos de moda,
programação visual para ba-
res, capas de CDs e LPs, logo-
marcas e embalagens. Outro
número traduz o peso da cida-
de maravilhosa na bienal: dos
70 trabalhos escolhidos como
destaque pelos jurados, mais
de 20 são assinados por uma
turma do Rio.
— O Rio sempre esteve pre-

sente nas outras bienais com
projetos relevantes, mas este
ano a participação é marcante.
Ele ocupa a segunda posição
em quantidade de trabalhos
selecionados, respondendo
por mais de 25% da mostra,
que teve, ainda, um número
recorde de profissionais da ci-
dade na organização: dos 89
jurados, 22 são do Rio— diz o
designer Bruno Porto, carioca
e curador damostra, organiza-
da pela Associação dos Desig-
ners Gráfico (ADG-Brasil).
O próprio Rio aparece como

um dos temas mais tratados e
retratados nos projetos desta
edição. Há desde sinalizações
e catálogos para eventos es-
portivos, como a marca Olím-
pica e Paralímpica Rio 2016,
criada pela empresa carioca

Tátil Design de Ideias, até a
ilustração que a dupla de cari-
ocas Felipe Motta e Mari Cer-
sosimo, da Petit Poi, criou para
o tênisNike LunarGlide +3Ma-
rathon City Pack Rio 2012.
— Como a cidade começou a

receber mais atenção e investi-
mentos por conta da agenda de
eventos esportivos dos próxi-
mosanos, as empresas começa-
rama se voltar para a cidade. Is-
so se refletiu no aumento da
produção — analisa o curador,
que ressalta umoutro detalhe: a
grande diversidade criativa. —
No passado, o Rio só era repre-
sentado por capas de disco e li-
vros— completa.

EMPURRÃO DO MERCADO
O designer carioca Beto Mar-
tins, da 6D, responsável pela
identidade visual da La Carioca
Cevicheria e pela embalagem
daTotem,dois dos trabalhos se-
lecionados, também vê um em-
purrãozinho do mercado nesta
guinada do design da cidade.
— Como o Rio é uma cidade

que está no foco de todo o
mundo, muitas marcas que
não são daqui querem se posi-
cionar na cidade. Acabam con-
tratando designers do Rio, que
entendem bem como é o jeito
carioca, sem precisar recorrer
a clichês — diz Beto, que defi-
ne o design tipicamente cario-
ca como algo “meio despre-
tensioso, que consegue tradu-
zir o bom humor e a maneira
do carioca de se relacionar
com a natureza”.
Para o designer Fabio Lopez,

essa preocupação das empre-
sas em contratar os legítimos
profissionais made in Rio tem
elevado o nível da produção. O
desafio das equipes de criação
é convencer o cliente a irmuito
além do Cristo, do bondinho

do Pão de Açúcar e do calça-
dão de Copacabana na hora de
elaborar um conceito.
— O Rio está em voga e a

imagem da cidade está sendo
muito trabalhada. Muitas ve-
zes, o cliente traz as ideias que
ele têm do Rio. Cabe ao profis-
sional mostrar que carioquis-
mo fake, de plástico, aquele ti-
po de design que se fantasia de
carioca, é muito batido e ba-
nal. Este design carioca que é
clichezão não tem vez na bie-
nal — avisa Lopez, autor do
“Jogo-manifesto Bando Imobi-
liário Carioca”, infográfico on

line que, em vez de lotes com
os nomes deAv. Atlântica, Viei-
ra Souto ou Copacabana, apre-
senta áreas onde existem fave-
las, como Batan ou Barbante.

DESIGN SEM FRONTEIRAS
Segundo Bruno Porto, a 10ª Bi-
enal tem o objetivo de ampliar
o conceito de design gráfico.
— Os projetos foram apre-

sentados em quatro eixos: edi-
torial, digital, promocional e
Etc & Tal, que são os que mes-
clam a comunicação visual
com artes, moda, ilustração e
arquitetura. A bienal veio com

uma linha filosófica de expan-
dir suas fronteiras para outras
áreas e para outros países —
explica o curador.
A lista de agências e desig-

ners que vão representar o Rio
na bienal inclui nomes como o
da Crama Design Estratégico,
autora da identidade visual Ri-
o+Design, e a Dupla Design,
que participa da Bienal desde
1998, e nesta edição teve sele-
cionadas sete criações, entre
elas a identidade visual doMu-
seu Internacional de Arte Naïf
e o relatório de atividades do
Comitê Olímpico Brasileiro.

A programação começa na
próxima sexta-feira, com a
abertura oficial das exposi-
ções. Na cerimônia, serão
anunciados os 70 trabalhos
considerados especiais pe-
los jurados, de 14 países. No
primeiro final de semana da
mostra, haverá uma confe-
rência com designers brasi-
leiros e estrangeiros. E até o
dia 30, o público poderá par-
ticipar de worshops, debates
e palestras. Toda a progra-
mação é gratuita. Confira a
agenda completa no site
www.bienaladg.org.br. l

Criadores cariocas ganham destaque em bienal, representandomais de 25% dos trabalhos selecionados
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Design com a cara do Rio brilha em São Paulo
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Presença
carioca. A
dupla Felipe
Motta e Mari
Cersosimo, da
Petit Poi, e Bruno
Porto, curador
da mostra. À
direita, a logo da
10ª Bienal
Brasileira de
Design Gráfico
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 jun. 2013, Economia, p. 25.




