
São Paulo será sede da segunda edição do Design Weekend 
 
A capital paulista receberá a 2ª edição do festival Design Weekend (DW) entre os dias 15 e 18 
de agosto, em diversos pontos da cidade de São Paulo, como museus, galerias, estúdios, 
parques, praças e ONGs. Estes espaços estão localizados nas regiões da Alameda Gabriel 
Monteiro da Silva e arredores, Avenida Paulista e arredores, Vila Madalena e Pinheiros, Centro 
e Santa Cecília e Ibirapuera/Moema e Vila Nova Conceição.  
 
O festival urbano, que já ocorreu em São Paulo em 2012, foi idealizado pelo CEO da Summit 
Promo, Lauro Andrade. De acordo com Andrade, o Design Weekend é mais do que uma 
comemoração acerca do design, pois oferece conteúdos para a cidade, além de estimular a 
ocupação dos espaços públicos, a busca de qualidade de vida e o exercício da cidadania. 
"Economicamente falando, torna-se uma grande plataforma de promoção comercial, geração 
de negócios, trabalho e renda. A primeira edição do DW superou todas as expectativas. O 
Brasil merecia e estava mais do que pronto para um Festival desta natureza", afirmou.  
 
Para o curador do Design Weekend, Pedro Ariel, "foi um grande prazer ver as pessoas nas 
ruas, com o Guia DW! nas mãos, procurando os eventos de arte e design. Muita gente 
encontrou velhos amigos e juntos passearam. O clima de festa tomou conta da cidade e era 
muito fácil tomar um espumante enquanto apreciávamos as instalações e os lançamentos. 
Enfim, esse primeiro Design Weekend foi uma grande celebração do design, como São Paulo 
estava precisando. Ficou um gostinho de quero mais".  
 
Os destaques para 2013 são: a invasão de diversas estações do metrô por ações ligadas ao 
design e moda e à intervenção urbana; pequenas áreas de lazer instaladas em espaços 
destinados ao estacionamento de carros que se transformam em espaço de lazer e convívio 
para os pedestres; o Parque do Ibirapuera receberá feiras e exposições no Pavilhão da Bienal e 
no Museu Afro Brasil.  
 
O Design Weekend foi inspirado na semana de design de Milão e no festival de design de 
Londres e tem como objetivo principal promover o design e suas conexões transversais com a 
arte, arquitetura, urbanismo, decoração, moda, inclusão social, negócios e inovação 
tecnológica.  
 
A programação oficial completa do evento está no site www.designweekend.com.br 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10, 11 e 12 ago. 2013, São Paulo, p. C3. 
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