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Seja na curvas das ondas do
calçadão de Copacabana, nas
retas dos postes do Parque do
Flamengo ou no desenho das
rampas de skate do Parque de
Madureira, para onde quer
que se olhe há design no Rio de
Janeiro. Basta saber contem-
plá-lo. Com um roteiro basea-
do nesse conceito amplo —
que não se restringe à ideia de
que o design só está presente
em objetos de decoração —, a
cidade vai sediar, dos dias 23 a
27 de outubro, a primeira Se-
mana Design Rio, evento que
vai incentivar o carioca a dis-
cutir, pensar, estudar e admirar
o design e as produções da in-
dústria criativa no estado.

Durante cinco dias, o Jockey
Club, na Gávea, abrigará a ex-
posição “Rio + Design”, que des-
taca trabalhos brasileiros com
peças inéditas, e apresentará
uma variada programação com
workshops, oficinas infantis,
debates, mostras, palestras e
grandes nomes nacionais e in-
ternacionais da área. A Semana
Design Rio tem patrocínio de
Even, Air France, Senai Cetiqt,
Shopping Leblon e
Casa Shopping,
além de apoio do
governo do estado,
do Senac, da Firjan,
da Abedesign e da
Tok Stok, e parece-
ria acadêmica com
a ESPM.

Inspirada em fei-
ras internacionais
do gênero — como
as design weeks de
Milão, Londres e Pa-
ris —, a Semana De-
sign Rio, promovida
pelo GLOBO, pro-
mete virar mais
uma atração no ca-
lendário de eventos
da cidade. E agitar a
agenda carioca.
Neste primeiro ano, quatro pre-
miados arquitetos e designers
estrangeiros virão ao Rio contar
suas experiências e discutir no-
vas tendências nas áreas de De-
sign e Urbanismo, Design e Ino-
vação, Design Social e Design e
Comunicação. São eles, respec-
tivamente, o francês Julien Vey-
ron, diretor-geral do Atelier Ar-
cau, em Vannes, no litoral oeste
da França; o inglês Martin
Darbyshire, fundador da con-
sultoria internacional de design
Tangerine, de Londres; a ameri-
cana Cynthia Smith, curadora
do projeto de responsabilidade
social do Cooper-Hewitt do
Smithsonian, do National De-
sign Museum, de Nova Iorque; e
Cassidy Curtis, supervisor de
animação do estúdio america-
no DreamWorks.

— O Rio tem uma vocação
natural para o design, e a pro-
posta do GLOBO ao realizar a
Semana de Design é, além de
estimular o debate, permitir
que todos tenham uma experi-
ência única, participando de
workshops, conhecendo ten-
dências, explorando a cidade,
trocando conhecimento. Pen-
sar a cidade sob novos ângulos
é uma forma de contribuir pa-
ra a melhoria do Rio e da quali-
dade de vida dos cariocas —
afirma Sandra Sanches, edito-
ra-executiva do GLOBO.

Todos os detalhes da Sema-
na Design Rio levam ao debate
e à reflexão desse conceito de
democratização do design. A
começar pelo logo e a identi-
dade visual do evento, criação
da Crama Design.

— O design faz parte do coti-
diano das pessoas. Para onde
quer que se olhe se vê design.
Ele existe para melhorar a vida
das pessoas, assim como para
deixar nossas vidas mais inspi-
radas. Olhe ao seu redor: existe
design no seu computador, no
seu aparelho celular, na sua ca-
neta, no seu livro, no jornal
que você lê, nos seus óculos,
na sua bicicleta, na sinalização
urbana, no banco da praça...
Para traduzir isso, no logo das
letras do Design Rio usamos as
conexões que levam o olhar
para toda e qualquer direção
— explica o designer Ricardo
Leite, diretor da Crama.

O ponto de efervescência do
evento será o Jockey Club, onde
terá lugar a maior parte da pro-
gramação. Com projeto assina-
do por Índio da Costa, o espaço
terá bar, auditório e uma área
de convivência com lojas. Uma
das atrações será a 5ª edição da
“Rio + Design”, exposição pro-

movida pela Secre-
taria de Desenvolvi-
mento Econômico,
Energia, Indústria e
Serviços do Estado
do Rio, em parceria
com a Firjan, o Se-
brae e a Reluz. Este
ano, a exposição es-
colheu a Semana
Design Rio para
apresentar peças e
estudos inéditos de
mais de 50 escritóri-
os e profissionais,
entre eles Bernardo
Senna, EM2 Design,
Fernando Jaeger e
Studio Zanini.

Quem participar
do encontro terá
também a oportu-

nidade de conhecer o que as
empresas andam criando, em
estandes com demonstração de
produtos feitos com novas tec-
nologias ou conteúdos interati-
vos do universo do design. O
Senai Cetiqt, por exemplo, leva-
rá uma máquina 3D body scan-
ner, aparelho que capta mais de
cem medidas do corpo humano
em menos de 60 segundos.
Quem quiser fazer o teste, po-
derá levar para casa um “laudo”
com todas as suas medidas. No
espaço do Senac, o visitante po-
derá usar um iPad para fazer
sua foto, escolher um filtro, fa-
zer interferências gráficas e en-
viar o resultado por mensagem
para um telão, para uma im-
pressora e para a própria caixa
de e-mail.

A semana também será de
premiações e de incentivo a
novos talentos. No dia 23, ao
final da mesa-redonda, será
divulgado o resultado do con-
curso Projeto Carioca, que es-
colherá, tanto por voto pela
internet (oglobo.globo.com/
rio/design-rio) quanto por
eleição de um júri, a melhor
solução urbanística para qua-
tro estações de trem da cida-
de. No dia 24, O GLOBO lança
o concurso de novos talentos,
que premiará as três melhores
propostas de suvenir para a
Cidade Maravilhosa. l

Jockey Club vai sediar evento que
discutirá projetos, desenhos e
formas de 23 a 27 de outubro
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Logomarca. Identidade visual do evento, criação da Crama Design, traz o conceito simples de que ‘todos os caminhos do design levam ao Rio’

Rio ganha a
sua primeira
grande semana
de design 

Eventos paralelos vão ‘desenhar’ todo o Rio 
Lojas, galerias, escritórios

de design e ateliês vão
oferecer descontos e

promover ações especiais
Enquanto os debates e discussões esti-
verem fervilhando dentro do Jockey
Club, a cidade também vai se vestir de
design. Mais de 50 lojas, galerias, escri-
tórios de design e ateliês vão oferecer
descontos e promover ações especiais
nesse período, com lançamento de no-
vas coleções e exposições e workshops.
O joalheiro Antonio Bernardo, por
exemplo, abrirá em sua loja de Ipane-
ma, na Rua Garcia D’Ávila, a exposição
“As vitrines de Antonio Bernardo”, de 23
a 26 de outubro. Quem preferir partici-
par de uma exposição mais coletiva po-
derá seguir até o Jardim Botânico e en-
trar no prédio do Estúdio Berinjela, on-
de fotógrafos, designers, produtores
culturais e outros artistas que habitam
o prédio da Rua Maria Angélica vão re-
ceber abrir as portas de seus apês-ateli-
ês e receber o público em exposições,
apresentações de curta-metragem e
em oficinas.

No Centro, os cariocas vão ver que o
Rio Antigo também tem design. O
Grupo Rio Scenarium escolheu a Se-

mana de Design Rio para abrir um no-
vo espaço, a Galeria Scenarium. O ca-
sarão do final do século XIX, localiza-
do na Rua do Lavradio (em frente ao
Rio Scenarium), vai receber duas ex-
posições: Casa Brasileira, que levará o
visitante a percorrer ambientes deco-
rados com móveis de época, e Por-
trait, com fotos que registram um en-
contro dos arquitetos e designers Sér-
gio Rodrigues e Aída Boal na casa de
Aída, na Região Serrana.

VITRINES TEMÁTICAS E VISITAS GUIADAS
Dois grandes shoppings da cidade
também vão aproveitar o burburinho:
o Shopping Leblon, na Zona Sul, e o
Casa Shopping, na Barra, Zona Oeste,
vão criar vitrines temáticas, um circuito
com exibição de peças.

— Nós nos surpreendemos com a
grande adesão nessa primeira edição
do evento. Muitos movimentos que já
existem terão, agora, a oportunidade
de se reunir com o objetivo de fortale-
cer e celebrar o design carioca — disse
Claudia Lobo, coordenadora-geral da
Semana Design Rio.

Outra atração do roteiro off Jockey
ajudará cariocas e turistas a descobri-
rem o design escondido em cada esqui-
na da cidade: um passeio num ônibus
especial, envelopado com o símbolo da

Semana Design Rio, guiará o visitante
por prédios, praças, monumentos e
museus, em roteiros temáticos pelas
ruas da Zona Sul e do Centro do Rio.

Com duas saídas diárias previstas da
porta da Jockey, o passeio será uma via-
gem pelo antigo e pelo moderno, com
direito a guias dando informações his-
tóricas e contando curiosidades.

— A ideia do passeio é percorrer lo-
cais onde o tema do design seja forte.
Na Zona Sul, o roteiro é mais voltado
para o comércio e inclui, por exemplo,
lojas de Ipanema com mobiliário assi-
nado por designers famosos. Já no Cen-
tro, o itinerário terá mais enfoque nos
monumentos e espaços públicos, e um
dos locais visitados será o Museu de Ar-
te do Rio, que é um marco arquitetôni-
co e tem uma loja de design que é refe-
rência — adianta Daniel Kraichete, que
foi o idealizador do roteiro e, junto com
os designers Ricardo Leite e Ricardo
Saint Clair, um dos colaboradores téc-
nicos da Semana Design Rio.

Para não restar dúvida para onde to-
dos os caminhos levam: durante a Se-
mana Design Rio diferentes pontos da
cidade com exemplos de design esta-
rão destacados e sinalizados com pla-
cas. O público poderá se inscrever para
as palestras, oficinas e visitas guiadas
pelo site do GLOBO. l

Debates
Palestras discutirão
espaços e funções
do design no Rio

Exposição
“Rio + Design”
destacará trabalhos
brasileiros com
peças inéditas

Interação
Workshops e
atrações terão a
participação do
público
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Inovação. Martin Darbyshire, fundador da consultoria Tangerine

Design Social. Cynthia Smith, curadora do Smithsonian

Comunicação. Cassidy Curtis, supervisor de animação da DreamWorks

Urbanismo. O francês Julien Veyron, diretor geral do Atelier Arcau
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 set. 2013, Primeiro Caderno, p. 28.




