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E vai ser dada a largada para a Semana
Design Rio, no Jockey Club, na Gávea.
A partir das 15h de amanhã, sob o te-
ma Design e Urbanismo, o evento, o
primeiro do gênero na cidade, começa
fazendo apostas em atrações como
palestras de grandes nomes da área,
como o arquiteto e urbanista francês
Julien Veyron, do Atelier Arcau, e o de-
signer brasileiro Guto Indio da Costa,
além de bate-papos sobre a união de
forças no desenvolvimento da cidade
e finanças empresariais, com o profes-
sor de Finanças da Fundação Getulio
Vargas Luiz Carlos Ewald. Também
tem prêmio: o vencedor do concurso
Projeto Carioca, promovido pelo
GLOBO, será anunciado. A disputa foi
entre quatro trabalhos desenvolvidos
na Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo da UFRJ, e o desafio era revitali-
zar o entorno de estações de trem do
subúrbio (Cascadura, Engenho de
Dentro, Madureira e Maracanã).

GUIA SAIRÁ HOJE
Durante cinco dias, de amanhã a do-
mingo, o Jockey será o epicentro da Se-
mana Design Rio, evento do GLOBO
em parceria com Even, Air France, Se-
nai Cetiqt, Shopping Leblon e Casa
Shopping, comapoio do governo do es-
tado, do Senac, da Firjan e da Tok&S-
tok, e parceria acadêmica com a ESPM.
Muitas das atrações já estão com a lota-
ção esgotada,mas a entrada é gratuita e

haverá um lounge para reunir as pesso-
as interessadas em viver intensamente
o design, com direito a muita diversão.
O Meza, bar gourmet do Humaitá, terá
um café por lá, com receitas exclusivas,
cake de chocolate, biscoito de povilho
de páprica e duo de macarons inspira-
dos emdrinques com as cores do lugar:
ginger apple martini (verde) e cosmo
flower (roxo). A casa até criou copos e
embalagens próprios para os drinques,
petiscos e comidinhas que serão servi-
dos. Filiais das lojas Papel Craft e Novo
Desenho também terão um espaço no
Jockey, que ainda abrigará um estande
da Editora Taschen. E, na sexta-feira e
no sábado, haverá happy hour.

O Jockey também abrigará a exposi-
ção “Rio + Design”, que destaca traba-
lhos brasileiros compeças inéditas. Dia-
riamente, haverá uma variada progra-
mação com workshops, oficinas infan-
tis, debates emostras. Para guiar o leitor
pela maratona de atividades, não só no
Jockey como em vários pontos da cida-
de, O GLOBO preparou uma revista es-
pecial, com reportagens, fotos, mapas e
dicas, além de endereços de lojas, ofici-
nas e ateliês de design, que sai encarta-

da hoje no jornal.
— Vou falar sobre como podemos re-

solver problemas—adianta o arquiteto
Guto Indio da Costa, que vai falar sobre
o impacto do design no contexto urba-
no às 18h30m e é autor do projeto de
“ocupação” do Jockey. — Uma rede de
esgotos, por exemplo: a gente continua
usando o mesmo sistema dos gregos,
de levar uma quantidade imensa de
água para a casa das pessoas e depois
ter que tirar outra quantidade imensa
de esgoto, sujando rios e lagoas. Do
ponto de vista micro, a culpa é do vaso
sanitário, que é burro e obsoleto: não
resolve o problema e o torna pior. Exis-
tem formas de transformar excremen-
tos em adubo. O que pretendo mostrar
é essa visão de que o design, aliado a
políticas públicas, pode proporcionar
formas alternativas de solucionar esse e
outros problemas.

LEITORES PODERÃO PARTICIPAR
E para você, o que é design? Fotografe
emarque suas fotos no Instagram com
as tags #JornalOGlobo #DesignRio e
#Riodeoutubro, colaborando assim
coma cobertura do evento. O conceito
de design é amplo: pode ser gráfico, de
produto, de interiores, digital, além, é
claro, o revelado em cada esquina da
cidade, repleta de paisagens que pare-
cem concebidas por artistas. As ima-
gens virarão uma fotogaleria no site
do jornal, serão divulgadas pelos per-
fis do @JornalOGlobo nas redes soci-
ais e publicadas na edição impressa
na próxima segunda-feira. l

Evento do GLOBO trará designers, mostra e outras atrações para a cidade
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Semana Design Rio começa
amanhã no Jockey Club

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Contagem regressiva. Evento do GLOBO começa amanhã no Jockey Club, mas circuito alternativo de atividades se estenderá a toda a cidade

Uma nova galeria será
inaugurada na Lapa
GrupoRio Scenarium
antecipa reforma de
casarão especialmente
para evento no Jockey
A cidade ganha umpresente na
Semana Design Rio: o grupo
Rio Scenarium aproveita o
evento para inaugurar aGaleria
Scenarium, um espaço para ex-
posições aberto num casarão
recém-restaurado no número
13 da Rua do Lavradio, no Cen-
tro. Construído em 1874, o pré-
dio — com fachada decorada
por azulejos portugueses e seis
balcões em cantaria abaulada
— tem 1.400 metros quadrados
distribuídos por três andares.
No lugar em que, no século
XIX, moravam pessoas próxi-
mas à família real e que, desde
então, já foi brechó, tinturaria e
padaria, o público vai poder
apreciar mostras como “Casa
brasileira”, que apresentará vá-
rios ambientes de época, deco-
rados com móveis e objetos
que compõemo acervo históri-
co do Rio Scenarium, em par-
ceria com aMovelaria Belmon-
te e o La Botica da Jane, com
peças do Scenarium Antique. A
seleção tem a curadoria damu-
seóloga e especialista em cultu-
ra e história brasileira Eloisa
Ramos Souza, ligada ao Museu
da Vida, da Fundação Oswaldo
Cruz, e ambientações de Elma
Cola, decoradora responsável
pelo visual do Rio Scenarium e
de outras casas do grupo.
— Já é nosso terceiro imóvel

nesse quarteirão da Rua do La-
vradio.Aobraseriaconcluídaem
dezembro para que ele fosse
inaugurado em março. Mas a
gente correu para antecipar a
abertura por causa da Semana
Design Rio. Só o piso do térreo
não estará pronto, será colocado
depois da exposição. Concentra-
remos essa e as outras duas ex-
posições no térreo e no primeiro
andar. O último ficará para de-

pois. Lá, teremos um centro de
treinamentoparaexecutivos, vol-
tado para educação e arte, com
direito a cozinhaexperimental—
explica o empresário Plínio
Fróes, à frente da empreitada. —
Éumaalegria eumaoportunida-
deabrir asportasnaSemanaDe-
sign Rio, a primeira de muitas
que virão. Para a gente, é umpri-
vilégio participar desse evento,
damaior importância. Tanto que
fizemos um grande esforço no
sentido de inaugurar agora.

NOVAS MOSTRAS
Além da “Casa brasileira” — em
que será possível conferir ambi-
entações de residências brasilei-
ras de acordo comépocas e esti-
los, principalmente art nouveau,
art déco e design dos anos 50, 60
e 70 —, também estará em car-
taz a exposição “Domoderno ao
contemporâneo — O design
brasileiro demóveis”, comcadei-
ras, poltronas, bancos e outros
assentos de nove designers mo-
dernos e 19 contemporâneos,
entre eles Sergio Rodrigues, Ir-
mãos Campana, Guto Indio da
Costa e Zanini de Zanine.
— Essa exposição entra no lu-

gar da “Portrait”, que não pôde
ser viabilizadaa tempopelopes-
soal da Mercado Moderno, que
estava organizandoaoutramos-
tra e a substituiu. Teremos tam-
bémumespaçodedicadoaAída
Boal, com objetivo de reforçar o
valor e a importânciadelaparao
mercado—acrescenta Plínio.—
ORioScenarium temumacervo
muito grande que não está ex-
posto ao público por falta de es-
paço ou, em alguns casos, por-
que sãopeçasmuito valiosaspa-
ra ficarem expostas num bar.
Mas nossa curadora, Eloisa, já
tem material para dez mostras.
Entre elas, uma será sobre azule-
jos, do século XVII até o XX, e
ainda outras sobre os acervos da
cantora lírica Nadir de Melo
Couto e do músico Albino Pi-
nheiro (tombado pela Secretaria
municipal de Cultura). l

Off-Jockey. Galeria em prédio do século XIX abrigará mostra “Casa brasileira”
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A exposição “Rio +
Design” destacará
trabalhos brasileiros
com peças inéditas
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 out. 2013, Primeiro Caderno, p. 22.




