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OI UMA SORTE!
Assim o arquiteto e
designer gaúcho
Ado Azevedo expli-
ca como conseguiu
instalar, nos escom-
bros do antigo Cas-
sino da Urca, a sede
carioca do Instituto

Europeu de Design (IED), que, em
um ano, estará pronta para fun-
cionar. Ado fez mestrado em design
no IED de Milão, em 1988, e lá ficou
como diretor do Centro de Pesquisas
do instituto até voltar para o Rio, em
1995, sem jamais perder o contato
com os colegas e já amigos italianos.
Quando o IED inaugurou sua sede
em São Paulo, há dois anos, Ado
ciceronava os amigos pelas praias do
Rio, pelos ensaios da Mangueira,
pelo carnaval de rua, sempre de-
fendendo o potencial criativo da
cidade, até convencê-los da opor-
tunidade de um IED carioca.

— Eu dizia sempre a eles que o
Rio é muito criativo, que tem um
potencial enorme — explica.

Nas ruínas, moedas e bebidas
Os italianos confiaram em Ado e

levaram a proposta para a Itália. Apro-
vada a idéia lá, veio daqui a "sorte
número dois": Ado conseguiu da pre-
feitura, com aprovação da associação
de moradores, nada menos que o
prédio do antigo Cassino da Urca.
Agora, ele bota as mãos na obra para
apresentar até o carnaval o projeto
que devolverá à cidade o monumento
histórico, o hotel de 1922, que nos
anos 30 e 40 abrigou o cassino, to-
talmente restaurado. Ali funcionarão,
a partir de 2008, os cursos de moda,
design e artes visuais. E muito mais!

— A idéia é resgatar a fachada do
prédio e criar estruturas contempo-
râneas leves, que dialoguem com
esta época de esplendor, como, por
exemplo, uma plataforma acima da
estrutura original para contemplação
da Baía de Guanabara, onde poderão
ser feitos eventos — diz o arquiteto.

Na beira da areia da Praia da Urca,
onde funcionavam os mezaninos do

hotel, mutilados pelos estúdios da W
Tupi nos anos 50, funcionarão os
cursos do IED. No prédio do cassino,
onde brilharam Carmen Miranda e
Dalva de Oliveira, haverá salas de
exposições e atividades culturais, pre-
servando a sua estrutura original.

É uma obra faraônica. O prédio
está destruído, com algumas estru-
turas infiltradas por árvores e ve-
getações e um insuportável cheiro de
mofo. O bolor está lá desde os anos 40
e agravado pelos bloqueios de luz e
de som feitos pela TV que tapou com
cimento os janelões com vista para o
mar. A primeira providência de Ado
foi abrir pequenos buracos para ven-
tilação e começar a escavação, quase
arqueológica, durante a qual já en-
controu cofres com moedas da épo-
ca áurea do jogo liberado e garrafas
de bebida do tempo do Zé Carioca:

- Estamos encontrando poucas
coisas, mas mandei guardar tudo o

que fosse encontrado numa sala, para
tentar fazer também um museu.

A falta de registros sobre um
período glamouroso da história do
Rio espantou Ado, especialmente
em relação às fotos da época.

— Por isso vamos criar um site, em
janeiro, para convocar a população a
participar da reconstrução da história
do Cassino da Urca — diz Ado.

Mas o que vai oferecer uma escola
do IED no Rio? O instituto, que tem
três sedes na Itália — a próxima será
inaugurada em Veneza este ano, para
masters em restauração —, duas na
Espanha, uma em São Paulo, criou
uma comissão multidisciplinar para
elaborar a didática da escola, a partir
da visão da cidade para o mundo.

— A prefeitura dará bolsas para
10% dos alunos e a escola terá este
compromisso social e cultural. O pri-
meiro lugar que os italianos quiseram
visitar no Rio, por exemplo, foi a favela

Escola de Milão investe na criatividade do

Rio para prosseguir com as 'revoluções'

de Oscar Niemeyer e Sérgio Rodrigues
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da Maré. Eles se encantaram com as
artesãs Manas da Maré — conta.

Ado diz que a idéia do IED é dar
continuidade à criatividade que sem-
pre marcou a história da arquitetura e
do design no Rio. Ele lembra que a
primeira escola de design da Amé-
rica Latina foi a carioca Esdi, de 61, e
toda a arquitetura moderna dos anos
50 fincou seus pilares na cidade, com
Aloísio Magalhães, Oscar Niemeyer,
Lúcio Costa e Sérgio Rodrigues.

— O Rio continua com esse gran-
de potencial criativo, mas dizem que
é em São Paulo que as coisas acon-
tecem. Não é bem assim. Um instituto
como o IED, que tem esta network
mundial, favorece um design mais
consistente, a partir de uma matriz de
um design nacional — diz.

Outro desafio da escola, segundo
Ado, está realacionado à sustenta-
bilidade ambiental. Ele disse que o
design brasileiro ainda está enga-
tinhando nesta área, vivendo num
mundo artificial e danoso, onde as
ações não acontecem de fato.

Se Ado está empolgado com seu
projeto de diálogo do passado com o
presente e com o futuro, muito mais
estão os italianos. Na semana passada,
estiveram no local o embaixador da
Itália, Michele Valensise, e o diretor da
área de cinema da Bienal de Veneza,
Luigi Culciniello^ tuigi já vislumbrou
workshops de cineastas italianos ali,
tão logo as ruínas estejam "habitáveis".
Outro feliz da vida é o futuro diretor da
escola de design carioca, o italiano
Mauro Fbnzé, que estava há quatro
anos à frente do IED de Barcelona:

—Vamos estudar a identidade do
Rio, os valores, os conceitos, a cria-
tividade, e o que espera a cidade
desta esco21a. Só depois vamos de-
finir qual será o enfoque desses
temas em cursos de moda, de co-
municação, design e artes visuais. A
idéia é valorizar o patrimônio local e
estimular o diálogo. A Europa tem
um interesse muito forte em dialogar
com a América Latina. E este é o
contexto ideal para investir numa
temporada carioca -- brinca ele,
que acaba de se mudar para o Rio.
— Barcelona é interessante e linda,
mas o Rio tem pontos a mais. •
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