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exposição

Design de superfície: a arte no cotidiano
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul
apresenta, até amanhã, em seu torreão III , uma
exposição inédita intitulada Mostra da Oficina de
Criaçao-Design Grafico e de Superfícies. É o
resultado do curso realizado ano passado pelas
designers Marília Vianna e Renata Rubim.
Fotos Arfio Mazzei/ZH

Mostra: trabalhos para sensibilizar arquitetos
publicitários, designers e professores

SUSIE JUENEMANN
Editoria 2J Caderno/ZH

M

osaicos bizantinos e motivos
simples, como pequenos ga-

vulgar esse trabalho singular como
forma de sensibilizar arquitetos, pu
blicitários, designers e professores de
desenho sobre os vícios do mercado,
• em0S segmentos de mercado que

£ ~ fi ""“ir *K°nta
™
3 professora Renata Rubim-

para as mais criativas estampas^Em

rritdcerâfa’
garrftérmica’ do s“^mqu,eudaoarntdé
cartões de visite, papéis de carta e até preciso copiar para se chegar a um
etiqueta para lmgerie ou para confecção de quimono. E o design de super
fície que permeia o mundo da arte e
está presente em todos os produtos.
Em uma exposição inédita no Museu de Arte do Rio Grande do Sul,
essas e outras peças podem ser vistas
no torreão III do Margs até domingo.
Intitulada Mostra da Oficina de
Criação-Design Gráfico e de Superfícies, a exposição é o resultado prático
do curso desenvolvido durante o ano
passado pelas designers Marília
Vianna e Renata Rubim. Apresenta,
em técnicas conhecidas como colagens, gouache, desenho e crayon, estampas em seda para quimono, desenhos específicos para lençóis fronhas e edredon, programação visual
para antiquários e criações exclusivas para azulejos e pisos cerâmicos
O resultado foi tão harmonioso e
criativo que o conselho resolveu di-

trabalho vendável”,
Um dos objetivos do curso, mate
rializado nos trabalhos de cada uma
das oito alunas, foi aliar os novos
padrões às necessidades sempre va
riáveis do mercado consumidor.
“Não podemos produzir algo somente movidos pela inspiração”, fala Renata- “A tarefa do designer, consc.iente das transformações mercadolóSicas e alteração no comportament0 do consumidor, é produzir e
adecluar projetos gráficos com a máx‘ma qua*'dade Para suprir brechas
de consumo”
iftinUAPÃn
xr
— Nos painéis, a evo■ 0 do tema identifica 0 processo
cnaf,yoidoartIstaldesde a concepção
'I"0131 da *deia até o resultado final.
? part‘r dai' 0 curso servm como
ÍS™? de instrumentalizar o aluno,
câo" mimo
^ í -™'
çao, mesmo porque ninguém e gemo

para se chegar a um resultado ótimo
sem ter o trabalho para se chegar até
lá", avalia a professora Renata.
A pedido das próprias alunas, o
curso terá continuação ainda este
ano. "As próximas aulas, em março,
deverão versar sobre novas maneiras
de se produzir um bom material sem
precisar depender das grandes empresas”, adianta Renata. “É necessá
rio abrir um pouco o mercado para
livrar o artista do monopólio do de
sign”. No segundo semestre, mais
dois cursos deverão iniciar novos artistas na área de design gráfico.
Com vários trabalhos conhecidos
no mercado, as duas professoras são
exPer>entes profissionais no mercado
de design. Marília Vianna é a responsavel pela eoncepçâo de prograntações ,visuais> como a da Home Engenharia, Quatrum, Jeito de Campo e
Casa dÇ Carnes Hilton. Formada pelo Instituto de Artes, realiza trabalhos ha 15 anos sobre concepção de
marcas, imagens de empresas e programaçoes visuais em geral. Renata,
com curso de especialização pela
Rhode Island School do design, nos
Estados Unidos, dá consultoria de
cores para empresas e arquitetos e
ainda carrega no currículo mais de
12 an°s de experiência com design de
tapetes, tecidos e móveis.
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Exposição
Encerra amanfcâ, no Margs a mosnS daSOfSnihrS irea-,lzados Pelas alu
nas aa Oficina Criaçao - Desien Grá
fico e de Superfícies, que tem a coorViS°Edsetánpnvata ?Ublm e Marílla
nií/!?3, * âo exP°ndo seus trabalhos
nestâ mostra Alice Caldas Degrazzia
Clara FsahSsU,HKola Kayser’ Maria
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