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O bom design deve contar boas histórias. Essa filoso-
fia, que há algum tempo vem ganhando força entre designers
contemporâneos, foi levada às últimas consequências por
Guto Requena no Love Project, seu mais recente expe-
rimento. A ideia é criar objetos funcionais cuja forma seja
determinada pelas emoções do usuário.

Após um ano de pesquisa e desenvolvimento, Guto e sua
equipe convidaram três pessoas para que cada uma contas-
se sua grande história de amor. Os escolhidos receberam três
sensores – de voz, batimentos cardíacos e ondas cerebrais
– que, ao longo da narração, capturaram dados ligados às
suas emoções. Por meio de interfaces digitais, essas emo-
ções foram traduzidas em um shape pessoal e intransferível.
Ao final, as peças – um vaso, uma fruteira e uma luminária
– foram impressas em 3D. “A manufatura digital vai transfor-
mar radicalmente o cenário internacional do design e ela já
vem sendo considerada como uma nova revolução industrial.
No Brasil, esse tema ainda não é muito explorado – Guto
Requena é um dos designers nacionais que mais têm investi-
do nisso”, observa a crítica Adélia Borges.
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Guto Requena observa
um modelo do objeto que
será executado durante
o evento na Galeria Baró.
Abaixo, à esq., a mesma
peça vai tomando forma
na impressora 3D da Akad
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De fato, o design interativo não é novidade para Guto, que
já desenvolveu outros projetos com esse approach, caso da cole-
ção Era Uma Vez (vasos com formatos definidos pelo som de
histórias contadas por sua avó) e da cadeira Nóize (cujos con-
tornos eram resultado da interpretação de ruídos urbanos),
para citar alguns. Agora, as referências são várias, o que deixa
tudo mais complexo. “Esse é o nosso projeto mais desafiador,
sua realização demandou bastante tempo e envolveu muita
gente. Tivemos a colaboração importante da D3, uma agência
especializada em interação. Eles nos ajudaram a trabalhar com
os sensores e a desenhar as interfaces”, conta Guto.

O Love Project será revelado ao público durante o Design
Weekend, neste mês, em um evento interativo curado pela di-
retora de redação da Casa Vogue, Taissa Buescu. “A impressão
3D está se tornando uma realidade acessível, por isso quere-
mos aproximá-la do público, compartilhando-a com ele”, diz
Taissa. O happening será realizado na Galeria Baró, onde esta-
rão expostas as primeiras peças do projeto fabricadas em 3D,
além de um vídeo-documentário mostrando todo o processo.
Na mesma ocasião, os visitantes poderão participar diretamen-
te da experiência, como explica o designer: “Haverá uma sala
na qual a pessoa ficará sozinha, narrando sua história – não ou-
viremos nada, a história é privada –, enquanto, do lado de fora,
visualizaremos suas emoções construindo a peça em tempo
real”. Graças à parceria com a Akad, que disponibilizou suas
impressoras 3D, os objetos criados nessa performance serão
impressos in loco e o participante receberá a peça que expres-
sa sua love story. Design emocional em sua forma mais pura. l

Love Project – Galeria Baró – R. Barra Funda, 216, São
Paulo, SP. Exposição e performance nos dias 16, das 11h às
19h, e 17, das 11h às 17h. Dia 16, às 16h, debate O Design na era

Da impressãO 3D, com a participação de Guto Requena, do
diretor criativo do estúdio D3, Edson Pavoni, da crítica de
design, Adélia Borges, e do coordenador do Núcleo de
Experimentação Tridimensional da PUC Rio, Jorge Lopes,
moderado por Taissa Buescu. www.gutorequena.com.br

Nesta pág., objetos
resultantes da
primeira fase do
Love Project: à dir.,
luminária gerada
com base no
depoimento de Felipe
Morozini (retratado
acima, usando os
sensores); e, no
alto, fruteira, vaso e
dois estudos iniciais
(peças brancas)
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