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“EU VOU FAZENDO, SOU UM ‘FAZEDOR’.”
PRESTES A COMPLETAR 50 ANOS,

MARCELOROSENBAUMDEMONSTRA
ESTAR NOAUGE DAMATURIDADE

PROFISSIONAL. MAS NÃO SE ACOMODA: “A
INQUIETAÇÃOMECONSOME E NÃOME
DEIXA ESTAGNAR” – AINDA BEM! SUA

ESPECIALIDADE É SUBVERTER O STATUS
QUO, SEJA EM PROJETOS COM

IMPORTANTE REPERCUSSÃOSOCIAL,
COMOOS DA SÉRIE A GENTE

TRANSFORMA, SEJA EM PRODUTOS
INOVADORES, COMOA LINHA DE

REVESTIMENTOS ESCAMAS, QUE DÁ
DESTINONOBRE AO PLÁSTICOQUE SERIA
DESCARTADO. DOIS PILARESMARCAMO

TRABALHOATUAL DEMARCELO:
ADEMOCRATIZAÇÃODODESIGN E A
BUSCA PELAVALORIZAÇÃODOQUE

ÉGENUINAMENTEBRASILEIRO. ALIÁS,
NÃO É DE HOJE QUE ELE COMBATE O

“TORCICOLOCULTURAL” EXISTENTE EM
NOSSO PAÍS, ONDEMUITA GENTE AINDA

ACREDITA QUE AQUILOQUE VEM
DE FORA ÉMELHOR, OU CONSIDERAO

RECONHECIMENTODAS CRIAÇÕES
NACIONAIS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO
COMOUMATESTADODEQUALIDADE. EM
ENTREVISTAEXCLUSIVA, NOSSO EDITOR
CONVIDADO FALA SOBRE O INÍCIO DE SUA

CARREIRA, SUAS ATUAISMOTIVAÇÕES
E A EVOLUÇÃOAO LONGODOCAMINHO

PORWINNIE BASTIAN
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O que o levou a escolher o design e a
arquitetura? Preciso voltar um pouco no tempo
para responder. Fui uma criança do bullying: na
rua, me chamavam de judeu [a família paterna
deMarcelo é judia], de forma pejorativa; e, na escola
judaica, eu era o “católico”, porqueminhamãe
era católica. Então, nãome sentia pertencendo
a nenhum grupo.Morava em Santo André,
SP, numa área residencial commuitas casas sendo
construídas, e no fim de semana ficava entrando
nas obras, imaginando como seria a arquitetura
e também a família que iria morar naquele
espaço... Acho que foi ali que tudo começou.
E como foi o início da sua carreira?Eu trabalhei
já nos primeiros anos da faculdade de arquitetura.
Estavam fazendoumshopping noABC, e amãeda
minha namorada tinha uma loja emepediu para
fazer o projeto.Acaboudandomuito certo: abrimeu
escritório no segundo ano, fazendo lojas emSão
Caetano, SãoBernardo e SantoAndré. Então veio
oPlanoCollor e parou oBrasil. Resolvimandar uma
carta para umdesigner alemão, oAndreasWeber,
cujos projetos eu tinha visto numa revista.Ahistória
é hilária: escrevi a carta e pedi para omeu avô
traduzir. Só que ele tinha saídodaAlemanhana
década de 1940, então traduziu numalemão arcaico.
QuandooAndreas leu a carta,morreu de rir e
pensou: “Que ser humano é esse, que está lá, falando
esse alemão?Preciso conhecer essa pessoa”. E foi
assimque consegui o estágio, fiquei umano fora do
país. Foi umaótima escola, porque eles atuavam
direto coma indústria.Vocêpensava emuma ideia,
mas já tinha depropor a fôrmada injeção, o
material, o processo, o tipo deparafuso... e fazia
umdetalhamento executivo disso. Essa vivência
foi superimportante, porque eu tinha “pulado”
a faculdade, já que o trabalho comas lojas exigia
muito demim. [Estemês, aUniversidadeBelas
Artes dará aRosenbaumo título deProfessorHonoris
Causa por sua contribuição à arquitetura].
Você se considera um autodidata?Eume
considero um estudante. Coloco-me nessa posição
de um eterno aprendiz, em todos os processos
aos quais aminha inquietação vai me levando.
Hoje, sinto que tenhomais entendimento
de tudo o que aprendi, do que construí e para
quê.Mas dentro desse lugar, vejo que há um
mundo inteiro de coisas para aprender.
E aí você voltou da Alemanha e foi fazer
design? Sim, passei a criar objetos como [Ricardo]

Varuzza. A gente queria fazer umprodutomais
industrializado, em larga escala,mais acessível.
Nessa época,meados dos anos 1990, fizemos uma
exposição naTok&Stok comumamigomeu, um
marceneiro suíço que estava noBrasil, oNikolo
– umgênio.Nós criamos uma coleção demóveis de
madeira semnenhumprego, só comencaixes:mesa
lateral, de jantar, de centro, estante, cama... tudo
para essa exposição. A história é ótima: a abertura
estavamarcada para as oito horas da noite, e os
móveis não ficaramprontos. Tínhamos feito
tablados para cadamóvel, pintamos o espaço todo
de preto, iluminamos... Convidamos umas400
pessoas.Deu oito horas, oito emeia, nove horas e os
móveis não chegavam.Às nove emeia, surgiu o
caminhão.Apagaram-se as luzes, oDJ colocou uma
música de suspense e a gente saiu, comonum
desfile, carregando osmóveis e colocando-os em
cima dos displays – isso tudo ajudados por amigos
comoos irmãosCampana, a JacquelineTerpins...
Aí o público começou a aplaudir, virou uma
performance!Mas sómais tarde que fui
desenhar de fato para aTok&Stok, buscando
ummóvelmais democrático.
Nesse sentido da democratização, vemà
mente a sua passagempela televisão, como
Lar Doce Lar, quadro doprogramaCaldeirão do
Huck. Como foi essa história?Uma loucura.Meu
trabalho sempre teve esse focoda democratização,
de algummodo.Mas noLarDoceLar eupassei a
falar de outra coisa: de comoa casa pode influenciar
a vida do cidadão.A forma comoopovobrasileiro
vive é absolutamente desumana. Equando voupara
aTVpensar nesse espaçopara as pessoas a partir do
que elas têm, de umamaneira simples, organizando
e trazendoummínimodedignidade a elas, isso vira
luxo, viramágica.A gente encontrava uma casa
vulnerável e entregava uma comconforto,
e as pessoas pensavam: “olha lá comopoderia ser”.
Teria sido umaespécie de caminhopara você
chegar aoAGente Transforma? Sim, porque
entendi que,mais doque colocar omóvel na
residência das pessoas, eu tinha a oportunidade
de interferir numponto antes desse: ir direto
na educação e na ancestralidade.OAGTcomeçou
comumaaçãonoParque SantoAntônio [na zona sul
de SãoPaulo], a partir de uma conversa que a gente
teve comaONGCasa doZezinho.Envolvemos
estudantes doBrasil todopara colocaremamãona
massa coma comunidade e transformar o espaço

“EUME CONSIDERO UM ESTUDANTE.
COLOCO-MENESSA POSIÇÃODE UM ETERNO
APRENDIZ, EM TODOSOS PROCESSOS AOS

QUAIS AMINHA INQUIETAÇÃOVAIME LEVANDO”

design
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LAR DOCE LAR
(2006-2012)
O quadro
comandado
por Marcelo no
programa de
TVCaldeirão
do Huck promovia,
na casa de pessoas
de baixa renda,
transformações
simples, mas
de grande impacto
(como a que
vemos na foto
à esq.). A iniciativa
foi o estopim
para o surgimento
do projeto A
Gente Transforma

PARQUE SANTOANTÔNIO (2010)Neste projeto inicial da série
A Gente Transforma, Rosenbaum propôs ações de valorização
do espaço, como a pintura das casas (com apoio da Suvinil),
melhorias no campo de futebol (o único ponto de lazer) e a

construção de uma biblioteca – além dosmoradores da comunidade
paulistana, participaram 35 estudantes de arquitetura e design

DALVAEDITO (2009) Uma releitura do colonial
brasileiro – eis a proposta do cardápio do restaurante

comandado por Alex Atala, que acabou se refletindo na
arquitetura do espaço. O projeto, com forte linguagem

artesanal, temmuxarabis oversized no teto, piso de
ladrilhos hidráulicos e paredes feitas com

a técnica superadobe, usadas no interior e na fachada

BOSSA (2015)Madeira,
cimento e vidro dão o tom
deste restaurante (à esq.),
desenvolvido em colaboração
comMuti Randolph. Em
contraponto à neutralidade
dos materiais, destacam-se
detalhes escultóricos,
como duas escadas espirais
com ripado de freijó

SOFÁ BULL (1998) Linhas e ângulos retos são
a base do shape deste sofá de três lugares, uma das
mais bem-sucedidas criações de Rosenbaum para

a Tok&Stok – e uma de suas primeiras investidas
em produtos pensados para serem democráticos.

Omóvel permaneceu em linha até 2015

LINHACARUARU
(2009)O improviso
da feira livre de
Caruaru, uma das
maiores domundo,
no agreste de
Pernambuco, inspirou
a criação demóveis
e uma luminária
(à esq.) cujo desenho
remete aomobiliário
de exposição de feira,
em uma “exaltação
da essência do
popular brasileiro”
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LINHA ESCAMAS (2017) Poliuretano expandido
reciclado é a matéria-prima desta linha de
revestimentos desenvolvida em parceria com
o estúdio Fetiche Design para a indústria
catarinense Santa Luzia. A série faz referência
aos peixes de água doce do Brasil – (na foto,
Marcelo e Paulo Biacchi, do Fetiche, posam
com omodelo Pirarucu). A coleção foi
vencedora do 2º Prêmio Casa Vogue Design
na categoria Revestimentos

VÁRZEAQUEIMADA
(2012) Joias de borracha,
feitas com pedaços de

pneus de trator
habilmente trabalhados
pelas mãos dos artesãos
de Várzea Queimada, no
sertão do Piauí, são um

exemplo da atuação do A
Gente Transforma na

região. Fruto da criação
coletiva, as peças foram

desenvolvidas com a
participação dos

designers portugueses
Pedro Ferreira e Rita João,

do Pedrita Studio, e da
piauiense Kalina Rameiro

YAWANAWA (2013) Na terceira edição do projeto
A Gente Transforma, uma aldeia indígena da etnia yawanawá,
no Acre, recebeu Rosenbaum e também os estúdios
Fetiche Design e Nada Se Leva. Deste encontro surgiu
uma linha de luminárias incorporando a cultura yawanawá,
da qual fazia parte o pendente Runuãkenê, que representa
a jiboia. A coleção foi comercializada pela La Lampe

EDIFÍCIO BRASIL (2014)O projeto, que
tem coautoria de Guto Requena, traz uma
reflexão sobre brasilidade, identidade
e a requalificação do centro de São Paulo.
A fachada se destaca no entorno pelo
dégradé inspirado na natureza brasileira
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deles.No final doprojeto, um traficante de lá
veio pedir empregoparamim– ele fechou as três
bocas que tinha, pegou as crianças que usava
comoaviãozinho e as colocounaONGCasa do
Zezinho.Eu chorava, olhava aquilo tudo epensava:
“fui só pintar a favela, fui criar umabiblioteca”...
E assimcomecei a entender essa dimensão que
carrego,minha vibração.A gente é uma vibração.
E eu carrego a transformação junto comigo.
OAGente Transforma foi um ponto de
mutação para você, né? Semdúvida, foi
meu aprumode rota.OAGTtemesse potencial,
de juntar a partir doobjeto. EmVárzeaQueimada,
usamos oobjeto ancestral, o artesanato, como
o articulador, a grande ferramenta.Toda a nossa
história, noBrasil, é contada a partir de umponto
de vista [do colonizador].Mas existemoutros,
não valorizados nem reconhecidos, os de pessoas
quenão fizeramumauniversidade,mas
que têmmuito saber. Existe ummundoque está
separado equeprecisa se unir. E trocar.Todos
os lados têmcoisas boas.Achamos que ligando
umconhecimento científico ao saber ancestral
e valorizando esse saber comoalgo econômico,
podemos trazer resultados tanto para a comunidade
comopara oplaneta, para quemse conecta
a isso.Não é assistencialismo, não é “vamos ajudar
a comunidade”. É “vamos trocar comela”.

Isso é o design essencial, certo?Exatamente.
Quando a gente vai para uma povoado, faz uma
“arqueologia afetiva”, reconhecendo o trabalho
que eles faziam na sua ancestralidade, que os seus
avós faziam. Colocamos essa produção
nomercado e isso volta como dinheiro para
as pessoas, que passam a se fortalecer a partir
dos seus saberes. Começam a compreender que
o que elas fazem tem importância e valor.
Você completa 50 anos este mês. Qual é seu
principal aprendizado hoje, com a
maturidade que você tem?É a relação com
o tempo. Antes pensava que tinha de fazer tudo
para ontem, porque queria ver o resultado
pronto.Mesmo quando comecei o AGT em
VárzeaQueimada ou no Parque Santo Antônio,
eu achava que veria tudo diferente. Hoje
estoumais integrado com a própria natureza
e o tempo dela, com essa coisa de plantar
a sementinha e deixar acontecer. E focar cada
vezmais naminha própria vocação.
E qual é sua vocação, você chegou a essa
conclusão?Minha vocação é ser uma ponte,
criar esses movimentos de transformação,
e unir. Sou um agregador, acho que tenho esse
potencial de articulação. Acredito que
a minha arquitetura ou meu o design estão
nessa outra dimensão, de construir pontes. l

COZINHA ESCOLANESTLÉ (2011)
Idealizada para reconhecer
a importância da culinária mineira
e contribuir para a valorização
da gastronomia regional, a Cozinha
Escola Nestlé ocupa uma área
criada sobre uma das quatro lajes
do Mercado Central de Belo
Horizonte (abaixo). Rosenbaum e
os arquitetos Fernando Maculan
e Mariza Machado Ribeiro, do Mach
Arquitetos, bolaram uma estrutura
de bambu em forma de túnel,
cuja superfície arejada aomesmo
tempo quemarca presença,
se integra ao espaço do Mercado

FAZENDACANUANÃ (2017) No projeto de dois pavilhões
habitacionais para alunos desta escola rural no interior

do Tocantins – realizado em parceria com o escritório Aleph
Zero e ganhador do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie
Ohtake AkzoNobel, no ano passado –, a cultura ancestral
local, dos indígenas e dos caboclos, forneceu referências
essenciais e se traduziu em soluções como a generosa

cobertura que unifica os quartos (uma referência à oca) e o
uso da madeira, da palha trançada e do tijolo de adobe

“MINHA VOCAÇÃO É SERUMAPONTE, CRIAR
ESSESMOVIMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO
E UNIÃO. SOU UMAGREGADOR, ACHO
QUE TENHO ESSE POTENCIAL DE ARTICULAÇÃO.
ACREDITO QUE AMINHA ARQUITETURA OU
O DESIGN ESTÃO NESSA OUTRA DIMENSÃO”
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