Entrevista

Design que
transforma
Marcelo Rosenbaum está à frente de projeto que valoriza as
tradições de pequenas comunidades brasileiras por meio do design
por Jéssica Reis
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ocê certamente já o
viu em quadros da
TV como ‘Lar doce
Lar’, no ‘Caldeirão
do Huck’, ou apresentando o
programa ‘Decora’, do canal
GNT. O designer Marcelo Rosenbaum sempre esteve envolvido com projetos que, de alguma
forma, transformavam a vida das
pessoas, seja com a reforma de
uma casa, que levava mais dignidade para as famílias ou com
a mudança de algum espaço para proporcionar alegria.
Desde 2010, Rosenbaum
desenvolve a metodologia do
Design Essencial, que é a capacidade de olhar para uma cultura, descobrir, despertar e
potencializar os seus valores e
saberes essenciais por meio do
design. Com o projeto A Gente
Transforma, o designer atua em
comunidades do Brasil profundo aplicando essa metodologia. Nesta entrevista, ele
explica o que é e como o projeto mudou a sua vida.
Marcelo Rosenbaum esteve em Rio Preto para participar da mostra Arq Design, realizada no Riopreto Shopping. A mostra de arquitetura apresentou 20 ambientes

decorados montados em uma
casa contêiner, além de jardins
temáticos, instalados em mais de
1.200 metros quadrados.
V&A - O que é o projeto A Gente
Transforma? Como esse projeto mudou
a sua vida?
Rosenbaum - É um projeto que
mudou a minha vida, hoje eu
dedico 100% do meu tempo ao
projeto A Gente Transforma, ao
Instituto e ao Movimento. O projeto, nada mais é do que pegar o
meu talento, tudo que fui conquistando durante esses 50 anos
da minha vida, nesses 32 anos de
trajetória. É onde eu consigo colocar o meu trabalho com impacto, usar o trabalho do design e da
arquitetura como uma ferramenta de transformação. De que forma? Eu tenho uma grande paixão
pelo Brasil, sempre tive, sempre
coloquei isso como um olhar do
meu trabalho. Ele muitas vezes entrava como uma identidade, como uma imagem, como um saber que era traduzido a partir de uma imagem.
Fui percebendo que o grande potencial de transformação está na base, naquele lugar que é o detentor do

