CAMPEONATO CARIOCA DE DESIGN
Durante os dias 25 e 30 de agosto de 2014 acontecerá no Rio de
Janeiro o “Campeonato Carioca
de Design” (CCD no CCD): uma semana de workshops que terá como
objetivo investigar relações
possíveis entre jogos e práticas de projeto em design, explorando os conceitos de regra,
confronto e time.
40 participantes selecionados através de chamada aberta e
organizados em 8 equipes disputarão o campeonato, cuja final,
aberta ao público, acontecerá no
dia 30 de agosto.
Num campeonato, diferentes times se apresentam e confrontam
seus estilos de jogo. Em campo,
cada time opera dentro das restrições do jogo e sujeito a inúmeras variáveis de azar. Árbitros
e auxiliares defendem o denominador comum da regra, enquanto o
treinador observa e age à distância, dependendo do diálogo com
seus jogadores para realizar seu
próprio trabalho. Cada jogador dá
o melhor de si, consciente de que
suas ações dependem das ações de
todos os outros em campo.
A prática de projeto é regida
por dinâmicas semelhantes ao esporte: designers, clientes, colaboradores, e técnicos operam
juntos no mesmo campo, condicionados por uma dinâmica de jogo
invisível. Porém, contrariamente

ao jogo esportivo, o design normalmente enfatiza o produto final
– não o jogo em si. O CCD no CCD
terá como objetivo revelar, discutir, e reconfigurar as dinâmicas do jogo do projeto.
Apropriando-se do formato da
competição esportiva, o CCD no
CCD será uma plataforma para a
discussão crítica de temas como:
1
2
3
4
5
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Quais as regras e limites próprios
ao campo do design?
Qual a relação destas regras e limites com o seu entorno cultural?
Como se desenvolve a noção de confronto na prática de projeto?
Quem faz parte do seu time?
Com quem e contra quem você joga?
No ensino de design, estamos treinando ou jogando?

O CCD no CCD busca jogadores que
tenham consciência de seus talentos individuais (no que sou
excelente? qual a minha especialidade? como posso contribuir para o time?) e com forte
espírito de equipe. Capacidade
de colaboração e diálogo são requisitos fundamentais.
Os seguintes profissionais
estarão envolvidos como tutores
do projeto:
Julia Born, Suiça
Christiano Calvet, Brasil
João Doria, Brasil
Uta Eisenreich, Alemanha
Felipe Kaizer, Brasil
Nina Paim, Brasil

Local

Centro Carioca de Design
Praça Tiradentes, 48 – Centro

Capacidade

Data

25–30 de Agosto de 2014

Concepção

João Doria e Nina Paim

Inscrições

Até o dia 10 de Agosto
via http://ccd-no-ccd.info

Produção

Automatica

O CCD no CCD está sendo realizado com os
recursos do Edital Pró-Design 2013, e conta com o patrocínio da Prefeitura do Rio
de Janeiro — Instituto Rio Patrimônio da
Humanidade e do Centro Carioca de Design.

Produção

40 participantes
em tempo integral

Patrocínio

ola@ccd-no-ccd.infohttp://ccd-no-ccd.info

