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Uma grande 
celebração no 
MNAC põe o ponto 
final aos atos do 
centenário 
O Museu Nacional d’Art de Catalunya 
acolheu o evento central de celebração do 
centenário, que contou com a presença 
de mais de 600 convidados de todo o 
mundo.

“De matéria a 
produto. Design, 
tecnologia e 
inovação no lar”, a 
segunda exposição 
que repassa a 
história da Roca 
Depois de ver a evolução da 
comunicação da marca, esta 
exposição se centra nos produtos: 
as peças icónicas, os materiais e o 
processo de fabricação.

One Day Design 
Challenge by Roca 
segue ampliando 
a sua presença no 
mundo
O concurso estreia este ano edições em 
Omã e Xangai e já são nove as cidades 
que se somaram a este objetivo de design 
express, pensado para estudantes e 
jovens profissionais.

A Fundação We 
Are Water abre 
o seu primeiro 
Escritório na Índia 
O objetivo é seguir de perto os projetos 
que a Fundação realiza neste país.
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O ano do 
centenário 
termina com 
uma grande 
celebração 
em Barcelona

what’s



Querido leitor,

Nós nos despedimos de 2017 com uma dupla satisfação. Por um lado, o 
orgulho da celebração de nosso centenário que, como comentamos no 
número anterior de What’s News, queríamos que fosse algo mais que um 
olhar ao passado. Com efeito, conseguimos celebrar esta efeméride junto 
a milhares de amigos em todo o mundo (acionistas, clientes, empregados, 
arquitetos, designers, usuários, etc.), recordando nossa história, mas 
também pondo em valor aqueles princípios e formas de atuar que têm 
nos levado a completar cem anos e que nos permitirão seguir crescendo 
durante muitas mais décadas. Não nos cansaremos de agradecer-lhes a 
sua implicação e de transmitir nosso agradecimento.

Ao mesmo tempo, conseguimos dar um importante passo adiante na forma 
de se expressar da nossa marca. O esforço realizado em anos anteriores 
– em pesquisa, reflexão, design e aplicações – vem se materializando 
este 2017 com novas campanhas, novos catálogos e novos designs 
de estandes em férias. De acordo com as tendências atuais, a Roca é 
hoje uma marca ainda mais próxima, amigável e útil, entendendo estes 
conceitos como a capacidade de escutar, entender e dispor de uma oferta 
e serviços adequados às necessidades reais de nossos clientes e usuários. 
Uma exigência que é ainda maior diante da obrigação de responder, com 
a mesma qualidade e implicação, a milhões de pessoas em todo o mundo.

E conseguimos dar este passo à frente graças à grande capacidade de 
adaptação e concentração em um ano extraordinário, no qual existia a 
tentação de ficarmos na zona de conforto e deixarmos nos levar pela 
comemoração. Não podemos nos permitir.

Novamente, agradecemos a todos por manter a sua confiança e 
compromisso.

Feliz 2018!

Carlos Velázquez 
Diretor de Marketing Roca Group Corporate
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Na Roca

Uma grande celebração 
no MNAC põe o ponto 
final aos atos do 
centenário
Ao longo do ano 2017 foram se sucedendo uma série 
de atos para celebrar o centenário da fundação da 
companhia. Exposições, conferências, encontros e 
apresentações serviram para destacar a história desta 
empresa que tem se mantido fiel ao seu modelo industrial 
e aos valores de empresa familiar, como a vocação 
empreendedora, a independência, uma visão a longo 
prazo e a capacidade de adaptação, que se demonstram 
fundamentais para seguir crescendo ao longo destes cem 
anos. A celebração do centenário quis render homenagem 
a todos aqueles que tem contribuído para que Roca seja 
hoje uma organização reconhecida e respeitada em todo 
o mundo.

Assim, o Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
acolheu o evento central de celebração do centenário, 
que contou com a presença de mais de 600 convidados 
de todo o mundo, os maiores distribuidores da Roca 
de cada continente. A cerimônia, na qual se serviu um 
jantar idealizado por Fina Puigdevall, cozinheira com 
duas estrelas Michelin, foi conduzida pela modelo e 
apresentadora Martina Klein.

Durante o evento, o grupo teatral La Fura dels Baus 
mostrou a sua própria visão da história da Roca mediante 
uma espetacular representação que contou com 
radiadores gigantes, um grande relógio de areia, banheiras 
que desciam do teto, redes humanas penduradas, entre 
outros elementos espetaculares. O ato, além disso, contou 
com a atuação da cantora e compositora Rosario Flores.

Foi uma noite cheia de surpresas e emotividade para os 
presentes na qual se gerou um sentimento muito especial 
de pertencimento à grande família Roca.

La Fura dels Baus embalou a festa.

A magnífica Sala Oval do MNAC acolheu o jantar de celebração.



4

what’s

No tradicional evento de apresentação de novidades, Roca 
Brasil lançou os produtos das marcas que representa no 
Brasil – Roca, Laufen, Incepa e Celite. A companhia reforça 
assim a sua liderança no setor de cerâmica e no espaço do 
banheiro. Tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento 
de materiais inovadores são as principais características da 
marca, reforçadas por um design vanguardista e cuidado.

O evento reuniu a mais de 500 presentes entre clientes, 
arquitetos, designers, prescr i tores e jornal istas 
especializados, em um grande encontro na emblemática 
Casa Fasano de São Paulo. O espaço, de 900 m2, contava 
com áreas diferenciadas para cada marca – Armani/Roca, 
Laufen, Roca, Incepa e Celite – de modo que os produtos 
se tornaram nos grandes protagonistas da ocasião.

Entre as diversas linhas da Roca que se apresentaram no 
ato destacam a coleção Armani/Roca, projetada por Giorgio 
Armani, ademais de Beyond e Carmen, a renovação de um 
clássico. Além disso, a inovação em cerâmica e os novos 
desenvolvimentos tecnológicos tiveram um grande 
protagonismo, com a apresentação do sistema Rimless® 
de descarga e o novo material cerâmico Surfex®.

No Brasil, a Roca possui cinco fábricas de louças sanitárias, 
um de metais, uma linha de montagem de móveis para 
banheiros e três para pisos e revestimentos cerâmicos. A 
sua presença no país se remonta aos anos noventa, quando 
o grupo desenvolveu uma primeira fase de expansão 
internacional, baseada principalmente na abertura de 
delegações comerciais e a assinatura de acordos com 
empresas líderes em seus mercados.

A Roca apresenta as suas 
novidades para 2018 no 
Brasil com a presença de 
mais de 500 pessoas

Um momento da apresentação dos produtos na emblemática Casa Fasano.

Mais de 500 pessoas presentes na apresentação das novidades. Os produtos foram os grandes protagonistas da ocasião.

Novidades de produto
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No dia 24 de novembro passado foi celebrada a reunião 
anual de distribuidores espanhóis para apresentar as 
novidades Roca 2018. No emblemático edifício sede do 
Museu do Design de Barcelona, que serviu de cenário 
privilegiado para o encontro, os produtos foram os autênticos 
protagonistas, dado que os presentes puderam visitar uma 

Os novos produtos da 
Roca para 2018 são 
expostos no Disseny 
Hub Barcelona

exposição e ver em pessoa as novidades do próximo ano. 
As coleções foram demonstradas em uma exibição que 
reproduzia interiores de espaço de banheiro, com vistas às 
principais cidades do mundo. Nesta ocasião, onde Carmen 
e Beyond foram as grandes estrelas, também destacaram 
os conjuntos de torneiras, os móveis e a cerâmica.

A coleção Baia de Armani/Roca de estética retrô e 
móvel e lavabo da coleção Beyond.Ambiente da coleção Beyond.

Vista da exposição.

As peças icônicas da coleção Baia de Armani/Roca.

Espírito contemporâneo.
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A Roca no mundo

Mais de 500 convidados entre arquitetos e clientes de 
todo o país foram reunidos para desfrutar de uma incrível 
celebração. Por parte do Governo Nacional, o secretário 
de Industria e Serviços da Nação, Martín Etchegoyen, 
brindou as felicitações e ressaltou a força de empresas 
centenárias como a Roca. Jorge Moreno, Managing 
Diretor da Roca Argentina, destacou os êxitos da 
companhia que “com 100 anos no mundo e apenas 23 no 
país, e uma evolução coerente e constante, alcançaram-se 
mantendo nossa essência de empresa familiar”. Os 
convidados desfrutaram de uma versão do clássico balé 
da Bela adormecida do bosque, protagonizado pela 
prestigiosa bailarina Marianela Núñez, uma referência 
máxima na Argentina.

O evento continuou com um coquetel no Salão Dourado, 
onde o diretor comercial Diego Jolis sublinhou que “esta 
celebração é também o reconhecimento para todos por 
seu apoio a que Roca seja hoje uma marca respeitada, 
reconhecida e valorizada, que transmite segurança e 
confiança em todo o mundo”.

O evento esteve animado por um quarteto de cordas 
acompanhado pela soprano María Paula Alberdi.

Cabe destacar que a Argentina foi desde 1994 o primeiro 
mercado americano com presença industrial da Roca. 
Hoje, o grupo é líder no país no segmento médio e 
premium de produtos sanitários para o banheiro.

Portugal e Argentina se 
somam aos atos do 
centenário
Uma grande festa no Teatro Colón de Buenos Aires serviu para 
comemorar os 100 anos da companhia

O ato no Teatro Colón contou com mais de 500 convidados.
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A cerâmica de grande 
formato, principal 
novidade da Roca 
na feira CERSAIE

Por sua parte, Portugal também se somou à celebração 
Roca reunindo em junho a quase 250 pessoas entre 
clientes, fornecedores, sócios, ex-funcionários e amigos 
em um jantar comemorativo e memorável no Pátio da 
Galé, em Lisboa. Roca Portugal sublinhou, deste modo, 
um acontecimento que exalta a inovação, o espírito 
empreendedor e a independência própria de uma 
empresa de origem familiar que se converteu em uma 
referência imprescindível no setor dos espaços de 
banheiro. Uma empresa que está a cem anos crescendo 
de forma constante e que, ainda assim, mais que enfatizar 
o que já tem sido feito, pretende seguir antecipando-se ao 
que está por chegar. Em um jantar repleto de surpresas, 
atuações e boa comida, os presentes puderam 
compartilhar momentos de diversão, de emoção pelos 
anos passados e de entusiasmo pelos anos que virão.

A marca mostrou as suas novidades a profissionais da 
arquitetura e do design de interiores em um estande de 
400 metros quadrados na feira CERSA IE, a maior vitrine 
internacional do setor cerâmico e do banheiro, que se 
celebrou em Bolonha de 25 a 29 de novembro.

Entre as principais novidades da Roca Tiles destacou a 
ThinBig, a placa de cerâmica projetada tanto para recobrir 
espaços interiores como exteriores. Tratam-se de peças 
de grandes dimensões, com distintas combinações de 
estilos, cores e acabamentos. A ThinBig destaca também 
pela sua reduzida espessura (de 6 milímetros), sua leveza 
e versatilidade, o que permite que se adapte a todo tipo 
de superfícies. Deste modo, consegue-se um conjunto 
estético uniforme aportando maior personalidade aos 
projetos. Entre as suas principais qualidades também 
figuram a durabilidade; a resistência ao gelo, as altas 
temperaturas, a flexão, os riscos, os raios ultravioletas, as 
manchas e os impactos; e a facilidade de manutenção e 
limpeza, já que a sua superfície não porosa evita a 
proliferação de bactérias.

Além disso, CERSAIE também serviu de marco para 
apresentar a atualização de algumas das coleções da 
Roca como Rock&Rock, Porcelain Tiles e Wall Tiles. Uma 
ocasião única para redescobrir os clássicos mais atuais.

Portugal comemora o 
centenário com uma 
inesquecível jantar 
no Pátio da Galé

O jantar comemorativo em Portugal contou com várias atuações.

TH Calacatta polido branco de 120 x 240 cm. Lavabo Inspira. Cerâmica Pigment multicolor lapato 80 x 80 R.8
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Roca no mundo

Pelo quarto ano consecutivo a Roca apoia o torneio de tênis 
feminino BNP Paribas que é realizado em Singapura no 
mês de outubro. As melhores tenistas mundiais do 
momento participam desta competição de máximo nível, 
que encerra a temporada do circuito da Associação de 
Tênis Feminino. Nesta ocasião, a dinamarquesa Caroline 
Wozniacki levou o troféu deste campeonato no qual 
também participaram a espanhola e ganhadora do torneio 
de Wimbledon Garbiñe Muguruza, a norte-americana 
Venus Williams e a jovem promessa do tênis francês 
Caroline Garcia, além de Jelena Ostapenko, Simona Halep, 
Karolina Pliskova e Elina Svitolina.

Raimundo García-Figueras, Senior Managing Director da 
Roca na Ásia, destacou a importância de apoiar eventos 
como este para reforçar os vínculos da marca com a 
sociedade no país, através do esporte e outros temas de 
interesse.

Além do BNP Paribas WTA Finals de Singapura, Roca 
também patrocina Shangai Rolex Masters, que se celebrou 
na cidade chinesa de 7 a 15 de outubro, no qual 
participaram os números 1 do tênis mundial. A final foi 
protagonizada por Rafa Nadal e Roger Federer, em uma 
emocionante partida no qual termino se impondo o suíço.

A Roca patrocina dois 
relevantes torneios 
de tênis

Rafa Nadal na final do Shangai Rolex Master.

Roca é um dos patrocinadores do torneio. Coquetel oferecido no torneio BNP Paribas de Singapura.

As tenistas número um participaram do torneio BNP Paribas.
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Sob o patrocínio da Roca, celebrou-se a décima primeira 
gala de entrega de prêmios do design de interiores 
comerciais, os chamados Commercial Interior Design 
Awards, no espetacular hotel Madinat Jumeirah de Dubai. 
Mais de 1.000 reconhecidos arquitetos e designers 
estiveram presentes ao jantar e à posterior gala de entrega 
de prêmios. Fiel a sua vontade de apoiar o design e a 
criatividade, a Roca patrocinou esta celebração que reuniu 
o melhor do design de interiores da região do Oriente 
Médio, uma área que está reivindicando a sua posição ao 
lado dos melhores países a nível mundial pelo seu talento, 
inovação e criatividade. Victor Schoone, Country Manager 
para Oriente Médio, apresentou a companhia centenária 
aos presentes com um vídeo que repassa a história e os 
marcos da Roca.

Para pôr uma nota original ao evento, o vestíbulo do hotel 
acolheu uma divertida instalação da Roca chamada 
“Emotional Design”, na qual alguns dos seus produtos 
mais icônicos se apresentam de forma inovadora e 
surpreendente, muito na linha do que os CID Awards 
querem representar.

Gala de entrega dos 
prêmios CID Awards 
em Dubai

“Emotional Design”, uma instalação da Roca no hall 
do hotel Madinat Jumeirah.

Alguns ganhadores dos CID Awards de Dubai.

Apresentação de Victor Schoone, Country Manager 
para o Oriente Médio, nos CID Awards.
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Noticias y eventos

Omã e Xangai são as duas cidades que mais recentemente 
se uniram ao fenômeno One Day Design Challenge. Junto 
c o m H o ng  Ko n g,  D u ba i ,  B a rc e l o n a  e  M ad r i , 
protagonizaram este semestre uma interessante 
apresentação de ideias no âmbito do banheiro. Criado há 
seis anos e de caráter internacional, este inovador 
concurso de design express é uma plataforma que 
descobre novos talentos e impulsiona os cursos 
profissionais dos futuros arquitetos e designers. O 
concurso propõe o objetivo de projetar, contra o tempo e 
em menos de dez horas, uma proposta inovadora para o 
espaço de banheiro que cumpra com a descrição do 
briefing que se dá a conhecer a primeira hora da manhã. 
O conceito de produto deve aportar novas funções não 
disponíveis nos produtos tradicionais, mas sempre se 
apoiando na tecnologia, nos materiais ou nos métodos de 
fabricação disponíveis na atualidade.

A edição simultânea de Barcelona e Madri do último dia 7 
de outubro reuniu 500 par ticipantes, mais de 60 
universidades e colégios, e 80 empresas. Nesta edição, 
propôs-se a necessidade de idealizar um aparato para 
suprir o espaço que deixam os bidês, substituídos pelos 
cada vez mais habituais smart toilets. O projeto ganhador 
nesta ocasião foi Steam Box de Robert Navarro e Enrique 
Moral, da Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). O 
segundo prêmio foi para o projeto Rocky, idealizado por 
Vicent Fernando Sanjuan e Mariana Hinojosa, ex-alunos 
de ELISAVA, enquanto que o terceiro prêmio foi outorgado 
a Vapore, de Luis Miguel González e Jorge Ruiz, da Escola 
Superior de Castilla-La Mancha.

Por sua parte, a primeira edição em Omã reuniu a 
duzentos estudantes e jovens profissionais. Aqui os 
participantes tiveram que dar resposta em forma de 
projeto ao objetivo de definir o

conceito do luxo, propondo uma ideia que inclua novas 

One Day Design Challenge 
by Roca segue ampliando 
a sua presença no mundo

Luxmyrious bathtub de Al-Reyan Ansari, proposta ganhadora da primeira edição de Omã. Imagem do concurso em Hong Kong.

Primeira edição de One Day Design Challenge em Omã.

O concurso internacional cresce em número de 
participantes e de cidades que o acolhem

características e funções, usabilidade, tecnologia e novos 
materiais. Das 76 propostas apresentadas, a ganhadora 
foi Luxmyrious bathtub de Al-Reyan Ansari. Segundo a 
membro do júri Maryam ao Balushi “a ideia do luxo se 
ilustra perfeitamente na elegância do design e no ambiente 
criado” por esta proposta ganhadora.

A segunda edição nos Emirados Árabes, celebrada em 13 
de novembro, centrou-se no design redefino dos produtos 
do banheiro para ajudar a manter uma vida mais saudável 
em casa. O primeiro prêmio foi para Rethinking Red, Blue 
& Everything in between, concebido por Reem Elwazeer, 
Reem Jeghel e Habiba Khalifa da Universidade Americana 
de Sharja. O segundo prêmio foi para Intelligent Recovery 
Shower, uma proposta de Andrei Razvan Baluta, enquanto

que o terceiro foi obtido por Rami Shata com a sua 
proposta Re-invention of the Arabian toilets.

Prêmio 
especial 
Fundação We 
Are Water
A primeira edição do One Day Design Challenge em Omã 
serviu também para introduzir uma novidade no concurso 
e nos prêmios concedidos. Para Roca, a sustentabilidade 
é uma prioridade, e prova disso é a pesquisa e os recursos 
dedicados a conseguir um uso mais racional da água. Por 

Notícias e eventos
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isso, a Fundação We Are Water outorgará a partir de 
agora, e sempre que os projetos reúnam as condições, 
um prêmio ao pro jeto que destaque “o va lor e 
compromisso com a sustentabilidade, já que o uso 
racional da água é algo que se deve integrar no espaço de 
banheiro”. Os primeiros ganhadores deste prêmio foram, 
por um lado, Alicja Anna Kubicka, participante do 
Challenge Espanha 2017, com Sinara, uma proposta que 
“aproxima a natureza ao banheiro”. O projeto consiste em 
reutilizar a água do banheiro mediante plantas que filtram 
as águas cinzas, conseguindo assim diminuir bastante o 
consumo de água e nas descargas residuais. Às vezes, 
faz do banheiro um lugar mais cálido que integra a 
natureza, criando um espaço de conforto e bem-estar. Na 
edição de Omã, os ganhadores do prêmio da Fundação 
We Are Water foram Siham Jasnak, Jawaher ao Hashim e 
Uraiba Iqbal com a proposta Smart Bath, que consiste em 
um painel que proporciona um controle total para uma 
melhor experiência no banheiro.

One Day 
Design 
Challenge, 
muito mais que 
um dia
Este ano ficou evidente que a internacionalização do 
concurso é uma oportunidade para criar comunidade 
entre os distintos premiados de todas as edições e poder 
comparti lhar os projetos ganhadores e f inal istas. 
Aprofundando em sua missão de potencializar entre os 
jovens profissionais e estudantes o talento como valor e o 
design e a inovação como ferramentas de futuro, o 
concurso quer ir além e se converter em uma plataforma 
aberta e contínua de difusão de notícias sobre os 
ganhadores e colaboradores do concurso. O universo do 
Challenge e as soluções e as trocas de ideias que se dão 
são tão ricas que é necessário compartilhá-las e fazê-las 
visíveis à comunidade de designers e criadores. Com esta 
vontade nasce o jornal de One Day Design Challenge, uma 

plataforma de conteúdos relacionados diretamente com o 
concurso, mas também com tudo o que rodeia a criação 
e a inovação dos seus protagonistas, em linha com os 
princípios do concurso e da Roca, a entidade que o 
organiza. Neste blog, encontram-se notícias, entrevistas, 
projetos real izados fora do concurso tanto pelos 
participantes como pelos membros do júri, assim como 
ferramentas e recursos úteis para o processo criativo.

Construindo uma comunidade ao redor do One Day 
Design Challenge podem se aproveitar ao máximo os 
valores que este objetivo propõe, uma maneira de dar 
continuidade ao esforço de um dia e fazer visível o trabalho 
dos seus protagonistas.

http://www.onedaydesignchallenge.net/en/journal

Dubai é outra dos encontros ineludíveis do concurso express.

Participantes no Roca Madri Gallery.

Xangai estreou no One Day Design Challenge com grande sucesso.

Ganhadores e participantes da edição espanhol no Roca Barcelona Gallery.
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Com mais de 6.000 inscritos procedentes de 134 países, 
jumpthegap, organizado pela Roca junto com BCD 
Barcelona Centro de Design, se mantém como um dos 
concursos de design com maior reconhecimento em nível 
internacional.

Criado em 2004 com o objetivo de apoiar a jovens 
arquitetos e designers, jumpthegap se divide em duas 
categorias principais: profissionais e estudantes. Desde 
2015 é entregue também o Prêmio Espec ia l  à 
Sustentabilidade, outorgado pela Fundação We Are Water. 
No último dia 17 de outubro, celebrou-se a entrega de 
prêmios da apresente edição no Disseny Hub Barcelona. 
Junto a diversos finalistas do concurso −procedentes de 
países como Irã, Turquia, Espanha, Líbano, Hong Kong, 
Polônia ou Portugal−, o ato reuniu profissionais do mundo 
do design e da arquitetura; entre eles, os membros do júri 
Patrik Schumacher, diretor de Zaha Hadid Architets e 
presidente do júri; Isabel Roig, diretora geral de BCD 
Barcelona Centro de Design; Benedetta Tagliabue, diretora 
de EMBT e da Fundação Enric Miralles; Josep Congost, 
diretor de design e inovação da Roca; Valentin Vodev, 
fundador da companhia VELLO, especializada em 
produtos inovadores de mobilidade; e Xavier Torras, diretor 
de comunicação e marca da Roca e diretor da Fundação 
We Are Water.

Os projetos ganhadores desta edição foram na categoria 
p ro f i s s i o n a l ,  Pa n a c e a ,  d o  d e s i g n e r  i r a n i a n o 
Mohammadreza Shahmohammadi. Na categoria de 
estudante, o prêmio foi recebido por Lambda, da 
espanhola Denis Lara Molina, estudante de EINA, Centre 

Sucesso total na sétima 
edição do concurso 
jumpthegap
O concurso de design internacional reconhece os conceitos mais 
inovadores e sustentáveis para o banheiro do futuro

Projeto ganhador na categoria profissional.

Universitari de Disseny i Art de Barcelona. O prêmio 
especial à sustentabilidade (outorgado pela Fundação We 
Are Water) foi para Delta, dos designers poloneses Michal 
Hondo e Kinga Grzybowska.

No início do evento, Patrik Schumacher ofereceu um 
“jumpthegap talk” sob o título “Tetonism. Engineering and 
Fabrication Logics as Stylistic Drivers”, no qual expôs a 
corrente f i losóf ico-arquitetônica que desenvolveu 
chamada tetonismo. Os “jumpthegap talk” são encontros 

com profissionais destacados do âmbito do design e da 
arquitetura, que se celebram em diferentes cidades do 
mundo no marco internacional do concurso jumpthegap. 
Uma oportunidade única para conhecer em primeira mão 
o cenário atual e das perspectivas de futuro do design e 
da arquitetura.

www.jumpthegap.net

Noticias y eventos

Ganhadores da 7ª edição com alguns membros do júri.

Patrik Schumacher, diretor de Zaha Hadid Architets, em um momento do “jumpthegap talk”.

Novidades e eventos
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A exposição, celebrada de 11 de outubro até 12 de 
dezembro no Disseny Hub Barcelona, é uma experiência 
audiovisual, a partir das mais de 2.900 propostas dos 
participantes de todas as edições do concurso. Com a 
curadoria Òscar Guayabero, a exposição nasce da 
vontade de reunir

todas estas ideias para poder dar uma olhada no futuro, 
ou melhor, aos futuros. Futuros possíveis, futuros 
plausíveis, futuros prováveis, inclusive futuros impossíveis. 
De todas as formas, futuros imaginados, concretamente 
do espaço de banheiro. Além disso, tendo em vista a 
importância do banheiro no lar contemporâneo e 
agrupando a maioria de funções fisiológicas, sanitárias e 
saudáveis, imaginar o futuro do banheiro é, de fato, 
imaginar a vida doméstica do amanhã.

Jumpthegap não pretende fazer propostas aplicáveis ao 
mercado diretamente, tampouco é I+D; es, de fato, um 
laboratório para gerar futuros desejáveis, sem a pressão 
da viabilidade técnica, nem econômica; trata-se de abrir 
janelas de futuro. Quando estes jovens designers, 
arquitetos, imaginam novos conceitos de banheiro mais 
ecológicos, conectados, adaptáveis, etc., estão 
colaborando para que algum dia quiçá existam. Porque 
uma vez imaginado, aquele futuro improvável se faz mais 
factível.

Next Bath Experience, 
o banheiro 
do futuro
Uma exposição sobre futuros imaginados do espaço de banheiro

A exposição foi pensada como uma experiência audiovisual.

Entrada à exposição Next Bath Experience.
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Após o sucesso da primeira exposição do centenário da 
Roca, “Uma história compartilhada. A marca através da 
comunicação”, a segunda mostra “De matéria a produto. 
Design, tecnologia e inovação no lar” foi inaugurada em 
Roca Barcelona Gallery em julho e em setembro em Madri, 
Londres e Lisboa e se pôde visitar até final de dezembro.

A mostra, com curadoria do estúdio ERF-Estudi Ramon 
Folch, faz um percurso pe la evo lução que têm 
experimentado os produtos da Roca desde o ano de 1917 
até os nossos dias e revela como, ao longo de um século, 
a marca soube adaptar o design e a funcionalidade dos 
seus produtos às mudanças que têm surgido na sociedade 
e às transformações culturais que têm experimentado os 
170 países nos quais está apresente.

Além disso, a exposição explica as matérias primas 
necessárias para a fabricação dos diferentes produtos que 
a Roca comercializa e mostra os diferentes processos 
produtivos que a companhia leva a cabo. Também, expõe 
a preocupação da Roca pelo design, plasmando este 
processo em uma seção específica que descreve as 
diferentes fases necessárias para o desenvolvimento de um 
produto.

“De matéria a produto. Design, tecnologia e inovação no lar” 
é um reflexo da experiência e o legado desta empresa que, 
com o passar dos anos tem conseguido se converter em 
uma marca global.

De matéria a produto. 
Design, tecnologia e 
inovação no lar
100 anos de produtos Roca reunidos em uma grande exposição

Roca Gallery

Roca Gallery.

Uma impressionante estrutura servia de balcão dos produtos e materiais.

A exposição reproduzia ambientes domésticos de diferentes épocas.

Mostras de diferentes materiais.

Roca Gallery



Com motivo do centenário e no marco da exposição “De 
matéria a produto”, a Roca celebrou nas galerias de 
Barcelona, Madri, Lisboa e Londres uma série de encontros 
com a intenção de complementar e aprofundar no conteúdo 
da mostra. “Do brainstorming ao protótipo”, “Imaginando a 
casa do futuro” e “Os efeitos das barreiras culturais nos 
produtos”, foram os três temas tratados em estas jornadas 
nas quais participaram palestrantes provenientes de

empresas especializadas nestas temáticas. Os presentes 
puderam ouvir em primeira mão as estratégias e os passos 
que se estão levando a cabo em cada área.

Na primeira mesa redonda, “Do brainstorming ao protótipo”, 
falou-se do processo de criação global desde a chuva de 
ideias até conseguir o produto final pronto para a sua 
comercialização. os convidados compartilharam e 
contrastaram as suas experiências durante a etapa de 
brainstorming, as diferenças de levá-lo a cabo de maneira 
individual ou em grupo; a confecção do protótipo com 
tecnologias de última geração como as impressoras 3D; e 
o resultado final. Destacaram as intervenções de Josep 
Congost, Design and Innovation Director da Roca; Xavier 
Costa Llonch, ex-diretor geral de Lékué; Carolina Blázquez, 
diretora criativa de Ecolaf e Manuel Estrada, presidente da 
Fundação DIMAD e Prêmio Nacional de Design 2017, entre 
outros.

A segunda mesa redonda, “Imaginando a casa do futuro”, 
centrou-se em como os novos produtos de caráter 
tecnológico contribuem a melhorar nossas vidas e influem 

Ciclo de encontros no 
marco da mostra Roca 
London Gallery.

Roca Gallery.

Imagens da exposição “De matéria a produto”.
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Os palestrantes da mesa redonda “Do braninstorming ao protótipo”.

nos hábitos diários. Assim, este encontro não se limitou a 
falar de produtos de tecnologia de ponta, mas também em 
como a sociedade os tem adotado e implementado em seu 
dia a dia. Entre outros palestrantes, contou-se com a 
presença de Isabel León, arquiteta em Y. León, membro da 
Fundação Dimad e de Green Building Council Espanha; 
Alfred Batet, IOT Strategist and Evangelist de Simon; e 
Germán León, CEO e fundador de Gestoos.

O terceiro e último encontro, “Os efeitos das barreiras 
culturais nos produtos”, tratou sobre as diferenças culturais 
entre países e mercados, e como estas afetam à criação, 
comercialização e comunicação dos produtos em cada 
território. Analisou-se, junto a profissionais que tem 
internacionalizado os seus produtos, o processo que têm 
seguido para conseguir adaptar a sua estratégia a cada 
região.
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As Galerias de 
Barcelona, Madri e 
Londres participam 
em 48h Open House 
Open House é um festival de arquitetura que tem lugar 
um fim de semana por ano em mais de trinta cidades de 
todo o mundo. Durante dos dias, abrem-se as portas de 
dezenas de prédios públicos, espaços de trabalho, 
residências, estúdios de artistas e arquitetos que não 
podem se visitar habitualmente.

Desde o seu início em Londres em 1992, Open House 
tem se introduzido em todo o mundo: Nova Iorque, 
Dublin, Galway, Tel Aviv, Barcelona (cidade à qual chegou 
em 2010) e Madri (2015), entre muitas outras. O objetivo 
do festival é divulgar o patrimônio arquitetônico das 
c idades à popu lação e ass im est imu la r  o seu 
conhecimento e respei to pe los edi f íc ios que as 
compõem.

No fim de semana de 21 de outubro, em Barcelona, os 
visitantes puderam desfrutar de uma visita guiada ao 

Roca Barcelona Gallery para conhecer todos os detalhes 
do emblemático edifício projetado pelo estúdio de 
arquitetura OAB (Office of Architeture in Barcelona) 
inaugurado em 2009. Por sua parte, em Madri, o público 
também pôde participar em uma visita guiada que os 
levou por todos os cantos do prédio projetado pelo 
Estúdio de Arquitetura Lamela à vez que lhes contavam 
detalhes de sua construção.

Roca Barcelona Gallery. Roca London Gallery.

Roca Madrid Gallery.

Roca Gallery

E, por último, em Londres, nos dias 22 e 23 de outubro, 
o Roca London Gallery se uniu aos 700 edifícios da 
capital que abriram as suas portas para o Open House. 
Arquitetos do estúdio de Zaha Hadid, os autores do 
projeto, estiveram apresentes no Gallery oferecendo 
visitas guiadas de aproximadamente uma hora de 
duração.

Roca Gallery



17

16
2017
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Após o sucesso de acolhida e afluência de público do 
primeiro ciclo de “Arquitetura em curta”, esta edição, 
copatrocinada pela Roca e Technal, celebrou-se nos Roca 
Gallery de Barcelona e Madri e constou de quatro sessões 
de uma hora de duração cada uma. No total, projetaram-se 
oito curtas diferentes. Depois da projeção de cada curta-
metragem tem lugar um colóquio entre o público e o 
palestrante –o próprio realizador do vídeo– depois do qual 
se celebrou um coquetel e uma sessão de networking 
profissional.

Após uma longa época na qual a fotografia foi praticamente 
a linguagem única para relatar a arquitetura, na atualidade 
a imagem em mov imento ganha cada d ia mais 
protagonismo como meio para enriquecer o discurso ao 
redor da arquitetura e como uma nova maneira de ver o 
entorno construído. A irrupção do vídeo nas redes sociais 
e nos dispositivos móveis está entre as causas que 
empurram o setor para esta forma de expressão. O ciclo 
“Arquitetura em curta” nasceu para fomentar o curta-
metragem como meio para explicar esta nova forma de 
entendê-la. As peças que se apresentaram nesta edição 
são Landskating, um espaço público recuperado para ser 
vivido; Terramotorism, a transformação de Lisboa em 
grande velocidade; uma moradia low cost com uma 
envolvente envidraçada e outra realizada com a metade do 
orçamento original; o abandono do frontão madrilenho Beti 
Jai ou da central elétrica Battersea Power Station; e uma 
sensacional casa construída em um escarpado.

“Arquitetura em curta”: 
cinema e arquitetura

Enfoca su actividad al sector re-
sidencial, proponiendo una ar-
quitectura abierta y transparente. 
Su estudio traslada a la vivienda 
unifamiliar el uso racional y con-
trolado de los recursos que aplica 
a la vivienda social. 

Josep Ricart ejerce como profesor  
de proyectos en la Escuela Técnica 
Superior Arquitectura del Vallés. 
Desde el año 2000 es socio fun-
dador del estudio de arquitectura 
Harquitectes con quien ha ganado 
varios concursos y premios de ar-
quitectura. 

Arquitectos y paisajistas, desa-
rrollan proyectos en los que com-
binan ambas disciplinas. Actual-
mente, investigan sobre el paisaje 
a través de otros formatos como 
el corto documental o el cuento 
literario.

LOW COST, SMART ARCHITECTURE

JOAN RAMON PASCUETS / 
Narch 
Arquitecto

HOUSE  712

JOSEP RICART / Harquitectes 
Arquitecto

BETI JAI. LA CAPILLA SIXTINA  
DE LA PELOTA

RICHARD ZUBELZU 
Realizador

LANDSKATING

SERGI CARULLA  
Y OSCAR BLASCO / scob 
Arquitectos

MAGDA CALABRESE 
Productora

Director del cortometraje, es fun- 
dador de repormadridtv.com así 
como de Objetivo Family produc- 
ciones, empresa productora de 
“La Hipoteca” y “La cuesta de Mo-
yano”.

Estudió Bellas Artes para luego 
estrenar un proyecto personal 
junto al realizador Richard Zu-
belzu con repormadridtv.com y 
en 2014, Objetivo Family produc-
ciones. 

07_11 12_12 30_01

27_02

Investigador y profesor de diseño. 
Ha trabajado, entre otros, para 
Zaha Hadid Architects. En 2008 
funda GilBartolomé Architects 
junto a Pablo Gil, estudio encar-
gado de realizar la vivienda que 
protagoniza este cortometraje.

Arquitecto y fotógrafo de arqui-
tectura. Ha publicado en más de 
25 países, 400 revistas y 70 edi-
toriales como el Croquis, ICON, 
I+D  y en prensa como el País,  
el New York Times, El Mundo y   
La Vanguardia. 

JESÚS GRANADA
Realizador

CASA DEL ACANTILADO

JAIME BARTOLOMÉ /  
GilBartolomé Architects
Arquitecto

Intervendrán también los arqui-
tectos Álvaro Bonet López, Igor 
González,  Antonio Lopera, invo-
lucrados en el proyecto Salvemos  
el Frontón Beti-Jai de Madrid.

PROTAGONISTAS

MADRID   
NOVIEMBRE 2017  

/ FEBRERO 2018
arquitecturaencorto.com

arquitectura  
en Corto
2ª edición

Como estimular a 
experiência de compra 
mediante a experiência 
sensorial
Roca Barcelona Gallery junto a Retail Design Institut Spain 
celebraram a mesa redonda “Ergonomia Sensorial em Retail”, 
onde se analisou como abordar a comodidade e o bem-estar 
do comprador no ponto de venda através dos cinco sentidos, 
para potencializar o posicionamento de marca e maximizar 
as vendas nos estabelecimentos. Profissionais do âmbito do 
retail, empresários, estrategistas, arquitetos, interioristas, 
designers e merchandisers, entre outros, se reuniram para 
falar sobre a importância de criar uma “experiência sensorial 
ergonômica” para melhorar as vendas e a relação com o 
consumidor. Destacaram a importância de trabalhar em 
harmonia com todas as ferramentas que afetam à experiência 
e no desenvolvimento dos fatores ambientais: como a cultura 
da luz, o audiobranding, os aromas, o bom uso da 
informação e da tecnologia. Os convidados da mesa redonda 
foram Jordi Ballesta, iluminação arquitetônica em Anoche; 

Irina Bautista, Digital Marketing Manager em Ecler; María 
Callís, presidenta de Retail Design Institute, Gemma Cuscó, 
fundadora de TMM Group; e Miquel Àngel Julià, diretor de 
estratégia e design em Nuklee e sócio de Grup Idea. Todos 
eles contaram a sua visão de um dos cinco sentidos: tato, 
visão, gosto, olfato e ouvido, sem esquecer o “sexto sentido”. 
Enfatizando o significado do marketing experiencial e 
aprofundando em sua psicologia, os interlocutores 
ressaltaram a importância que os sentidos têm nos espaços 
de retail para fidelizar e acomodar tanto o consumidor como 
o trabalhador. Todos os palestrantes, das diferentes áreas 
nas quais são especialistas, aportaram as melhoras que se 
estão aplicando nos espaços de retail para conseguir um 
objetivo comum: que os consumidores se sintam bem na 
loja, e que vivam uma experiência da marca.

Mais de 150 pessoas participaram da conversa.
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A sustentabilidade como 
principal protagonista 
do terceiro vitrine do 
Roca Madri Gallery
Para comemorar os 100 anos de história da Roca, o Gallery 
em Madri apresentou ao longo do ano uma série de vitrines, 
rememorando os momentos mais representativos da 
história da companhia. A terceira vitrine desta série 
apresenta o compromisso da marca com a sustentabilidade 
mediante três cenários temáticas: uso racional da água, a 
inovação em seus produtos e o importante trabalho da 
Fundação We Are Water.

A pr imeira mostrou a evolução dos tanques e a 
incorporação da dupla descarga de água como sistema de 
uso racional, apresentando-se como um dos principais 
avanços da companhia em matéria de sustentabilidade.

O espaço central da vitrine mostrou o reconhecido produto 
W+W (Washbasin + Watercloset), que combina vaso 
sanitário e lavabo em uma única peça, permitindo a 
diminuição de até 25% de água reutilizando-a para encher 
a cisterna.

E o terceiro espaço esteve dedicado à fundação We Are 
Water, uma iniciativa da Roca que promove projetos que 
garantem o acesso à água e ao saneamento nas zonas 
mais necessitadas do planeta.

O ano concluiu com uma vitrine de temática natalina e 
festiva.

Vitrine natalina.

Representação da Fundação We Are Water.

Roca GalleryRoca Gallery
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Roca Madri Gallery, junto à revista ROOM Design, 
celebrou a mesa redonda “Narradores de arquiteturas 
próximas”, para aprofundar sobre o trabalho dos 
comissários de arquitetura, uma disciplina que inova 
criando sentido, conectando discursos e tecendo 
sens ib i l idades.  O ato contou com destacados 
especialistas como Pedro Gadanho, diretor do MAAT 
(Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa) e 
ex-comissário de arquitetura do MoMA; Moisés Puente, 
comissário e editor de Puente Editores; e Arturo Romero, 
responsável de contidos de Arquitetura em ROOM 
Design.

Na era da informação, as exposições, as publicações ou 
os meios digitais deixaram de ser uma coleção de 
imagens atrativas para nos trazer novas visões sobre a 
arquitetura que temos ao redor e submergirmos em 
diferentes releituras, expondo novos conceitos, novas 
ideias e novas visões. Este encontro, proposto com um 
enfoque dinâmico e participativo, serviu para examinar as 
diferentes formas de comunicar arquitetura e de como 
apelar o interesse do público geral por esta disciplina.

Um encontro reivindica o 
papel dos comissários de 
arquitetura

Jornada sobre mobilidade 
e Smart Cities

No encontro foram debatidas questões como as 
mudanças nos paradigmas sociais, tecnológicos e 
culturais da mobilidade e como através das Smart 
Cities poderemos reinventar a mobilidade, criando 
exper iências sustentáveis e reduzindo o impacto 
ambiental. Para isso, contou-se com a presença de 
seis especialistas na matéria: Kay Killmann, diretor de 
GBCI Europa; Ignacio Alcalde, especialista em Smart 

A Roca organizou a jornada junto a Green Building Solutions. Roca Madrid Gallery. 

Roca Madrid Gallery.

Cities e vice-presidente da Fundação Metropolis; Inés 
Leal, diretora do Congresso de Cidades Inteligentes 
–  G r upo  Te c ma Re d;  Pa b lo  Lóp ez ,  B us i ne s s 
Development & B2B Sales Manager em Blue Move; 
Ramón Calderón, Institutional Relations Manager em 
SEAT; e Virgina Ocio de la Fuente, sustentabilidade 
Iberia – Endesa. O evento foi moderado por Sergio 
Rojas, cofundador de Smart Business.
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Roca Lisboa Gallery, 
cenário da firma de 
colaboração entre ADHP 
e Investors in People
A Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP), 
uma instituição encarregada de promover, representar e velar 
pelos interesses de seus sócios em matéria de gestão 
hoteleira e turística, organizou um encontro no Roca Lisboa 
Gallery ao que participaram pessoas relacionadas com 
recursos humanos, hoteleiros, jornalistas e gestores. O 
objetivo era apresentar o People Management Standard, uma 
certificação que define os requisitos necessários para liderar, 
apoiar e gerir às pessoas para obter resultados sustentáveis 
no local de trabalho.

A sessão foi iniciada pela Secretária de Estado de Turismo, 
Ana Godinho, que referiu o crescimento da empregabilidade 
na área do turismo, crescimento que não vai acompanhado 
da formação disponível para o setor. A convidada aludiu a 
uma nova iniciativa do governo, em colaboração com 
universidades, para criar uma rede de qualificação de 
pessoas. David Dale, diretor de operações de Investors in 
People, apresentou o People Management Standard, a 
certificação atribuída à empresa pelos serviços prestados por 
seus recursos humanos. E finalmente, Raul Ferreira, 
presidente de ADHP, encerrou a sessão assinalando a 
importância dos recursos humanos para a excelência da 
gestão e da oferta hoteleira em Portugal.

Cursos de Passive House 
em Roca Lisboa Gallery 
O conceito de “Passive House” se desenvolveu na 
Alemanha nos anos oitenta e é um padrão para a 
construção de moradias com o objetivo de reduzir as 
necessidades de calefação e refrigeração. A aplicação 
destes princípios Passive House representa uma redução 
de 90% no consumo em comparação com um prédio 
convencional já existente, e de 75% em comparação com 
os padrões definidos pelos regulamentos para novos 
edifícios.

Com o objetivo de aportar conhecimento e formar nosso 
público objetivo nas novas tecnologias e nas ferramentas 
disponíveis, entre setembro e novembro, Roca Lisboa 
Gallery acolheu um curso de Certified Passive House 
Designer organizado pela Homegrid e pela Academia 
PASSIVHAUS Portugal.

O curso, dirigido sobretudo a engenheiros e arquitetos, 
dedicou-se à reabilitação de prédios, em nível térmico e 
energético para corrigir situações de inadequação 

funcional, proporcionando uma melhoria do conforto dos 
usuár ios, reduzindo o consumo de energia para 
calefação, refr igeração e i luminação e corr igindo 
patologias que se devem à presença de umidade.

Ao longo das diferentes sessões, exploraram-se também 
os princípios básicos como a envolvente opaca, a 
estanqueidade, a ventilação e as janelas de uma Passive 
House.

O curso terminou com a prática de tudo aquilo que foi 
aprendido. Os par ticipantes tiveram a missão de 
desenvolver um projeto, utilizando todos os princípios e 
conceitos teóricos adquiridos e a ferramenta Passive 
House Planning Package, calculando os balanços 
energéticos inicial e final assim como as pontes térmicas. 
Contaram com o seguimento do formador ao longo de 
todo o desenvolvimento do projeto. Ao f inal, cada 
participante apresentou o seu projeto e se discutiram 
tanto os pontos fortes e frágeis de cada um, como os 
aspectos a melhorar.
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Degustação de vinhos para 
arquitetos e designers

Seguem as visitas 
guiadas do London 
Gallery, projeto de Zaha 
Hadid Architets

Em 11 de outubro foi celebrada uma festa mediterrânea 
com degustação de vinhos espanhóis, ital ianos e 
franceses no Roca London Gallery, oferecida pela 
reconhecida empresa vinícola Humble Grape. Os 
convidados vinham das principais empresas e despachos 
de arquitetura e design da cidade, como Aedas e EPR 
Architets e G.A Design. Os organizadores explicaram o 
processo de produção de cada vinho e demais detalhes 
curiosos sobre este mundo e responderam às preguntas 
que foram feitas. Os convidados, por sua parte, também 
puderam explorar o espaço do Gallery e ver a exposição 
da história do produto da Roca com motivo do centenário.

Desde 2011, ao redor de 1.000 pessoas participaram nas 
visitas guiadas ao prédio, realizadas por arquitetos de 
Zaha Hadid Architets. Uma iniciativa exitosa que tem um 
longo percurso pela frente dado o interesse despertado.

Desde que abriu as suas portas, o Roca London Gallery 
chamou a atenção de arquitetos, designers e de 
apaixonados pela arquitetura. O conceito do prédio se 
inspira nas diferentes fases e estados da água. A água 
atua tanto como uma ideia para criar o espaço como para 
expressar a abertura e capacidade de adaptação da Roca 

à mudança e à inovação. O seu movimento é a ideia que 
deu forma aos espaços de exposição e às áreas 
circundantes, criando um espaço mutável que surpreende 
o visitante. Mais que criar uma galeria unicamente para 
exibir produtos, Zaha Hadid desenvolveu um espaço 
flexível onde as zonas de exposição, a sala de reuniões, o 
café bar, a biblioteca, as paredes multimídia, a recepção 
e as telas tácteis interativas estão espalhadas pelo recinto 
para que os visitantes sintam que estão dentro de um 
espaço de design ativo.

Roca Gallery
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Roca Shangai Gallery 
participa na exposição 
“Arquitetura disposta: 
preposições cotidianas”

O programa “Arquitetura disposta” é um projeto de 
exposição itinerante, oficinas e conferências através do 
qual se mostram e debatem processos que, a partir da 
arquitetura, propõem uma prática material e espacial 
crítica.

No marco desta exposição, que se inaugurou em 7 de 
novembro na Universidade de Arquitetura de Tongji, uma 
das universidades de arquitetura mais reconhecidas da 
China, Roca Shangai Gallery organizou um evento no qual 
participaram os nove estúdios de arquitetura espanhóis 
p resentes  na  expos ição,  a l ém de a lguns dos 
representantes dos estúdios chineses. Ao redor de oitenta 
profissionais, estiveram presentes ao evento que incluiu 
conferências dos participantes e um tempo para o 
networking.

Roca Gallery

Como decorar a sua 
casa com estilo com 
Domitilla Lepri
Com a colaboração de ElleDeco, Roca Shangai Gallery 
organizou uma oficina com a arquiteta fundadora de DL 
Architeture sobre decoração de interiores. Domitilla Lepri 
se formou na Universidade da Sapienza em Roma e se 
especializou em restauração arquitetônica e conservação 
de patrimônio. Em 2006, Lepri abriu um escritório em 
Xangai de onde leva a cabo projetos internacionais.

Durante o transcurso da oficina, a arquiteta compartilhou 
os três pontos chave para transformar uma casa 
existente e adaptá-la à personalidade e estilo do novo 
proprietário: nova estrutura, novos materiais, nova cor. 
Os quarenta par ticipantes puderam aproveitar ao 
máximo a sessão e aprender em primeira mão as chaves 
de uma reforma de interiores.

Domitilla Lepri, arquiteta italiana com longa experiência na China.
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Roca Art & Design class. 
A estética das dinastias 
Tang e Song
Sessenta pessoas estiveram presentes à quarta aula de 
arte e design da Roca com a colaboração de The Paper. 
Nesta ocasião, a sessão se centrou na evolução da 
estética e nas diferenças em arte e literatura entre a 
dinastia Tang e a Song. Yang Xun, professor de literatura 
chinesa na East China Normal University, falou sobre a 
pintura antiga, a caligrafia e a escultura. Há mais de 1.000 
anos, sob o mando destas duas dinastias as artes e a 
literatura floresceram dando como resultado obras 
literárias e pictóricas excepcionais.

Roca Beijing Gallery convidou a Duan Tian, uma das 
interioristas mais reconhecidas da China, a ministrar uma 
conversa sobre o design de interiores e a estética ideal 
para o espaço de banheiro doméstico. Também falou 
sobre as tendências do design no país e expôs o seu 
ponto de vista sobre a situação atual e o futuro da área 
interiores.

Oficina para designers e 
interioristas da mão de 
Duan Tian

A seguir, Lister Liu, famoso designer de ornamentos 
florais, ensinou os presentes a decorar o espaço de 
banheiro com flores.

O ato terminou com uma oficina na qual os presentes, 
designers e interioristas principalmente, puderam pôr em 
prática todo o aprendido na jornada.



24

what’s

Fundação We Are Water

Apresentada a nova 
edição do We Art 
Water Film Festival
O Festival, organizado pela Fundação We Are Water, inicia 
a sua quarta edição com a apresentação do novo júri, no 
marco da 65ª edição do Festival Internacional de cinema 
de San Sebastián.

Após o sucesso das anteriores edições, o We Art Water 
Film Festival se consolida como um concurso de referência 
internacional na difusão e conscientização da problemática 
da água e do saneamento em todo o mundo através da 
arte cinematográfica.

Leonor Watling, atriz e cantora; Úrsula Corberó, atriz; 
Pablo Rivero, ator; Irene Escolar, atriz ganhadora de um 
Goya de melhor atriz revelação; Conchita Casanovas, 
crítica de cinema da Rádio Nacional da Espanha; Yvonne 
Blake, presidente da Academia das Artes e as Ciências 
Cinematográficas da Espanha, figurinista de cinema e 

ganhadora de quatro prêmios Goya e um Óscar; junto 
com Sergio e Javier Torres, chefs com duas estrelas 
Michelin; Rosana Tomás, produtora de cinema em Los 
Ángeles, e Carlos Jiménez, diretor do centro Regional de 
Informação da ONU (UNRIC); e Xavier Torras, diretor da 
Fundação We Are Water, são os integrantes do novo júri, 
os encarregados de escolher os curtas ganhadores desta 
edição do Festival.

No ato de apresentação, projetou-se em primeira mão o 
curta-metragem “El hombre de agua Dulce”, do realizador 
Á lvaro Ron e da produtora Rosana Tomás, em 
colaboração com a Fundação We Are Water. Este projeto 
tem como objetivo principal dar visibilidade à problemática 
da seca e à importância de um bom aproveitamento da 
água e é, além disso, um elemento inspirador para os 
participantes do quarto certame do Festival.

Join us!

filmfestival.wearewater.org

2017 / 18

A inscrição ao concurso poderá ser feita através da página 
web oficial da Fundação –www.wearewater.org– de 3 de 
outubro de 2017 a 2 de abril de 2018. Os projetos, que 
deverão estar elaborados sob a temática “água e 
saneamento” deverão ter uma duração entre 1 e 3 minutos 
e poderão ser apresentados nas categorias microficção, 
micro documentário ou micro animação. Os participantes 
de cada uma delas poderão obter um prêmio de 3.000 €. 
Além disso, as votações do público permitirão dar 1.000€ 
ao curta-metragem mais popular.

O Festival conta com a colaboração institucional da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a Academia das 
Artes e as Ciências Cinematográficas de Espanha e 
Fotogramas, além da colaboração de Nissan e Queijos de 
Suíça.

Apresentação do júri da quarta edição do festival.Leonor Watling, Úrsula Corberó e Pablo Rivero.

Leonor Watling posando com o galão.
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A Fundação We Are 
Water apresenta um guia 
mestre de construção 
de latrinas
A Fundação We Are Water, que atua em colaboração com 
diferentes ONG para melhorar as instalações de 
saneamento naqueles países onde há deficiências neste 
campo e, além disso, desenvolver planos formativos para 
trabalhar os hábitos de higiene, apresentou em 19 de 
novembro, no marco do Dia Mundial do Vaso Sanitário, o 
seu novo “Manual de construção de latrinas” no qual se 
expõem as características necessárias para garantir um 
sistema seguro, responsável e sustentável de dejeto das 
fezes. Após mais de sete anos desenvolvendo e visitando 
diferentes projetos de saneamento ao redor de todo o 
mundo, a Fundação conseguiu uma grande experiência 
que, junto com o assessoramento técnico da Roca, serviu 
para realizar este manual com o objetivo de proporcionar 
soluções eficazes, autossuficientes, sustentáveis, de baixo 
consumo de água e baixo custo, para melhorar a vida de 
milhões de pessoas.

Além da apresentação do “Manual de construção de 
latrinas”, celebrou-se uma mesa redonda no Roca 
Barcelona Gallery sob o título de “Chaves para um 
saneamento melhorado”. Na mesa redonda participaram 
representantes de algumas das principais ONGs, como 
Unicef, Intermón Oxfam, Vicente Ferrer, Mulheres por 
África, Educo, World Vision e Save The Children. Todos os 
participantes da mesa redonda coincidiram em valorizar 
muito positivamente a iniciativa da Fundação e concluíram 
seguir trabalhando juntos para conseguir que o manual 
seja uma referência global para a construção de latrinas.

Apresentação do “Manual de construção de latrinas”.

XXXXXXXXXX
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Fundação We Are Water

A Fundação We Are Water 
inaugura o seu primeiro 
escritório na Índia

O objetivo do novo escritório é realizar um seguimento 
mais próximo dos projetos de cooperação nos quais a 
Fundação participa em distintas regiões indianas, assim 
como prestar maior apoio às iniciativas de administrações 
e entidades locais.

Com mais de 1.335 milhões de habitantes, a Índia conta 
com o maior número de pessoas do mundo que defecam 
ao ar livre: mais de 600 milhões de seus habitantes não 
dispõem de acesso a um vaso sanitário. Para contribuir 
para melhorar esta situação, o Governo do país impulsiona 
desde o ano de 2014 o programa ‘Clean India’ (Swachh 
Bharat), com o objetivo de limpar as ruas. É o segundo 
país mais populoso do planeta e um dos mais afetados 
pela escassez de água potável e com maiores deficiências 
nos sistemas de saneamento do mundo.

Até o momento, a Fundação We Are Water desenvolveu 
nove projetos na Índia que beneficiaram mais de 100.000 
pessoas. Estes projetos se dirigiram à perfuração de 
poços, a construção de represas e latrinas ou a instalação 
de sistemas de irrigação por gotejamento com energia 
solar.

“Levamos mais de sete anos trabalhando nas zonas mais 
desfavorecidas do planeta, abordando temas relacionados 
com a água, a higiene e o saneamento. Neste período 
conseguimos completar 30 projetos e contribuímos para 
proporcionar uma melhor qualidade de vida a mais de 
400.000 pessoas em todo o mundo, uma quarta parte 
delas na Índia. Estamos convencidos de que o novo 
escritório nos permitirá contribuir à causa de uma maneira 
mais próxima e ativa”, explica Xavier Torras, diretor da 
Fundação We Are Water.

Apresentação do projeto The Hidden Life of Water.

Projeto que a Fundação We Are Water realiza na Índia.
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Martha Thorne é a diretora executiva do prêmio Pritzker de arquitetura 
e decana da IE School of Architeture & Design, parte da inovadora 
IE University em Madri / Segóvia. Desde 2015 é amiga da Fundação 
We Are Water e recentemente fez parte do júri do One Day Design 
Challenge de Xangai.

A personagem destacada

real e, portanto, extremamente importante.

Você acredita que os estudantes 
estão preparados para enfrentar 
estes objetivos no futuro? 
É interessante que, quando os educadores são 
perguntados sobre a educação e se os nossos estudantes 
estão preparados para os objetivos do futuro, sempre 
existem duas partes diferenciadas em minha resposta: 
a primeira é que se não estão preparados, os únicos 
responsáveis somos eu mesma como decana e o pessoal 
docente. Temos a faculdade de mudar a educação e 
inspirar os nossos estudantes, de ensinar-lhes a ver tudo 
em perspectiva, de aprofundar nos temas. Por outro lado, 
no campo da arquitetura e do design, o conhecimento 
e a prática chegam através da experiência. Quando se 
graduam, não podemos exigir-lhes que sejam capazes 
de assumir todas as metas. Precisam de tempo, precisam 
de prática, precisam de experiência. O nosso papel como 
educadores em IE é proporcionar-lhes uma base sólida 
para que possam lançar-se nas suas carreiras e, na 
verdade, confiamos em que se tornarão em profissionais 
de sucesso que farão a diferença.

Você acha que o trabalho da 
Fundação We Are Water pode 
produzir efeitos no futuro?
Acho que as fundações têm um papel cada vez mais 
importante. Hoje em dia os governos encontram muitas 
dificuldades para realizar esta atividade e em muitos casos 
não são capazes de fazê-la. Devem responder diante 
dos seus eleitores, o que significa que uma grande parte 
da população mundial que precisa de um melhor acesso 
à água não encontra porta-vozes que falem por eles, por 
isso são necessárias fundações, em especial aquelas como 
a Fundação We Are Water. Na minha opinião, qualquer 
empresa privada que invista neste tipo de organização e 
que tiver uma missão muito clara, educar sobre o uso da 

O que lhe parece a 
iniciativa One Day 
Design Challenge?
Para Roca se trata de uma magnífica oportunidade de 
aproximar-se aos jovens, de transmitir-lhes os valores desta 
empresa centenária, e também é uma oportunidade para 
os estudantes de provar diferentes designs e submetê-los 
à avaliação de um júri. Para mim, uma empresa privada 
que vai além da sua missão de produzir e vender produtos, 
centrando-se em contribuir à formação da sociedade na 
qual se encontra e conectando com a comunidade local, é 
enormemente positiva.

Como foi a experiência como 
membro do júri do One Day 
Design Challenge?
Foi fantástica. Os demais membros do júri eram muito 
perspicazes, tinham bom olho, e a deliberação foi árdua. 
Além disso, os projetos apresentados foram muito 
variados e verdadeiramente bons.

Você pensa que a pressa e a 
contagem regressiva promovem a 
criatividade dos designers?
Acho que os designers sempre vão ter que enfrentar 
parâmetros complicados no seu dia a dia. Quando estes 
parâmetros não se dão, a criatividade não se desenvolve, 
porque as pessoas tendem a não se centrar. Portanto, o 
fato de ter um tempo limitado, um objetivo muito específico 
em termos funcionais e do que devem projetar, fomenta em 
grande medida a criatividade. Podemos ver isto em muitos 
dos projetos apresentados hoje.

Você diria que este tipo de 
evento ajuda aos participantes 
a começar as suas carreiras 
profissionais?
Penso que quando os estudantes o os jovens designers 
enfrentam situações muito similares à realidade, inclusive 
se se trata de uma única jornada, como neste caso, 
isto se torna uma experiência inigualável para as suas 
futuras carreiras. Como profissionais, terão que enfrentar 
concursos, com os clientes, deverão projetar objetos com 
muitas limitações. Por isso, tudo aquilo que suponha um 
treinamento em um ambiente deste tipo sem dúvida lhes 
servirá de ajuda.

Quais são, em sua opinião, os 
objetivos que deverão enfrentar 
os arquitetos e designers em um 
futuro próximo?
Penso que os arquitetos e designers enfrentam à 
globalização e aos mesmos objetivos aos quais a sociedade 
enfrenta em seu conjunto. É possível que os arquitetos e 
designers tenham um papel mais importante porque os 
nossos principais objetivos se manifestam no meio físico, 
tanto se falamos do aquecimento global, a imigração ou 
o rápido processo de urbanização. Por este motivo, a 
contribuição dos arquitetos e designers sempre será direta, 

água e realizar iniciativas em comunidades locais, tem um 
grande valor. As fundações têm um papel muito importante 
na sociedade.

Como curadora da série de 
conferências “Espaços para 
arquitetas” celebradas no Roca 
Madri Gallery, você pensa que 
o papel da mulher na arquitetura 
está plenamente reconhecido? 
Tendo em vista que o prêmio 
Pritzker só foi obtido por três 
mulheres, é isto um reflexo da 
realidade?
Sou uma apaixonada pelo papel da mulher na arquitetura 
e luto para que sejam reconhecidas por seu talento e para 
que possam encontrar o lugar que lhes corresponde. Creio 
que quando levamos em conta o Pritzker ou qualquer 
prêmio de importância, vemos que hoje em dia que quem 
o recebeu foram muito menos mulheres que homens, e isto 
provavelmente se deva a muitas razões, embora em geral 
tenha a ver com a arquitetura como profissão. Os prêmios 
são um reflexo da sociedade, e se a sociedade nem sempre 
é justa com as mulheres, se nem sempre reconhece às 
mulheres, então os prêmios se comportarão da mesma 
maneira. Por isso, precisamos de iniciativas como “Espaços 
para arquitetas”, organizada e patrocinada pela Roca em 
Madri, e em outros lugares em um futuro próximo, para 
educar as pessoas, para fazer-lhesbcompreender a 
situação atual, mostrar-lhes as oportunidades de futuro e 
fazer-lhes ver que uma mudança é possível. É esta minha 
opinião que embora nossa história não tenha sido a mais 
brilhante, sim acho que se estão produzindo mudanças no 
nosso presente e futuro. E uma parte da minha obrigação, 
junto com a Roca, é o de promover algumas destas 
mudanças.


