
JOVENS DESIGNERS:
AMÉRICA DO SUL, CANADÁ, ISRAEL, JAPÃO E EUROPA

Design experimental, projetos sociais, idéias inovadoras, baixa tecnologia, preocupação e cuidados

ambientais, soluções para moradias precárias. Distantes do luxo, os jovens designers indicam novos

e possíveis caminhos para um design responsável, expõem seus projetos nos estandes do Salão

Satélite e se espalham pela cidade, ocupando inúmeros espaços, quase sempre em mostras coletivas

Maria Helena Estrada

Espaços de convívio do Salão Satélite, este ano em versão Pop, acompanhando o espírito dos produtos apresentados na Feira. Projeto de Ricardo Bello

Dias e programação gráfica de Paola Vanni. Hoje em sua oitava edição, o Satélite é uma iniciativa da Fondazione Cosmit Eventi, organizado desde o início

por Marva Griffins Willshire. Foram cerca de SOO as inscrições para o Satélite 2005, vindas de cinco continentes, sendo selecionados 181 expositores, en-

tre escolas e designers. Crescendo a cada ano, em número e qualidade, é no Satélite que as empresas vão buscar novos talentos, os criadores do futuro.

Na página ao lado, primeiro prêmio do Salão Satélite. Luminária Memento, design e produção Tonerico, Japão, em aço pintado, cortado a laser. O reconhe-

cimento foi destinado ao mais belo, embora a tônica do Satélite seja, cada vez mais, e principalmente entre as escolas, a predominância do "design útil",

de função social, ou projetos baseados nos critérios da sustentabilidade













A Universidade ICESI, de Cali, Colômbia, apresentou o projeto Nômadas, de

mobiliário e objetos para os moradores das zonas rurais obrigados a deixar

suas casas, emigrando para as cidades em função da violência. Para o de-

senvolvimento dos produtos os temas centrais foram os fatores humanos, a

estética, a cultura, o desenho para o artesanato e a relação com o meio am-

biente. O objetivo era a melhoria da qualidade de vida dessas populações.

Acima, à esquerda, sistema de cultivo urbano criado para que os velhos que

moram nos albergues possam ter seu pedacinho de terra e continuar a cum-

prir as atividades que desenvolviam nos campos. Projeto Marcela Jinete e

Camilo Mendez, em fibra de papel reciclado. Na seqüência, Explori, mobiliá-

rio de experiência, um projeto interativo para crianças. De Andréa Aguado e

Nini Espitia, em papelão corrugado e tubos de cartão.

À direita e abaixo, Elástico, sistema patenteado de módulos em plástico

unidos por encaixe e capazes de formar os mais variados objetos. Design

Simone Carena, Itália. Praticidade, custo, versatilidade, descontração:

elementos da vida contemporânea



Acima, à esquerda, Mash'et, projeto da Zero2, loja/estúdio de Tal!

Deri e Boaz Bar-Hillel, de Israel. O cliente leva a matéria-prima (jor-

nais) até a loja e recebe o produto pronto, no caso uma luminária. A

tecnologia é a mesma das embalagens de ovos. Salão Satélite. Na

seqüência, Made in Taione: cadeira Party, da Taione Design, Repú-

blica Tcheca, com assento/encosto em camadas de feltro coloridas.

O modelo vem com duas camadas, mas podem ser usadas até dez,

para maior conforto.

A UTEM, faculdade de design de Santiago do Chile, apresentou um

conjunto de brinquedos em laminado curvado de madeira que im-

pressionava pela delicadeza do desenho e por sua execução. A ma-

deira laminada, por razões óbvias, recomeça a ganhar espaço no

design internacional

Fonte: Arc Design, n. 42, p. 28-35, maio/jun. 2005.




