
O Windcheetah, de titânio e alumínio: uma combinação de high-techcam trabalho a mão

1 Luxo e tecnologia

Encontro único

EM 1925, O MARAJÁ de Alwar fez fo-
lhear a ouro seu imenso automóvel Lan-
chester encomendado em Londres, que
usava tanto nas ocasiões de Estado
quanto para simples passeio. É um mo-
mento surpreendente da história, de um
casamento entre uma desenvolvida tec-
nologia industrial automobilística euro-
péia e o luxo de um indiano privilegiado
pelo sistema de castas. Mas também é um
canto do cisne. Nos anos seguintes a
1925, o design moderno aboliu todo e
qualquer ornamento sem função. Sua
aceitação em escala mundial se deu rapi-
damente, tanto na cultura quanto na in-
dústria. O designer - e seu modo de ver
o mundo e a sociedade - passa a transfe-
rir aos objetos que nos rodeiam e às má-
quinas que usamos no cotidiano uma
aura de arte. É um fenômeno que só po-
deria brotar nos anos 20 do século pas-
sado, na Europa do entre-guerras, um
instante em que a civilização inaugura -
ao mesmo tempo - as eras do design, da
alta tecnologia e da reprodutibilidade

técnica. O Lanchester dourado já nasceu
predestinado ao museu.

Alguns artistas trabalhavam para a in-
dústria, como Toulouse-Lautrec, que era
pintor, mas também designer gráfico. Ele
supervisionava pessoalmente todas as eta-
pas da impressão por litografia (uma téc-
nica anterior à tecnologia off-set de hoje)
dos cartazes publicitários com seus la-
youts. Conta-se que os cartazes não per-
maneciam muito tempo nos muros pari-
sienses, pois logo vinham colecionadores
que os retiravam das paredes. É graças a
eles que a obra gráfica de Lautrec perma-
nece completa.

O design mudou um pouco a cara da
cultura, e o século 20 não tardou em ins-
titucionalizar sua presença na indústria,
assim garantindo boa forma à vasta pro-
dução da revolução industrial. A partir
dos anos 50, primeira floração de design
do pós-guerra, e até 2005, diversos pro-
dutos industriais envolvendo alta tecno-
logia vêm sendo projetados, desenvolvi-
dos e comercializados, nos mais variados
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campos da diversidade humana. Parece-
ria estranha uma lista de algumas dessas
recentes realizações industriais, algumas
verdadeiras obras-primas, se não fosse
um denominador comum: a arte do de-
sign. O que tem a ver um taco de golfe
com uma câmera digital? É o trabalho do
designer que garante na indústria o to-
que individual, o alto nível de artesanato
europeu de antes da Primeira Guerra, o
qual veio, literalmente, ao encontro das
belas artes. Uma diferença fundamental
entre a alemã Bauhaus e as outras escolas
de arte, é que a Bauhaus nasceu da fusão
de uma academia de belas artes com uma
supostamente inferior escola técnica de
artes e ofícios.

Supérfluo, porém necessário
Hoje, menos de um século depois da
criação da Bauhaus, o design industrial
contemporâneo atravessa outra fase ex-
plosiva de criatividade, o que permite
encontrar no mercado de consumo uma
produção dos mais diferentes exemplos
de soluções industriais, um luxo high-
tech jamais sonhado por nenhum marajá
(veja mais a partir da página 37). Vol-
taire (1694-1778), no poema O Mun-
dano, assegura ser "o supérfluo, coisa
muito necessária", acrescentando que
foi mesmo o supérfluo quem reuniu os
dois hemisférios: ágeis embarcações, es-
creveu Voltaire, partem de Londres e de
Bordeaux na direção do Ganges, onde
os vinhos franceses, embriagando os
sultões, e com total licença poética,
triunfam sobre muçulmanos.

Questões culturais deixadas de lado,
é fato que as ágeis embarcações de Lon-
dres e Bordeaux foram atualizadas, e tal-
vez substituídas, por aviões concebidos
especificamente para o business aéreo e
aeroespacial. Dois exemplos dessa ten-
dência industrial, de tecnologia de ponta
em jato executivo leve, estão no Gulfs-
treamV, da Gulfstream Aerospace Corpo-
ration, e no Triumph, concebido pelo de-
signer Burt Rutan para a Beechcraft. O
Gulfstream V, lançado em 1997, é hoje,
segundo a revista New York Review of
Books, o jatinho preferido por altos exe-
cutivos e por estrelas de cinema. A revista
não esconde, entretanto, os comentários
que o pequeno avião também é utilizado

pelo governo americano, para transpor-
tar, de um país a outro, os seus detidos
políticos. O Gulfstream V foi o primeiro
jato executivo projetado para viagens lon-
gas, e com seus dois motores turbo
BR710, da Rolls-Royce, por muitos anos
voou regularmente, e sem escala, de Lon-
dres a Hong Kong, de Pequim a Nova
York. Um conceito novo trazido pelo ja-
tinho era a maior cabine de passageiros
até então projetada para aviões executi-
vos. A tripulação também foi contem-
plada: o sistema de visibilidade Enhan-
ced Vision System garantia aos pilotos
um alcance visual anteriormente só pos-
sível em aviões de maior porte. No início
de maio 2005, a Aerospace divulgou de-
talhes do bem-sucedido primeiro vôo de
um novo modelo da série Gulfstream, de-
senvolvido em parceria com a Israel Air-
craft Industries (IAI), de TelAviv: o G150.

Já o Triumph, de 1988, gravou defi-
nitivamente o nome de Burt Rutan, seu
designer, na história da aviação. Dois anos
antes, em dezembro de 1986, o avião Vo-
yager, outro projeto de Rutan, aparecia
em todos os noticiários do mundo. A ae-
ronave completou a volta ao mundo sem
reabastecer. Demorou nove dias para re-
tornar à pista californiana de onde havia
decolado, carregando quase 5 mil litros
de combustível — ao retornar, sobravam
em seus tanques apenas poucos litros. O
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avião precisava ser levíssimo, o que Rutan
conseguiu usando em sua construção
uma mistura de papel corrugado e fibra
de grafite, cuidadosamente moldada, e
curada em forno. Em suma, Rutan uniu
processo artesanal e materiais high-tech.
É um pouco essa a fórmula de sucesso do
design contemporâneo. Peso total do Vo-
yager: 845 quilos. Tempo de construção:
mais de 18 meses.

Rutan é o fundador da Scaled Com-
posite Inc., empresa de desenvolvimento
de protótipos aeroespaciais, cujos outros
projetos incluem um veleiro vencedor da
Américas Cup e um carro-protótipo ul-
traleve para a General Motors. Em 2004,
Rutan voltou ao noticiário, no lança-
mento da primeira nave espacial não-go-
vernamental, a Spaceship l. Seu êxito
mais recente é o avião GlobalFlyer, um
jato de uma turbina no qual cabe apenas
o piloto. Em março deste ano, o GlobalFl-
yer estabeleceu um novo recorde mun-
dial de circunavegação sem escalas: 67
horas, l minutos e 46 segundos.

O GlobalFlyer é feito de uma liga de
grafite com epóxi. No mundo do design,
os materiais são elaborados, como é o
caso do taco de golfe do tipo driver n° 5,
da Callaway Golf Research and Develop-
ment. O taco leva o nome de Big Bertha
(provavelmente analogia ao poder de



tiro do canhão alemão "Big Bertha",
apelido de um armamento da Primeira
Guerra, "homenagem" à mulher do fa-
bricante) . O taco tem haste oca de fibra
de grafite, e cabeça de aço inoxidável. A
moldagem é feita por meio de urna téc-
nica milenar, a fundição por cera perdida,
que permite fundir uma peça metálica
com grande precisão - quem visitar a ex-
posição de Henry Moore, na Pinacoteca
do Estado, em São Paulo, ganha uma aula
sobre a técnica. O alinhamento final da
cabeça do taco à haste, e ao punho, é con-
trolado por tecnologia laser.

Arte medieval hoje

M. Moleiro, em Barcelona, é mais outro
exemplo da fusão de high-tech com arte-
sanato. Trata-se de um editor espanhol
que fabrica, com as mais modernas tecno-
logias de editoração, livros-réplicas - ou
fac-símiles, absolutamente fiéis em maté-
ria de reprodução, de grandes livros euro-
peus dos séculos 13 a 16. Talvez um
ponto alto entre todos os livros requinta-
dos que já editou seja a série atribuída ao
Beato de Liébana, um conjunto de livros
do final da idade média, com ilustrações
de rara e extraordinária força visual. O
que não é de se espantar porque o as-
sunto dos livros é o apocalipse, conforme
imaginado e pintado por monges euro-
peus que haviam adotado o magnífico es-
tilo de narrativa visual dos árabes.

Não sobraram muitos exemplares
dos "Beatos" originais da Idade Média, e
quem os tem os guarda zelosamente,
como faz o arquivo histórico de Madri,
ou a biblioteca J. Pierpont Morgan, de
Nova York, ou uns poucos e felizes mo-
nastérios espanhóis. Mas, pela casa Mo-
leiro, esses livros medievais, fabricados
com conhecimento das artes da repro-
dução de livros, são adquiridos por bi-
bliotecas de universidades e por institui-
ções culturais.

Moleiro chama seus livros de "quase
originais de edição única" porque, após
imprimir 987 exemplares, a tiragem é in-
terrompida, cada exemplar é numerado e
autenticado por tabelião público. As re-
produções são feitas com a avançada téc-
nica gráfica européia de hoje, mas o aca-
bamento é manual - e medieval. O papel
utilizado tenta reproduzir a textura (e até
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o cheiro, diz um folheto promocional)
de um manuscrito medieval, ou códice,
com as folhas escritas e pintadas em per-
gaminho, o couro animal curtido e ras-
pado. Essas coisas, por sinal, foram a
grande solução de tecnologia estado da
arte na Idade Média, diante da dificul-
dade de se conseguir, para a escrita, pa-
piro egípcio. M. Moleiro garante que os
seus livros reproduzem a cor e o peso do
pergaminho, assim como os dourados e
prateados medievais. Artesanato da idade
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média e off-set com recursos digitais for-
mam a base de seu projeto editorial.

O design de bicicletas também enve-
redou por rumos surpreendentes. As cate-
gorias novas vão desde as bicicletas-bala
de competição, com velocidade beirando
os 140 quilômetros por hora, a modelos
de alto design europeu, como o triciclo
Windcheetah, projeto do inglês Michael
Burrows, considerado um dos mais criati-
vos designers de bicicleta. Não foram até
hoje construídos mais que 300 Wind-
cheetahs. A máquina, diz o catálogo da
mostra Mutant Materials in Contemporary
Design (materiais mutantes no design
contemporâneo), realizada pelo M.o.M.A.,
de Nova York, em 1995, pode ser vista
como a reunião de diversos materiais
high-tech, trabalhados a mão, e projetados
para ampliar a força do músculo humano.

Talvez palavras como bicicleta ou tri-
ciclo nem mais caracterizem direito o que
é um Windcheetah, construído em titânio
e alumínio, mas com muitas peças fundi-
das manualmente. Burrows, o designer,
sugere a denominação HPV (de Human-
Powered Vehicle, em inglês). Com tantos
petiscos de alta tecnologia sedutora ao al-
cance de (quase) todos, é preciso con-
cordar com Voltaire, que vai concluir seu
poema O Mundano da forma mais blasé:
Le paradis terrestre est où je suis (o pa-
raíso terrestre é onde estou).

Fonte: Foco, ano 2, n. 24, p. 34-36, 15 jun. 2005.




