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Resumo: Para melhor compreender a realidade atual, deve-se olhar para
as origens e estabelecer um elo mais forte do que simplesmente história.
Esse elo, do ponto de vista acadêmico, é forjado por meio das influências
que determinadas ações ou movimentos construíram. liste artigo mostra
um pouco das origens do design através do Modernismo e suas
características, sugerindo uma reflexão sobre os rótulos dados ao curso e
seu conteúdo.
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Abstract: For a better understanding of the present moment reality, one
must look back and establish a stronger link to it, other than history
itself. Academically, this link is forged by the influences set by actions
and movements. This paper discusses a small reference on the origin of
design (as a visual art) inside Modernism and some of its characteristics.
It also suggests a slight reflection on taboos set upon the course and its
contents.
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Modernismo é uma designação comumente dada a diversos movimentos
literários e artísticos surgidos na última década do século XIX, como o
expressionismo, o cubismo, o fovismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo
etc. Essa corrente artística, com preferência por tudo quanto é moderno e com
facilidade para aceitar inovações, adotando idéias e práticas modernas que o uso
ainda não consagrou, surgiu como resposta às conseqüências da industrialização,
revalorizando a arte e sua forma de realização. O modernismo (ou Art Nouveau),
termo tomado da Maison de l'Art Nouveau (loja aberta pelo comerciante alemão
Sigfried Bing em Paris, no ano de 1895), difundiu-se com diferentes traduções.
Estilo Guimard, Estilo Floral, Estilo Liberty, Sexessionstil, Jugendstil: não importa
qual nome recebeu mundo afora, o fato é que o Modernismo (Art Nouveau)
revoluciona o mundo das artes logo em sua gênese, calcada na última década do
século XIX, em Paris. A industrialização do mundo já estava certa em todos os
setores da sociedade, inclusive nas artes; e foi exatamente contrariando o existente
na sociedade que surgiu esse movimento artístico, que utilizava tudo quanto

havia de moderno para ser.
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A Art Nouveau, afinal, acabou encantando o Novo Mundo, chegando aos
Estados Unidos no princípio do século XX, quando móveis, vitrais, ornamentos
metálicos e joalheria passaram a se adaptar ao novo estilo europeu, incentivados
por um intercâmbio cultural entre os grandes centros americanos e europeus.

Na produção de peças, destaca-se a Rookwood Pottery, de Cincinnati,
Ohio, e Tiffany Studios, em Nova York. A primeira produzia uma vasta linha de
elegantes peças de cerâmica, decoradas com cores suaves e formas naturais. Já os
objetos de vidro trabalhados pela Tiffany podem ser considerados os mais
genuínos exemplos da Art Nouveau, destacando-se janelas de vidros coloridos,
lâmpadas e uma variedade de outros objetos. A cor intensa, as formas orgânicas
fluidas e as técnicas inovadoras incorporadas aos seus desenhos originais
colocaram a Tiffany como líder incontestável do novo design.

Se o Impressionismo representou a ruptura com a arte acadêmica e o Pós-
Impressionismo abriu as portas para o surgimento da arte moderna, podemos
dizer também que a Art Nouveau foi o início do design moderno, num momento
em que o conceito de produção em massa formava um rolo compressor sobre o
mercado.

Assim, reintroduzindo no universo o conceito das artes manuais e da
individualização, os designers, arquitetos e artistas em geral fizeram a arte voltar
à sua forma original, rejeitando estilos tradicionais, mas sem massificar a criação,
relembrando os velhos conceitos do humanismo. O grito de alerta recolocou a
arte em suas bases originais e serviu de inspiração para outros movimentos
posteriores, como o De Stijl, na Holanda dos anos 1920, e a escola de Bauhaus,
na passagem para a década de 1930.

Embora os elementos estilísticos da nova arte se integrassem nas formas
simples e enxutas do Modernismo, sua diferenciação se encontrava no conceito
fundamental de respeito ao meio ambiente. Nesse sentido, podemos dizer que a
Art Nouveau permanece embutida naquilo que de mais importante tem sido feito
no design contemporâneo.

Como os demais estilos e movimentos artísticos da virada dos séculos, a
Art Nouveau atingiu fracamente o Brasil, tendo sido introduzida por Eliseu
Visconti, cujas diversas tentativas de arte industrial não obtiveram os resultados
almejados.

Foram poucos, senão nenhum, os pintores que trabalharam rigorosamente
dentro do estilo Art Nouveau; havia pinturas com ingredientes Art Nouveau, de
autores corno o já citado Visconti, e ainda Eugênio Latour, Carlos Oswald, Helios
Seelinger e poucos mais.

É fácil compreender por que a Art-Nouveau desenvolveu-se principalmente
em São Paulo, local aonde vieram a conjugar-se uma série de fatores favoráveis.
A riquíssima clientela dos plantadores de café, cujas freqüentes viagens e leitura
de revistas gerais ou especializadas mantinham-na em íntimo contato com a
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Europa, encontrou aí arquitetos, artistas e artesãos emigrados diretamente dos
países onde esse estilo alcançou grande força. Além do mais, tratava-se
indiscutivelmente da cidade brasileira mais capacitada a apreender e partilhar o
entusiasmo que se tinha apoderado da Europa no começo do século XX, e a fé
no futuro da qual a Art Nouveau era uma manifestação: embora a industrialização
em São Paulo fosse mais uma promessa do que uma realidade concreta, o
desenvolvimento de uma importante ferroviária contribuiu para a transformação
da mentalidade, ao mesmo tempo que o crescimento rápido da cidade justificava
o entusiasmo e as esperanças da população.

Inicialmente, tudo era mera decoração, se é que se pode chamar de "mero"
qualquer vislumbre que seja da Art Nouveau, e foram as primeiras exposições
internacionais que homogeneizaram o movimento, pegando os elementos de cada
país que já conhecia a arte e transmutando-os em uma única manifestação. Com
o apoio da burguesia, que vestia o entusiasmo quando descobriu que estava
prestes a financiar obras com materiais exóticos, o Modernismo se manteve
crescendo, até fincar os pés na arquitetura, o que revolucionaria definitivamente
esse campo de estudo e o tornaria algo além da funcionalidade em termos de
paredes e tetos; agora, a arte era funcional.

As formas sinuosas e atraentes das fachadas dos prédios foram os primeiros
indícios do que viria a ser a tal "construção honesta", onde conseguiam-se
vislumbrar vigas e estruturas de ferro combinadas com cristal, por exemplo. E
foi em Barcelona que o catalão Antônio Gaudí (1852-1926) revolucionou a
arquitetura. Utilizando seu sentido prático e os valiosos conhecimentos em
engenharia, ele transformava suas obras - sim, suas construções são verdadeiras
obras de arte - em um estilo próprio, quase orgânico. Exemplos não faltam para
ilustrar: as sacadas da Casa Batló e, principalmente, o colossal Templo 'Expiatório da
Sagrada família, em Barcelona, formado por quatro enormes espirais feitas por
formas desproporcionais que brotam da própria terra. Cada torre serve como
local de reverência à Art Nouveau e, sem medo de ocorrer dúvidas, à capacidade
humana de criar novas tendências.

O Modernismo foi um tapa com luva de pelica na face da indústria artística,
que vinha como um rolo compressor. Sem massificar a criação, e utilizando as
técnicas de arte manual, a Art Nouveau permaneceu embutida na arquitetura e no
design e assim o é até os dias atuais, inclusive jogando seus frutos mundo afora
com a globalização escancarada que vemos e vivenciamos. O Modernismo, nada
modesto, mesmo em tempos digitais, continua sendo o berço do design atual.

Design acadêmico contemporâneo

O design, um produto acadêmico da moda, reflete, além da cultura de
quem o cria e do lugar onde é criado, o modo e o mecanismo predominantes de
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consumo em qualquer lugar do planeta Terra: o olhar humano.

O ver não diz respeito à questão física de um objeto ser focalizado pelo
olho, o ver em sentido mais amplo requer um grau de profundidade muito
maior, porque o indivíduo tem, antes de tudo, de perceber o objeto em
suas relações com o sistema simbólico que lhe dá significado. (ZAMBONI,
1998, p. 75)

Surgido entre o final do século XVIII e o século XIX, durante o período
da Revolução Industrial, iniciou-se pela necessidade de se produzir artigos que
fossem, além de funcionais, esteticamente palatáveis, em uma época em que os
trabalhadores vendiam sua mão-de-obra por salários aviltantes — grande diferença
- e o trabalho foi fragmentado, fazendo que artesãos perdessem seu lugar e
qualquer um pudesse fazer parte do processo produtivo. Contanto que soubesse
operar uma máquina, um designer recebia, em média, um salário equivalente ao
de três trabalhadores, fato que deixa cristalina a compensação proporcionada
pelo investimento.

No Brasil, o design se inicia influenciado pela publicidade, uma profissão
já então estabelecida no país.

Há anos vem sendo debatida a regulamentação da profissão, até hoje sem
muito sucesso. Tanta polêmica gera perguntas: Mas o que é design? O design é
arte? E o designer? Quem é ele? Artista, arteiro, projetista...?

Jovem em termos profissionais, tradicional em termos acadêmicos, com
um "início oficial" datado em épocas diferentes de um país para outro,
desenvolvendo-se de diferentes maneiras em cada um deles, o design gera
inovações e pluralidades, já que reflete a cultura da sociedade que o produz,
exportando aspectos desse mesmo local para aqueles onde é (re)visitado e
(re)conhecido e, em contrapartida, importando aquilo que recebe, reconhece e
aceita — ou repudia.

A partir da década de 1980, com o salto tecnológico da informática e sua
aplicabilidade, o design gráfico passou a ser "feito" indiscriminadamente. Com a
liberdade proporcionada pelo "desktop publishing", qualquer pessoa com
conhecimentos sobre informática estaria, em teoria, fazendo design. Isso talvez
soe como um bordão já batido, inclusive pela questão há muito, muito tempo
debatida sobre o que seria necessário para ser um designer - não um "micreiro",
termo aliás utilizado pura e unicamente com sentido pejorativo, que muito irrita
profissionais da área sem formação específica e que não impede garotos dos 10
aos 90 anos de publicarem o que bem entendem na Internet, mas é história. Esse
fato levou inúmeros adeptos do design a dar mais atenção ao que está sendo
produzido; além disso, essa "facilidade" na execução trouxe sangue novo a um
tradicionalismo acadêmico. Sangue novo, vida nova, visão nova: afinal, a desleal
concorrência causada pelos preços irrisórios cobrados por pessoas com
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conhecimento técnico, mas que nem sempre possuem a bagagem necessária para
vender um trabalho de qualidade, exige que os profissionais da área se superem
a cada dia para garantir e conservar terreno.

Seguindo essa linha, Basel, Ulm, Bauhaus, antes bíblias a serem cegamente
seguidas e veneradas, passaram a ser referenciais. Não mais como metodologias
ou correntes, mas principalmente como ponto de partida, com o qual não se
deve necessariamente concordar.

Hereges confessos surgem dia-a-dia, compondo e criando "absurdos"
modernos, mas com todo requinte acadêmico. Carson, Brody, Licko, nomes do
design, da arquitetura ou profissionais oriundos de outras áreas que pregam as
melhores formas de fugir do academicismo teórico, quebrando regras por conhecê-
las demais.

Uma das indicações de que o design começava a conquistar seu espaço
contemporaneamente foi sua penetração e valorização em revistas como The Face
e Wired, ícones da modernidade editorial durante a década de 1980, alguns dos
primeiros veículos de comunicação a perceberem que o novo, o "rebelde", o
"revolucionário" e o "evolucionário" seriam não apenas bem-vindos e desejados,
mas necessários.

Existe uma grande oportunidade gritando frente a todos esses
acontecimentos. A pluralidade de estilos, formas e principalmente de comunicação
atrai e une o mundo em uma expressão comum. O que abunda em pieguice
nessa expressão abunda igualmente em verdade.

O design já não deve - nem pode - ser pensado como restrito a uma área
de atuação: pulando das páginas de livros e revistas e passando por objetos e
páginas da Internet, ele se espalhou por todos os lugares: está no cinema, no
teatro, nos programas de tv, em cartazes, outdoors... Recebeu numerosas alcunhas:
design gráfico, design da luz, design digital, design de interiores, design de produto,
de embalagem... Atinge todas as tribos, é capaz de satisfazer todos os gostos,
graças à sua imensa pluralidade, a todas as possibilidades existentes e sobretudo
ao trabalho de excelentes profissionais; em vez de guerrear com a publicidade,
disputando espaço e status, as duas áreas precisam trabalhar em conjunto, já que
a última conhece todas as ferramentas necessárias para vender o cliente e seus
produtos e serviços, ao passo que o primeiro sabe melhor do que ninguém como
fazer de uma peça algo atraente e, tão importante quanto, funcional, eficiente,
quebrando preconceitos e rixas entre os profissionais, já que são áreas
interdependentes, que se complementam.

A multiculturalidade - maior característica da Internet, aliás - é fruto do
design e de suas formas, cores, diversidades e possibilidades criativas, proporci-
onando inúmeras soluções, desde que bem utilizado. A maior necessidade - e
também maior barreira, quando mal concebida, mal dirigida e mal executada -,
que nos permitiu vencer épocas críticas e superar rivais maiores, mais fortes e
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mais ágeis do que o ser humano, é a comunicação.
A aceitação (ou não) das novas (ou antigas) formas de design, ou mesmo

sua apreciação, expressa a importância que já é, hoje, conferida à profissão.
Quanto às eternas discussões sobre o design e o designer, produto e função,

arte e artista, são todas resultado de um mercado cada vez mais inovador, de uma
sociedade em eterna transformação e de uma criatividade que, se nem sempre
cria, reinventa a cada oportunidade.
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