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A nostalgia
do consumo
Museu de embalagens e anúncios
reconstitui a vida, as compras
e o imaginário dos britânicos

Por 17 anos o colecionador inglês Ro-
bert Opie manteve suas tralhas -

embalagens vazias, anúncios e pôste-
res - em um grande galpão. No início
do mês, este sujeito excêntrico se tor-
nou curador e sua sucata foi promovi-
da a acervo, com a inauguração de um
museu no charmoso bairro de Notting
Hill. O Museu de Marcas, Embalagens
e Propaganda manterá em exposição
permanente 12 mil dos 500 mil itens da
coleção de Opie. "A idéia inicial era
apenas guardar coisas de uso cotidia-
no que estavam a meu redor. Queria
conservar, por exemplo, as embalagens
que haviam mudado, cuja memória
ninguém parecia se importar em man-
ter", conta o agora diretor de museu.

Em 1975, Opie já havia criado uma
exposição, a PackAge (algo como Ida-
de do Embrulho), para exibir parte de
sua coleção no Victoria and Albert Mu-
seum, o celebrado museu de moda de
Londres. Outra mostra aconteceu em
1984. "De lá para cá, o acervo passou
a incluir brinquedos, revistas, folhe-
tos de carros e outros tipos de
objetos sem grande valor."
Opie não se enquadra no per-
fil do colecionador clássico,
aquele aficionado de determi-
nado tipo de produto, que de-
pois se torna vítima de compra
compulsiva. Sua coleção come-
çou com uma singela embala-
gem da Munchies - uma mar-
ca de doces -, e agora inclui de
revistas de moda a anúncios,
que mostram a evolução do de-
sign e dos estilos por dois sécu-
los de criação. Por meio deles e
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das inovações acrescentadas a itens do-
mésticos, como TVs, telefones e rádios,
consegue-se mapear muito das trans-
formações no modo de vida britânico.

A montagem de todos os objetos que
compõem o museu foi criteriosamen-
te pensada em ordem cronológica: da
era vitoriana (1837-1901) até 1920, de-
pois até 1990 e desta data até os dias
de hoje. Há módulos também por mar-
ca, por tipo de embalagem, por tipo de
propaganda. Para além dessas divi-
sões, são feitas duas homenagens: a
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marca do mês e as mais recentes do
mundo todo. "Comemoraremos a mar-
ca que tenha alcançado 50 ou 100
anos", diz Opie.

O museu é um documentário ao vi-
vo sobre os 200 anos da sociedade de
consumo. "O propósito é mostrar co-
mo se deu a revolução do consumo pa-
ra historiadores, para quem é nostálgi-
co com sua infância e para profissio-
nais envolvidos com marketing e de-
sign gráfico", diz. Kelloggs (fabrican-
te de cereais), Cadburys (de chocola-
tes e doces), Twinings (de chás) e mais
Pi Global - agência de design de mar-
cas - já anunciaram que darão apoio
financeiro ao museu. •
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