
Nesta página, centro de mesa, banco e vasos em

papel Kraft reciclado, confeccionados por Domin-

gos Tótora, artista plástico com ateliê em Maria

da Fé, MG, e criador do projeto Gente de Fibra

UM NOVO REPERTÓRIO?
Quatro feiras simultâneas focaram, na segunda semana de março, o

mundo dos abjetos. Gift. Abup. Paralela Gift e Craft Design. D resultado?

Um tímida repertório, resultado de uma desoladora falta de investimen-

tos, de audácia, de coragem



Ao lado e abaixo, estantes Porta-Tudo, de Flávia Pagotti Silva, em PVC com

hastes metálicas. As estantes integram a linha Por Enquanto E Só, que

tira partido da maleabilidade das lâminas de plástico em espessuras fi-

nas - moldáveis com calor e que podem atingir grandes comprimentos

Da Redação

Uma pergunta se coloca antes de qualquer análise:

temos mercado para duas edições anuais de quatro

feiras dedicadas aos objetos para a casa?

Outra questão: temos preços competitivos para fazer

frente aos importados vindos da China e adjacências,

ou qualidade para competir com a Itália, por exemplo?

Antes de poder responder de forma afirmativa a essas

questões, o repertório brasileiro de equipamentos e ob-

jetos para a casa e para o corpo continuará a desenvol-

ver-se de forma muito lenta.

É claro que não falamos em abdicar. Mas é claro tam-

bém que sem investimentos em pesquisa, em novos

materiais, em novas tecnologias e, principalmente,

sem uma reflexão quanto às reais necessidades dos

usuários, não sairemos do lugar.

Designers e empresas de todo o mundo se dedicam a en-

contrar soluções projetuais que melhorem a qualidade

de vida (mesmo que só em relação à qualidade estética],

seja de pessoas normais ou com deficiências, seja de

quem já tem quase tudo ou de quem não tem nada. E

nós? Quais os caminhos que decidimos percorrer? Uma

reflexão dos profissionais do setor nos parece oportuna.

Mas, apesar do pequeno repertório, encontramos

boas surpresas.

A Coza, empresa gaúcha que tem se destacado na



Acima, batedor de ovos com varetas revestidas em silicone, que não riscam o recipiente, e ralador de mão, ambos da empresa canadense Cuisipro,

importados pela Artlife. Abaixo, sousplat, prato e travessas da linha Coza B/os, produzidas a partir da mistura de lignina (um polímero encon-

trado em plantas terrestres) com fibras naturais (Unho, cânhamo e sisal) injetadas com silicone. A linha é completada por argolas para

guardanapo, centro de mesa, cestos de S, 7 e 10 litros, mesa auxiliar, revisteiro e bandeja



Acima, lixeira Pop automática, premiada no IF 2006; a lixeira, que é aberta com a simples aproximação da mão graças a um sensor, foi desen-

volvida pela Bertussi Design e pela Sazi Inox e está à venda na Utilplast. Na seqüência, jogo Americano Oval de Marcelo Gonzaga e Juliana Fa-

ria, do estúdio carioca Od.design. Abaixo, vasos Silhueta, em laminado melamínico, dos mesmos designers

produção de utilitários em plástico, com pecas assina-

das por designers brasileiros, apresentou a linha Bios,

produzida com matéria-prima importada - um compos-

to de lignina (substância orgânica que une as fibras da

celulose] com linho, cânhamo e sisal, injetado com po-

lipropileno. O resultado é um material leve, de aspecto

semelhante ao da madeira e, principalmente, com total

respeito ao meio ambiente.

No que diz respeito à tecnologia, a lixeira Pop, desenvol-

vida pela Bertussi Design, com sensor na tampa, que faz

com que seja aberta de forma automática, sem o uso

das mãos, é um bom exemplo do design que pensa em

resolver problemas cotidianos - e não apenas formais.

Domingos Tótora realiza um belo trabalho com papel -

e consegue resultados surpreendentes. Já expôs em

Paris, com sucesso, e dá seguimento à vertente brasi-

leira no design, que parte de uma raiz artesanal.

Qualidade? Destacamos a maestria de Jacqueline Ter-

pins com seus objetos em vidro e a indústria Riva,

como sempre impecável na produção.



Maurício Figueiredo Jorge Hirata

Designer que procura falar a linguagem da indústria e

se inserir no mercado da grande série?

Destacamos Flavia Pagotti Silva.

Uma novidade resultante de pesqui-

sas realizadas no Rio Grande do Sul é o

projeto Lã Pura, coordenado por Renato Imbroi-

si, que, além das jóias em feltro, apresentou trabalhos

utilizando a crina do cavalo em delicado crochê.

Mas ainda é pouco, são apenas os primeiros passos.

Coragem, empresários e industriais, nosso mercado,

mesmo ainda incipiente, está à vossa espera!

Acima à esquerda, aparadores de livros de Cau Almeida

que integram a linha Strokes. Na seqüência, peça

decorativa de Guto Lacaz para a Vd'sign.

À esquerda, centro de mesa em

madeira, aço inox e alça reves-

tida em junco, da Riva, empresa de

Caxias do Sul, RS. Abaixo, vasos em cerâmica

com aplicação de pastilhas de coco, criação do grupo

pernambucano Artes & Ofícios, e pulseira de crochê com fios de

crina de cavalo e aplicação de lã, do projeto gaúcho Lã Pura.

Na página ao lado, vaso Guache, lançamento da designer Jacqueline

Terpins: filetes de cristal líquido colorido são aplicados sobre uma

bola de cristal soprado; o conjunto é, então, mergulhado novamente

na massa vítrea incandescente, para envolver os filetes em uma grossa

camada de cristal maciço

Text Box
Fonte: ARC Design, n. 47, p. 18-22, mar. 2006.




