
Os museus dos Estados Unidos estão

se transformando, cada vez mais, em

centros culturais da comunidade. Por

isso, as escolas públicas estão confian-

do neles para ajudar a educar os alunos

nas áreas da arte e da cultura visual.

Essa participação dos museus no pro-

cesso de educação pública impõe uma

maior responsabilidade em aumentar a

qualidade e a compreensão do design.

Isto é particularmente importante, visto

que a democracia dos Estados Unidos

comprometeu-se com a participação

e a responsabilidade do público nas

decisões relacionadas ao design, espe-

cialmente nas escolas de design.

Quase todos os objetos que uma

pessoa veste ou usa para decorar a

sua casa têm relação com o design.

Da mesma forma, a maneira com

que as pessoas vivenciam as cidades e

assumem decisões públicas e privadas

também tem conexão com o design.

Esse extenso papel representa grandes

oportunidades para os museus. Como

os museus decidem o que colecionar?

Como a configuração da coleção

confere ao museu força e identidade

próprias? Qual é a história que cada

coleção quer contar?
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Vivemos em uma era de produção

em massa, mas o atual desenvol-

vimento entre o artesanal, a arte

e a indústria tem caminhado para

fertilizações ricas. Nações como o

Brasil estão fazendo grandes contri-

buições, olhando para a sua própria

cultura, suas raízes e tradições para

inspirar o desenvolvimento de pro-

dutos únicos, que mesclam técnicas

industriais com artesanais. O design

feito pelos irmãos brasileiros, Fer-

nando e Humberto Campana, são

excelentes exemplos. Suas peças

logo entrarão para a coleção do

Museu de Arte de Saint Louis.

Um designer contemporâneo que

é especialmente considerado um

visionário é o italiano Gaetano

Pesce. Ele está construindo duas

casas de borracha na Bahia. Seu

design visionário pode ser descrito

como artesanal, reinventado após

a indústria. Seu objetivo tem sido

alcançar uma grande riqueza de

produtos, com diversidade dentro

da padronização. Em 1995, Pesce

fundou o Fish Design, uma cole-

ção de vasos baratos, molduras,

luminárias e outros produtos para

a casa. A coleção era, em parte,

como uma superação de seu inte-

resse em desenhar arte disponível

para todos os jovens.

Muitos objetos são produzidos

em grande quantidade e a globa-

lização caminha para a difundida

homogeneidade, mas as pessoas

também desejam objetos originais

ou únicos. Feitas de uma brilhante

resina colorida, as peças da Fish

Design são engraçadas e divertidas.
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A coleção é feita com tecnologia e

equipamentos rudimentares, sendo

que o elemento humano possui

um papel crítico na fabricação. O

trabalhador, seguindo diretrizes

simples, coloca a resina pigmentada

no molde, alcançando uma quan-

tidade de material e misturando

cores. Apesar da produção em

moldes, o processo de manufatura

das peças garante que cada objeto

seja único.

Defeitos resultantes de falhas no

processo de fabricação tornam-se

detalhes interessantes e constituem

elementos essenciais de diferencia-

ção. Pesce afirma que a "uniformi-

dade é o que devemos temer mais

do que a morte". Assim, o uso de

técnicas de manufatura não sofis-

ticadas deriva de sua crença que as

futuras produções serão limitadas

a pequenas quantidades. Ele prevê

que a terceira revolução industrial

personificará o retorno da individu-

alidade que marca produções em

pequena escala.

Atualmente, a coleção do Museu

de Arte de Saint Louis inclui mais

de mil trabalhos de design, des-

de o século XIX até hoje. Assim

como outros trabalhos do museu,

coleções de nativos americanos,

asiáticos, egípcios, africanos, oce-

ânicos, europeus e arte americana

estão sendo preservadas como um

documento permanente de idéias

tecnológicas, estéticas e conceituais

criadas por alguns dos melhores e

mais influentes designers de

nosso tempo.




