
Visões sobre ninhos de
SEGURANÇA

Casa, casulo, ninho, caverna. Ca-
lor, aconchego, proteção. Refúgio
contra a hostilidade do ambiente,
desde o início da vida no planeta.
Mas o desejo de proteção e segu-
rança a favor da sobrevivência che-
ga, hoje, à obsessão. A Mostra In-
ternacional de Design Safety Nest pro-
movida pelo Sesc, este mês em São
Paulo, reflete a busca do indivíduo
pela segurança em 11 instalações
de 9 designers brasileiros e inter-
nacionais. Eles tentam explicar
com seus trabalhos o sentimento
de proteção e segurança presentes
em diferentes culturas.

Trata-se de uma continuida-
de da pesquisa para a exposição
no MoMA de Nova York, a Safe:
Design Takes on Kisk, realizada em
2005, com curadoria de Paola An-
tonelli. Agora, o curador Nicola
Goretti, do grupo AG, italiano ra-
dicado no Brasil, enfoca a seguran-
ça no âmbito doméstico, já que a
Safe explorou diversas áreas da ati-
vidade humana. Lá também foram
expostos produtos industrializa-
dos, ou em vias de produção, que
podem ser encontrados no merca-
do. No Brasil, entretanto, se pen-
sou em termos mais conceituais do
que de uso, já que essa área ainda
está evoluindo no País.

Segundo Goretti, os designers
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Designers brasileiros e internacionais
fazem reflexão sobre a segurança em
mostra realizada no Sesc, em São Paulo
por Elizabeth Lorenzotti

Soft Shields (detalhe), de Hella
Joongerius, e arame farpado com
borboletas (acima), de Mr. Smith

não se inspiraram em calamida-
des naturais, como terremotos ou
tsunamis, nem projetaram espa-
ços de convivência comunitária.
"Quase todos expõem as pró-
prias instalações repletas de re-
ferências locais, signos claros e
contundentes do que significa es-
tar a salvo, ou não."

O alemão Matthias Megyeri
apresenta quatro produtos para se-
gurança que podem ser encontra-
dos no mercado: grades, cortinas,
arames farpados e cacos de vidro.



Landscape-Glass Figures, de Matthias Megyeri

No térreo da área externa do Sesc
Pinheiros, o visitante pode obser-
var uma grade com lanças em for-
ma de coelhinhos e outras figuras
aparentemente inofensivas, sob o
título R. Bunnit, Peter Pin and Diddo.
Esta e outras peças para a marca
Sweet Dreams Security são vendi-
das em Nova York, Tóquio, Paris e
Londres. Esses tipos de grades uti-
lizados por Matthias não são co-
mercializados como produtos para
as lojas, mas podem ser encomen-
dados por clientes.

"Desenvolvo personagens sim-
páticos", conta Megyeri, "mas a
forma dos animais deriva da fun-
ção". Assim, quem pular a grade
corre o risco de se ferir com a ore-
lha do simpático mas perigoso co-
elhinho. O designer afirma que seu
objetivo é fazer produtos que satis-
façam a necessidade das pessoas
por segurança, mas sem abrir mão
da estética.

Outro exemplo é o muro Lan-
dscape-Glass Figures, com uma bar-
reira formada por figuras cortantes
com o formato de torres e árvores.
A Mr. Smith & Madame Buttly de-
senvolveu arame farpado decorado
com borboletas.

Na fronteira sempre polêmica
entre arte e design, ele afirma que
a arte deve fazer com que as pesso-
as agucem o olhar no mundo a sua
volta. "O tema é complexo, tem a
ver com técnica, segurança, fun-
cionalidade. Mais além, o papel do
artista é fazer com que as pessoas
prestem atenção sob um ponto de
vista crítico. Em função da segu- Nidos Urbanos, de Diana Cabeza



rança, estamos tão acostumados a
ver dispositivos em qualquer lugar
que nem enxergamos."

Megyeri afirma que, atualmen-
te, esse tipo de arte está concen-
trado apenas em exibições fecha-
das. "Eu estou interessado, aqui
no Brasil, em fazer uma instalação
fora desses espaços, para que se
torne algo comum, que as pessoas
possam usar."

Esta é a primeira exposição de
design do Sesc e uma das primei-
ras mostras internacionais reali-
zadas no Brasil. "Estamos muito
satisfeitos. Em geral, exposições
mais sofisticadas são mostradas
em redutos fechados. Um evento
gratuito atinge um número maior
de pessoas", afirma o curador Ni-
cola Goretti.

Designers brasileiros
pesquisam o tema

Duas presenças brasileiras estão
no térreo: Simone Mattar, com Ge-
lúmina, uma Poesia Luminofágica, ins-
talação luminária que forma a fra-
se "coma luz" em minivasos com
gelatinas comestíveis. O acesso ao
alimento é o principal meio para
garantir a vida, a felicidade na in-
fância e a segurança.

Jacqueline Terpins traz Mil Fo-
lhas, um labirinto de folhas em vi-
dro, com percursos de trilhas in-
certas, em areia, dirigindo o visi-
tante a um centro que devolve sua
própria imagem refletida, metáfora

Mabool, de Ezri Tarazi

da única segurança possível.
Outra brasileira, Ana Miguel,

com J Love You, apresenta uma es-
trutura em crochê de lã mohair
com colchão de cetim e veludo,
mecanismos de corda e som.

Querência, do argentino Alejan-
dro Sarmiento, traz uma pequena
estrutura composta por uma rede
poliédrica formada por uma re-
tícula densa que deixa passar ar e
luz. As conexões se estabelecem
por meio de redes em forma de
dodecaedro, em material PET re-
ciclado, formando um esconderijo
protetor.

Nidos Urbanos, da também ar-
gentina Diana Cabeza, que traba-
lha com mobiliário urbano e equi-
pamento comunitário, faz uma
reinterpretação antropológica e
experimental de refúgios para o
nômade urbano que, excluído da
sociedade, se protege reutilizando
destroços gerados pela mesma so-
ciedade.

O israelense Ezri Tarazi traz
com Mabool (dilúvio em hebraico),
uma sala de estar pendurada sobre
água (espelhos), uma metáfora so-
bre o dilúvio universal e o nosso
tempo.

Os Soft Shields, da holandesa
Hella Joongerius, converte o ves-
tuário masculino em armaduras
artesanais.

Em In Situ, as uruguaias Irene
Maldini e Fabiana Ardao apresen-
tam uma estrutura versátil em te-

Querência, de Alejandro Sarmiento

cido para o uso de nômades, que
precisam se locomover em seu há-
bitat sem sofrer a perda do próprio
ambiente.

A portuguesa Joana Vasconce-
los se apropria de objetos do co-
tidiano com outras finalidades no
trabalho Valquirias. Em workshop
realizado no Sesc Santo André, a
designer utilizou o trabalho ma-
nual e artesanal como recurso de
construção, pensando algumas re-
lações conceituais e formais entre
design e arte.

A francesa Matali Crasset expõe
a instalação Green Transportation que
une natureza e água. Finalmente,
Martin Ruiz, nascido em Vitória
e vivendo em Barcelona, traz um
experimento em torno do concei-
to de hábitat com Basic House. Uma
casa praticamente imaterial que se
expande quando provocada pelo
corpo ou calor solar e pode ser
guardada no bolso.

Depois de passar pela mostra, o
que concluir? Para o curador Nicola
Goretti, fica a imagem de que con-
tinuamos desprotegidos. "As res-
postas sociais ao problema da segu-
rança já não são suficientes, sendo
que devemos reformular constante-
mente novas perguntas. Uma tare-
fa que realizamos desde o início de
nossa história."
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