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ANOTAR UM RECADO, ACENDER UM CIGARRO, FECHAR O ZÍPER, CALÇAR
UM CHINELO. TODOS OS DIAS NOS DEPARAMOS COM INFLUENTES PEÇAS
DE DESIGN QUE PASSAM DESAPERCEBIDAS AOS NOSSOS OLHOS DE TÃO
BANALIZADAS QUE ESTÃO EM NOSSO COTIDIANO. NÃO É PORQUE O DIA-A-
DIA É REPETITIVO QUE VAMOS DEIXAR DE PRESTAR ATENÇÃO ÀS PEQUENAS
COISAS BELAS. TUDO UMA QUESTÃO DE PONTO DE VISTA
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Para a arquiteta italiana Paola Antonelli, o cotidiano é tão

valioso que merece um lugar no museu de arte moderna mais

famoso do mundo. Ela foi curadora da exposição Humble Mas-

terpieces (Obras-Primas Humildes, em português), que ficou
em cartaz no MoMa (Museu de Arte Moderna de Nova York) e

deu origem a um livro homônimo. A idéia da exposição era reve-

lar a arte escondida nos personagens coadjuvantes do dia-a-dia

das pessoas, como a caneta, o isqueiro, o zíper e até o chinelo.

"Nós encorajamos os visitantes da exposição a olhar com mais

cuidado para as suas bolsas, casas e escritórios, com o objetivo

de chamar a atenção deles para as verdadeiras obras de arte

que existem no cotidiano", conta.

Colocar uma caneta Bic numa exposição de arte pode pa-

recer algo exagerado ou ultrapassado nos nossos tempos pós-
Duchamp. Mas a idéia é original: "A beleza do grande design é

que ele é, ao mesmo tempo, muito complexo e muito simples",

lembra Paola. Confira algumas histórias que você nem imaginava

nas próximas páginas...



BOLINHAS DE GUDE CHUPA CHUPS

Avelãs, nozes, azeitonas, castanhas, mármore, ro-

cha polida, cerâmica, barro, madeira e até mesmo

osso. Tudo isso já foi bolinha de gude. As primei-

ras eram feitas de ágata ou jade. Esses verda-

deiros artigos de luxo foram encontrados em uma

tumba egípcia junto ao esqueleto de um menino

que morreu em 1.450 a.C. Mas não são só os ga-

rotos que têm afeição pelas bolinhas coloridas.

A brincadeira de rua era também uma das prefe-

ridas dos legionários do imperador César Augusto

(63 a.C. a 14 d.C.). Foram eles quem fizeram do

gude - do provençal, pedrinha redonda e lisa - ma-

nia por todo o império romano. A brincadeira só

continuou rolando até os dias de hoje por conta de

um elemento: o vidro. Com o produto ficando mais

barato, o dinamarquês Martin Christensen resolveu

investir pesado em tecnologia. Construiu uma enge-

nhoca para moldar as bolinhas em escala industrial.

Quando teve a patente liberada, abriu uma fábrica em

Ohio. Em 1914, menos de uma década depois, sua

produção atingiu um milhão de bolinhas por mês.

Trocar a tradicional linha de 200 doces de maçã

por uma única gostosura. Era esse o plano do novo

presidente Enric Bernat para acabar com o gosto

azedo das dívidas. Mesmo com o veto da diretoria,

o neto de confeiteiros seguiu adiante com a idéia

- 100% das ações garantem qualquer capricho

- e mapeou os hábitos dos comedores de doces

em 1958. Em seguida, Bernat pôs em prática a

idéia de fazer algo sob medida para os principais

compradores: as crianças. Estudou seus concor-

rentes e percebeu que não havia guloseimas pen-

sadas para mãos e bocas dos pequenos. Estava

aí a solução. Mas.não bastava usar a dupla cor e

açúcar para agradar pais e filhos. Para acabar com

a sujeira, o espanhol não só diminuiu o tamanho

do caramelo, como também o colocou preso a um

palitinho, dando vida ao pirulito Chupa Chups. Mas

a marca só foi ganhar o mundo na década seguinte,

quando seu amigo Salvador Dalí desenhou o logo

do produto. Uma hora depois de ter feito o pedido,

Bernat recebeu do artista a delicada e infantil mar-

garida. Assim, fácil como roubar doce de criança.



_CUBO DE AÇÚCAR

A Tate Gallery, em Londres, foi feita com cubos

de açúcar. Calma, você está na página certa. Isso

não é um texto sobre arte conceituai. Mas o que a

Tate Gallery tem a ver com os cubinhos que usa-

mos no chá? Resposta: O criador, sir Henry Tate

(1819-1899). Henry deu nome à galeria inglesa

quando doou sua extensa coleção de arte vitoriana

em 1890, comprada com o dinheiro obtido por sua

invenção mais famosa: o cubo de açúcar. Os cubi-

nhos foram lançados no mercado inglês no século

19, 4 séculos depois de o açúcar ter chegado à

Europa. Isso porque, antes do século 18, o açú-

car só adoçava a boca dos membros da corte, pois

a especiaria de origem indiana valia quase o seu

peso em ouro. Só quando o açúcar passou a ser

fabricado a partir da beterraba, no século 19, é

que a novidade foi adoçar a boca dos súditos me-

nos ilustres da rainha. Mas logo voltou à corte, em

1872, ano em que Tate patenteou um método para

cortá-lo em cubos e devolveu a nobreza ao açúcar.

Daí para a frente, os cubinhos se tornaram parte

essencial do ritual do chá real das cinco.

_BIC

Setenta e sete voltas na Terra mais uma viagem até

Vênus. É a distância que percorreríamos se pegás-

semos todas as canetas Bic vendidas no mundo em

um dia e fizéssemos um traço em linha reta até que

a tinta de todas acabasse. "E sem nenhuma man-

cha!", diria o jornalista húngaro Lazlo Biro, inventor

do sistema responsável pelo sucesso da Bic. A ca-

neta mais pop do planeta surgiu em 1938, quando

Biro se estressou com os borrões que as canetas-

tinteiro causavam em seus textos e resolveu usar

o mesmo método empregado para espalhar tinta

nas prensas de jornal: uma bolinha de metal desli-

zante que evita manchas. Mas quem se deu bem

mesmo com a invenção de Biro foi o barão francês

Mareei Bich, que levou a grana, com a industrializa-

ção da caneta em 1950, e a fama, emprestando o

próprio nome à invenção de Biro. Mas com alguma

justiça. Foi ele o primeiro a usar polímeros plásticos

no corpo da caneta e metal tungstênio na bola da

ponta, inovações que transformaram a Bic numa

das maravilhas do design moderno que tanto inco-

moda os profissionais da área.



LENTES DE CONTATO ISQUEIRO

Um estudo de 1508 é a primeira base teórica das

lentes de contato: um homem com o rosto dentro

d'água. Leonardo da Vinci acreditava que a superfí-

cie translúcida do líquido servia como lente corre-

tiva. Mas não foi só ele quem enxergou na água uma

solução para as próteses. René Descartes desenhou

em 1636 um tubo que seria preenchido com água e

posto rente aos olhos. Mesmo com a pioneira idéia

do vidro acompanhando a curva dos olhos, a idéia

não saiu do papel. Seria impossível dar uma simples

piscada. Só no século 19 é que a lente foi projetada.

Dezoito milímetros de espessura de vidro presos entre

as pálpebras asseguraram às pessoas uma visão bem

ajustada. Isso, claro, se elas se arriscassem a usá-las.

Precisou um homem de visão, e muito tato, para per-

ceber que as lentes deveriam ser cuidadosamente

desenhadas. Em 1953, o tcheco Otto Wichterle não

interrompeu seu projeto e a lente gelatinosa ficou

pronta no ano seguinte, em 1954. E não demorou

muito para Wichterle perceber que tinha em mãos a

menina dos olhos de muita gente.

"Quero que seja indestrutível!", ordenou o barão

Mareei Bich (o mesmo que desenvolveu a caneta

Bic) aos engenheiros de sua empresa. A frase

veio logo após Bich saber que um dos isqueiros

desenhados por eles rachou nas mãos de um fun-

cionário quando estava em fase de testes. Can-

celou o projeto. Afinal, o barão não estava para

brincadeira quando comprou a empresa francesa

Flaminaire, em 1971. A idéia do industrial era domi-

nar o mercado de isqueiros com o lançamento de

um produto com os mesmos atributos da famosa

caneta: barato, descartável e, o mais importante,

com design revolucionário. Dois anos depois, veio

à luz mais uma das maravilhas do cotidiano. Com

formato oval, chama regulável e gás suficiente para

acender três mil vezes, o isqueiro Bic estourou nas

vendas e entrou para o rol de sucessos do barão.

Mas não parou por aí: em 1985, o isqueiro ganhou

uma versão mini, mais compacta. E, em 1990,

entraram no mercado unidades decoradas com

desenhos e pinturas.



.HAVAIANAS

Uma fina tira de pano entre os dedos mantinha o

pesado pedaço de madeira junto aos pés das

moças e a lama longe dos vestidos. Eram assim,

não muito confortáveis, as ancestrais sandálias

japonesas Zori. Mais tarde, camponeses japoneses

resolveram adaptar o calçado milenar para algo mais

macio e barato: usaram a palha e fibra de arroz dos

tatames no solado. A tradição japonesa atravessou

continentes e foi parar no Havaí. Foi lá que os sol-

dados americanos em missão na Segunda Guerra

Mundial entraram em contato com a novidade e a

espalharam pelo Ocidente. Mas o conforto chegou

aqui só depois do escocês Robert Fraser pisar no

Brasil. Em 1907, abriu uma fábrica no bairro pau-

listano da Mooca e fez fortuna com calçados de

pano vendidos a preço de banana para colhedores

de café. Em 1962 é que o carro chefe da compa-

nhia de Fraser surgiu. Para o nome das sandálias

feitas de plástico adotaram o paraíso da época:

Havaí. Depois disso, você conhece bem a história

das sandálias que "não deformam, não têm cheiro e

não soltam as tiras". Tão bem que são vendidos três

pares de Havaianas a cada segundo no país.

_ZÍPER

Há mais de 20 mil anos, pedaços de animais são

usados para fazer roupas. O homem já confeccio-

nou tecido com a pele dos bichos, transformou chi-

fres em agulhas, fez linha com músculos e tendões,

e botões com pedaços de osso. Mas o acessório

mais prático da história da moda só foi criado no

começo do século 20, quando um imigrante sueco

que veio para os Estados Unidos trabalhar numa

fábrica de calçados perdeu sua esposa em 1911.

Para suportar a ausência da amada, Gideon Sund-

back enfiou a cabeça no trabalho e topou com uma

idéia de fecho de sapato que era promissora, mas

mal aproveitada. O designer amargurado pegou a

versão rudimentar do zíper, que não passava de

um emaranhado de ganchos e botões nas botas,

e trabalhou nela durante dois anos. O resultado foi

o nascimento de uma maravilha do design moder-

no, mas que só era usada para substituir cadar-

ços de botas. O zíper só foi patenteado em 1917.

Mas ainda demorou duas décadas para revolucio-

nar os conceitos da moda do século 20 junto com o

blue jeans. Uma dupla que chegou para ficar.



M&M'S CUBO MÁGICO

Foi de um homem cercado de balas que veio a

idéia de produzir um dos chocolates mais famosos

da história. Forrest Mars, responsável pelo primeiro

M da sigla M&M's, teve a sacada em pleno cam-

po de batalha da Guerra Civil Espanhola (1 936-

1939), quando observava os soldados espanhóis

se alimentarem com tabletes de chocolate cober-

tos com uma camada de açúcar. Mars captou a

engenhosa idéia de usar o açúcar para impedir que

o chocolate derretesse e resolveu industrializá-la.

Juntou-se ao seu sócio Bruce Murrie, o pai do

segundo M, e passou a produzir os novos choco-

lates M&M's para os soldados americanos que

serviam na Segunda Guerra Mundial, em 1941.

A novidade não derreteu nas mãos dos soldados

e passou a fazer sucesso na boca do público.

Em 1948, o chocolate à prova de mão ganhou rou-

pa nova. Deixou o tubinho em que era vendido aos

soldados e estreou a embalagem plástica marrom.

E também recebeu novos membros na família: os

excêntricos M&M's cinza e pink.

Feche os olhos, pegue um cubo mágico na mão

e brinque com ele. Se, quando você abrir os

olhos, o cubo estiver resolvido, com todas as faces

nas cores certas, é melhor você começar a jogar

na loterja. Pois é mais provável ganhar duas vezes

seguidas na MegaSena do que isso acontecer.

Mas o húngaro Ernö Rubik, escultor e professor

de arquitetura que inventou o cubo em 1974, nem

fazia idéia disso. Seu objetivo era apenas resolver

um desafio de design: como construir um cubo

cujas partes se movam e continuem presas umas

às outras? Inspirado nas formas das pedrinhas do

rio Danúbio, ele criou uma estrutura cilíndrica inter-

na que deu conta do recado. Fez a alegria de seus

alunos de arquitetura, que ficaram obcecados por

horas na tentativa de resolver o enigma do cubo.

Mas o curioso brinquedo de Rubik só deixou as mar-

gens do Danúbio para ganhar o mundo quando um

artigo matemático pôs na capa da revista científica

americana Scientific American, em 1979. O artigo

afirmava que é possível resolver o problema do cubo

em 22 jogadas. E aí? Vai encarar o desafio?

Text Box
Fonte: Simples, ano 7, n.38, p.34-39, set./out. 2006.




