
A diversidade do
design de superfície

O conceito de design de superfície, ou

surface design, pode ser compreen-

dido por meio de exemplos simples.

Pense em porcelanas decoradas,

garrafas térmicas, tecidos estampados

ou papéis para presente. Imagine,

tapetes, azulejos, pisos cerâmicos, cal-

çadas, papéis de parede e revestimen-

tos. Tenha em mente copos de cristal

trabalhados ou superfícies plásticas,

tais como cortinas e laminados. Veja

as tramas têxteis como ojacquard, as

malhas e as 'espinhas de peixe', entre

outros. Visualize estampas para moda

ou para decoração, tanto esportivas

quanto refinadas, Tenha em mente ca-

misetas. Pense em peças exclusivas ou

em grandes produções customizadas.

Tudo isso, e muito mais, pode contar

com design de superfície, desde que

exista um projeto.

Se você desenha e projeta para a área

têxtil, você é um designer têxtil, certo?

Certo. Mas e se você desenha para

indústrias cerâmicas? Neste caso, não

continua sendo um designer têxtil?

O mesmo vale para as mais diversas

produções. Por isso, o designer têxtil

que citei como exemplo é, em primei-

ro lugar, um designer de superfícies.

Isso não significa que o designer de

superfícies, ou surface designer, tra-

balhe apenas no planejamento da su-

perfície do produto e ponto final. No

caso do tapete, por exemplo, como

se trata de um produto de fabricação

complexa, é preciso primeiro saber

como ele é confeccionado, para,

então, criar em sua superfície.

Sendo assim, ao fazer um projeto para

a superfície, seja qual for o material,

o designer não pode desconsiderar

o produto no qual seu projeto será

aplicado. Não é apenas um tratamento

cosmético. Trata-se, isto sim, da pele

e/ou da vestimenta do produto. Portan-

to, ele precisará receber o tratamento

apropriado para que sua performance

seja a desejada. Como nas outras áreas

do design, o profissional irá considerar

uma série de dados necessários que

virão com o briefing do cliente.

No design de superfícies contínuas, tais

como tecidos e papéis estampados, o

designer precisa dominar as técnicas

de repetição, ou rapport, termo que as

indústrias têxteis brasileiras importaram

da França. Algumas destas técnicas

são bem simples, outras são comple-

xas e mais utilizadas em produtos de

luxo. No entanto, o bom projeto não

depende só de um rapport mais ou

menos sofisticado, mas, principalmen-

te, do bom uso de cor, proporção e

composição. Portanto, os apaixonados

por surface design são, normalmen-

te, fascinados por padronagens que

"dançam" pela superfície com graça,

equilíbrio e mistério. Muitas vezes,

encantam-se ainda por encaixes e até

soluções matemáticas que ofereçam

soluções para as suas composições.

É muito importante ter o domínio

dessas técnicas para a obtenção de

resultados interessantes. Este conhe-

cimento também é valioso na criação,

pois o potencial criativo existe em

cada um e pode ser estimulado das

mais variadas maneiras. Por tudo isso,

a criação é fundamental para que o

trabalho de cada um se diferencie e

conquiste espaço neste mundo tão

cheio de novidades e de opções.
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