
U
MA S E M A N A T I P I C A M E N T E AGITADA,
exposição de novos trabalhos em Nova
York. Parada obrigatória em seu estúdio

em Londres. Viagem de negócios a Bruxelas.
Arad concede uma entrevista a Casa Vogue, no meio do ca-
minho para Bruxelas, no fim da tarde de uma sexta-feira, com
o ar satisfeito de quem cumpre - em grande estilo - todas as ta-
refas arquitetadas. No trem, o tempo é invariável. Podemos con-
versar sem interrupções, sem nem mesmo um túnel para ameaçar
a tranqüilidade. "Tenho a sorte de poder escolher o que quero fa-
zer, de trabalhar naquilo que realmente me entusiasma", diz.
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Retrato do Artista. A versátil cadeira

London Papardelle (1992), de bron-

ze texturizado, com bordas de bron-

ze polido. Abaixo, uma luminária high-

tech, Aerial Light (1981), com alumí-

nio, aço, motores e eletrônicos. Ao

lado dela, poltrona Big Easy Volume 2

for 2 (1989), de aço. Na página ao

lado, Ron Arad recostado em uma

de suas cadeiras-esculturas,

A.Y.O.R., de 1991). Abaixo, Oh

Void, feita de fibra de carbono

E sabemos que isso é verdade, olhando para suas peças - mó-
veis-esculturas que parecem desafiar os limites da utilidade,
um experimentalismo que vai do design de formas despojadas
ao hiper computadorizado processamento de materiais. Arad
consegue transitar do exclusivo ao produto manufaturado com
a naturalidade peculiar dos artistas contemporâneos. Kartell,
Vitra, Driade, Cassina, Alessi, Magis estão entre as empresas
que trazem no catálogo produtos com sua assinatura.
"Você conhece minha cadeira Oh Void transparente?" Os títu-
los das peças - Tom Vac, Bookworm, Lolita, Big Easy, Big
Heaiy - demonstram outro traço marcante da personalidade
de Arad: um humor refinado e provocador. "É uma cadeira de
silicone, com palavras escritas em negativo. Adoro o fato de as
pessoas tentarem descobrir o significado das letras. Digo isso
de forma não totalmente responsável." Arad brinca, mas retor-
na logo ao tom mais filosófico: "Palavras são outra camada
que interage com as peças de alguma forma, e faz pensar. Ten-
to não ser tão sério, já que não sou escritor, nem poeta."
Tecnologia e design são inseparáveis nas criações de Ron
Arad. "Às vezes meu fascínio por algum novo processo tec-
nológico é que me faz pensar no design, outras vezes acon-
tece o oposto, parto do design, de formas que gostaria de

executar, e procuro a me-
lhor tecnologia para

usar." Essa fór-
mula também

se aplica aos
projetos de arquitetura em larga es-

cala, que ele vem desenvolvendo nos últimos anos. "O im-
pulso é o mesmo: desenhar coisas que não existem. Tudo co-
meça da mesma forma, com um lápis na mão, imaginando
como poderia ser". É simples assim - big easy.

Ron Arad Associates.
62 Chalk Farm.Road,
London, NWl 8AN, tds.
(44) 207 284-4963,
(44) 207 379-0499

Text Box
Fonte: Casa Vogue Brasil, ano 30, n. 255, p. 46-47, nov. 2006.




