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Poltrona Diz: sucesso no exterior
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Balde para garrafa Ritz: formas suaves

Uma poltrona de madeira de alto
conforto? Sim, não fosse criação
do mestre Sérgio Rodrigues, reno-
mado talento brasileiro que, aos 79
anos, humildemente concordou em
participar do 20° Prêmio de Design
Museu da Casa Brasileira (MCB).
Premiado por unanimidade, o júri
considerou sua estrutura de madei-
ra maciça bem resolvida e trabalha-
da com maestria.

"Resolvi arriscar", conta
Rodrigues. "Meu problema não
era ganhar, mas estar com a garo-
tada, junto com a turma nova,
pertencer à equipe de designers.
Porque eu não sou designer, não
tenho curso, sou arquiteto de
formação." Um de nossos mais
importantes designers, Rodrigues
ficou famoso nos anos 1960,
quando sua Poltrona Mole rece-
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Motolog: proposta de humanização e padronização da atividade de motoboy

beu o primeiro lugar no Concurso
Internacional do Móvel em Cantú,
Itália, e transformou-se em item de
coleção do Museu de Arte Moderna
de Nova York, sendo licenciada
para vários países.

A história da Poltrona Diz, premia-
da agora, tem quatro anos, recebeu
o nome de seu primeiro comprador,
um colecionador de arte carioca fã
do designer. Conta Rodrigues que
a cadeira não teve aceitação ime-
diata aqui no Brasil: "Exposta em
Curitiba, as pessoas gostaram, mas
ficou por isso. Há três anos, um
dono de galeria de arte e antiquário
de peças vintage em Tribeca, Nova
York, já comprava diversas peças
minhas antigas. Foi ao Rio, encon-
trou-se comigo — aliás, nem sabia
que eu estava vivo -, de repente viu
a Poltrona Diz, apaixonou-se e com-
prou para sua casa."

Meses depois, Rodrigues e sua
mulher foram convidados pelo
colecionador para ir a Nova York
assistir à exposição de peças anti-
gas do arquiteto, colecionadas
de diversos lugares... "Na vitrine
estava a Poltrona Diz, e ele já havia
vendido dez peças." I
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Coleção de facas para uso específico, produzidas com cabos de madeira
de demolição e lâminas de aço inoxidável nacional de alta qualidade

Ousadia no
desenho do celular
Blob, que pode ser usado
na supervisão de pessoal



Mesa Neco: criatividade e elegância

uma revista de consumo de luxo
norte-americana e uma revista
alemã trataram da poltrona.

O júri do Prêmio do Museu
da Casa Brasileira considerou a
peça "extremamente confortável
e bonita". Rodrigues freqüen-
ta o Prêmio Design MCB desde
sua criação: foi jurado na 2a e na
12a edições e ganhou uma Sala
Especial em 1998.

Ricardo Rangel/Trust Design
ganhou o segundo lugar na cate-
goria Mobiliário, com a mesa Neco,
que, segundo o júri, chama a aten-
ção pelo uso simples e inteligen-
te do reynobond - matéria-prima
normalmente usada em fachadas
de edificações. Para a diretora do
MCB, Adélia Borges, a marca desta
edição é unir a excelência de desig-
ners conhecidos, como Rodrigues, à
produção de jovens talentos, como
o que assina a mesa Neco.

52

O Prêmio Design MCB rece-
beu 578 inscrições de 16 Estados e
74 cidades, 38% a mais do que em
2005. Houve 11 designers premia-
dos e oito menções honrosas em
seis categorias: Mobiliário, Utensí-
lios, Equipamentos Eletroeletrô-
nicos, Equipamentos de Constru-
ção, Novas Idéias/Conceitos e Tra-
balhos Escritos. As categorias Ilu-
minação e Têxteis e Revestimentos
não receberam prêmios.

Os jurados consideraram ques-
tões ligadas à inovação na solução
de design aliada à originalidade e
criatividade: benefícios ao usuário
em relação ao uso, segurança, clare-
za, acesso universal, relação custo-
benefício. Aspectos estéticos, como
comunicação, identidade, harmonia
com o ambiente, contexto cultural.
Produtivos, como uso apropriado
dos materiais. Durabilidade, reuso,
reciclagem e aspectos mercadológi-

Lavadora Superpop'.

características inovadoras e de fácil montagem

cos, como público-alvo.
O balde para garrafa Ritz, de

Rubens Simões e Cléber Luis da
Ré, de linhas suaves, ganhou o
primeiro lugar em Utensílios, e,
segundo o júri, suas formas fazem
um contraponto à intensidade da
vida cotidiana.

Para Cláudio Ferlauto, presidente
do júri, "os resultados de uma com-
petição nacional do porte do Prêmio
Design Museu da Casa Brasileira des-
cobrem o que está sendo produzido
e pensado, e, de uma certa maneira,
até o que será consumido no merca-
do brasileiro. E também fotografam
a produção industrial e suas pecu-
liaridades diante das demandas do
mercado. Ou vice-e-versa".

O segundo lugar em Utensílios
foi para Fernando Mendes de
Almeida e Roberto Hirth/Mendes
Hirth Marcenaria, com a coleção de
facas para uso específico, produzi-
das com cabos de madeira de demo-
lição e lâminas de aço inoxidável
nacional de alta qualidade. O con-
junto de facas foi considerado pelo
júri um bom exemplo da comunhão
entre forma e função no design. A
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menção honrosa foi para Valter
Bahcivanji com a jarra Due.

O prêmio destacou a preocu-
pação com um design mais popu-
lar, como a lavadora Superpop, de
Gustavo Chelles, Romy Hayashi e
Bruno Castanha/Mueller Eletrodo-
mésticos. O júri avaliou que o pro-
jeto para uma drástica redução do
custo e revisão estrutural do produto
é coerente com o objetivo de atender
à demanda de público de baixa renda
sem a perda de qualidade.

O segundo lugar na categoria
Eletroeletrônicos foi para o nebu-
lizador Ultra-Alívio, da Questto
Design. O júri avaliou que o produ-
to apresenta importante diferencial
na comparação com similares do
mesmo segmento: a portabilidade.

A redução de ruído e o con-
forto foram os responsáveis pela
única premiação na categoria
Equipamentos de Construção: o
assento sanitário Slow C/ose, de
Edison Luiz Anholon/Deca, com
fechamento lento e silencioso, evi-
tando a queda e a batida do tampo,
além de estimular o seu fechamen-
to após o uso.

A categoria Novas Idéias/Con-
ceitos premiou dois mock-ups: em
primeiro lugar, o carro à vela Ven-
tura, de Sérgio Velloso, que pode
ser usado tanto no ambiente terres-
tre quanto aquático. Em segundo
lugar, a Motolog, de Rafael Moreno
e Rodrigo do Vale Ciossani, pro-
jeta uma motocicleta para logísti-
ca apoiada em comércio eletrônico,
destinada a entregas expressas. De
acordo com o júri, o projeto é uma
proposta de humanização, padro-
nização e regulamentação para a
atividade e atende a necessidades
de segurança e de ordem financeira
para empresas, profissionais e con-
sumidores. Também beneficia usu-
ários pouco favorecidos por inova-
ções técnicas. •

Museu da Casa Brasileira
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705, São Paulo.
Tel: (11) 3032-3727. De terça a domingo,
das 10h às 18h. Até 21 de janeiro.
R$ 4 e R$ 2. Grátis aos domingos.
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