
O desenho de móveis é, para Pedro Useche, um
processo que resulta da criação de sistemas cons-

trutivos. Com abordagem criativa similar à da
arquitetura, estabilidade e desafio aos limites estru-
turais do material, notadamente a madeira e o aço,

são critérios recorrentes em seu repertório, em muito
caracterizado por perfis esbeltos, encaixes sistemati-

zados e repeticão ordenada de elementos.

Nas novas linhas concebidas pelo ar-

quiteto e designer venezuelano, há muito

radicado no Brasil, o que esteve em aná-

lise foi a menor curva e o mais sutil dos

raios possíveis para o corpo e a estrutura

de assentos e mesas. A série Tensor traz

assim, pés fragmentados em tubos me-

tálicos e bases ortogonais de madeira,

enquanto a coleção Cinta parte do dese-

nho arredondado das arestas de móveis

com volume contínuo.

A Cinta surgiu de testes feitos por

Useche em chapa multilaminada de ma-

deira. Curvando o material em diâmetros

decrescentes, o designer descobriu que

duas polegadas era o limite para arquear

chapa a frio, sem que ela se rompesse.

Os cerca de cinco centímetros em

questão mostraram-se potencialmente

criativos e, assim, Useche concebeu





inicialmente o banquínho que leva o nome

da linha. Extremamente simplificada na

execução, a peça é construída a partir

das chapas laterais, que funcionam como

molde, porque trazem o desenho, as di-

mensões e a forma curva da transição

entre assento e pés.

Utilizando, portanto, essas duas la-

terais como guia, a chapa multílaminada

acompanha os ângulos e curvaturas

estipulados pelo designer no plano bidi-

mensional da madeira, a exemplo de um

esboço sobre papel, operação que dá ori-

gem ao volume contínuo do banco. A série

Cinta poderia ser, assim, o exercício de

moldar-se em torno de corpo ou de perfil

predeterminados.

Em termos produtivos, a conformação

a frio dispensa a criação de modelos para

a curvatura do móvel, pois cada peça já é

seu próprio molde. Agilidade de execução

e liberdade criativa resultaram da pesquisa

empreendida por Useche em torno de ma-

terial até certo ponto usual no universo de

quem desenha móveis de madeira.

Ao banquinho Cinta juntaram-se pos-

teriormente outras peças: banco com

balanço, banco coletivo, banqueta, ca-

deiras e poltronas. Todas elas têm como

elementos em comum a linguagem de vo-

lume coeso e traço amigável.





Já a linha Tensor foi criada a partir de

tubos metálicos de um quarto de polega-

da. Aparentemente frágeis, tendo em vista

a bitola de pouco mais do que meio cen-

tímetro, as peças rnostraram-se aptas a

suportar peso da ordem de 60 quilos, a

exemplo do que ocorre na mesa de jantar

com tampo de vidro.

O ganho de rigidez e a estabilidade

estrutural foram obtidos através do entre-

cruzamento dos tubos em malha espacial,

que tem forma de V, e pela conexão a cru-

zetas de madeira na base do móvel.

A família Tensor é formada por poltro-

nas, banco, mesa para bar, aparador e

mesa de jantar, entre outros. Eles trazem

corno identidade a leveza do metal arti-

culada a generosas superfícies curvas e

planas de assento e apoio.

Embora visualmente diversas, as linhas

Cinta e Tensor evidenciam o processo criati-

vo do designer. "Em meu trabalho, a estética

é resultado de um sistema", ele avalia. No

caso, o construtivo. (Por Evelise Grunow)
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