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A Força do

Na página ao lado, detalhe do avião Sikorsky (1934). No alto desta página, à direita, lata de refrigerante que, junto com o sistema de aber-

tura “pop-top”, é considerada um dos melhores exemplos de pesquisa de material e design do século XX. Acima, cafeteiras Bialetti (1930),

design Alfonso Bialetti. Em alumínio fundido, com fundo duplo, é um desenvolvimento, já clássico, da famosa cafeteira napolitana. Abaixo,

da esquerda para a direita, anúncios: empresa Bohn Aluminum publicado na revista Fortune (1946); linha Deluxe da marca Colorama de

acessórios para cozinha; a popular cadeira de praia dobrável, símbolo da cultura norte-americana da década de 1950

Embalagem, joalheria, arquitetura, mobiliário, transporte, equipamentos

esportivos, armamento militar, utensílios para a cozinha, aparelhos ele-

troeletrônicos: da indústria pesada à doméstica, o alumínio é um mate-

rial com versatilidade comprovada – a multiplicidade de aplicações pos-

síveis atravessa as fronteiras de diferentes tipologias de objetos.

As primeiras tentativas de se conseguir o alumínio em estado puro fo-

ram registradas na metade do século XVIII. No entanto, os experimen-

tos que obteriam mais sucesso aconteceram somente na década de

1840. Finalmente, em 1853, o cientista Henri Sainte-Claire Deville che-

gou a um alumínio considerado bastante puro. A partir de então, o novo

material passou a ser visto como uma maravilha da ciência e testemu-

nho da habilidade do homem, mas ainda era disponível em quantidades

limitadas. Os objetos em alumínio desse período incluíam jóias e ou-

tras miudezas, frequentemente combinando o metal com outros ma-

teriais preciosos – uma embalagem de perfume em vidro com deta-

lhes em ouro e alumínio, por exemplo –, medalhas e mecanismos de

relógios. A condição de novidade rara, cara e restrita às elites só foi

modificada com o aprimoramento do processo de fabricação, em

1886, que possibilitou a produção em larga escala e, com isso, a di-

minuição do preço. O alumínio, agora, poderia ser empregado

em usos mais práticos, especialmente na fabricação de

utensílios para a cozinha. Como vemos, a inovação no de-

sign por meio do uso de novos materiais é assunto importante

há mais de um século! Aos poucos, o alumínio ganhou novos

mercados, sendo um deles a indústria moveleira. A Alcoa, uma

Alumínio

“Aluminum by Design: Jewelry to Jets” é o título do

livro e da mostra itinerante que propõe um exame

multidisciplinar sobre a contribuição do alumínio

ao design. Visitada por ARC DESIGN em maio

deste ano, no Cooper-Hewitt Design Museum,

a exposição fazia parte da “semana do

design” em N. York.

Da Redação
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das pioneiras na fabricação de móveis “all-aluminum”, em

1929 já produzia uma linha completa de cadeiras para escri-

tório com aproximadamente 25 estilos diferentes.

No período entre-guerras, as estruturas sociais e os estilos

de vida mudaram rapidamente com os avanços da tecnolo-

gia, da magia do moderno, do futurista, do novo... O alumínio

não poderia estar em melhor companhia e o início da década

de 1930 testemunhou a mudança de seu significado no con-

texto da vida doméstica: o material deixou de ser apenas um

novo item na cozinha, aceito simplesmente por seus benefí-

cios e sua eficiência, integrando-se à idéia de modernidade

que dominava a cultura norte-americana. Contribuiu para

isso um livro de receitas, publicado em 1926, pelo Club Alu-

minum Utensil Company, que mostrava utensílios em alumí-

nio – não na cozinha – mas na sala de jantar. Os objetos dei-

xaram de ser meros utilitários e o alumínio ganhou novo

sentido estético, aparecendo em bandejas, coqueteleiras, tá-

buas de queijo, castiçais, cigarreiras. Uma variedade de aces-

sórios criados pelo então jovem designer Russel Wright, ver-

dadeiros “objetos de desejo”, transformaram as peças de alu-

mínio em ícones do estilo de vida casual que emergia.

Acima, sala de café da manhã projetada por Russel

Wright para a mostra “Design for the Machine”, organi-

zada em 1932 pelo Philadelphia Museum of Art. Ao lado,

utensílios Colorama (1950) da Heller Hostess-ware em

alumínio anodizado. Verdadeiros ícones pop da cultura

norte-americana, viraram objetos de colecionador

Acima, cadeira Miss Blanche (1988), design Shiro Kuramata, famoso

designer japonês já falecido. Abaixo, chaise longe Lockheed Lounge

(1985), estrutura em fibra de vidro e borracha revestida por folhas de

alumínio com solda aparente; design Marc Newson
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Acima, à esquerda, Handbags (1996-97), em alumínio anodizado, de Salvatore Ferragamo; à direita, Ferrari conversível 360 Spider (2000),

totalmente em alumínio (estrutura e carroceria), design Pininfarina. Abaixo, à esquerda, Atomium Bruxelles Dress (1999), de Paco

Rabanne. À direita, peças da série Starburst (1998), em alumínio e algodão, design Issey Miyake

Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria do

alumínio cresceu vertiginosamente. Além do metal

ter sido utilizado na fabricação de armamento militar,

também era matéria-prima de cantis e objetos hospi-

talares. Com o fim da guerra, a indústria pretendia

manter os níveis de produção, mas o plástico já co-

meçava a ocupar terreno...

Perfeito para o reciclo, com produção não-poluente, o

alumínio é hoje – junto com os plásticos – o material es-

colhido “por nove entre dez designers” para a criação

de móveis e objetos.

Nostalgia e futuro são palavras que se “colam” a este

material, nas palavras de Paola Antonelli, em artigo pu-

blicado no livro que acompanha a mostra. “Em alguns

casos tornou-se o material da nostalgia e da memória.

Além do mais, o alumínio incorpora o otimismo que

acompanha a reorientação do design em direção a um

mundo melhor, mais limpo, mais simples. É o material

que melhor expressa a nostalgia do futuro.”  ❉

Imagens e informações extraídas do livro “Aluminum by Design: Jewerly to Jets”, que inclui arti-
gos de: Paola Antonelli, Dennis P. Doordan, Robert Friedel, Penny Sparke, Craig Vogel. A Ferrari
360 Spider não participava da exposição e a imagem utilizada foi cedida pela empresa.

A mostra “Aluminum by Design” tem curadoria de Sarah Nichols e é dividida em quatro seções:
“Inventando o Alumínio”, “O Ideal Modernista”, “Competição e Conflito” e “Cruzando Fronteiras”.
Foi inaugurada em outubro de 2000 no Carnegie Museum of Art, Pittsburgh. Itinerância: Cooper-
Hewitt National Design Museum (20 de março a 15 de julho); The Montreal Museum of Arts (23 de
agosto a 4 de novembro); The Wolfosian-Florida International University, Miami Beach (15 de
dezembro a 7 de abril de 2002); Cranbrook Art Museum, Michigan (1 de junho a 11 de agosto de
2002); Design Museum, Londres (7 de outubro de 2002 a 3 de janeiro de 2003).

Acima, da esquerda para a direita, raquete com estrutura em

grafite (1987), desenhada em 1976 e produzida até hoje pela

Prince; modelo T 2000 (1967), em alumínio, da Wilson, design René

Lacoste; modelo Kro-bat (década de 1960), em madeira, da Spalding

Sports Worldwide. Primeira raquete desenvolvida em alumínio, a

Wilson T 2000 ganhou notoriedade em 1974 no U.S. Open, em

Wimbledon. A partir de então, os jogadores deixaram de lado a

madeira e aderiram às qualidades do novo material: maior durabili-

dade, superfícies de impacto menores, leveza, maior resistência à

chuva. Além de popularizar o esporte, as raquetes de alumínio

foram o primeiro passo no desenvolvimento de raquetes de alta

performance e mudaram a maneira de jogar tênis. Atualmente,

sofrem a concorrência de modelos em fibra de carbono ou titânio.

Abaixo, luminária Titania (1991), com estrutura e lâminas em

alumínio e filmes coloridos intercambiáveis em policarbonato,

design Alberto Meda e Paolo Rizzato, para a Luceplan, Itália


