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Desde a fachada, com a instalação em fibra de ráfia,

que se estende até o hall de entrada, os irmãos Campa-

na dessacralizam o rigor da arquitetura de Frank

Gehry, autor do projeto do Museu Vitra, situado em

Weil am Rhein, Alemanha, e nos preparam para esse

espetáculo de sensibilidade e tecnologia.

Nos espaços internos, mais seis instalações, a começar

por Jurgen Bey (Holanda), com “Ferramentas para um

Escritório em Casa”, uma sala desmontável, cons-

truída em pele sintética semelhante ao papel.

Nela, um local de trabalho simula uma cabana

e, como uma plataforma, permite o isolamento.

Esse conceito de reclusão, de autoproteção, já

havia inspirado a poltrona Earchair, de Bey,

com suas “orelhas”, agigantadas.

Outro tema abordado na mostra é a sensorialida-

de, que vemos na instalação “Inside Colours”, do

Jongeriuslab (Holanda), criadores de uma palheta

Na página ao lado, fachada e entrada do Museu Vitra durante a mostra

“MyHome”, com instalação de Fernando e Humberto Campana em rá-

fia. Acima, espaço do arquiteto Greg Lynn com poltronas Ravióli, lumi-

nárias Numinous Flowers e mais uma impressora programada para

produzir mutações em volumes arquitetônicos. Abaixo, a coleção de

“monstrinhos” do arquiteto e o robô aspirador de pó

TECNOLÓGICOS E CONCEITUAIS
Aguçar nossos sentidos. Esta é a primeira impressão transmiti-

da pelas instalações projetadas para a mostra “MyHome – Sete

Experiências para a Vida Contemporânea”, em cartaz no Vitra

Design Museum. 

Jurgen Bey, irmãos Bouroullec, Hella Jongerius, Greg Lynn, Jur-

gen Mayer, Jerszy Seymour e os irmãos Campana, com projetos

puramente conceituais, apresentam as idéias que norteiam suas

estratégias de criação: inovações tecnológicas, cores e texturas

em evidência, materiais já conhecidos utilizados de maneira não-

usual e o desenvolvimento de interiores móveis. Design, arte e

arquitetura, agora sem fronteiras
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Acima, do Jongeriuslab, tecidos em diferentes cores, nuances e textu-

ras são fotografados em seu constante movimento, o que servirá como

base para o desenvolvimento de uma nova gama de cores para a Vitra.

Abaixo, cadeira em plástico biodegradável produzida a partir de batatas

e realizada com moldes primitivos em sua própria casa. Métodos pré-in-

dustriais e instrumentos rústicos propiciam a autonomia do projeto

Acima, instalação de Jurgen Mayer, cujo desenho de piso e paredes

segue o desconstrutivismo de Frank Gehry com pintura termossensi-

tiva e o uso da cor e da mídia eletrônica para criar distintas áreas es-

paciais. Abaixo, do estúdio Makkink e Bey, parte de sua pesquisa que

explora as condições de trabalho no escritório atual 

tridimensional de cores e texturas com os tecidos da

coleção Vitra. Neste cenário há ainda a versão em mi-

niatura da cadeira Pastilli, de Eero Arnio, em 100 dife-

rentes tons. A intenção do trabalho de Hella Jongerius

não é o de estimular o uso de mais cores, mas de um

consumo mais consciente da cor.

Ainda no terreno da pesquisa com a cor e a forma, Jur-

gen Mayer (Berlim) criou a instalação “Housewarming”,

na qual se inspira no desconstrutivismo de Frank

Gehry. O espaço, pintado com tinta termossensível,

permite deixar traços da passagem dos visitantes. E

uma corrente elétrica, aplicada com intervalos, faz com

que as cores desapareçam pouco a pouco, quando a

temperatura esfria ao máximo. Ao fundo deste espaço,

o arquiteto norte-americano Greg Lynn (Los Angeles)

criou o “Robot Living”, uma habitação para seres robó-

ticos. Da idéia à execução, vê-se o pioneirismo de Lynn,

já observado em sua arquitetura. Neste espaço, de ins-

piração na cultura Pop, ele coloca personagens de sua

coleção particular como alienígenas, dinossauros, figu-

ras japonesas e pequenos aspiradores de pó robotiza-

dos, que passeiam pelo espaço. A poltrona Ravióli, par-

tiu de um quadrado em três dimensões, no qual a par-

te superior foi moldada para formar um encosto e, da

inferior, extraíram-se os quatro pés. A luminária Numi-

nous Flowers, assim como a poltrona, utilizou o pro-

cesso CNC e foi produzida em fibra de vidro.

Os irmãos franceses Ronan e Erwan Bouroullec explo-

ram as qualidades acústicas e táteis do espaço em sua

“Stitch Room”, com paredes modulares em tecido.

O designer canadense Jerszy Seymour alugou uma

sala vazia em Berlim, cidade onde nasceu e agora vive

e, durante semanas, mobiliou e equipou o espaço com

objetos feitos por ele em plástico biodegradável. Primei-

ro usou apenas batatas e moldes abertos feitos de areia

e barro para experimentar uma vida auto-suficiente e

autônoma. Para a mostra “MyHome”, o laboratório foi

totalmente transferido para a sede do museu. ❉


