
O terreno é promissor para o desig-

ner de produto, ao menos pelas inúmeras

abordagens possíveis na criação de lu-

minárias. O desenho pode, assim, partir

da tecnologia, da inesgotável variedade

formal ou mesmo da arquitetura, que re-

clama soluções que valorizem seus traços

e a tornem ininterruptamente habitável.

À exemplo dos projetos de cadeiras,

portanto, também a luminária é estimada

tanto por designers quanto por arquitetos.

Estes, estendendo a concepção espacial

e material de seus edifícios à qualidade da

luz neles contida, muitas vezes se arriscam

nesse universo de engenhocas compostas

por fios, lâmpadas e criativos difusores.

Fernando Prado, por exemplo, passou

por escritório de arquitetura antes de de-

dicar-se efetivamente ao projeto industrial

da luz. Inicialmente, desenvolveu trabalhos

integrados ao lighting design. Mas, como





a veia e a formação em design industrial

falaram mais alto, há pouco mais de cinco

anos transferiu-se para o estágio na linha

de produção de uma fabricante nacional.

Ciente das possibilidades produti-

vas, Prado criou em 2002 sua primeira

luminária. Desde então, foi premiado no

IF Design Award - evento alemão de am-

plitude mundial -, assim como em outros

concursos, e concebeu peças memoráveis

pela inteligência e simplicidade. Tornou-se

um dos mais respeitados profissionais bra-

sileiros na área e, atualmente, comanda a

linha de produção e a direção de arte da

empresa em que concebe suas luminárias.

Uma delas, a Bossa, surgiu da in-

tenção de oferecer ao usuário diferentes

intensidades e efeitos luminosos a par-

tir de uma simples interação mecânica.

Pode-se manipular sua cúpula metálica,

contrabalançada por anteparo côncavo,

aproximando-o ou afastando-o da fonte



luminosa, num evidente processo de co-

nexão entre a forma e a função. Assim,

conforme se movem os componentes,

a luz muda de direta para indireta.

A anterior Luna tem conceito seme-

lhante, sobretudo no que diz respeito à

intensidade luminosa. Na peça, o giro

completo do refletor em torno de eixo ho-

rizontal faz com que a luz seja refletida

por anteparo branco ou preto, um meca-

nismo tão simples quanto elucidativo.

A interação mecânica anima também

o desenho de peças com menor intenção

decorativa, como a Mood, a Giro e a Cut,

que trabalha com lâmpada led, enquan-

to o sutil equilíbrio conceitua elementos

como os pedestais da Joy e da Wish.

Já Fábio Falangue entrou no universo

da iluminação influenciado por sua atua-

ção na área de design gráfico. Ao lado

de Giorgio Giorgi e de alguns projetos em

parceria com André Wagner, foi um dos

primeiros a trazer ao Brasil a chapa de

polipropileno, que pode ser utilizada em

cúpulas de geometria simples ou intrin-
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