


Além da exposição em Londres, os Campana têm, em 2008,

uma mostra ern Nova York, EUA. também neste mês: outra em

Eindhoven, na Holanda, em outubro; vão criar uma praça em

uma área degradada da cidade de Turim, Itália, em junho e, em

maio, assistem à estréia oficial de sua primeira incursão na ce-

nografia e figurinos para dança, com o espetáculo "Meta-

morphoses", baseado em texto de Ovídio, concebido e dirigido

por Frédénc Flamand (um dos criadores do emblemático gru-

po belga Plan K), para o Bale Nacional de Marselha. O espetá-

culo já teve pré-estréias em Luxemburgo e Paris.

Aos novos projetos em diferentes áreas se soma o compro-

misso com a participação na Eeira de Milão, com novas peças

para as casas de design italianas Edra e Alessi, em abril.

Este ano marca dez anos do salto na carreira internacional

dos Campana, com a exposição "Projeto 66", em parceria

com o designer de luminárias Ingo Maurer, sob a direção da

curadora Paola Antonelli, no MoMA de Nova York. Também

em 1998, os Campana assinaram a primeira parceria com a

Edra para a produção da cadeira Vermelha.

Representados hoje pelas galerias Albion, em Londres, e

Moss, em Nova York, os Campana têm peças de sua autoria

nas coleções permanentes do MoMA, nos EUA, do Centro

Georges Pompidou, na França, e do Vitra Design Museum, na

fronteira entre Alemanha e Suíça.

A produção que se tornaria a série "TransPlastic" começou

em 2006, com um objeto que mistura luminária e biombo, fei-

to de galões de água brancos. Empilhados num totem, os ga-

lões são unidos por uma malha de virne, que invade o interior

através de perfurações e volta à superfície externa arrema-

tando e estruturando o objeto.

"É um transgênico do vime crescendo no plástico", descre-

ve Humberto Campana. Depois do primeiro objeto, vieram

bancos, sofás, luminária e uma biblioteca, a maior parte pro-

duzida com base de cadeiras de plástico, daquelas vendidas

em supermercados.

As peças são todas feitas artesanalmente, uma a uma.

Consomem cerca de oito meses de trabalho. "A idéia forte do tra-

balho é recuperar, experimentar e valorizar a tradição manual

popular do vime. Transformar o plástico numa jóia de valor."

Cadeira Cartoon,
edição limitada de

25 peças, com
Mickeys, Minnies e

Plutos, projeto
para a Disney

britânica
em colaboração

com a galeria
Albion de Londres

Cadeira Café,
da coleção

TransPlastic,
exposta em

Londres

A operação expande o exer-

cício conceituai que é central

na obra dos Campana: sobre

materiais desvalorizados pela

cultura do "bom gosto" opera-

se uma recuperação para no-

vo uso, uma injeção delibera-

damente excessiva de quali-

dades plásticas, através do

trabalho manual. O objeto fi-

nal comenta os objetos de ori-

gem, questiona a própria no-

ção de bom gosto e fantasia

sobre urn mundo de híbridos.

"São todas peças únicas.

O trabalho formal só se resol-

ve no final. Não há como re-

produzir", diz Humberto.

Como de hábito, não há pro-

jeto detalhado e desenhado

como exercício de antecipa-

ção. Trata-se de uma opera-

ção gestual.

Em 15 de fevereiro, Fernando

e Humberto abriram "Manu-

facturing Emotions - Campana

Brothers Select: Works from

the Permanent Collection" no

Cooper-Hewitt National De-

sign Museum, em Nova York.

A exposição curada pelos

Campana selecionou 20 ob-

jetos inusitados como exem-



Cena de
"Metamorphoses",
do Bale Nacional
de Marselha, com
cenografia e
figurino de
elásticos, borrachas
e velcros feitos
por Humberto
e Fernando Campana
(ao lado)

plares de tramas e trançados, numa reflexão que insere o pró-

prio trabalho da dupla.

Sem compromisso cronológico ou preocupação evolutiva,

papéis de parede, tecidos, jóias confeccionadas com fios de

cabelos, ermas de cavalo, cestos de palha feitos de biscuit de

porcelana e cestarias compõem um quadro de referências.

Para amarrar o viés surrealista, a nova cadeira Trans..., tam-

bém ela um objeto fantástico: toda de vime, "expulsa plástico

e borracha de seu interior", diz Humberto.

Se "animizar" objetos é prática comum na criação da du-

pla, desenhar para o movimento foi o grande salto para a no-

vidade, experiência recente nos projetos de cenografia e figu-

rinos para bale.

Elásticos, plásticos, borrachas e velcros foram costurados,

muitas vezes nos corpos dos bailarinos do Bale Nacional de

Marselha, para compor os figurinos do espetáculo "Meta-

morphoses", que começa temporada em maio em Marselha.

"O trabalho foi muito desafiador e intenso. Nós nos recusa-

mos a estudar profundamente o texto, pois achamos que se-

ria uma prisão", conta Fernando. "O legal é que a nossa tradi-

cional falta de paciência com a leitura obrigou Flamand a nos

contar o texto e, assim, criamos junto com toda a equipe, na

; prática, sem concepção a pnori do que seria", diz.

"No final, cenário e figurinos foram integrados. Muitas ve-

zes, os bailarinos têm de mover o cenário e assim se tornam

parte dele. Ao mesmo tempo, as roupas permitem modifica-

ções para deixar livres os movimentos. Afinal, a idéia é de me-

tamorfose", conta Humberto.

O espetáculo poderá ser visto por aqui em 2009, ano da

França no Brasil. O Bale Nacional de Marselha, conhecido pe-

lo trabalho sofisticado com as linguagens eletrônicas, o uso

de vídeo e de iluminação cenográfica high tech, tem no currí-

culo participações de arquitetos e designers. Em 2000,

Frédéric Flamand criou "Metapolis", com a arquiteta de ori-

gem iraquiana Zaha Hadid, Pritzker Pnce de 2004. Nos anos

seguintes, fez, com Jean Nouvel, os espetáculos "The Future

of Work", "Body/Work" e "Body/Work-/Leisure".
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