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"Elastic Mind" é o título da mostra a ser inaugurada no MoMA, N. York,

que publicaremos na próxima edição, e o trabalho de Rodrigo Almeida

nos parece uma boa introdução aos questionamentos atuais que esta

exposição seguramente levantará. É o design eonceitual - em novas lei-

turas - ganhando espaço.

"No início, as experimentações partiram do exercício das formas, do

volume e da tentativa de criar um projeto fechado, um produto. Mas logo

percebi que, para mim, isso não era suficiente, pois não conseguia fazer

com que o projeto explodisse", comenta Rodrigo Almeida a respeito de

seus objetos.

Na verdade, ele divide sua obra entre produtos criativos e comporta-

dos, como a cadeira Cintos, e chega à cadeira Balde, feita de ces-

tos piásticos empilhados.

Desde 2005, a obra de Rodrigo é um imenso universo

lúdico, pleno de referências e de significados - obje-

tos para quem deseja não apenas ter uma cadeira,

mesa ou luminária, mas ouvir uma história ser

contada. E, com esses novos enredos, ele

abre caminhos e perspectivas para o design

doméstico que as exigências comerciais tornam

muitas vez.es insípido e incolor.



Refazer os próprios objetos usando materiais mais flexí-

veis, que pudessem ser manuseados de forma amigá-

vel, foi o início das experimentações. "Ao pesquisar, por

exemplo, cestos de todos os tipos, dos indígenas aos de

plástico, não pensava em um produto, mas em um exer-

cício, um laboratório que afastasse qualquer precon-

ceito, qualquer idéia consagrada quanto à maneira

como um objeto deve ser produzido e que aparência

deve Ler", comenta Rodrigo, que conclui, "no trabalho

com brinquedos, tênis e embalagens, além de falar

sobre a produção exagerada de objetos inúteis, queria

criar objetos antropofágicos contemporâneos". :J:

No alto da página, Wedding Gows, projeto de 200? a pedido ia

Contrasts Gallery, Xangai, para a mostra Miatni/Baset. Bastidores de

bordado são a idéia centra! para mesas e lustre.

Utilizam metal (fios para o bordado e base com

pés em aço], madeira (para o aro do bastidor) e

couro (que substitui o tecido}. Metáfora sobre a

condição feminina, se refere também às borda-

deiras do Nordeste e suas mãos machucadas

A direita, cadeira Cintura, 2007 com estru-

tura metálica e assento/encosto feito com

cintos de couro. No pé da página, cadeira

Mehinaku, 2007, estrutura em aço aroma-

do e esteira bordada da tribo de mesmo

nome, do Alto Xingu
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