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CARTAZES CRIADOS pelos artistas plásticos Mary Vieira (à direita) e Alexandre Wollner

Arte e design, inseparáveis
Mostra revela trabalhos de construtivistas como designers 

• Mestres dos movimentos concreto e neo-
concreto, nos anos 1950 e 1960, artistas co-
mo Lygia Clark, Aluislo Carvão, Amilcar de
Castro, Lygia Pape e Geraldo de Barros fo-
ram também designers, e imprimiram sua
marca artística na criação de embalagens de
produtos, logomarcas, cartazes e mobiliário
da época. Esse olhar singular sobre a cria-
ção de grandes nomes da arte brasileira po-
de ser visto na exposição "Diálogo concreto
— Design e construtivismo no Brasil", a par-
tir de hoje, na Caixa Cultural, com curadoria
de Daniela Name.

— Um dia, como repórter, fui entrevistar a
Lygia Pape e ela me contou que tinha feito
toda a identidade visual dos biscoitos Pira-
quê nos anos 60 — conta Daniela. — Percebi
que ali estavam guardados os princípios de
Gestalt e jogos óticos do construtivismo. E a
partir daí comecei a pesquisar o trabalho de
outros artistas.

As embalagens de biscoito dialogam, na
mostra, com o "Balé neoconcreto", de 1958,
obra de Lygia com o poeta Reynaldo Jardim,
apresentada na exposição em vídeo da Fun-
dação Calouste Gulbenkian, de 1995. No tra-
balho, bailarinos dão movimento a grandes
estruturas geométricas.

A mostra reúne também os estudos e a
execução da logomarca das sardinhas Co-

queiro, feitos por Alexandre Wollner em
1958; fotografias do playground do Clube Es-
péria, de São Paulo, cujos brinquedos foram
criados pelo artista Waldemar Cordeiro; e lo-
gomarcas e cartazes de Willys de Castro, Ma-
ry Vieira, Almir Mavignier, Wollner, Lygia Pa-
pe e Geraldo de Barros — cujos móveis fei-
tos para a Unilabor também integram a ex-
posição, numa completa sala de jantar. A
maquete "Construa você mesmo o seu espa-
ço para viver", de Lygia Clark, dialoga com
uma tela da série "Superfície modulada", na
constante relação que a mostra faz entre os
trabalhos de arte e design.

— Alguns aspectos são mais conhecidos,
como a reforma gráfica do Amilcar de Castro
no "Jornal do Brasil". Outros quase ninguém
conhece, como os móveis que Palatnik fez e
estão na casa dele. Esses móveis são uma re-
velação da exposição. Sua mesinha de cen-
tro colorida, por exemplo, tem uma tecno-
logia avançadíssima aplicada a um trabalho
rudimentar, de carpinteiro — afirma a cura-
dora. — Esse era o espírito do artista total. A
idéia é mostrar esses produtos de massa co-
mo catalisadores do sonho de uma vanguar-
da de atingir a população. Essa idéia de arte
ligada à vida, pensada ainda através das
obras sensoriais, da performance, foi elabo-
rada também através do design.
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