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A relação construtiva entre a arte e o design 

Luiz Camillo Osorio 

Todo brasileiro de classe média com menos de 50 anos em algum momento da sua adolescência 
comeu no recreio um salgadinho de queijo da Piraquê. Há pelo menos 40 anos que a embalagem 
vermelha cheia de biscoitinhos estampados é a mesma. O que poucos sabem é que seu desenho é da 
artista Lygia Pape. Essa durabilidade não é por acaso: o que é bom permanece. A atuação de artistas 
concretos como designers é o mote da exposição “Diálogo concreto”, com curadoria de Daniela 
Name e consultoria de Felipe Scovino, na Caixa Cultural. 
 
Mais do que um desdobramento circunstancial, é da própria natureza da arte construtiva esse tipo de 
interferência na visualidade cotidiana. A equação entre forma e função apontava para um desejo, ou 
melhor, para uma utopia revolucionária subjacente àquele ideário. Essa utopia é o que define o 
caráter construtivo, apostando na capacidade de a forma disseminada na vida estruturar uma nova 
sociedade. Esse ideal revolucionário deslocou-se para a Bauhaus, adequando-se ao modelo social-
democrata e a partir daí influenciou a formação da arte concreta no Brasil. 
 
Momento de otimismo na cultura brasileira Essa ambição moderna vive sua crise contemporânea. A 
passagem do caos à ordem independe de uma vontade da razão. O sonho iluminista também 
produziu seus monstros. Abandonada a ideologia, sobraram obras e projetos primorosos. Entretanto, 
é fundamental ter-se em mente que nada dali surgiu por mera ambição decorativa, mas por um 
compromisso, ao mesmo tempo ético e estético, de renovação e organização social. 

Aqueles artistas representam um momento especial de otimismo apolíneo da cultura brasileira, 
contemporâneos da bossa nova e de Brasília. 
 
De um modo geral o que reúne os vários projetos e artistas apresentados é um desejo de economia 
formal e limpeza visual. Um exemplo paradigmático dessa tendência pode ser visto na reforma 
gráfica do “Jornal do Brasil” realizada por Amílcar de Castro em 1957. Vê-se nos exemplares 
levados à galeria a estruturação ortogonal, como se fosse uma pintura de Mondrian, abrindo vazios 
entre as colunas e deixando a página respirar, facilitando enormemente a leitura. 
 
Uma pena que não tenham levado uma edição anterior à reforma para que o público pudesse 
constatar a diferença e perceber a importância no diaadia da inteligência visual. A presença junto aos 
trabalhos de design de obras de cada um dos artistas foi um ponto positivo da exposição. Não no 
sentido de se distinguir o que é arte do que não é, pelo contrário, colocar as obras ali ao lado serviu 
para se destacar a contaminação dessas atividades. No caso do Amílcar, por exemplo, vê-se o mesmo 
vazio das colunas do jornal operando na escultura, nos seus cortes no aço criando o volume a partir 
do plano. Palatnik é outro artista bem representado na exposição, com suas várias facetas — lúdica, 
visionária e industrial — revelando-se conjuntamente. 
 
Há móveis, jogos e projetos industriais patenteados. Há que se destacar a relação de sua obra plástica 
junto ao desenvolvimento de sua atividade produtiva e funcional. Na parte de trás da poltrona vemos 
uma pintura em vidro, que logo depois ganharia autonomia, indo diretamente para a parede. O 
mesmo acontecendo com as Progressões em madeira, que passou a ser utilizada como material 
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artístico depois da familiaridade adquirida na confecção de móveis. Esse deslocamento da 
experimentação artística para o campo funcional é o ponto forte deste “Diálogo concreto”. 
 
Dois artistas merecem destaque aqui: Willis de Castro e Lygia Clark. O primeiro pelos maravilhosos 
logotipos realizados na primeira metade da década de 60, em especial para a Mobília 
Contemporânea, um primor de simplicidade e eficiência comunicativa. A mesma de seus objetos 
ativos, sem tirar nem pôr. O convite para a exposição neoconcreta de 1961 é outro exemplo de cair o 
queixo. 
 
Já no caso de Clark, temos ali o pouco conhecido projeto “Construa você mesmo seu espaço para 
viver”, de 1960, em parceria com o arquiteto Sergio Bernardes. O resultado dessa aliança de 
visionários é um projeto de casa onde os espaços podem ser transformados de acordo com as 
necessidades de cada um e de cada momento, com paredes móveis acionadas pelos moradores. A 
lógica participativa dos “Bichos” tinha ali uma outra vivência. Cabe destacar também nesta chave 
mais lúdica e participativa o playground feito por Waldemar Cordeiro. 
 
Wollner e Geraldo de Barros se destacam no movimento Alexandre Wollner e Geraldo de Barros 
talvez sejam os mais emblemáticos entre os artistasdesigners do movimento concreto brasileiro. Esse 
último foi o responsável pelo nome e pelo logotipo da inovadora fábrica de móveis Unilabor, na qual 
os operários eram sócios, estudavam e discutiam cada projeto a partir de uma noção alargada de 
forma. Wollner é o responsável pelos notáveis logotipos das sardinhas Coqueiro e dos elevadores 
Atlas. Algumas sugestões para futuras montagens desta exposição. 
 
Como já dito, mostrar um jornal anterior à reforma gráfica do “JB”. Além disso, sempre que possível 
levar o próprio produto realizado, como, por exemplo, as embalagens de biscoito de Lygia Pape, em 
que os formatos são decisivos na concepção do projeto. Por fim, uma presença mais destacada para 
os cartazes de Almir Mavigner. Algum exemplar de um cartaz aditivo seria fundamental. 
 
No mais, uma exposição importante de ser vista para não se confundir rigor formal com formalismo 
e se ter uma visão mais generosa das possibilidades construtivas da experimentação artística. � 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 abr. 2008. Segundo Caderno, p.2.    




