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Sottsass e Bomancini

Duas
perspectivas
Por João de Souza Leite
O desaparecimento desses grandes
designers, Ettore Sottsass Jr. e José Carlos
Bornancini, nos leva a refletir sobre seus
modos de fazer design

Design é atividade que ora carece de definições,
ora nelas se afoga. Muitas ou poucas, acontece
que os modos de se enfrentar problemas na
enorme latitude da atividade podem variar
imensamente, de maneira a abrigar personagens,
culturas e procedimentos de projeto e produção
os mais inesperados. O fato é que, segundo cada
abordagem, determinados conhecimentos são
dispostos em maior ou menor destaque, o que lhes
confere nuances e especificidades diferentes.

Ettore Sottsass

D2B DesignToBranding Magazine 119

uma lição.
O desaparecimento de dois grandes personagens do
cenário nacional e internacional do design, acontecido
na última passagem de ano, nos leva a alguma reflexão
sobre os modos do fazer design. Pois não há "um"
único modo, nem algum que prevaleça sobre outros,
mas sim possibilidades diversas de enfrentamento a
diferentes problemas.
José Carlos Bornancini e Ettore Sottsass Ir., designers de
primeira grandeza, cada qual com suas características
próprias, um no Rio Grande do Sul, o outro em Milão,
Itália, viram o século passar. Nascidos nas primeiras
décadas do século 20, cada um à sua maneira desenvolveu
urna carreira notável, com grande visibilidade.
Naturalmente, a presença de Sottsass na Itália lhe
conferiu uma oportunidade de veiculação de imagem
potencialmente superior ao nosso brilhante designer
gaúcho. No entanto, Bornancini se alçou a uma posição
ímpar no cenário nacional já que, desde os anos 1950,
dedicava-se com afinco à atividade que veio lhe tomar
sistematicamente todo seu tempo de vida.

José Carlos Bornancini
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Projetos de Sottsass: jogo de talheres Nuovo Mílano para Alessi, 1987, e Vaíentine, máquina de
escrever portátil para Olivetti, 1969. Fotos de Aldo Bailo e Alberto Fioravanti

Na prática de cada um, apesar da disparidade entre
suas condições de produção, revela-se um modo
determinado de projeto onde se evidenciam aspectos
não somente diferentes entre si, mas também diferentes
dos conceitos que por aqui se estabeleceram. Cada um
deles estabeleceu suas referências e as processou com
muita intensidade, já que palavras como coerência e
continuidade seriam aqui impróprias.

Os modos do projeto
Alguns modos de projetar, distintos da corrente
dominante, foram apresentados ao publico nos anos 70
e 80. Naquela ocasião, ficou evidente que para se obter
qualidade no design não se fazia necessário seguir
estritamente as regras do funcionalismo então vigente,
estabelecido inicialmente pela escola alemã Bauhaus
nos anos 20 e 30, e posteriormente por sua seguidora
a Hochschule für Gestaítung da cidade de Ulm. Novos
caminhos se faziam notar, fosse pela evidente crítica
conduzida pelos grupos italianos Alchymia e Memphís
- dos quais Sottsass participou ativamente -, entre
outros, fosse por uma vertente anglo-americana que
questionava, com certo pragmatismo, o excesso de
ideologia e racionalismo metodológico de Ulm.
No pós-guerra, a noção de 'boa forma' ou güte form, ou
ainda em sua versão inglesa, good design, significava
um apego radical à idéia de que "a forma sempre segue

a função", observação feita pelo arquiteto americano
Louis Sulíivan, responsável por parte da reconstrução
de Chicago no final do século 19, sobre a relação
entre as formas da natureza e as formas criadas
pelo homem. Todo o design moderno europeu, com
algumas exceções, fez uma leitura ao pé da letra da
fala de Sulíivan. Em seu entender, a forma deveria
ser o resultado de uma abordagem que privilegiasse
o funcionamento mais utilitário e objetivo da peça
a ser projetada. Para conseguir tal façanha, duas
medidas foram determinantes. Uma concentrava na
geometria uma operação mínima sobre a forma, a
outra estruturava a abordagem ao projeto em uma
metodologia regida incondicionalmente por uma razão
objetiva e sistemática, em'detrimento de qualquer
força de expressão mais intuitiva.
Essa foi uma época curiosa, Existia no ar uma polarização
entre o design que se valia do acréscimo de elementos
decorativos que nada acrescentavam à função do
objeto, realizado com o objetivo principal de promover
o consumo, prática intitulada styling, e o design que
se pretendia ideal, porta-voz de uma crítica ao modo
capitalista de produção e da 'boa forma' convertido em
ação mitificada de transformação da sociedade.
No entanto, naquele mesmo tempo, um território
intermediário se nutria de aspectos positivos
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Projetos de Bornancirti: Camping Set, jogo de talheres da Hércules que incorporam a coleção
dedesign do MoMA de Nova York, 1973, e Supertermo, garrafa térmica de grande porte e
resistência fabricada pelaTermolar, 1977

presentes naquelas posições antagônicas - por um
lado, reconhecendo a realidade da produção e do
consumo, através de uma posição pragmática por
excelência, sem abdicar de certos princípios, por
outro, adotando alguns preceitos metodológicos e
a busca pela simplificação nos processos tanto do
projeto quanto da produção. Atuantes nesse terreno
comum, os principais agentes dessa transformação
se distribuíam pela Inglaterra, Estados Unidos, pelos
países escandinavos e Itália.
Pelo lado anglo-americano, a atuação dos designers
veio a se dar em torno de conceitos como o Engineering
Design, conceito afastado da nossa compreensão habitual
por sua aproximação excessiva, no entendimento de
alguns profissionais da época, com as engenharias. Na
Itália, a prática do projeto superava a falta de formação
específica, através do diálogo que se estabelecia com a
forte presença das artes e do conhecimento técnico no
contexto social. Sem escolas de design, embora com
sólida formação em arquitetura, os designers italianos
traçavam uma ponte com o artesanato, onde a criação
artística costuma se encontrar com o conhecimento
técnico necessário à realização das coisas.
Enquanto isso, no Brasil, em meados dos anos 60,
implantava-se uma noção de design afinada com a
posição mais radicalizada alemã, segundo o modelo

de Ulm. Contra esse cenário de fundo, complexo sem
dúvida, que Bornancini e Sottsass evoluíram em sua
prática de designers.
As diferenças de formação
Gaúcho de Caxias de Sul, nascido em 1923, }osé Carlos
Bornancini se definia em 88, em entrevista na revista
Design&Interiores, como "uma espécie de clínico geral
- aquele médico que tem uma visão integrada de seus
pacientes e trata de toda a família, sem restrições de
idade, sexo ou o que for... um clínico geral do design",
dotado do entendimento de que o design "faz parte
do próprio organismo". Engenheiro por formação, ao
se graduar tornou-se professor de desenho técnico
na UFRGS. Ali, ao aproximar-se de Eugen Steinhof,
arquiteto austríaco contratado para organizar um
curso de engenheiros arquitetos, ouviu pela primeira
vez a indicação de uma possível vocação para o que
o velho professor chamava de 'arquiteto do objeto' e
dele recebeu suas primeiras lições sobre o assunto.
Atendendo a seu convite, passou a lecionar desenho
artístico, vindo a percorrer uma longa trajetória
acadêmica até 1985.
Foi somente ao final dos anos 50 que Bornancini
efetivamente transformou-se em designer de produtos,
dando início ao que viria a lhe conferir qualificação
como pioneiro do design moderno brasileiro. Ao
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longo de sua carreira, reuniu algumas singularidades.
Por exemplo, reconhecia, e esta era uma das suas
qualidades, a possibilidade de que um especialista
de outro campo talvez fosse mais capaz de realizar
a criação do designer. Em sua fala, constantemente
defendia a necessária integração com outras disciplinas,
em posição de humildade, por acreditar que ali se
encontrava a verdadeira possibilidade de profundidade
a ser conferida a um projeto. Ardente defensor da
inovação, entendendo-a como resultado de ações
conduzidas inteligentemente, fruto de planejamento,
corretamente dosadas, em seu trabalho se observa
uma intensa carga de informação sobre a natureza
dos materiais e dos mecanismos, o que remete à sua
formação original.
Esse embasamento implicou uma relação profunda
com as novas técnicas industriais e propicioulhe a base para o grau de invenção encontrado em
seus mais de 200 projetos. Longe de se caracterizar
como soluções contidas centralmente no terreno
da forma e do estilo, seus projetos revelam, a todo
tempo, a consciência precisa das variáveis em questão.
Desse mesmo motivo deriva a sua preocupação com
a patente industrial. Reconhecia, como problema
na formação do designer no Brasil, o fato dela ter
sido traçada sobre bases excessivamente estilísticoformais, geradora de projetos passíveis de aceitação
mas que evidenciariam sua intrínseca fragilidade
logo adiante. Os seus resultados não se comprovavam
exclusivamente por sua qualidade formal. As inúmeras
patentes, conquistadas nacional e internacionalmente,
registram invenção de sistemas, de mecanismos, de
novos usos para materiais, por isso mesmo patenteáveis.
Nessa capacidade inventiva, na qual a forma não é
mais do que decorrência, revela-se a origem da sua
formação, uma vez mais. É a garrafa térmica que serve
o líquido sem que se lhe retire a tampa, são as facas
com micro dentes ultra-resistentes, de "corte laser",
as tesouras que se articulam em torno de um pino de
nylon vermelho, ou ainda as tesouras para canhotos,
entre tantas invenções.
Máquina de escrever Praxis 48, projeto de Sottsass para Olivetti,
1964. Foto de Ugo Mulas. Estante Max, para o grupo Memphis,
1987
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Bornancini admitia ter por referência o famoso
designer franco-americano Raymond Loewy e seu
princípio MAYA. Loewy, um dos pioneiros do design
moderno norte-americano, acreditava que o gosto
do público simplesmente não aceitava soluções
lógicas que se afastassem das convenções com que
sempre esteve habituado. MAYA, acrônimo de
Most Advanced Yet Acceptable, era, no entender de
Bornancini, a questão cultural chave envolvida em um
projeto, compreendida, 170 m o "aquela que transcende
os problemas estéticos, significando hábitos de uso e
familiaridades que definem os níveis de aceitação pelo
consumidor". Este era o seu pragmatismo, associado
a um embasamento técnico e responsável; "o design
não pode ser considerado como uma panacéia para
os males sociais (como pensavam alguns especialistas
dominados por certas ideologias) mas, como um.
instrumento que permita atingir certos objetivos bem
definidos nos produtos industrializados, resultando
no máximo de benefícios para a sociedade como um.
todo".
Com seus parceiros Nelson Ivan Petzoíd, desde os anos
50, e Paulo Müller, desde 85, desenvolveu mais de 200
produtos em diferentes segmentos industriais, para
empresas como Springer Carrier, Todeschini, Conservas
Ritter, Cedro, Grupo lochpe, Edisa Eletrônica Digital,
Termolar, Zivi-Hércules, Eberle, Massey Ferguson e
Forjas Taurus, entre muitas outras, tendo alcançado
reconhecimento por toda parte. Sua lista de prêmios e
presença em exposições de todo tipo é formidável.
Ettore Sottsass Jr,, embora italiano, nasceu em
Innsbruck, Áustria, em 1917, e teve sua formação
desenvolvida no domínio da arquitetura e das artes.
Desde sua juventude conviveu com a idéia de projeto.
Seu pai, também arquiteto, havia tido por mestre o
modernista austríaco Otto Wagner. Mas foi em Milão,
em movimento aparentemente errático, que veio a
desenvolver sua espantosa carreira. Nos anos 50,
Sottsass, que havia convivido com o irreverente e não
menos genial designer George Nelson em Nova York,
De Bornancini, jogo de talheres infantil e outros utensílios sob o
título Comer brincando, para Zivi-Hércules, 1977
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mobiliário, nas quais se revelava uma intensidade criativa
profundamente movida pela emoção. De fato, nos anos
60, havia se encantado com a índia. Com os cabelos
longos, de lá retornou com uma série de formas que
mesclavam a experiência estética oriental à objetividade
dos artigos ocidentais. Essa característica que pode ser, e
certamente o foi pelos racionalistas de plantão, percebida
como voluntarismo formal ou pura expressão hedonista
- da forma gerada pelo simples prazer do projetador - se
revelaria tanto nos objetos mais claramente identificadas
por uma postura racional, cuidadosa com o processo
industrial, como o foi no caso da Olivetti, quanto nos
projetos que viria a fomentar junto a seus colegas tanto
no grupo Alchymia como no famoso grupo Memphis,
em espécie de inauguração do pós-moderno no design
industrial.

iniciou uma parceria com a Olivetti. Ali, suas decisões
de projeto evidenciam o critério por proporcionar a
melhor usabilidade possível, não deixando de lado
a idéia de que as formas contém, mesmo em suas
situações de minimização, significados evidentes. As
máquinas e equipamentos de escritório projetados para
a Olivetti refletem, em suas linhas e no encaixe entre
suas massas e volumes, toda uma representação de um
mundo eletromecânico. Sua referência é o mundo das
máquinas industriais, e seus projetos se distanciam da
frieza funcionalista alemã, e se expandem no terreno
da invenção, do qual a máquina de escrever portátil
Valentina é sua melhor demonstração.

Referindo-se aos primeiros artefatos do homem,
Sottsass enunciou uma síntese esclarecedora: "ainda
que o arco seja um instrumento para matar um animal,
é também parte integrante, elemento insubstituível,
sinal de reconhecimento, chave de codificação do
drama, ou da comédia, do caçador que vai à caça, de
toda a aventura de caçar, que compreende o caçador, a
presa, a hora e o lugar". Assim, em 79, Sottsass referiase ao ato de construção do arco como um ato de design
e listava os significados ali contidos; "Todas essas
operações do caçador, no que se refere a um arco, têm
como objetivo fazer com que este funcione melhor para
facilitar a caça, para encontrar o animal e o assustar,
para o matar de um só golpe, para sobressair-se entre
os de sua tribo, entre os anciãos poderosos, os jovens
competidores e as moças casadouras, que funcione
melhor para sentir-se bem e seguro, e afortunado no
presente e no futuro - todas essas coisas que o homem
sempre desejou."

Tendo cursado arquitetura em Milão, como a maioria dos
grandes designers italianos dos anos 50 a 80, bem cedo se
envolveu com a elaboração de projetos submetidos a uma
linha de investigação que, se poderia afirmar, escultórica.
Ao longo de sua vida, continuou a desenvolver em
paralelo tanto produtos industrializados como séries de
objetos de cerâmica e vidro, bem como peças isoladas de

Nesse elenco de funções a serem atendidas, surgem
as muitas qualidades que transcendem aquela mais
imediata e utilitária, de instrumento de caça. Sottsass
reconhece, ali na produção artesanal, uma sucessão de
raciocínios conectados a diferentes ações. "É o caçador
quem se faz desenhista, produtor e consumidor do
objeto-instrumento-arco; é o caçador que toma todas

Ettore Sottsass Jr., próximo aos seus 90 anos
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as decisões a respeito de seu instrumento, todas as
escolhas e o experimenta sozinho, tira conclusões dessa
experiência e modifica suas decisões, o que modifica a
si próprio sobre a realidade dessas experiências..."
Em sua trajetória, Ettore Sottsass Jr. cultivou uma forte
tendência à experimentação estética, continuamente
introduzindo significados e multiplicando as funções
dos objetos projetados. Operando para um sem número
de grandes e pequenas empresas italianas, organizando
sua própria produção ou atendendo a demandas
empresariais, sua seqüência de prêmios é fabulosa.

A área comum e uma lição
Ambos se encontram, o italiano Sottsass e o gaúcho
Bornancini, em sua disposição comum em conduzir
seus projetos em estreita combinação com a indústria
e com a noção da invenção. Por outro lado, enquanto
Sottsass se apresenta como aquele que articula um
diálogo infinito entre o campo da arte, que envolve
a experimentação estética, e o campo do design,
que envolve a precisão dos gestos e das decisões,
Bornancini, de certo modo o mais prolífico designer
de produtos brasileiro, encarna a posição inglesa,
fruto da formação do engineering designer, reforçada
por uma postura pragmática que enxerga a sociedade
como o seu campo de ação, ao qual todo esforço de
aprimoramento ainda é pouco. Não a quer substituir por
outra, ideal e inexistente, mas operar sobre a realidade
presente. Para a relação com a arte, evidenciada em
Sottsass, é possível recorrer ao designer Misha Black,
ex-diretor do Royal College of Art, que em 1975, em
texto na revista inglesa Design, se referia ao valor da
conexão entre o design e a arte como algo necessário
e argumentava que "a educação [de um designer] deve
ser um trampolim para um futuro discernimento
estético e humano, e isto exige uma síntese inicial da
arte, da tecnologia e da compreensão social...". Para o
posicionamento pragmático de nosso designer gaúcho,
é possível recorrer a Sérgio Buarque de Holanda,
quando este aponta nossas dificuldades em agregar
toda a nossa emotividade com um pensamento de
natureza liberal, sendo Bornancini o contrário disto.

Bornancini e Petzold discutindo sobre um projeto

No Brasil, o design se estabeleceu negando qualquer
conexão com as artes e se posicionando no registro
de salvador da humanidade, em posição muitas vezes
contrária à prática empresarial. Estes dois grandes
designers vêm nos apontar o contrário, Cada um a
seu modo conduziu sua atividade projetiva de maneira
própria, singular. Ambos disseram, ao mesmo tempo,
com essa mesma prática, ser possível modificar o
mundo, pelo projeto, pelo design. 1

Todas as fotografias relativas a Ettore Sottsass Jr. pertencem ao
arquivo Sottsass, assim como as relativas a José Carlos Bornancini,
ao arquivo do seu escritório.
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