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Uma exposição em São Paulo resume as idéias de Karim Rashid, o maior designer da 
atualidade 
 
Acredite: muitas das formas do século 21 sairão do computador de Karim Rashid. Nascido no 
Egito, criado no Canadá e atualmente radicado em Nova York, ele lidera o seleto grupo de 
designers que definem hoje a cara do mundo pós-moderno. Suas parcerias com grifes como a 
japonesa Kenzo, a italiana Alessi e a brasileira Melissa resultam em mais de 2.500 produtos no 
mercado. Ao sucesso comercial soma-se a presença em 14 dos principais museus do planeta, 
incluindo o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, e o Die Neue Sammlung, de 
Munique. São deste último as 60 peças, entre móveis, objetos e embalagens, exibidas a partir 
do dia 23 no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Com curadoria do alemão Albrecht 
Bangert, a mostra funciona como panorama de um legado múltiplo e fundamental para se 
chegar bem perto do espírito dos nossos tempos. 
 
Aproximar-se de Rashid é conhecer um homem que, aos 47 anos, faz do avião o seu escritório 
de trabalho e, em permanente trânsito, cultiva noções de tempo e espaço muito particulares. 
Para o designer, já não há fronteiras entre o universo real e o virtual. "Sua obra não é feita 
para a eternidade, é pensada para o agora", diz Bangert. O próprio artista não se intimida ao 
bancar o desprezo à nostalgia e às coisas antigas. Obcecado por tecnologia, ele só veste 
roupas de microfibras, geralmente brancas, porque considera o tecido que melhor se conecta 
com o futuro. Autoconfiante, ele diz, sem falsa modéstia: "Eu quero mudar o mundo". E o 
mundo ideal, para Rashid, é cor-de-rosa, tanto que o tom está presente em várias de suas 
criações. A energia e a artificialidade da cor encantam o designer.  
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