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Ninguém poderia imaginar que de uma simples coleção de cadeiras nasceria um dos mais 
expressivos museus de design do mundo. Com curvas e simetrias precisas, o prédio do Vitra já 
dá a indicação de que não se trata de um espaço qualquer. Criado em 1989 por Rolf Fehlbaum, 
à beira da estrada Charles-Eames que liga a cidade da Basiléia, na Suíça, a Weil am Rhein, na 
Alemanha o Vitra Design Museum foi especialmente desenhado pelo arquiteto norte-americano 
Frank Gehry. Em seu primeiro projeto na Europa, ele preparou o palco para apresentação de 
grandes projetos assinados pelas maiores estrelas do design mundial. Por lá já passaram 
nomes como Tadao Ando, Zaha Hadid, Luis Barragán, Herzog & De Meuron e Alvaro Siza, 
entre outros.  
 
O programa multifacetado do museu é dedicado hoje à pesquisa e disseminação sobre design 
de móveis. Exibições temporárias e eventos especiais com temas ligados ao design, 
arquitetura e sociedade são realizados todos os anos. Com isso, ao longo do tempo, o Vitra 
promoveu atividades que foram muito além do desenvolvimento de cadeiras com design 
diferenciado, chegando também a outros objetos para o interior, como relógios, lâmpadas, 
luminárias e sofás.  
 
O interesse dos visitantes por todo esse material resultou no início da produção industrial, com 
a fabricação de móveis singulares, seja para a casa ou para o escritório. Muitas dessas peças 
hoje estão espalhadas por todo o mundo. Além disso, o museu ainda abriga uma extensa 
biblioteca de pesquisa com arquivos, fotografias, especificações de patentes, pôsteres, 
catálogos e desenhos.  
 
Os prédios da Fundação Vitra, localizados atrás do museu, são usados como galpões para a 
fabricação destes móveis, principalmente cadeiras, assinadas pelos maiores criadores do 
design e arquitetura. Nomes como Le Corbusier, Charles & Ray Eames, Ron Arad, Marteen 
Bass, Verner Patton, Saarinen, Salvador Dalí e Frank Gehry.  
 
Vale a pena aproveitar os tours guiados por especialistas através do Vitra, que são realizados 
todos os sábados e domingos às 11 horas. Ah, vale lembrar que suíços e alemães são 
pontuais. Próximo à estação central de trem da Basiléia, saem diversos ônibus em direção a 
Weil am Rhein. Depois da visita, passe pela loja ao lado e, se quiser ter uma miniatura 
daquelas geniais cadeiras do Vitra, o museu coloca várias modelos à venda. Este é um passeio 
que vale a pena.  
 
O bom humor de Nelson  
 
Em 2008, o designer norte-americano George Nelson, falecido em 1986, completaria 100 anos. 
Para marcar o centenário de seu aniversário, o museu Vitra apresenta até maio uma mostra de 
seu trabalho. Trata-se da primeira retrospectiva detalhada da arte de um arquiteto formado 
pela Universidade de Yale que se notabilizou no cenário mundial na segunda metade do século 
XX.  
 
Nelson criou clássicos da mobília moderna e de projetos de interior como a cadeira de coco 
(1956), o sofá Marshmallow (1956), os relógios de parede (1947), as lâmpadas da bolha 
(1952) e os primeiros móveis para escritório (1964). Nelson era não somente um designer 
bem-sucedido, mas igualmente um escritor e um editor aclamado, conferencista, idealizador 
de exposições e fotógrafo apaixonado. Em suas diversas atividades, Nelson era uma das vozes 
das mais proeminentes entre seus pares na reflexão das condições de trabalho, dos deveres e 
dos objetivos de sua profissão, num momento em que sua fama ainda estava em formação.  
 
Caminhar pelos corredores do Vitra e observar a obra de Nelson é como entrar no túnel do 
tempo e relembrar os primeiros móveis de escritórios, que ostentavam uma "moderna" 
máquina de escrever Olivetti e inseria algumas facilidades para os usuários, que hoje já fazem 
parte deste tipo de móvel, como gavetinhas ao lado. Não se pensava tanto em ergonomia, 
mas na beleza e na praticidade essenciais para um ambiente de trabalho. Um olhar mais 



atento para os relógios na parede revelam o lado divertido do autor, que brinca com as horas, 
os números e faz do tempo apenas um detalhe para compor sua peça.  
 
Nas luminárias, outra marca do estilo divertido de George Nelson, especialmente na linha 
Espermatozóides e Bolhas, que ajudam a criar um ambiente alegre e acolhedor. E como não 
poderia deixar de ser, Nelson usa e abusa das cores em seu trabalho, tornando tudo ao seu 
redor agradável aos olhos. Sem dúvida, é uma exposição memorável que não deve ser deixada 
de lado por quem estiver por perto.  
 
Após o encerramento da exposição em homenagem ao centenário de Nelson, os brasileiros 
Fernando e Humberto Campana serão os próximos designers reverenciados pelo museu 
alemão Vitra a partir do dia 16 de maio. Reconhecidos mundialmente pelo trabalho 
diferenciado e a arte sofisticada, utilizando materiais reciclados, em 20 anos eles já ganharam 
inúmeros prêmios que só confirmaram o talento da dupla. São considerados verdadeiros 
alquimistas por transformar em beleza funcional aquilo que já estava se desfazendo ou até 
mesmo resíduos industriais.  
 

 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 mar. 2009, Fim de Semana, p. E1. 


