
Sembonet era pintor e desenhista, que depois se

assumiu como designer. No alto do página, autorre-

trato, 1962, óleo sobre tela. Acima, um dos inúme-

ros desenhos de doentes mentais realizados duran-

te sua permanência (com a permissão do diretor da

instituição) no Hospital Psiquiátrico Juqueri, SP

Uma das mais importantes presenças na II Bienal Brasileira de

Design. a mostra sobre a abra de Roberto Sambonet aconteceu

também em São Paulo. Enrico Morteo. arquiteto e crítica italia-

no, é o curador da exposição e das pesquisas realizadas na Itá-

lia e no Brasil, onde Sambonet viveu e atuou durante cinco anos

Enrico Mor len

Roberto Sambonet [1934-1995] é uma figura singular no panorama

italiano do design. Embora tenha tomado parte, como protagonista,

em quase todas as situações emblemáticas e representativas da cul-

tura do projeto industrial (comissário da Trienal de Milão, presença mar-

cante na Associação de Desenho Industrial, ADI, e do prêmio Compasso

d'0ro), Sambonet é um personagem excêntrico em relação ao perfil habi-

tual do designer italiano. Para começar, não era arquiteto e reivindicava

sua identidade e formação de artista. Embora houvesse respirado, desde

sempre, a atmosfera fabril, não descobriu seu talento como projetista na

empresa de sua família, mas durante uma longa permanência no Brasil.

Seu itinerário não coincide com o percurso acadêmico linear. Seus gran-

des mestres, Sambonet os encontra, sempre, em outros lugares: em

casa, na figura do pai aviador, do tio explorador e no pátio da fábrica.



Recusa-se a cursar a Faculdade de Direito ou a de Engenharia, e tenta

um acordo com o pai inscrevendo-se na de Arquitetura que, no entanto,

abandonará rapidamente. Escolhe a arte e a Academia de Brera, sem, no

entanto, jamais terminá-la.

Em 1949 Sambonet chega a São Paulo e entra "na órbita" de Lina Bo e Pie-

tro Maria Bardi, que naquele momento cuidavam da fundação do Museu

de Arte da cidade. Com Bardi ele inicia uma verdadeira educação artísti-

ca. Conhece os trabalhos de Max Bill e Paul Klee, e acolhe a sugestão de

aprofundar o conhecimento de Brancusi e dos neoplasticistas. Bardi o

coloca em contato com Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Roberto Burle Marx,

mas o aproxima também da arte antiga. No Brasil, Bardi o envolve em pro-

jetos totalmente diversos, como criar um curso de desenho gráfico, de

desenho de tecidos e o chama também para colaborar na organização de





estudar o patrimônio figurativo dos índios brasileiros, sai da cidade e

adentra, submerge na dimensão ainda natural do subcontinente brasilei-

ro, e é essa a dimensão que operará uma mudança de perspectiva: a ima-

nência invasiva da natureza, a imediata coincidência entre paisagem

humana, geográfica e cultural, a urgência e a possibilidade de inventar, são

um universo estranho, com o qual Sambonet se confronta e ao qual se

abre. Como um subsídio produz o filme documentário "Magia Verde", per-

corre o semi-selvagem Nordeste brasileiro, entra na Mata Atlântica (flores-

ta litorânea] e no sertão [região árida do interior nordestino].

Nesse momento começa a desenhar, colocando no papel as formas de

galhos e folhas, palhas e objetos de uso cotidiano. Em seus desenhos bra-

sileiros Sambonet parece procurar um grau zero da linguagem, um espa-

ço sem tempo e sem movimento. Paradoxalmente, quanto mais se aban-

dona e se apaixona pelos lugares e pelas pessoas que encontra, tanto

mais parece interessado em fazer emergir os dados constantes, as estru-

turas fixas, quase como se, definidas as não-variantes, se possa dar espa-

ço às mutáveis identidades individuais.

Desfrutando do estado privilegiado de viajante, Sambonet transforma o

encontro e a amizade com o psiquiatra Edu Machado Gomes na oportuni-

dade de freqüentai' durante seis meses o manicômio do Juqueri, 15 mil in-

ternos, a 50 quilômetros de São Paulo. Nos diversos departamentos do

hospital psiquiátrico, Sambonet conduz um reconhecimento pessoal nos

territórios da doença mental. Seus desenhos registram com extraordiná-



Acima, detalhe da mostra no Museu da Casa Brasi-

leira, com parte da coleção Rst, 1974; e, em segundo

plano, coleção de vidros. Abaixo, prato componível,

Triângulos Aperitivo, em aço inox polido, inspirados

na superfície do mar

designer. Seu desenho não é um terreno autônomo, uma pesquisa aca-

bada na dimensão técnica do signo ou na análise das formas. Observar

e desenhar não são atos exclusivamente preparatórios à pintura, mas

conf igu ram uma metodologia pessoal da exper iência . A representação,

que Sambonet administra com autêntico e extraordinário talento de pin-

tor, se torna instrumento investigativo: observar, registrar, catalogar,

selecionar como forma de apropriação do real,

Nesse percurso pessoal, desenhar e pintar são ações ao mesmo tempo

autônomas em relação à concretude do projeto. Este, visto aqui como

escolha e como construção de uma nova estrutura de ordem e significa-

do. O desenho escarnifica o objeto observado até colocar sob a luz as geo-

metrias da sua estrutura constitutiva.

Sambonet usa a forma como pretexto evocativo porque sabe que a função

não está nunca nua, mas vestida de intenções, usos, recordações, possi-

bilidades. Uma forma simples é sempre mais versátil porque deixa espa-

ço para novas interpretações, assim como trabalhar por módulos permite

inventar funções inesperadas. Em seus infinitos estudos dedicados às

estruturas vegetais ele sabe recolher o detalhe do enxerto de uma folha

para resolver a junção do cabo de um talher; um anfiteatro grego determi-

na o ritmo de uma coleção de tigelas componíveiS; um almofariz de pedra

sugere a transparente leveza de uma bola de cristal. É por meio desse pro-

cedimento que Sambonet abre espaço para o jogo combinatório do proje-

to, e é aqui que revela sua extraordinária liberdade.
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