
O jovem designer mineira Anderson Horta levanta nossa astral com um

trabalho leve e divertida — bons ares em tempos de crise — que traz

referências de sua infância e adolescência. Embalada pelas preceitos da

design emocional , suas peças são repletas de conceitos e resgatam as

boas lembranças da vida

Julia Garcez

Uma leve ironia atravessa os objetos do designei1 mineiro

Anderson Horta. Sua infância é lembrada e revivida com

humor. Aos 25 anos, ele vai além da simples memória, es-

capa das referências puramente estéticas e transcende o

culto às tendências internacionais para apostar em um

design emocional, que tenha significado afetivo e desperte

reações instintivas. Para isso, além das recordações dos

tempos de criança e adolescente no interior de Minas

Cerais, ele dá espaço a conceitos e significado, em pe-

cas sem grandes apelos tecnológicos. Adepto de diver-

sos tipos de material - desde a cerâmica até o acrílico

l moldado -, Horta procura subverter processos e tra-

balhar matérias-primas de forma anárquica e diferen-

te do convencional O resultado são pecas que es-

capam ao binômio "forma-funçào" e literalmente têm

história para contar. Caso da cadeira Jujuba, inspirada na

bala adorada pelas crianças, além da cafeteira Gato Mia,



No alto da página ao todo, o Cloud Salt Shaker elimina de vez os tapinhas

no fundo do saleiro. Em borracho, ele pode ser espremido e literalmente

faz chover sal no prato. Abaixo, também em borracho, o Milk Shaker propõe

uma nova maneiro de beber leite com chocolate - ou com o que a imagina-

ção mandar. £ possível misturar tudo colocando os ingredientes dentro da

peça e chacoalhando. Depois, é só despejar o conteúdo em um copo ou

beber direto da fonte.. (Nesta página, abaixo, as cafeteiras Gato Mio, que

evocam o ditado "gato escaldado tem medo de água fria"

Acima, a peça "Vive Ia revolution" brinca com a Revolução Francesa -

quando as cabeças dos nobres foram cortadas pelo povo - ao propor

uma "cabeça de rei" usada paro lavar a louça. A coroa em espuma

entra com facilidade em copos e outras peças, e pode ser trocada

depois de gasta, enquanto a cabeça permanece a mesma. Abaixo, a

linha Jujuba Chair, em acrílico moldado, é inspirada no famosa bala e

relembra os bons tempos da infância. A cadeira, se aberta, pode ser

usada para guardar revistas, toalhas e outros objetos

que brinca com o dito popular "gato escaldado tem

medo de água fria". Esse entusiasmo por um

desenho impulsionado pela emoção ga- .

nhou força após o período de estudos na

Franca, quando o designer decidiu materiali-

zar projetos antigos e surpreendeu-se com

boa aceitação. Entusiasta do poder dissemina-

dor da internet, Horta faz dela uma vitrine per- '

manente de seu trabalho e mantém uma loja vir-

tual com outros dois profissionais, o Bazar Design

[www.bazardesign.com.br). Ainda circunscrito ao design

de pequena série, espera, em breve, poder injetar mais ale-

gria e emoção aos resultados dos processos de produção

em larga escala. Em busca de empresas ou parceiros que

encampem suas idéias, Horta apresenta em ARC DESIGN

um pouco do seu trabalho. Aproveitem, empresários em

busca da ambicionada inovação, ou renovação!
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