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Abril é um mês especial para o design mundial. O consagrado Salão Internacional do Móvel, de 
Milão, que está em sua 48ª edição e não para de crescer, acontece somente entre os dias 22 e 
27 de abril, mas o mês já se consolidou no calendário do mundo do belo. E os ânimos dos 
participantes deste universo começam a se exaltar muito antes da abertura dos trabalhos na 
meca da estética. Em São Paulo, na mesma semana em que o MAM (Museu de Arte Moderna 
de São Paulo) abre ao público a exposição "Design Brasileiro Hoje: Fronteiras", com curadoria 
de Adélia Borges (leia reportagem na página D3), a loja A Lot Of faz uma prévia do que vai 
levar para Milão, na mostra "Brasil é Cosi", com curadoria de Pedro Franco e Christian 
Ullmann. "Brasil é Cosi" se divide em três diferentes exposições: "Design do Brasil para o 
Mundo", "Homenagem para o designer Michel Arnoult" e "Dis Pares; Rio e São Paulo - sob 
olhar de Giovanna Nucci". Esta é a primeira mostra organizada por uma loja brasileira em 
Milão. Quem ganha, certamente, é o público, por ter acesso ao que há de bom na nossa 
produção.  
 
E o que vemos neste espaço é uma bus-ca incansável pela diferenciação. As novas formas e 
novos suportes para antigos objetos, já são esperados, mas é bom se deixar surpreender pela 
criatividade. Há muitas coisas boas e corro o sério risco da injustiça, mas me arrisco a jogar a 
luz em algumas das criações que mais me chamaram a atenção. A linda e divertida cadeira 
alada de Alessandro Jordão e Kiko Sobrinho, que já foi criada há um ano, agora passa a ser 
produzida em escala e vendida no varejo. O melhor é a interação possível com este objeto, 
porque ao sentar nesta cadeira, nos "tornamos anjos". A linha traz ainda o diabo e a serpente 
do pecado original.  
 
A série de customização da cadeira Pelicano, uma delicada homenagem ao ótimo artista 
brasileiro Michel Arnoult, conta com as versões de Brunete Fraccarolli, Francisco Cálio, Rui 
Amaral, Kiko Sobrinho e Alessandro Jordão. Os objetos da Oferenda Design, feitos com pontos 
gigantes de tricô tecido com corda de algodão, e que se modelam como na brincadeira "como-
está-fica", atraem o olhar pelas cores e pelo apelo lúdico. A fotógrafa Giovanna Nucci 
apresenta uma exposição que explora o Rio de Janeiro e o cotidiano da cidade de São Paulo.  
 
Caio na tentação da pretensão de arriscar um panorama: não dá para deixar de dizer o que os 
olhos não negam: na primeira corrida sobre os trabalhos expostos me parece que a premissa 
do design caiu por terra. Para entender melhor, recorro ao ápice do "fordismo", entre as 
décadas de 50 e 60. De maneira simplória, podemos lembrar que para suprir um mercado 
sedento, a indústria, em franco crescimento, precisava criar processos para otimizar os seus 
resultados. Então descobriram que a necessidade de um "desenho" comum para produzir 
peças iguais, em série, era patente, e desta necessidade o "design" se espalhou pelo mundo. 
Não dá para deixar de lembrar de Charles Chaplin em "Tempos Modernos".  
 
Voltamos à nossa exposição e vemos, então, o avesso do design: todos os criadores buscam a 
diferenciação, o único, como numa corrida contra a massificação do "Made in China". E em 
especial no Brasil, onde o talento para as artes produzidas com as mãos nos enchem os olhos 
em qualquer cidadezinha do País. São os paradoxos da arte, já que na grande maioria dos 
casos, o objetivo dos designers é ver suas criações sendo adquiridas por muitos.  
 
O mundo parece mesmo todo cíclico. Ao pensar nos processos da humanidade, qualquer um 
deles ou em todos eles, não consigo deixar de lado a analogia com o ciclo do desenvolvimento 
humano: neste paralelo, o design brasileiro, eu diria, estaria na adolescência, questionando a 
sua identidade, se desconstruindo para encontrar o seu lugar na casa e na vida de todas as 
pessoas.  
 
Em São Paulo, a mostra permanece até o dia 15 de maio, na A Lot Of Concept Store, Alameda 
Gabriel Monteiro da Silva, 256. Em Milão, de 22 a 27 de abril nos endereços: Via San Orsola, 5 
"Design do Brasil para o Mundo", Via Pasquale Sottocorno 8 (San Babila) - "Exposição Michel 
Arnoult" e Via Mazzinni, 8 (Duoma) - "Dis Pares; Rio e São Paulo - sob olhar de Giovanna 
Nucci". 



 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D1 e D3. 


