


design brasileiro está
por toda parte. Uma
loja dedicada a ele, a

Espasso, chama atenção em
um dos bairros mais desco-
lados de Nova York, Tribeca.
Outra, a LdeO&Co., foi aberta
no Marrais, em Paris. Algumas
criações daqui são vendidas no
MoMa (Museu de Arte Moder-
na de Nova York), e muitas ou-
tras andam se destacando em
prêmios internacionais.

São indícios do reconheci-
mento crescente do desenho
brasileiro lá fora. Adélia Borges,
jornalista e estudiosa de design,
confirma: "Esse é um momento
de grandes oportunidades".

E elas aparecem não apenas
para nomes consagrados, como
ressalta o consultor e profes-
sor Auresnede Pires Stephan,
o Eddy, jurado do prêmio Idea
-premiação de design norte-
americana que ganhou versão
verde-amarela em 2008. "O
que mais indica que a estéti-
ca brasileira está em um bom
momento são os muitos novos
talentos, cada vez mais prepa-
rados e reconhecidos."

Esses designers, que estão
na faixa dos-30 anos, e sobre
os quais pouco se ouviu falar,
criam produtos e móveis dife-
renciados, como a lavadora de
madeira inspirada nas alemãs
do século passado ou a cadeira
feita com apenas uma folha de
plástico. Dê uma olhada no que
vem sendo feito de bom.

FÁCIL DE
CARREGAR

A CADEIRA ENVELOPE, fabricada com uma folha
de polipropileno de 2 mm de espessura cortada e
dobrada e que, desmontada, cabe dentro de um
envelope de papelão de 125 cm x 75 cm, com 1 cm de
espessura, é a primeira criação de Marcelo Moletta
a ser produzida em escala. Vendida na loja do MAM
do Rio, a cadeira foi projetada pelo então estudante
de desenho industrial da PUC-RJ em 2000.

As características da Envelope -leve, simples de ser
montada e desmontada- fizeram com que a cadeira
fosse elogiada pela especialista Adélia Borges. "Um
projeto sintonizado com os novos tempos", era a frase
que apresentava a peca exposta no MAM.

Marcelo foi citado no livro "& Fork", da Phaidon -
que pontua os cem novos designers mais interes-
santes da atualidade. Entre suas criações estão uma
maleta para dentista, que abre em espiral e pretende
tornar o ato da escovação mais lúdico para as crian-
ças, e uma cama de solteiro que vira de casal. Peças
ainda não produzidas em escala por falta de recursos.

Text Box
Anúncio



SÓ
BANCOS

Parece uma
grande pedra

que caiu do
espaço, mas é

só um pufe

MÓVEIS DAS DÉCADAS DE 1950 E 1960 autorais, de
madeira, com qualidade incontestável, são os que
mais arrancam aplausos no exterior. Como os de
Sérgio Rodrigues e Joaquim Tenreiro, que inspiram
o trabalho do paulistano Rodrigo Silveira.

Dos mestres, ele herdou o apego pela madeira e
pela marcenaria, material e meio de produção dos
pequenos móveis feitos à mão. Deixou-se influenciar
também pelas formas despojadas, porém com bossa.
E inovou: vende pela internet a preços acessíveis, e
mantém o conceito ecologicamente responsável.

O designer criou o site www.orodrigoquefez.
com.br para exibir sua linha de banquinhos, uma
arte despretensiosa, mas desafiadora. Cada uma
de suas peças, muitas vezes únicas, é desenhada
de modo a possibilitar o aproveitamento máximo
da madeira. Por isso as repetições simétricas -mui-
tas vezes encontradas em seu trabalho- e o uso de
madeiras que não servem para outros fins.

A INSPIRAÇÃO SURGIU DAS RAVES. A idéia aca-
bou virando trabalho de conclusão da faculdade.
Concretizou-se como produto de um escritório pró-
prio e opção de mobiliário para "lounges" de even-
tos corporativos.

A espuma preta recheada de bolinhas, elaborada
pela designer mineira Patrícia Seixas, pode ser des-
crita como um simples pufe. Parece uma grande
pedra, mas é bem mais confortável, e tem a vanta-
gem de acomodar bastante gente em um mesmo
espaço. O projeto, batizado de Interactive Lounge,
foi considerado tão criativo e prático que rendeu a
Patrícia medalhas de prata, na categoria estudan-
te do Idea Brasil, e de bronze, nos Estados Unidos.

Com o impulso do prêmio, Patrícia criou varia-
ções do Interactive Lounge, que já foram vistas em
grandes eventos, como o Pixel Show, conferência
de arte e design que aconteceu em São Paulo, e o
festival CarnaRock, em Belo Horizonte.



COM ARES
"VINTAGE"

O DESIGN DE ELETRODOMÉSTICOS costuma ser
feito por departamentos das grandes marcas. É raro
identificar brasileiros que se destaquem no segmen-
to. Um deles é Marcos Sebben, dono com amigos do
escritório Design Inverso, em Joinville (SC).

Ele criou uma lavadora de roupas de madeira
e vidro, inspirada nas usadas por imigrantes ale-
mães no século passado, para uma empresa de

médio porte da região sul do país, a Wanke.
Wanke 90, como é chamado o eletrodoméstico em

razão da comemoração dos 90 anos da empresa, fun-
ciona pelo mesmo princípio de agitação das máqui-
nas antigas, mas com características moder-
nas: é de plástico por dentro, conta com timer
e entrada e saída de água automáticas. Uma
lavadora simples com cara "vintage", que
ganhou o prêmio alemão IF Design Awards,
o mais relevante do setor na Europa.

Sebben correu atrás dos fabricantes para
vender algo que lhes faltava: design. "Crio
forma com função e apelo estético. Mais
do que isso, com apelo emocional, que faz
o produto ser desejado." Influenciado pela
Bauhaus -escola de design alemã que sur-
giu no começo do século 20-, o designer
criou ainda a máquina agrícola Parruda, que
levou os prêmios Idea Brasil e Estados Unidos.

"O DESIGN NÃO TRATA APENAS de estética. Acaba
sendo uma confluência de áreas diversas: arte,
comportamento, engenharia, ciência", diz o con-
sultor de design Eddy Stephan. O estúdio Fibra
Design Sustentável, que nasceu na incubadora de

empresas da Esdi (Escola Superior de Dese-
nho Industrial), no

Rio, usa o design
para buscar no-
vos materiais.

A Fibra come-
çou com o desen-

volvimento de um
compensado feito

com pupunha, em
2004, destinado à

fabricação de móveis.
A idéia do designer Cláu-

dio Ferreira (hoje afastado da
empresa) foi desen-

volvida em par-
ceria com a Esdi e

ganhou o prêmio IF

Awards. Para expandir, incorporou sócios, como
Oskar Metsavaht, dono da Osklen.

A linha de novos materiais cresceu com o Bio-
Plac, que ganhou fama na forma de skate, tam-
bém premiado com o IF. E a criação mais recente
da Fibra é a BananaPlac, cujo nome indica a maté-
ria-prima e é usada para revestimento. "A relevân-
cia dos materiais desenvolvidos por designers está
na preocupação com as especificidades técnicas e
também com o impacto estético, social e ecológi-
co", afirma o designer Thiago Maia, sócio da Fibra
junto com Bruno Temer e Pedro Themoteo.
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