
COM OLHOS DE CRIANÇA
Curadores de uma exposição em São Paulo, os irmãos Campana usam as lições do design para criar
uma atmosfera lúdica e amigável POR BRUNO MORESCHI

m suas peças de design, os irmãos
Fernando e Humberto Campana -
os brasileiros mais respeitados

do mundo nessa área - perseguem uma
relação ao mesmo tempo direta e lúdica
com seu público. Direta porque seus
objetos primam pela funcionalidade. Lú-
dica porque assumem um clima jocoso
com suas cadeiras feitas de mangueira
de PVC e mesas com as superfícies pla-
nas repletas de ralos de banheiro. Na
coletiva Jardim de Infância, em cartaz
no Museu de Arte Moderna de São Paulo,
os irmãos Campana encaram o papel de
curadores pela segunda vez - a primeira
experiência foi em 2008, no National
Design Museum, em Nova York.

A exposição, com 41 obras, entre pin-
turas, fotografias e esculturas, pinçadas
do acervo de 5 mil peças do MAM, seduz
não só por causa das escolhas da dupla.
Eles criaram toda uma ambientação

"amigável" para o espaço expositivo, algo
que tem tudo a ver com o design que fa-
zem. Partem do seguinte princípio: a arte
nos museus, na maioria dos casos, impõe

uma distância que compromete sua frui-
ção. O design, ao contrário, desarma e
aproxima as pessoas.

Nessa linha, o título na entrada da
sala surge escrito com durex amassado
e as paredes estão pintadas de azul-cal-
cinha. Com as telas e fotografias quase
rentes ao chão, na altura dos olhos de
uma criança, os visitantes são ainda
forçados a reviver a infância. E não é só
isso. Os irmãos Campana acabam suge-
rindo assim um jeito diferente de obser-
var uma obra de arte, em que a forma
em estado puro se torna mais importan-
te do que qualquer elucubração.

Os trabalhos selecionados, e a ma-
neira como eles se combinam e contra-
põem, se coadunam com a atmosfera
geral. Numa fotografia do húngaro
naturalizado brasileiro Thomas Farkas,
feita em 1959, a cidade de Brasília em
construção é apenas ferro e concreto.
Mais à frente, está um vidro quebrado
e emoldurado pelo paulista Iran do Es-
pírito Santo. Uma travessura de crian-
ça eternizada? Mais adiante, o formato

fino e comprido de uma escultura de
bronze da paulistana Mareia Pastore su-
gere uma divertida continuação de uma
das patas da famosa aranha criada pela
francesa Louise Bourgeois - que fica do
outro lado da parede, fora da sala.

Os irmãos Campana contam que
escolheram as obras por meio de uma
descompromissada passada de olhos
em três calhamaços com fotos do acervo
do museu paulistano. Todas em preto e
branco e tão pequenas quanto um dedo
mindinho. Eles literalmente seleciona-
ram os trabalhos brincando. E é esse o
convite evidente que nos fazem. D
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