


Na página ao lado, a capa e uma das colagens que

ilustram o catálogo da mostra. Nesta página, acima,

criação de Humberto com fotos da cadeira Vermelha.

Ao lado, peço da coleção "Antibodies" e referências a

outras obras, como o tapete Animado. Abaixo, detalhe

da mostra, com os personagens para a peça teatral

"Pedro e o Lobo", a cadeira Favela e o lustre Espelhos



Abaixo, colagem criada por Fernando com a cadeira Negativo e a

Flama, ambas da série Desconfortáveis. Todas as imagens das cola-

gens foram cedidas a ARC DESIGN, com exclusividade, pelo curador da

mostra, Mathias Schwartz-Clauss

Abaixo, o prédio do Museu Vitra, em Weil am Rheitn, Alemanha,

com o cartaz da mostra. À esquerda, colagem com elementos da

série Sushi, da Vitória Regia, e detalhe da moldura de espelho

(peça única) criada por Humberto em 1977

Toda a obra - enorme! - em 20 anos de criação está

reunida no museu. Desde as primeiras, as Descon-

fortáveis, até a série "Antibodies", exemplos da ex-

pressão do vanguardista movimento, design arte.

Mas, como se não bastasse todo o fabuloso univer-

so - no qual cada produto é uma estrada aberta para

uma nova linguagem no design -, os irmãos criaram

incríveis pecas bidimensionais, colagens com ele-

mentos dos próprios móveis. Extrapolaram.

Perguntamos de onde surgiu a idéia, qual a intenção

e o resultado obtido com as colagens.

"Bem", responde Fernando, "Mathias Schwars, o

curador da mostra, nos pediu uma colagem para a

capa do catálogo. Aí nos entusiasmamos com a

idéia de retrabalhar o móvel para chegar a alguma

coisa de abstrato, como um exercício que vai além

da forma inicial."

O Museu Vitra fez serigrafias em séries limitadas de

todas as colagens - cedidas com exclusividade para

ARC DESIGN -, colocando-as à venda em sua loja.

A experiência atingiu o alvo certeiro na alma desses

designers artistas.
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