
Os cinco elementos
de Karim Rashid
Um dos designers mais famosos
do mundo, ele revela o que
não pode faltar quando está
desenvolvendo um objeto

Conhecido como poeta dos plásticos, o
designer egípcio Karim Rashid, 49 anos,
adora materiais lisos, cantos arredon-
dados, superfícies agradáveis ao toque
e, segundo ele mesmo descreve formas
sensuais. Seu objetivo é fazer objetos do
dia a dia belos e acessíveis. É transformar
espaços e produtos em experiências. Ele
começou sua missão, como gosta de cha-
mar, na faculdade de desenho industrial
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da Carleton University, no Canadá. Sua carreira é recheada de
sucessos comerciais, como a lixeira Garbo, a linha de café Cre-
emy, os bancos coloridos Kant Stool, as cadeiras Oh, a namora-
deira cor-de-rosa desenvolvida para a grife francesa de cham-
panhes Veuve Clicquot, a luminária Triptik e a concepção do
exterior e do interior do Prizeotel, um hotel na cidade de Bre-
men, na Alemanha. Rashid já ganhou mais de 300 prêmios por
suas obras. Para contar um pouco de sua visão e de seu trabalho,
e para falar sobre o que não pode faltar durante seu processo
criativo, ele conversou com Platinum. Acompanhe:

PERCEPÇÃO

Sou um cidadão da sociedade global, na qual não há limites nem
fronteiras, mas há diversidade sem preconceitos de classe ou de
raça. Acredito que começamos como um só ser e seremos um só no-
vamente algum dia, em breve. A globalização tornou a diversidade
acessível aos indivíduos. E isso é muito importante porque, afinal,
as culturas tendem a ter limites e fanatismo. À medida que nos-
so mundo encolhe, nos tornamos mais conscientes do ambiente ao
nosso redor, nos comunicamos globalmente, nos misturamos e, em
troca, podemos ter uma cultura global feita de mentes individuais e
objetivas que não são reprimidas por raça, religião ou credo.



CRIATIVIDADE

INSPIRAÇÃO

Desde o princípio, minha inspiração é meu pai, artista e criador de
cenários para a tevê. Quando criança, eu o acompanhava em seu
trabalho sempre que era possível Eu costumava ir junto com meu
irmão Hani [também designer atualmente] vê-lo montar os cená-
rios e ajudávamos fazendo pinturas e desenhos. Para você ter uma
idéia, eu já lia sobre Raymond Lowey quando tinha 11 anos de idade.
Além disso, eu sempre admirei os artistas que figuravam nos livros OUSADIA
que tínhamos espalhados pela casa, como Andy Warhol, Alexandr
Rodchenko, Pablo Picasso, Fernand Léger, David Hockney, Alexan-
der Calder, Tom Wesselmann, Victor Vasarely, Yaacov Agam, Le
Corbusier, Frank Stella, Donald judd, Sol Le Witt, Kenneth Noland,
e os designers de moda Yves Saint Laurent e Halston.

SUAVIDADE

Minimalismo sensual, E assim que gosto de enquadrar minha obra.
Não gosto de desenvolver produtos com um embelezamento exa-
gerado, com elementos estranhos a ele. Aprecio formas suaves,
"amigáveis" e humanas. E também expresso isso com materiais
agradáveis ao toque.

As cores são elementos fantásticos para se
usar na decoração, são acessíveis e mudam
a cara de um ambiente. Mas parece que as
pessoas têm medo de usá-las. Elas ficam se
perguntando: qual seria a melhor forma de
usar cores diferentes em uma pequena sala
de estar? O que importa é que as nuances
das cores combinem entre si e funcionem
bem juntas. As cores são uma espécie de eu-
foria espiritual, são os mais belos fenôme-
nos de nossa existência e nos ajudam a lidar
com nossas emoções e nossa psique.

MATÉRIA-PRIMA

Eu adoro todos os materiais e procuro ob-
servar quais fazem sentido para cada pro-
jeto. O engraçado é que eu nunca começo a
desenhar com um material em mente. No
meu trabalho, a forma segue o assunto que
quero discutir. Cada forma criada por mim
é inspirada em problemas levantados pelos
produtos já existentes no mercado, como foi
com a lixeira Garbo, que criei para tornar
bela uma ação chata do dia a dia; a de re-
colher o lixo. E nisso as ferramentas tecno-
lógicas me ajudam muito, pois fazem com
que seja possível criar formas de um jeito
inédito. Criar formas que nunca existiram é
meu maior interesse. (P.P.) •
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