


A curadoria do Vitra Design Museum de Berlim, um dos mu-
seus de design mais importantes do mundo, não poupou adjeti-
vos quando decidiu explicar quem eram os artistas que haviam
sido convidados para expor no local. "Os brasileiros Fernando
e Humberto Campana são os mais importantes designers da
atualidade na América Latina", surge escrito na página da inter-
net que apresenta a mostra "Anticorpos", um retrato do trabalho
da dupla nos últimos 20 anos e que ali ficará até fevereiro de
2010. É uma coletânea completa sobre cada peça desenvolvida
pelos irmãos que despontaram para o universo do design, em
1989, numa mostra chamada "Desconfortáveis", na qual apre-

sentaram móveis sem polimento, com
ferro soldado, no melhor estilo brutalista.
"Na época, o que chamou a atenção é que
eles não copiavam e tinham um trabalho
superoriginal" diz a jornalista Maria He-
lena Estrada, da revista ARC Design, que
ajudou a galerista Adriana Adam a orga-
nizar a exposição. "Foi um sucesso de crí-
tica e repercussão, mas ninguém comprou
nada", diz Humberto, 56 anos. Foi a partir
daquele momento que os dois passaram a
brilhar. "Jornalistas italianos começaram a
nos procurar", diz Fernando, 48 anos. Daí
em diante, não pararam mais.
Suas obras já foram expostas nos museus
mais importantes do planeta. Do MoMA,
em Nova York, ao Museu de Design de
Londres, passando pelo Museu de Arte
Moderna de São Paulo, os Irmãos Cam-
pana, como são chamados, ficaram notó-
rios. Despertaram o interesse das grandes
empresas de móveis da Itália e passaram
a desenvolver peças desejadas como obras
de arte. Os Irmãos Campana — apelido
dado pela jornalista Joyce Pascowitch e
que incomodava Fernando por ele achar
que se parecia com nome de dupla ser-
taneja — viraram grife. Já desenharam
sofás, cadeiras, fruteiras, jóias... "Quando
eles trabalharam com a gente, consegui-
mos atingir um público diferente, que
gosta de design mais apurado", diz Chris-
tian Hallot, embaixador da grife de jóias
H.Stern, referindo-se a uma coleção ins-
pirada no universo dos Campana. Guarda-
das as devidas proporções, estão trilhan-
do o mesmo caminho do designer francês
Philippe Starck, que virou um ícone no
setor. Até mesmo para desenhar um hotel
em Atenas, eles foram chamados. "Esta-
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mos aproveitando a estrutura do prédio que já existia e vamos
dar a ele uma nova linguagem com a ajuda de jovens estudantes
de design de lá" diz Fernando. "Seria arrogância da nossa parte
querer tropicalizar tudo."
O que mais se destaca no trabalho dos dois é a capacidade de
transformar lixo em luxo. "Enxergo móvel até numa pilha de
lixo. Fico imaginando a composição dos materiais", diz Hum-
berto. Foi assim que nasceram cadeiras como a famosa Favela,
que reúne um amontoado de retalhos de madeira. Eles conse-
guem fazer com que as matérias-primas mais simples, como
um graveto de bambu, ganhem formas. O curioso é que os dois
parecem ser apenas uma pessoa. "Temos uma sintonia muito
grande", diz Humberto. Divergem, porém, de visão quando in-
dagados sobre os projetos que gostariam de coordenar. "Meu
sonho é fazer um avião transparente", diz Fernando. Humberto,
por sua vez, tem outra obsessão. "Queria criar um parque com
belos jardins em uma área degradada", diz. Diante do sucesso da
dupla, basta querer, pois não faltarão convites. Mas nem sempre
foi assim, principalmente para Humberto.
Houve um momento em sua vida que pensou em se matar, se
atirar do topo de um prédio para pôr fim a toda aquela angústia
que o consumia. Corriam os anos 70 e Humberto se forma-
va em direito no Largo São Francisco, em São Paulo, — não era
aquilo o que ele queria. "Eu era um advogado medíocre", diz. Até

tentou resistir e partiu para Itabuna, na
Bahia, para ser advogado de uma associa-
ção de produtores de cacau. Não conse-
guiu. "Comi o pão que o diabo amassou"
confessa. Desiludido, começou a aplicar
conchas do mar em molduras de espelhos
para sobreviver. "A minha família ficou
chocada, achava que eu tinha virado um
hippie." O que ele havia virado, é verda-
de, era uma página de sua vida. Ali, entre
1977 e 1979, Humberto descobriu que seu
futuro estava na arte. Voltou a São Paulo
e, ao lado do irmão Fernando, recém-for-
mado em arquitetura na Belas Artes, pas-
sou a comprar cestos de vime na cidade
de Brotas, interior do Estado, pintá-los
e depois revendê-los para cadeias de va-
rejo como Mappin e Mesbla. Que ironia.
As pessoas que compraram aquelas peças
nem imaginam que hoje possuem uma
obra dos Irmãos Campana em casa.
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