
PERMEANDO VIVÊNCIAS
Holanda. Finlândia e Suécia dirigem o foco para o Brasil, e ARC DESIGN é con-

vidada a realizar esse intercâmbio, levando o design brasileiro e trazendo na

bagagem os conceitos e a estética desses países nórdicos. Nesta edição, publi-

camos Kleur Brazil em Roterdã e um panorama do design holandês

Maria Helena Estrada

Kleur Brazil, ou Cores Brasil, foi realizado em Roterdã,

de 19 a 22 de agosto. Evento organizado pela arquiteta

Leila Abe, foi pensado como um festival de verão, ale-

gre e colorido, com produtos brasileiros em cada uma

das lojas que faziam parte do roteiro e uma cidade intei-

ra mobilizada para conhecer esse nosso design, do

qual tanto se fala na Europa.

Kimi Nii, Heloísa Crocco, César Abe, Felipe Abe, Ram-

sés Marcai e Miguel Sanchez da Fogo Design, entre

outros brasileiros, participaram do encontro, que in-

cluiu um seminário sobre design de moda e design de

produto com palestras de Jum Nakao e da editora de

Acima, cadeira Rocking on the Beach, design Joon&Jung, um dos exem-

plos da mostra "Boer Zoekt Stijl", que teve Li Edelkoort como curadora.

Visão nostálgica do mar, a cadeira tem seus sons característicos

reproduzidos graças às formas, tamanhos e estrutura dos canos



ARC DESIGN. Os produtos brasileiros expostos in-

cluíam, entre outros, cadeiras de Carlos Motta, vesti-

dos de chita da coleção A Casa, cerâmicas de Kimi Nii,

jóias de Mana Bernardes e o célebre vestido em papel

de Jum Nakao.

Leila Abe, brasileira radicada na Holanda, obteve o su-

porte da Premsela, órgão de apoio ao design, ligado ao

Ministério da Cultura. Hoje, na Holanda, os Ministérios

da Cultura e da Economia atuam em sincronia, o que

permite qualificar e agilizar os projetos de incentivo. No

caso dos eventos internacionais, há também a colabo-

ração do Ministério das Relações Exteriores.

E o que a Holanda pode nos trazer como idéias que

nos façam pensar o futuro,

abrir novas perspectivas?

País que tem seus proble-

mas de estrutura básica re-

solvidos, possui recursos -

e os utiliza - com apoio lo-

gístico e financeiro a desig-

ners e criadores. É, assim,

campo fértil para a pes-

quisa e a especulação

de novos e mais amplos caminhos no design.

E foi a Premsela, parceira do evento Kleur Brazil, a

organizar um roteiro de visitas para os dois conferen-

cistas convidados. Roterdã, Eindhoven e Amsterdã,

Centros Culturais, estúdios de designers, lojas e a vi-

são de projetos originais e interessantes como a do

"bairro vermelho", em Amsterdã, que hoje oferece a

preços reduzidíssimos o espaço das antigas "vitrines

do sexo" a jovens estilistas, designers e artistas (ver

ARC DESIGN 64].

Projeto semelhante pode ser visto em Eindhoven, sede

de uma das melhores escolas de design da Europa. A

prefeitura implantou uma política visando manter na

cidade os profissionais formados ou não pela Acade-

mia. Grandes galpões (a maioria espaços de produção

da Philips, hoje desativados], a preços mínimos, abri-

gam jovens designers ou mesmo aqueles já famosos.

Foi em Eindhoven que encontramos Piet Hein Eek, um

dos mais conhecidos designers da Holanda, em seu

enorme ateliê. É ali que nascem projetos, protótipos e

produtos finais em pequenas séries.

Ainda em Eindhoven vale citar a Designhuis (casa do

design], centro cultural que reúne um belo acervo e

Abaixo, Jum Nakao e um de seus vestidos de papel exposto no Centrum

Beeldende Kunst, galeria de Roterdã, que é também um centro de refe-

rência, com livros, revistas e produtos design



Acima, quadros de Heloísa Crocco em madeira e, abaixo, as

jóias de Mana Bernardes, expostos em lojas do roteiro

Acima, peças em cerâmica de Kimi Nii expostas em loja de moda de Roterdã; abaixo, a vitrine de uma

das grandes marcas defashion design da Holanda. No detalhe, um dos vestidos de chita da coleção

A Casa, de Renata Mellão



Acima, a "esquina brasileira", onde aconteceram os

eventos da Kleur Brazil. No alto, à direita, instalação ex-

posta na Droog Design, em Amsterdã

A partir da foto acima, em sentido horário, parte da mostra na Designhuis, em £indhoven, que

apresenta exemplos singelos e nostálgicos da vida no campo: banco de Rogier Martens-, mos-

truário de cores e utensílios de uso cotidiano; uma das primeiras cadeiras de Piet Hein Eek, que

usa velhas portas e outros fragmentos de madeira; pufes Urchin, de Christien Meindertsma, fei-

tos em lã de carneiro da Nova Zelândia, tricotados na Finlândia e tingidos com pigmentos naturais



realiza mostras periódicas, como a "Boer Zoekt Stijl"

[fazendeiros em busca de um estilo], curadoria de Li

Edelkoort. É um novo [antiquíssimo] conceito de vida,

que procura trazer os valores e costumes da vida

campestre para a urbana. Vale a pesquisa no site

www.designhuis.com

Entre os jovens designers chamou atenção a dupla

Franke e Maarten, que ainda estudantes trabalham com

o conceito de "show food" e escolheram o "food design"

como especialização. Aguardem matéria sobre o assunto.

Em Roterdã, fora do roteiro oficial, descobrimos a Vivid

Gallery, especializada na nova e crescente temática

internacional, o design arte, com pecas do ateliê Van

Lieshout, de Hella Jongerius, e uma coleção de porce-

lanas da Lladró, criada pelo espanhol Jaime Hayon.

Amsterdã no verão dá o retrato alegre de seus habitan-

tes, sempre afáveis, um tranqüilo caminhar em bicicle-

tas e barcos, uma grande seriedade no fazer.

Na cidade, destacamos o estúdio/laboratório de Joris

Laarman com produtos exibidos na mostra realizada na

Espanha, "Stranger than Fiction". Conhecido por seu bar-

roquíssimo radiador Heatwave (ver ARC DESIGN 46],



Acima, famoso conjunto de prédios, as Cube Houses, do arquiteto P/et

Blom, em Roterdã, cuja idéia é criar uma floresta, onde cada casa re-

presenta uma árvore. À esquerda, abertura da conferência "Brazil:

Design and Culture" com a foto de nosso primeiro designer (na opi-

nião da editora de ARC DESIGN) Santos Dumont

neste momento, Laarman faz novas experiências com

a Bone Chair, cadeira Osso, originalmente em alumínio

e agora sendo testada em diversos materiais, como a

resina de mármore com porcelana.

Os estúdios são grandes, capazes de permitir a elabo-

ração de projetos e protótipos. Satyendra Pakhalé, que

havíamos convidado como conferencista na feira Casa

Brasil, tem um desses espaços típicos: enormes áreas,

poucos auxiliares e sempre muito jovens, uma profu-

são de pré-protótipos que, depois de muito experimen-

tar, se tornam - ou não - produtos que serão produzi-

dos em pequenas séries ou entregues para a produção

industrial, principalmente italiana.

Droog Design e Frozen Fountain são as duas principais

lojas de design em Amsterdã, e com elas encerramos

este percurso no design, esperando que uma bela

exposição nos traga em breve o pensamento, os valo-

res e os conceitos dos jovens holandeses.

ARC DESIGN viajou a convite da Fundação Premsela. Holanda

Text Box
ESTRADA, Maria Helena. Permeado vivências. Abcdesign, Curitiba, n. 68, p. 10-16, nov. 2009.




