


Acima, cadeira Vermelha sendo trançada 

por artesão da Edra, Itália, a partir de um 

vídeo enviado pelos irmãos Campana, como 

substituição a um desenho técnico. Pensa

da inicialmente como chamariz para ala

vancar outras vendas, tornou-se logo um 

dos produtos mais vendidos da empresa 





que um produto não perca sua atualidade, para que não 
envelheça? Certamente o fato de não se "colar" ao já 
existente, de não perseguir tendências ou modismos. 
Todos os conhecidos "mestres do design" do século XX 
inovaram, não olharam para trás e trouxeram soluções 
tecnológicas ou formais sempre traduzindo ou anteci
pando o próprio tempo. 
Abrir novos caminhos, mesmo sem romper completa
mente com o passado, é também requisito essencial. 
Carlos Motta, como exemplo, é um designer que sofreu 
inúmeras influências, mas soube imprimir sua marca, 
hoje facilmente reconhecível. A cadeira São Paulo, uma 
de suas primeiras criações, chegou para ficar. Outro 
exemplo emblemático da vida de um objeto é a 
Paulistano, do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, criada 

nos anos 1950. Relegada durante anos, ressuscitada na 
década de 1980 pela Nucleon-8, esquecida novamente, 
hoje, moderníssima, faz parte do repertório internacio
nal, com direito a vestimenta "by Missoni". 
Olhando para a nova geração (ou não tão nova], encon
tramos o traço de potenciais candidatos a um posto de 
"clássico do design", se atentarmos para a independên
cia de seus projetos. Falamos, entre outros, de Zanini 
de Zanine, da dupla Mendes & Hirth, de Marcelo 
Rosenbaum, que desbrava um novo caminho, o projeto 
do produto popular digno, e também dos curitibanos da 
Fetiche Design. São autores de objetos originais, 
mesmo se alguns jovens profissionais ainda estejam 
em processo de amadurecimento de seu traço. 
Podemos apostar também em inovações que partem da 
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Fonte: ARC Design, São Paulo, n. 69, p. 12-17,  fev./ mar. 2010.




