


Assim como as belezas naturais que enchem nossos olhos, o De-

sign também cumpre um papel importante ao unir funcionalidade,

beleza, encantamento e, claro, impacto visual. Nesta edição, va-

mos fazer uma viagem pelo Design através do trabalho do desig-

ner Gilson Martins. E, em se faiando de património, conhecer um

pouco das lojas de design dentro de alguns museus paulistanos!

Conhecido como "Homem-

bolsa", o carioca Gilson Mar-

tins tornou-se referência no

Design brasileiro ao ser o

primeiro a utilizar a bandeira

do Brasil e a aliar imagem do

Rio de Janeiro a produtos de

design e moda, além de re-

presenlar o cotidiano através

do universo lúdico em porta-

objetos como boca, bola de

futebol, ovo, biquini, sunga e

bolsas-escultura (Toyart).

Gilson começou a fazer bolsa

por conta de uma mochila que

insistia em rasgar. Usando o conhecimento dos pais - sua mãe

costureira e, o pai, estofador -, Gilson recriou a mochila usando

um material pouco provável: lona de cadeira de praia. A paixão

pelos materiais não convencionais só o fez seguir adiante.

As criações com estofamento de carro, forro de teto de fusca e

puxador de gaveta chamaram a atenção dos amigos pela origina-

lidade. Rapidamente Gilson passou a fornecer suas bolsas para

grandes marcas cariocas.

Com mais de 25 anos de carreira, seu trabalho já foi exposto no

Museu do Louvre, na Galeries Lafayette no ano do Brasil na Fran-

ça, no Deutsche Bank Berlin, durante a Copa do Mundo em 2006,

entre outros eventos. Em abril de 2009 foi inaugurada sua primeira

loja na Europa, em Atenas, Grécia.

Ainda em comemoração aos 25 anos de carreira, Gilson lançou

sua biografia, revisada e reeditada, chamada "Viajando no De-

sign". Dividido em 17 capítulos, o livro conta que sua trajetória de

vida e carreira profissional. Entre suas diversas coleções encon-

tram-se também as coleção Lixo Nobre e a I Love Rio.

As sobras e retalhos do corte das bolsas

que eram jogadas no lixo foram trans-

formadas em novos produtos. Tomando

forma pelas mãos do designer e de ex-

costureiras de comunidades carentes

do Rio de Janeiro, 'esse lixo foi reciclado

e transformado em mosaicos sobrepos-

tos aplicados na frente das bolsas. O

trabalho começou com a ex-costureira

Rivânía de Cavalcante, que criou um pequeno grupo em Pilares

com sua mãe, sua irmã e seu filho de oito anos. Rosely, outra

costureira, ficou muito empolgada quando viu o trabalho e, assim

como Rivânia, criou outro grupo em Austin (Nova Iguaçu) com a

ajuda de sua mãe, madrinha e de seu irmão. Com o sucesso nas

vendas, a produção precisou aumentar. Então, Solange, outra ex-

costureira, também passou a fornecer trabalhos com outras cores,

formas e composições. Foram formados três minigrupos, cada

com seu próprio estilo de compor os trabalhos dentro da orienta-

ção criativa do designer. Dessa maneira, cada peça é uma peça

única e exclusiva, dando valor ao trabalho de cada grupo.

Assim nasceu a coleção LIXO NOBRE, apresentando uma nova

paisagem carioca no trabalho de Gilson, na qual os mosaicos

ganharam forma das polémicas favelas cariocas utilizando como

pano de fundo o Pão de Açúcar e o Cristo. A linha conta com mais

de 15 modelos que se tornaram clássicos das lojas entre o público

brasileiro e estrangeiro. Essas bolsas já foram lançadas na Galeries

Lafayette no ano do Brasil na França em Paris, 2005; e distribuí-

das pelas Ilhas Gregas no verão de 2008.

A paixão de Gilson pela Cidade

Maravilhosa captou uma nova

mensagem de amor ao Rio: nas-

ce a marca "I love Rio". Mais

do que uma linha de produtos,

a força da marca se transfor-

mou numa campanha de amor

à cidade. A imagem do coração



entre o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar forma de maneira

simples e poética a expressão "I love Rio" ou "Eu amo o Rio".

Construída com resultado semiótico, a marca faz referência a um

dos símbolos mais famosos do mundo, o "I love NY", campanha

encomendada pelo prefeito de Nova Iorque em 1977 ao desig-

ner gráfico Milton Glaser, para melhorar a auto-estima do cidadão

nova-iorquino. Incentivado pelo encantamento da marca, Gilson

trouxe essa expressão mundialmente conhecida para a sua lingua-

gem iconográfica, na qual o coração vermelho transmite um tipo

de declaração explícita.

E foi através dessa simbologia que Gilson Martins desenvolveu a

nova coleção. Mais do que apresentação dos produtos da estação,

o designer transformou o lançamento da coleção em uma campa-

nha de amor à cidade do Rio de janeiro. Muitas bolsas em formato

de coração e aplicações do Cristo soprando flores para cidade tra-

duzem a expressão de amor e liberdade expressada principalmen-

te nos anos 70 (flower power).

Quem visitar o Instituto Tomie Ohtake em São Paulo não pode dei-

xar de conhecer a IT Design,

Uma loja com produtos de Design selecionados pelo olhar expe-

riente de Marisa Ota. Além de Design, encontram-se também ob-

jetos do artesanato contemporâneo.

Com mais de 60 marcas, a loja recebe os visitantes com jóias, biju-

terias, objetos para casa, além de camisetas, bolsas e brinquedos.

A mesa lateral paçoca criada por Felipe Reis é um exemplo da ima-

gem gráfica de um ícone brasileiro se transformando em objeto.

Além de uma grande variedade de objetos, na Loja da Pinacoteca

em São Paulo você também pode encontrar a coleção "Use seu

museu". Usar o museu é, também, apropriar-se da arte. E pouca

coisa é tão gratificante para as instituições culturais quanto ver seu

espaço lotado de visitantes, de pessoas que se movimentam para

desfrutar das

exposições.

O artista plástico

Paulo Von Po-

ser transformou

essa proposta na

marca "Use seu

museu", que foi cedida para o programa Amigos da Pinacoteca

em 2005. Aplicada em camisetas e sacolas, foi um sucesso de

vendas.

A ideia foi retomada, recentemente, em uma linha de produtos.

Camiseta, avental, lápis, caneca, sacola, nécessaire e bloco de

anotações compõem a coleção.

Passeando no Museu de Arte Moderna de São Paulo? Então, faça

o passeio completo, visitando também o Shopmam. Além de obje-

tos assinados por renomados designers, o Shopmam tem diversos

produtos charmosos com a marca MAM, que vão desde lápis Fa-

ber Castetl, itens de papelaria e Havaianas até uma mini-escultura

com certificado de autenticidade. Já a "Abdias pequeno" é uma

reprodução de uma obra do acervo feita pelo artista Sérgio Romag-

nolo e tem tiragem máxima de 150 peças.

A linha MAM muda duas vezes ao ano e a loja acompanha o

visula das exposições no museu. Outro ponto forte da linha de

produtos são os catálogos do MAM, publicações realizadas pelo

próprio Museu que registram as exposições que passam por suas

salas. Alguns destaques são os catálogos das mostras "MAM na

Oca", "Design brasileiro hoje - Sem fronteiras" e "Vieira da Silva

no Brasil", que enfocou a produção da maior pintora portuguesa

do século 20. Livros de referência sobre arte, como "Luís Martins:

um cronista de arte em São Paulo nos anos 1940" e "Grupo de

Estudos da Curadoria", também podem ser encontrados nas pra-

teleiras do Shopmam.

Peças que podem ser encontradas no Shopmam
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