
A Finlândia tem os pés fincados em uma 
tradição artesanal rigorosa, ligada aos 
materiais mais conhecidos de sua produ
ção: a madeira e o vidro. Embora "low 
profile" por seu modo de vida. o design 
finlandês transmite signos fartes e colo
ca-se ã frente das tendências mais atua
lizadas na vanguarda em termos de sus
tentabilidade, defendendo, no lugar da 
reciclagem, a criação de objetos durá
veis, resistentes ao uso e aos modismos 
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A formação da 
identidade do de
sign finlandês em 
200 objetos? De 
10 de março até 2 

de maio, o Instituto 
Tomie Ohtake de São 

Paulo recebe a mostra "Estrelas do Design Finlandês", 
sob cinco perspectivas formais diferentes, ordenadas por 
uma cronologia de forte comprometimento histórico. 
O recorte organizado pelo Museu do Design de Helsin
que traz criações fundamentais na história da visualida
de finlandesa. Caso das obras do pintor Akseli Gallen-
Kallela e do arquiteto Eliel Saarinen (1873-1950), respon
sáveis pela nacionalização da art nouveau. Uma das 
grandes questões da organização é justamente a insis
tência na diferenciação do desenho finlandês, que para 
os menos atentos se confunde com uma suposta "estéti
ca escandinava", inexistente no design. 
A curadora Marianne Aav, diretora do Design Museum, 
desenhou a mostra partindo da base. Alvar Aalto, que 
combinou forma e função desde a arquitetura até seus 
menores objetos de vidro, ganha destaque no conjunto. 
Também reafirmam a modernidade finlandesa as cria
ções artesanais de Tapio Wirkkala e Kaj Franck, conside
rado um dos precursores da reciclagem na produção. 
A exposição destaca, ainda, o trabalho de Timo Sarpa-
neva, Ilmari Tapiovaara, Maija Isola, Oiva Toikka e Eero 
Aarnio. De produção mais recente, os trabalhos de Maija 
Louekari, Harri Koskinen e Ilkka Suppanen. 
A mostra dá atenção também às empresas produtoras 
do desenho finlandês. Entre elas, Arábia, Artek, Iittala, 
Fiskars, Marimekko, Nokia, Vivero, Martela, Asko, 
Vuokko e Metso. E aí fica claro que a identidade do de
senho finlandês transcende suas 
influências e se apresen 
ta nítida e forte 
de ponta a 
ponta: da cria
ção às prate
leiras do mer
cado inter
nacional. 
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