


Maarten Baas na ú l t i m a e d i ç ã o da Design Miami em 2009, quando recebeu o p r ê m i o de Designer 
do Ano. Ele vem quebrando barreiras e abrindo espaço para designers que querem trabalhar a 
estét ica como prioridade. 

Onde está o limite entre arte e 

design é uma das questões mais 

comuns da profissão - especialmente 

na área de produto e mobi l iár io , 

que tem muitas respostas possíveis. 

O própr io profissional enquanto 

ainda é estudante precisa encarar 

opiniões muito divergentes. Cada 

professor, cada colega e até mesmo 

as famílias podem enxergar o 

design de maneiras t ão opostas que 

acabam não ajudando os designers a 

encontrar uma resposta. 

Artista ou técnico? Amante das 

artes ou especialista em processos 

industriais? Para os seguidores dos 

ideais da Bauhaus - como Dieter Rams 

-a questão é bem clara: o design deve 

priorizar a funcionalidade e a qualquer 

custo evitar supérfluos. Embora 

muitos designers ainda concordem 

com esse pensamento, uma geração 

de jovens profissionais vem optando 

por um caminho completamente 

oposto. Para eles, o conceito de arte e 

personalização prevalece sobre os pré-

requisitos funcionais. 

Para muitos deles não é necessário 

se definir, nem como artista nem 

designer. É o que pensa Job Smeets 

que, juntamente com NynkeTynagel, 

forma a consagrada dupla do Studio 

Job, que ele fundou em 2000. 

"Às vezes somos artistas, às vezes 

somos arquitetos assim como às 

vezes somos dois profissionais e ao 

mesmo tempo marido e mulher". 

Na visão de Job, como de outros 

dessa geração, essas áreas são 

tão intrínsecas e convivem tão 

pacificamente que realmente não 

é preciso se definir como um ou 

outro. E a dupla vem provando -

depois de anos de trabalho, alguns 

que geraram opin iões controversas 

- que é possível sim tratar o design 

como arte. "Quando começamos , 

fomos bastante criticados, alguns 

dizendo que jamais consegui r íamos 

ter sucesso como designers. Mas 

confiamos no nosso estilo, seguimos 

nossos instintos e acabamos 

conquistando nosso espaço. " 

Num primeiro olhar, os projetos 

do Studio Job realmente podem 

causar certa estranheza. Contudo, 

carregam a assinatura inconfundível 

da dupla, que tem muito bom humor 

e irreverência, e não deixam de ser 

funcionais, como é o caso da linha 

de móveis Industry. Fabricadas em 

madeira, as peças são inteiramente 

cobertas com desenhos marchetados. 

Esse grafismo despertou na dupla a 

vontade de ir mais adiante e produzir 

um quadro, ideia que ainda está em 

andamento. E para quem um dia 

os criticou, está se vendo morder a 

l íngua. A revista Times os incluiu 

Peça do Studio Job, do casal b e l g a - h o l a n d ê s Nynke Tynagel 
e Job Smeets, feitas para a c o l e ç ã o Industry, em madeira 
marchetada. A t e n ç ã o para os detalhes minunciosamente 
elaborados e para o fato que existem apenas oito peças 
de cada m ó v e l , tornando-as objetos do desejo entre 
colecionadores. 
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Cadeira galinha do designer Jaime H a y ó n . 

A Fertility Lamp, do Atelier Van Lieshout, gerou bastante p o l é m i c a 
quando exposta na Carpenters Workshop Gallery, em Londres. 

Linha Smoke, c o l e ç ã o que tirou 
Maarten Baas do anonimato. 

na lista dos 100 designers mais 

influentes do mundo da atualidade. 

Quem vem desfrutando do mesmo 

sucesso caminhando pela via que 

leva o design para uma categoria 

mais artística é o holandês Maarten 

Baas. Ele despontou logo cedo, 

quando seu trabalho de graduação 

na Eindhoven Design Academy em 

2002. A linha Smoke consistia em 

uma série de "clássicos do design" 

queimados por ele. Sua ousadia 

chamou a a tenção da mídia e de 

vários fabricantes, que ficaram 

interessados nesse novo olhar sobre 

um assunto até en tão visto quase 

que exclusivamente como industrial. 

Recente Baas desenvolveu uma 

edição única de seis peças -

cadeira, estante, a rmár io , buffet, 

escrivaninha e luminár ia - em 

parceria com a galeria Mitterrand 

+ Cramer, na Suíça. O designer 

preferiu produzir apenas uma 

peça de cada com o intuito de 

conscientizar as pessoas sobre todo 

o trabalho envolvido no processo 

de p rodução . "Foram centenas de 

horas dedicadas ao projeto, e seria 

impossível comercializar mais do que 

isso", afirmam os propr ietár ios da 

galeria. Em 2009, Marteen Baas foi 

considerado o Designer do Ano pela 

Design Miami, umas das feiras de 

design mais respeitadas. 

O estúdio Job e Baas são apenas 

alguns exemplos de uma onda que 

na verdade está tomando conta 

do cenár io europeu de design. 

Como as peças de design são bem 

mais acessíveis do que no Brasil, 

muitas pessoas abastecem suas 

casas com móveis da Ikea, por 

exemplo, que não deixam de ser 

importantes e bacanas. Mas os 

objetos do desejo estão mesmo nas 

galerias especializadas em design 

c o n t e m p o r â n e o . Será então que esse 

novo braço do mercado apareceu 

para suprir uma nova categoria de 

consumidores que querem exibir em 

suas casas mobi l iár ios e acessórios 

que são confor táveis, caros e que 

t a m b é m são às vezes obras de arte? 

Afinal as mesas assinadas por Job e 

Nynke e as cadeiras produzidas por 

Baas, que são edições limitadíssimas, 

a lcançam a marca de 50 mil euros. 

Uma dessas galerias especializadas, 

a Carpenters Workshop Gallery, 

em Londres, tem em sua lista de 

clientes nada mais nada menos 

do que Brad Pitt. Seus fundadores 

perceberam a tendênc ia e em pouco 

tempo se tornaram referência para 

jovens profissionais que querem 

construir suas carreiras explorando 

essa temát ica t ão cheia de 

questionamentos. Loic Le Gaillard e 

Julien Lombrail costumam percorrer 

feiras e exposições pelo mundo 

atrás de novos talentos, como nos 

"graduation shows" da Design 

Academy de Eindhoven, na Holanda 

e da Royai Academy of Arts em 

Londres. Eles afirmam ainda que, 

mesmo com preços bastante fora 

do padrão, muita gente se interessa 

e compreende o valor agregado às 

peças. Apesar de ainda serem pouco 
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 32, p. 44-47, jun./jul./ago. 2010.




