
ARNE JACOBSEN E VERNER PANTON FORAM ALGUNS DOS 
PRINCIPAIS DESIGNERS DINAMARQUESES, E CRIARAM PRODUTOS QUE 

FICARÃO PARA SEMPRE REGISTRADOS C O M O CLÁSSICOS. MAS UMA 

NOVA GERAÇÃO ESTÁ RENOVANDO OS VALORES DE DESIGN DO PAÍS QUE 

APROXIMOU ARTESANATO E PRODUÇÃO INDUSTRIAL. 

É o que se poderá ver na mostra "It's 

a small world", na Bienal Brasileira 

de Design, que acontece este ano em 

Curitiba, entre 14 de setembro e 31 

de outubro. 

Curada por três institutos, Danish 

Design Centre, Danish Crafts e Danish 

Architecture Centre, a exposição 

amplia os significados de design, 

artesanato e arquitetura para buscar 

um novo caminho e relevância global 

à prática do design para o futuro. 

Para delinear o trabalho dos 

profissionais 

selecionados, bem como ajudar 

os visitantes a refletirem sobre 

o que debate a mostra, foram 

pautados quatro grandes temas: 

sustentabilidade, escala humana, 

novo artesanato e "despadronização" 

da prática. 

Cruzando esses quatro temas, os 

curadores definiram seis cenários que 

fundamentam os projetos expostos: 

"Somos tão normais" fala do 

design para todos, daquele que 

evita focar somente na satisfação 

de necessidades, e celebra valores 

humanos, como a alegria e o senso 

de comunidade. 

Sem tentar complicar esse conceito, 

são apresentados produtos como 

os balanços da dupla S0ren Ulrik 

Petersen e Só 

que estes "brinquedos" não foram 

pensados para as crianças, e, sim 

para pessoas de idade, jogando com 

a frase "você não perde o swing 

porque envelhece, você envelhece 

quando perde seu swing". 

"Expandindo a tradição" 

reinterpretou as tradições 

dinamarquesas, em especial 

os efeitos da tecnologia e das 

técnicas digitais no processo e na 

inspiração do design e do artesanato 

contemporâneo. Neste cenário, o 

destaque fica para Louise Campbell, 

que montou uma sala de reuniões 

com objetos como sua cadeira Very 

Round, construída com 160 círculos 

(o molde partiu do recorte de uma 

folha de papel), a partir de uma placa 

de aço cortada a laser. 
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