ainda curta, mas muito
promissora trajetória de
ambos - formados pelo Royai
College of Arts, de Londres,
pouco antes do final da última década
-, já recebeu vários prêmios, com
participação em diversas exposições
internacionais - foi vista em eventos
realizados em São Paulo e no Rio de
Janeiro (respectivamente em 15 e 17
de fevereiro, no Senac) nos seminários
CASA BRASIL Design Internacional,

realizados como parte da divulgação
da edição de 2011 da feira de design
CASA BRASIL, organizada pelo Sindicato da Indústria do Mobiliário de
Bento Gonçalves (Sindmóveis).
No lugar de uma fria e autopromocional apresentação dos resultados
finais dos projetos, os designers optaram por compartilhar com o público,
generosamente, a riqueza do design
"in-process".
Peter Marigold, apaixonado pela

Acima, a estante assimétrica
Sum, em cerejeira maciça,
formada por caixas vazadas
e modulares. Abaixo,
estantes da linha Make/
Shift, em polipropileno, com
estrutura em formato de
cone, adaptável a qualquer
espaço. Ambos os projetos
criados por Peter Marigold

Cadeira Sheet
Steel, em aço
inoxidável
cortado a laser,
dobrada à
mão, design
Max Lamb

Max Lamb
(à esquerda) e
Peter Marigold
(à direita) em
palestras no
Seminário da
CASA BRASIL

Versão industrial
do banco
hexagonal Pewter,
cujo protótipo foi
desenvolvido em
uma praia da Cornualha, por meio
da asperção de
estanho fundido
sobre um molde
esculpido diretamente na areia. O
metal derretido, ao
entrar em contato
com meios sólidos,
logo também se
solidifica, revelando o banquinho.
Design Max Lamb

geometria, procura romper com a
ortogonalidade monótona do m o biliário, criando estantes modulares
expansíveis, que podem se ajustar a
diferentes situações e espaços, e ao
nomadismo que caracteriza o estilo
de vida jovem e contemporâneo.
A estante Make/Shift, por exemplo,
extremamente simples, se originou do
corte de uma pequena tora de madeira em seu eixo, em quatro partes não
ortogonais, às quais foram afixadas
ripas, formando caixas. Umas podem
ser justapostas a outras, fazendo um
desenho assimétrico, mas modular, o
que confere um equilíbrio ao conjunto. "Eu estava interessado em como a
identidade dual dos módulos - como j
prateleiras e caixas - poderia sugerir
um sentido de existência temporária
- além de se adaptarem a diferentes
espaços, as unidades podem ser usadas como embalagem, numa situação
de mudança."
C o m formação básica de escultor
e experiência também como cenógrafo, Marigold, no entanto, não vê seu
trabalho como arte. Procura se distanciar do que chama de frivolidade
estética do design, que cria um cenário idealizado, distante da vida real;
espera que suas criações tenham um
impacto positivo na vida das pessoas,
evitando que se sintam desajustadas
frente à lógica das máquinas, da padronização. Ao mesmo tempo, busca
a simplicidade e o baixo custo, assim
como as soluções do tipo "faça você
mesmo", envolvendo as pessoas na
montagem dos módulos, de acordo
com seu gosto e necessidades.
M a x Lamb, por sua vez, realiza
uma imersão no universo dos
materiais e processos para, a partir
de um intenso fluxo de experimentação de possibilidades, extrair o
novo, o inusitado. Concentrado em
especial no projeto de assentos, Lamb
trabalha geralmente com um único
material, transformando-o por meio
de ferramentas simples, manuais e
combinando processos que envolvem
tecnologias modernas, como o corte a
laser, e tradicionais, como a fundição
em areia. A cadeira Sheet Steel criada
a partir de uma lâmina de aço é um

Cadeira Poly Bronze, em poliestireno
encapsulado em
borracha sintética,
e, ao lado, colheres
em argila revestida
com liga metálica.
Design Max Lamb

exemplo marcante de seu trabalho.
A lâmina onde o laser foi aplicado
não apenas para recorte do contorno,
mas também para confecção de furos
oblongos nas arestas, pode ser conformada por meio apenas de dobras
manuais com o uso de um gabarito de
madeira, como um origami de papel.
Segundo Lamb, seu trabalho "não
é sobre guardar segredos, eu quero
que as pessoas vejam cada detalhe
sobre como isso foi feito, e entendam
o material". Para isso, grava vídeos que

mostram o passo a passo de todo o
processo. Outro traço característico do
designer é a independência de sketches.
Segundo ele, a forma é resultado
das exigências e possibilidades do
material e do processo. Foi assim que
desenvolveu o Projeto Granito, na
China, em estreita colaboração com
os trabalhadores de um depósito de
pedras. Com eles, criou um conjunto
de mesa e cadeiras, aproveitando
pedras descartadas e recursos locais,
que incluíam uma serra circular. A

intervenção em cada pedra foi mínima,
com dois cortes perpendiculares
apenas - um para o assento e outro
para o encosto, no caso das cadeiras -,
sendo que a posição do corte procurava aproveitar o veio natural da pedra.
Como acabamento final, as superfícies
cortadas foram polidas, criando um
forte contraste com a parte "bruta".
Tanto Marigold quanto Lamb,
embora tenham projetos produzidos
comercialmente e em escala industrial,
abrem perspectivas para um design
que pensa sobre si mesmo, se p o siciona; constroem uma prática, no
mínimo, ousada. E não apenas como
prestadores de serviços, atendendo
ao setor produtivo e às demandas
existentes, mas fazendo novas
perguntas e gerando novas respostas,
seja a partir da observação do cotidiano das pessoas e de seu estilo de
vida, seja pelo desafio de explorar as
propriedades e comportamentos dos
materiais. Nesse panorama, o designer
retoma seu papel de artífice, conduzindo todo o processo, da concepção
à execução do artefato. X

Fonte: ARC Design, São Paulo, n. 73, p.50-53, mar./ abr. 2011.

