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OLHA SÓ...

Edison Veiga

190 DAS ANTIGAS

2. Mio. O carro conceito
foi feito com ajuda de
internautas: ouro no
Brasil, bronze nos EUA

Serviço

● Casa: João Raposo, Ana Lú-
cia Orlovitz, Júlio Bertola, Olavo
Machado Neto, Oswaldo Mellone

● Comerciais e Industriais:
Felipe Garcia

● Ambientes e Design de
Serviços: Ana Couto

● Design de Estratégia:
Crama Design Estratégico,
Thiago Colares, Future Brand
BC&H e Fiat

● Estudante: Matheus de Luca
Moreira Pinto e William Yoshio
Kimura

● Escritórios e Informática:
Dari Beck

● Transporte e Pesquisa:
Fiat
● Têxtil: João Marcos Rosa

A pós tantos anos sem passar
por ali, à noite, aquele lam-
pejo pelo canto do olho
trouxe uma lufada de lem-

branças antigas e boas. Virei a cabeça
para acompanhar o vitral que se dis-
tanciava, os painéis de Antonio Gomi-
de. Foram executados pela Casa Con-
rado Sorgenicht e colocados em 1935
nas torres das edificações da entrada

principal do Parque da Água Branca. Só
podem ser vistos à noite, iluminados
por dentro, como sol nascendo fora de
hora, em tantas noites vistos nos três
quartos de século em que ali estão. Ma-
nhã antecipada, ânsia de futuro, fome
de mudança.

Gomide nascera em Itapetininga, em
1895, uma das regiões referenciais da
cultura caipira, e fora muito jovem, em

1913, com a família, para a Suíça, onde
estudou arte. Frequentou, na Europa,
estúdios de grandes nomes da pintura.
Voltou para o Brasil em 1929, o ano da
grande crise econômica, o ponto e vírgu-
la da Pauliceia próspera, da Belle Épo-
que paulistana, da vida mundana densa
de estilo e de criação. Um tempo que os
ausentes, como ele, lamentaram não co-
nhecer. Não obstante os refinamentos

estéticos assimilados nos longos anos
de residência na Europa, a alma de Go-
mide permaneceu caipira no interesse
pela cultura popular, na leveza da mão,
na delicadeza do traço, na saudade dos
temas, como congadas e cavalhadas, na
busca da forma e da cor de roça.

Há naquele vitral uma explosão de
modernidade, uma alegoria da abundân-
cia, nas formas cubistas que aglutinam
fartura e trabalho, na figura de cavaleiro
caipira pastoreando seu gado, o traba-
lhador de roça de cujo labor sai o pão
nosso de cada dia. Moureja entre o gado
e a planta, no meio de folhas viçosas de
variadas cores, de variados amadureci-
mentos. É o anti-Jeca em toda sua inten-
sidade. Gomide é o anti-Lobato que tira
o caipira da margem da vida para colocá-
lo no centro. Um caipira épico não só
pelo porte, mas também, e sobretudo,
porque caipira da produção e da produti-
vidade, o oposto do caipira esquálido e
preguiçoso de Monteiro Lobato. O vi-

tral de Gomide é, nesse sentido, um
dos marcos de ruptura com a tradi-
ção de um imaginário que, desde os
tempos coloniais, ao mameluco estig-
matizou com a falsa preguiça do ín-
dio.

Aquela é uma obra de arte que se
via melhor do bonde que trepidava
sua pressa ainda pouca pelos trilhos
da Avenida Francisco Matarazzo em
direção à Lapa e à Água Branca, os
passageiros acompanhando, pensati-
vos, com a cabeça, as faces do painel
colorido. Tempo em que muitos ope-
rários, que por ali passavam depois
do escurecer, tinham nascido no inte-
rior e na roça e até pegado no cabo do
guatambu. Iam sonhando as lem-
branças que aquelas plantações no vi-
dro do mosaico colorido figuravam.
Como dizia aquele verso popular an-
tigo, da região de Campinas: “Ah,
Nhanhã, mecê num sabe a dô que a
sodade tem...”

Na virada do século 19 para o século
20, as ruas paulistanas ganharam apare-
lhos como os da foto,
chamados de “telégra-
fos policiais”. Eram
armas da população
contra a criminalida-
de: por meio deles,
era possível contatar,
diretamente, os depar-
tamentos encarrega-
dos da Segurança Pú-
blica de São Paulo.

Graças a um siste-
ma de alavanca e seta,
o contato era transmi-
tido imediatamente,

em código Morse. Um verdadeiro dis-
que 190 das antigas. A comerciantes
donos de estabelecimentos próximos a
esses aparelhos, eram confiadas cha-
ves, para o caso de necessidade.

O serviço foi desativado em 1935,
com a chegada das radiopatrulhas.
Mas sua memória está registrada em

um dos cinco livros
Fotografia e Telefonia,
da Fundação Telefôni-
ca. Com textos do es-
critor Ignácio de Loyo-
la Brandão e rechea-
dos de fotos antigas,
eles têm formato de
livro eletrônico e po-
dem ser baixados gra-
tuitamente a partir de
hoje do site http://fun-
dacaotelefonica.org.
br/publicacoes/arte-e-
tecnologia.aspx.

3. Bebedouro. Criado
pelo estudante William
Kimura, ganhou ouro no
Brasil

FOTOS DIVULGAÇÃO
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4. Bar Número. O
projeto de Isay
Weinfeld: ouro no Brasil
e bronze nos EUA

Exposição reúne
peças premiadas do
design brasileiro
Fotos e objetos criados pelos vencedores da 4ª edição do IDEA/
Brasil podem ser vistos de hoje até o dia 26 no Conjunto Nacional

blogs.estadao.com.br/edison-veiga

1. Banco People. Projeto do Maranhão, assinado por João
Raposo, foi campeão na categoria Casa

Antibactérias. Desde anteontem,
os 1.234 voluntários da Associação
Viva e Deixe Viver – que se dedica a
contar histórias em hospitais – co-
meçaram a utilizar um moderno jale-
co feito com tecido à prova de bacté-
rias. A iniciativa, inédita, pretende
aumentar a segurança de voluntá-
rios e pacientes, prevenindo infec-
ções hospitalares. A confecção de
cada jaleco custou R$ 60. O design
foi criado, numa ação voluntária, pe-
lo estilista Walter Rodrigues.

Organização social. A Viva e Dei-
xe Viver foi fundada em 1997 pelo
paulistano Valdir Cimino. Hoje em
dia, os contadores de histórias já
atuam em mais de 80 hospitais.

4.

3.

O vitral noturno de Gomide

Mãos em ação. Entre 12 e 28 de agosto, os paulistanos poderão conferir
18 apresentações de grupos de teatro de bonecos. Parques, centros
educacionais e teatros de toda a cidade estão envolvidos na programação

O telégrafo contra
a criminalidade

1.

Valéria França

Começa hoje no Conjunto Na-
cional mostra que reúne obje-
tos e fotos de produtos cria-
dos por alguns dos melhores
profissionais do design nacio-
nal. Tem de tudo: de carros a
peças de decoração e eletrodo-
mésticos que fazem parte do
dia a dia. No total, estarão ex-
postos, a partir das 19 horas,
88 produtos premiados na
quarta edição do IDEA/Brasil,
o mais importante concurso
de design do País.

“Eles foram selecionados en-
tre os 400 inscritos deste ano”,
conta Joice Joppert Leal, organi-
zadora do evento. Entre as cate-
gorias estão Casa, Comerciais &
Industriais, Transporte e Escri-
tórios.

A premiação nacional é um
braço do evento mãe, o Interna-
tional Design Excellence Award
(IDEA), que existe nos Estados
Unidos desde 1980. Uma década
depois, o evento ganhou prestí-
gio internacional e hoje reúne
profissionais de todo o mundo.
O Brasil, porém, foi o único país
escolhido até agora para receber
parte do evento. E os seleciona-
dos na premiação nacional tam-
bém concorrem lá.

Os inscritos concorrem aos
prêmios ouro, prata e bronze de
cada categoria. Da edição brasi-
leira, saíram 20 ouros.

Entre eles está uma mesa pro-
jetada no Maranhão que dá a im-
pressão de poder sair andando
sozinha a qualquer momento. Is-
so porque o designer João Rapo-
so, sócio do escritório Quadran-
te, substituiu os tradicionais pés

por um conjunto de pernas escul-
pidas. É uma das peças lúdicas
do concurso.

A Fiat foi campeã na catego-
ria Design de Estratégia, com o
Mio. Trata-se de um carro con-
ceito, criado a partir de ideias
mandadas por mais de 2,6 mi-
lhões de internautas, de mais
de 160 países. É o primeiro car-
ro criado com a participação de
eventuais usuários, que deram
sugestões do que seria um car-
ro ideal para o futuro. O Mio
ainda ganhou bronze na dispu-
ta internacional nos Estados
Unidos.

Outro vencedor foi o Bar Nú-
mero, nos Jardins. O projeto, as-
sinado por Isay Weinfeld, levou

bronze na categoria ambiente.
Ao todo, dez brasileiros se de-
ram bem lá fora. Mas nenhum
trouxe para a casa o ouro.

O IDEA funciona como uma
espécie de selo de qualidade
mundial. Apesar de não ter prê-
mio em dinheiro, ele dá exposi-
ção na mídia e, consequentemen-
te, favorece novos negócios e
parcerias aos designers.

“Inscrevi meu projeto, por-
que preciso viabilizá-lo comer-
cialmente”, diz João Marcos Del-
la Rosa, de 48 anos, de Blume-
nau. Ele ganhou ouro no Brasil
com o projeto de um tecido de
algodão que pode ser usado co-
mo adesivo na parede. “É o pri-
meiro modelo em algodão fei-
to com estampa digital”, diz.

Iniciantes. Há também
uma categoria Estudante.
Nela, o campeão foi Wil-
liam Yoshio Kimura, de 27
anos, que inscreveu seu projeto
de conclusão de curso na Facul-
dade de Arquitetura e Urbanis-
mo da USP. Kimura deu nova
cara a um equipamento comum
em escritórios – o bebedouro de
água com garrafão azul de plásti-
co. “Ele foi parar na parte infe-
rior do bebedouro para facilitar
a recarga”, explica. “A água é
bombeada com um compressor
para cima. E a torneira é regulá-
vel. Queria facilitar o acesso a
portadores de deficiência.”

A exposição no Conjunto Na-
cional vai até 26 de agosto.
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