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O design italiano, com seus processos de fabricação que 
dão inveja ao resto de mundo, ou o design holandês, que é 
certamente o responsável por iniciar a discussão design/arte 
e abriu os olhos da indústria criativa para peças exclusivas 
ou em edição limitada são bons exemplos. Temos ainda 
o icônico design escandinavo que, entra tendência sai 
tendência, continua inspirando o mundo e ensinando que 
minimalismo combina com qualidade, estilo e conforto. 

Agora chegou a vez de Israel marcar seu lugar no mapa do 

design mundial. Esse novo e pequeno país, com histórico 

turbulento e tradições tão díspares das nossas, está 

produzindo uma nova safra de designers que rapidamente 

estão mostrando ao que vieram. 

Para se ter uma ideia do burburinho em torno desses novos 
talentos, na úl t ima semana de design de Mi lão (em abril 
deste ano), duas exposições foram inteiramente dedicadas 
ao país, atraindo atenções da mídia do mundo inteiro. 
Claro que quando falamos de design made in Israel logo 
vem à tona nomes bem conhecidos como Ron Arad e 
Arik Levy, mas a nova geração de criativos parece estar 
mais atenta à cultura de seu país, e está buscando uma 
identidade que é condizente com seu entorno. 

"Israel tem uma energia urbana única, a qual serve de 

alimento para os designers. A mistura das culturas árabe 

e europeia, trazidas pelas pessoas que formaram esse país 

há cerca de 6Q anos, criou um tempero especial, uma 

socialização brusca. E sim, isso está intrínseco na indústria 

criativa daqui", explica Einat Kayless Argaman, dona do 

blog Designbreak, especializado em design e designers 

israelense. 

Porém, justamente pelo fato de ser um país t ão novo 

e com tanta histór ia, onde o design é uma disciplina 

muito recente, há uma certa controvérs ia entre os jovens 

designers. Enquanto alguns fazem questão de utilizar a 

prof issão como meio de comun icação com o mundo, 

expressando sua herança cultural, outros acham que 

é preciso ir a lém das t radições, ser mais cosmopolita, 

mesmo que isso signifique ser menos comercial. O que 

todos t ê m em comum é a capacidade de inovar, de olhar 

o design de forma inusitada, questionar e apresentar 

soluções viáveis e intrigantes. 

"As l imitações da indústr ia local e a intensidade de 

acontecimentos na região em que vivemos exigem 

soluções criativas para garantirem a sobrevivência. E 

designers são, querendo ou não, influenciados por tudo 

que está ao seu redor, pela cultura na qual foram criados", 

explica Oded Friedland, fundador da MonkeyBusiness, 

marca que comercializa objetos decorativos online e tem 

sede em Tel Aviv. Oded acredita que o design israelense 

pode ir ainda mais longe. Ele é t a m b é m professor da 

Belazel Academy em Jerusalém e, em sua op in ião , o 

jovem designer israelense geralmente tem ó t imas ideias, 

"mas precisa aprender no aspecto estét ico para chegar ao 

nível dos italianos e japoneses." 
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Claro, não são apenas os israelenses que transformam a 

rotina em objetos palpáveis - entorno como inspiração é 

algo comum em qualquer lugar do mundo -, mas quando 

falamos de Oriente Méd io a realidade pode ser atípica para 

nós, para dizer o mín imo. 

O que para nós é notícia, para eles é realidade. Ran 

Elimelech que o diga. Antes de estudar design, trabalhou 

como médico do exército. Sua capacidade de transformar 

essa experiência (que certamente seria t raumát ica para 

a maioria de nós) em design é memoráve l . Ele explica: 
"durante meu tempo cuidando de soldados feridos em 
combate, eu aprendi a fazer torniquetes e me virar com 
pouco 'material' para agir em situações emergenciais. Por 
incrível que pareça, eu percebi algo de estético nisso, nessa 
improvisação." A semelhança éc la ra : as banquetas da linha 
Just a Stool são compostas por pedaços de madeira unidos 
por uma tira de tecido, com aspecto inacabado e simples 
propositadamente. "Meu projeto tem mais a ver com 
informação adquirida do que com o resultado em si." 
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Outro exemplo de algo negativo 
transformado em projeto vem 
das mãos de Guy Mishaly. Por 
coincidência, mais uma linha 
banquetas, só que desta vez a 
relação é mais óbvia. "A possibilidade 
de lidar com a destruição sempre 
me fascinou", diz ele. "Assim como 
a indústria da madeira floresceu na 
Escandinávia, a indústria de explosivos 
floresceu por aqui e infelizmente 
estamos acostumados a eles e às 
consequências do seu uso". 

Apesar do conceito por trás das 

banquetas Blast ser um tanto quanto 

assustador, o resultado é pra lá 

de interessante, já que cada peça 

produzida nunca será igual a outra. 

Guy coloca explosivos dentro de 

simples volumes geométr icos - como 

cilindros e cubos - feitos a partir de 

folhas de metal e conduz explosões 

controladas, transformando as formas 

comuns em banquetas funcionais e ao 

mesmo tempo bastante artísticas. 
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O foco nos processos produtivos está em alta no mundo do design, 
principalmente entre a geração mais nova de profissionais, que tem um olhar 
vis ionário (sem entrar na questão da ingenuidade ou falta de experiência no 
mercado), o que acaba amplificando as possibilidades do "fazer" produtos. 
Uma tendênc ia fort íssima dentro desse campo, que cresce a cada temporada 
e não dá sinais de que é apenas uma moda, é o resgate da manufatura 
artesanal. 

Se todo país ou região tem seu artesanato característ ico, em Israel não é 
diferente. Foi essa a base do projeto COD (Crafts Oriented Design) do recém-
graduado Rami Tareef. Segundo o designer, a tecelagem manual pode até 
ser algo que existe em várias partes do mundo, mas o que o levou a explorar 
essa técnica para seu belíssimo trabalho de g raduação foi a p rodução local 
que, conforme ele conta, é t rad ição na região há muitas gerações. A grande 
sacada do projeto - uma linha de cadeiras - é que a manufatura artesanal 
está muito bem combinada com a p rodução em massa. E esse é o objetivo de 
Tareef: mesclar dois mundos opostos e explorar o que ambos t ê m de melhor. 
O resultado prova que isso é possível. As peças são belíssimas e o visual grá f ico 
criado pela trama, ún ico. 
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Apesar de Israel ser um país de misturas, é impossível 
- para não dizer cl ichê - pensar em juda ísmo quando 
se fala de cultura israelense, afinal é o ún ico país onde 
a maioria da popu lação é judia. Como toda rel igião, 
existem rituais de passagem e datas comemorativas 
cheios de significados e t rad ição que se tornam um prato 
cheio de inspiração nas mãos dos designers. "Eu fui 
criado em uma famíl ia religiosa, eu nasci e cresci em um 
Kibbutz1, um lugar que na visão de muitos ocidentais é 
considerado ter r i tó r io ocupado. Não tenho como negar, 
isso me influenciou demais, é minha essência, portanto, 
virou parte do meu trabalho", afirma Pinchas Green, 
mencionando seu projeto de g raduação 
(ele acaba de se formar na Belazel Academy). 

Intitulado Jewish Legacy, o projeto consiste de quatro 
produtos, cada um relacionado com um feriado judaico: 
Purim Noisemaker para o Purim, Passover Seder Plate 

para o Pessach, Poncho -bandeira para o Dia da 
Independência e a Memorial Candle para o Dia da 
M e m ó r i a do Holocausto. 

Pinchas examinou a fundo os costumes e celebrações 
de cada um desses dias e as peças são o resultado da 
comb inação de t radições (coletivo) e seu própr io olhar 
e memór ias ( indivíduo). Apesar de ele não ter pretensão 
alguma de fazer com que as peças sejam integradas a 
tais datas, o designer acaba agregando um pouco dele 
mesmo em cada uma delas. 
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Michael Tsinzovsky foi outro que 

explorou o aspecto cultural para 

dar vida a um projeto. 0 curioso 

aqui é que ele não nasceu em 

Israel, e, mesmo morando lá há 21 

anos, consegue enxergar a mistura 

de identidades de uma outra 

forma. Por exemplo, algumas das 

peças da co leção Local Design 

utilizam os arabescos árabes como 

ponto de partida para o desenho 

final e t a m b é m t ê m inspiração 

no trabalho dos carpinteiros 

alemães que fizeram parte da 

f o rmação do país. A cadeira e 

mesa auxiliar da linha Coexistence 

surgiram a partir desse mix, que, 

segundo o designer, reflete bem a 

personalidade de Israel, "um país 

que tenta ser europeu em pleno 

Oriente M é d i o " . 

Michael complementa "eu queria 

trabalhar com material local e 

nada mais fácil de encontrar por 

aqui do que placas de metal 

galvanizado. Percebi que eu 

poderia estampar o desenho 

dos arabescos no metal e en tão 

to rná - lo mais forte. Todas as 

peças que fazem parte desse 

estudo são cheias desses 

significados, dessas parcerias. 

Afinal, Israel nada mais é do 

que um país de encontros, 

muitas vezes opostos, 

mas que acabam por se 

complementarem". 

O trio de designers por trás do estúd io Bakery t a m b é m utilizou esse conceito 
de opostos que se ajudam para criar uma peça que representasse a cidade de 
Jerusalém. Eles elegeram dois materiais como ponto de partida: o terrazzo, 

um tipo de pedra bem comum e barata na cidade, muitas vezes encontrada 
em revestimentos de pisos e paredes; e o ouro, uma matér ia -pr ima nobre, 
elegante e não t ão simples de encontrar. Ou seja, dois materiais cont rad i tó r ios . 

A partir daí, eles decidiram que objeto seria feito de forma que representasse 
bem o significado dessa comb inação inusitada. "Escolhemos fazer suportes 
para as velas do Sabbath, que são peças importantes no ritual sagrado de 
dar boas-vindas ao Sabbath. O objeto pode ter uma estética simples, mas 
carrega muita in fo rmação e a essência de Jerusalém, que é uma cidade única e 
mág ica" , explica Gilli. 

A história do sucesso do design israelense está apenas no início, e vale muito a 
pena ficar de olho no que está acontecendo por lá. Afinal, é sempre inspirador 
conhecer criações que surgiram de situações adversas, simplificando o design 
e fazendo dele o que realmente é: um solucionador de problemas que leva em 
conta a cultura, o dia a dia e as necessidades das pessoas. I 
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 37, p. 42-48, out./ nov./ dez. 2011.




