
U
m total de apenas 11 peças,
produzidas por 11 profissio-
nais. Uma mostra enxuta,
reunindo em sua maioria de-
signers em início de carreira
e com pouca, ou quase ne-
nhuma, projeção internacio-

nal, mas que acabou por se revelar um dos
melhores momentos da semana de design de
Miami, no início do mês. Trata-se de Inven-
tory 2: Soul Does Matter (em livre tradução,
Inventário 2: alma realmente importa), expo-
sição com curadoria da brasileira Thais Fon-
tenelle, em cartaz no Buena Vista Bulding,
coração do bairro do design.

“Meu objetivo foi estimular os sentidos e

inspirar conversas frescas sobre o design e seu
papel em nossas vidas”, explica a curadora, ca-
rioca de nascimento, atualmente morando em
Miami, onde atua como gerente do Luminaire
Lab, um showroom de 750 m², criado para ser
uma vitrine do design de vanguarda internacio-
nal e que tem se destacado por hospedar pales-
tras, eventos e exposições de ponta.

“Uma peça de design deve ter obrigatoria-
mente uma função. Esta é, na minha opinião,
uma distinção fundamental, felizmente com-
partilhada por todos os designers do Inventory
2”, diz a curadora sobre seu mais recente traba-
lho. Segundo ela, pensado para funcionar como
plataforma de lançamento para designers re-
cém-chegados à cidade: profissionais de nacio-

nalidades e abordagens distintas, mas que, ain-
da assim, manifestam objetivos comuns.

“Uma vez reunidos, todos esses objetos forma-
ram um conjunto coeso, o que tornou a aprecia-
ção de cada um deles uma experiência mais ri-
ca”, afirma Thais, sobre o resultado de sua sele-
ção. O acervo reuniu criações improvisadas, qua-
se inspiradas apenas pela necessidade, até traba-
lhos altamente elaborados, como Capela, uma
câmara de meditação em formato orgânico, pro-
jetada pelo arquiteto venezuelano Luis Pons. “A
Capela simboliza a própria vida. Como um casu-
lo, é fonte de proteção e renascimento”, disse o
arquiteto, diante do espaço feito com 69 painéis
de tecido branco e translúcido, que, cortados em
formato elíptico, determinaram um ambiente
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● A mostra
foi pensada
para lançar
jovens
designers
de Miami,
profissionais
de diferentes
nacionalidades
e abordagens,
mas com
objetivos
comuns.
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oval, equipado com um banco e um sistema de
iluminação LED de alta performance, capaz de
dotar o espaço de diversas condições de luz.

Mais que um objeto, uma quase arquitetura,
construída com o objetivo de acolher de forma
envolvente até quatro ocupantes; projetado, em
todos os seus detalhes, para oferecer o máximo
de conforto durante as sessões de meditação.
Como ingredientes a mais, recursos de som e
aromaterapia, que oferecem a seus usuários a
possibilidade de desfrutar de toda a atmosfera
calmante e terapêutica do local. E não necessa-
riamente sozinhos.

Igualmente acopladas ao objeto, câmeras pro-
piciam aos interessados a comunicação direta,
via internet, com especialistas de diversas áreas

do universo holístico. Por fim, quando não em
uso, tal qual uma gigantesca luminária, a Capela
segue iluminada, na expectativa da próxima ses-
são. “Nela deixamos as distrações do mundo co-
tidiano para fora. Somos capazes de ampliar nos-
sa capacidade de se reconectar à fonte de energia
que está dentro de nós e que está sempre disponí-
vel no universo”, pondera Pons.

Quase frugal de tão simples, Stormy Wea-
ther, conjunto de luminárias criada pelo ameri-
cano Laz Ojalde, serve de contraponto direto à
sofisticada elaboração proposta pela Capela.
Feito com latas vazias de produtos em conser-
va, recolhidas em restaurantes, é, antes de mais
nada, um bem-sucedido exercício de sustenta-
bilidade. Apesar de construído com um mate-

rial que seria, de outra forma, descartado, cada
um de seus pendentes flerta abertamente com
os conceitos de exclusividade e sofisticação,
uma vez que têm edição numerada e limitada a
apenas cinco unidades.

Segundo Thais, enquanto a apresentação ini-
cial do grupo, que aconteceu em fevereiro deste
ano em Nova York, tinha como objetivo imedia-
to apresentar os próprios designers, desta vez,
em Miami, a ideia foi deslocar o foco para os
produtos, que, não por acaso, se apresentaram
visivelmente mais bem elaborados. “Em feve-
reiro, a ideia era dizer, sim, aqui estamos nós.
Agora é chegada a hora da produção falar por si.
É hora de os produtos dizerem ok, nós também
existimos”, conclui.
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01 Painéis de tecido branco

translúcido cortados em formato

elíptico formam o espaço para

meditação Capela, do venezuelano

Luis Pons 02 Banco e sistema de

iluminação LED, com diferentes

condições de luz, criam o

necessário conforto para meditar03 Espreguiçadeira Vértebra, de

madeira, criada por Jacob Brilhart04 A luminária Stormy Weather

foi feita com latas vazias de

produtos em conserva pelo

americado Laz Ojalde05 A curadora da mostra, a

brasileira Thais Fontenelle
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 dez. 2011, Casa, p. 16-17.




