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ções dos irmãos Fernando e Humberto 

Campana no quesito bizarrice. Os bra-

sileiros são, por sinal, uma das fontes 

de inspiração para Valentina. "Eles 

colocaram o Brasil de volta ao cená-

rio do design contemporâneo", 

diz a artista. Sobre o País, ela 

não economiza elogios. "O 

Brasil e os brasileiros são 

cheios de vida, cor e senso de 

humor", afirma. "Tudo a 

ver com a minha arte." 

Apesar de pouco conhecida 

no mercado local, Valentina acre-

dita que a boa arte não tem delimi-

tações geográficas, como no caso 

dos Campana, nascidos no interior de 

São Paulo. Da mesma maneira que eles 

conquistaram admiradores não só no 

País como nos diferentes cantos do 

mundo com suas obras inusitadas, a 

designer mexicana deixou a Cidade do 

México para fixar base em Londres, 

onde mora atualmente. A part ir daí, o 

destaque internacional foi inevitável. 

Muito de seu sucesso se deve ao cres-

cente interesse dos consumidores abo-

nados pelo design-arte. "O artista que 

segue esse conceito tem mais liberdade 

de criação, não fica limitado com a pro-

dução em série", 

afirma Débora 

Gigli, professora 

do Centro 

Universitário Belas 

Artes, em São Paulo. 

Segundo ela, esses artistas seguem à 

frente de seu tempo. "Por não ter tanto 

compromisso com o funcional, eles são 

capazes de lançar tendências e não ape-

nas copiá-las." É por esse motivo que 
pagar até R$ 15 mil para ser dono de 
uma das peças conceituais de Vai 
Gonzalez - como a "The Ghost of a 
Chair" (o fantasma da cadeira, em 
português), uma das preferidas da 
designer - passa a ser tolerável. 

Sem deixar de lado a criatividade, a 

artista mexicana tenta aliar ao máximo 

o design e a funcionalidade. Nem sem-

pre é fácil, já que deve ser um pouco 

incômodo ficar sentado por muito 

tempo em uma cadeira com pelos que 

imitam os espinhos de um cacto, como 

no caso da colorida "The Prickly Pair 

Chairs" (o par de cadeiras espinhosas) 

ou feita de galhos de árvores, como a 

"The Wild Botched Chair" (a selvagem 

cadeira estragada). "No fim, eu sou uma 

designer de mobiliário e quero que as 

pessoas se interessem por minhas cria-

ções e, quem sabe, comprá-las", afirma. 

Apaixonada por arte moderna, ela reali-

zou mais de dez feiras e semanas de arte 

na Europa e nos Estados Unidos, nos 

últimos dois anos, mas não se desliga do 

México. Quase todas as suas cria-

ções remetem à 

história e ao 

colorido de seu 

país, algumas 

vezes misturadas 

ao tradicional design 

europeu. "A arte de Vai 

Gonzalez pode parecer 

até um pouco exagerada, 

mas é uma maneira muito 

interessante e divertida de 

tratar a decoração", afirma 

' Ricardo Schwab, professor da 

Panamericana Escola de Arte e 

Design, de São Paulo. "Acho 

que pode fazer muito sucesso 

em um país tão plural quanto o 

Brasil." Em tempo: as cadeiras 

de Valentina Gonzalez podem 

ser adquiridas pela internet. A ut
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 753, p. 70-71, 14 mar. 2012.




