
N
ascida em Seul, Soojin Kang
formou-se em Design de Mo-
da pela Central Saint Mar-
tins College of Art and De-
sign, em Londres, em 2006.
Posteriormente, em seu cur-
so de mestrado, desenvol-

veu tese baseada em pesquisas ligada à mani-
pulação de tecidos. Seus trabalhos mais recen-
tes, por exemplo, procuram acrescentar à te-
celagem elementos normalmente alheios a
seu universo. Caso de cadeiras e bancos.

“Nunca vi com bons olhos a ideia do descar-
tável. Para mim, enquanto designer, não faz
sentido conclamar os consumidores a com-
prar mais do que precisam. Ou a simplesmen-
te jogar fora o que possuem, sem valorizar
seus objetos. Contra essa anomalia, procuro
lutar com todas as minhas linhas e agulhas”,
comentou a designer sul-coreana durante a
abertura da mostra The Threads that Bind us
(os fios que nos unem), um dos sucessos da
Semana de Design de Milão, em abril.

Incorporando uma cadeira ao tramado de
lã de um tapete, ou criando um assento com
pedaços do móvel combinados ao material,
Soojin se propõe a definir uma nova estética.
Pronta a ultrapassar as fronteiras entre arte e
design. Ou, ainda, capaz de questionar a pró-
pria natureza dos produtos têxteis (presumi-
velmente flexíveis) e das peças de mobiliário
(ao que se espera, rígidos).

Um dos destaques da mostra, com a cura-
doria dos italianos Barbara Brondi e Raino
Marco, a obra da designer sul-coreana vem se
integrar a toda uma série de trabalhos origi-
nais, nos quais o material “tecido” se reveste

de interpretações significativas, tendo como
ponto de partida fios flexíveis e de natureza não
extensível. Submetidos a operações como bor-
dado, costura e tecelagem, sempre de forma sin-
gular e inovadora.

“Acho que o apelo da exposição vem do fato
de lançar um novo olhar sobre um ofício conside-
rado antiquado e banal”, afirmou Brondi. “Exis-
te também o impacto conceitual e a estranheza
de se deparar com objetos híbridos, como a ca-

deira Concrete, de Florian Schmid”, arriscou a
curadora, citando como exemplo um móvel pro-
duzido em um tecido aparentemente macio e
quente, mas que, por intervenção do designer, se
funde ao concreto, por natureza frio e estável.

Um projeto que joga por terra a crença de que
uma superfície de pano não é suficientemente
resistente para se sentar. “Uma vez impregnado
com cimento e unido por fios, o tecido pode ser
modelado e demora apenas 24 horas para endu-

Unidos
por um fio
Em exposição coletiva em Milão, designers fazem da tecelagem,

em seus múltiplos formatos, o ponto de partida de suas obras
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recer. Como vantagens adicionais, o móvel resul-
tante pode ser usado tanto em interiores quanto
exteriores e ainda é à prova de fogo”, pontuou.

A dupla baseada em Hamburgo Marcel Besau
e Eva Marguerre tem também no desenvolvi-
mento de novos produtos têxteis a partir de pro-
cessos não convencionais seu principal foco de
interesse. Caso de Ninho, banco exposto em Mi-
lão, que propõe um uso inovador para fios con-
vencionais. Com edição limitada a 100 unidades,

são móveis que transmitem a sensação de ser
estruturados por fios de lã – e de fato o são. Só
que embebidos em fibra de vidro transparente, o
que lhes confere uma resistência inesperada.

Mas, para além de todas as inovações produti-
vas apresentadas pela mostra, para o chinês
Kwangho Lee, autor das poltronas Obsession –
em que tiras de couro aparecem trançadas a cor-
das de náilon –, foram fatores de ordem emocio-
nal que mais pesaram na decisão de se embre-

nhar por entre fios e tramas na produção de mó-
veis. Todos eles cosidos à mão, em um processo
que pode durar semanas.

“Meu avô foi sempre minha principal motiva-
ção. Ele fazia as ferramentas que utilizava em
casa e na fazenda e, depois que ele faleceu, eu
percebi quão valioso era o fazer as coisas à mão.
As obras artesanais podem trazer significado pa-
ra as coisas mais comuns, o que raramente acon-
tece com o produto industrial”, afirmou Lee.
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01 Os bancos Ninho, do Studio

Besau Marguerre, são feitos de fios

de lã embebidos em fibra de vidro

02 Do estúdio alemão LlotL Lllov,

lampâda de chão com fios de PVC

trançados 03 Poltrona da série

Obsession, do chinês Kwangho

Lee 04 Do designer Florian

Schmid, cadeira Concrete, feita

de tecido e concreto 05 Banco
da sul-coreana Soojin Kang

06 Work in progress, objetos

revestidos por fios plásticos

tramados, de Loredana Bonora

07 Tapete de Soojin Kang
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2012, Casa, p. 16-17.




