
O design contemporâneo 
se alia cada vez mais à alta 
tecnologia, unindo esfor-
ços para que o funcional ga-
nhe uma dimensão plena, 
onde a estética do belo re-
flete uma eficiencia no re-
sultado final. 
No começo do século XX, o 
design de certa forma virou 
as costas para as artes de-
corativas com o intuito de 
melhor acompanhar o de-
senvolvimento industrial, 
centrado mais sobre a fun-
ção do objeto no ambiente e 
a importância de sua estru-
tura em relação à forma. A 
Bauhaus, na Alemanha, já 
projetava, na década de 20, 
uma visão high-tech, antes 
do fluxo revolucionário 
que a indústria proporcio-
nou, modificando o cotidia-
no das pessoas. 
O Futurismo, na ltália, tam-
bém se caracterizou por 
prever e idealizar uma era 
tecnológica em que a velo-
cidade predominaria em 
todos os sentidos. O design 
se desenvolveu ampla-
mente no século XX, visan-
do, sobretudo, a criar obje-
tos enfocados no funcional 
e no estético conforme os 
imperativos da produção 
industrial. 

Nos anos 70 e 80, um Novo 
Design nasce u na Itália que 
primava pela fantasia, pela 
surpresa em detrimento do 
funcional, mas contribuiu 
notavelmente no apuro do 
design industrial alcan-
çando uma plataforma de 
extrema eficiência enrai-
zada na criatividade. 
Na Suíça, que sedia, entre 
tantas instituições de pes-
quisa —como o famoso 
CERN (Centro Europeu de 
Pesquisa Nuclear)—, o 
maior laboratório de física 
das partículas do mundo. 

diversas empresas inves-
tem pesadamente na busca 
de novas tecnologias, aco-
plando um design revolu-
cionário com inovações 
marcantes, uma meta se-
guida à risca, surgindo as-
sim produtos belíssimos 
que espelham verdadeiras 
obras de arte no que diz res-
peito ao fluxo da engenho-
sidade. 
Na área de sistema de sons, 
a renomada marca suíça 
Geneva, que abriu recente-
mente um belíssimo espa-
ço em São Paulo localizado 
à Alameda Lorena, expõe 
exclusivamente sua linha 
de produtos, unindo inova-
ção e virtuosismo artesa-
nal para os consumidores 
de bom gosto. A famosa 
empresa em seu laborató-
rio na Suíça com uma equi-
pe de designers e enge-
nheiros depontalevoupelo 

menos 10 anos para desen-
volver a tecnologia que 
permite que o som se pro-
pague em todo o ambiente 
com uma única peça. Os ga-
binetes da marca são de 
uma qualidade surpreen-
dente, todos são feitos a 
mão, o processo de fabrica-
ção leva mais de uma sema-
na. 
O acabamento é impecá-
vel, utilizando um autênti-
co nogal americano, ma-
deira de qualidade inques-
tionável que é lixada ma-
nualmente. A aparência 
brilhante do gabinete re-
sulta da aplicação de 8 ca-
madas de lacapara piano. O 
requinte é tanto que a revis-
ta "Wired" chegou a com-
parar Geneva a um 
Steinway pela notável qua-
lidade de som no nível de 
um piano de concerto. 
Externamente, as cobiça-

energia em comparação 
com outros equipamentos 
de áudio convencionais. 
Uma verdadeira obra pri-
ma da arte e da tecnologia, 
que propicia uma sonori-
dade inigualável, um esté-
reo fantástico, tudo em um 
(allinone). 
O privilegiado espaço da 
empresa nos Jardins deve 
ser visitado por todos que 
apreciam design e sonori-
dade musical, uma incur-
são que faz a mente viajar 
em dimensões oníricas es-
timulando o florescer da 
criatividade em todas as 
estações do ano. 
O design reflete as trans-
formações culturais de 
uma época sendo extrema-
mente vinculada a uma 
concepção inovadora e ar-
tisticamente envolvente, 
arte e design se conectam 
apesar de ambas serem in-
dependentes, mas ele-
mentos comuns confir-
mam uma sutil sintonia 
que enobrece a forma ini-
cial, o protótipo a ser mani-
pulado pela indústria, um 
longo caminho desde o es-
boço. 

Passando pelas diversas 
correntes artísticas como 
Arts & Crafts, Art Nouveau, 
Deutscher Werkbund, Fu-
turismo, Dadaísmo, Sur-
realismo, Cubismo, De Sti-
jlr Construtivismo Russo, 
Bauhaus, Realismo Socia-
lista, Art Déco, Escola de 
Ulm entre tantas revolu-
ções estéticas, percebe-se 
que o design obteve subsí-
dios e influencias que dina-
mizaram perspectivas re-
volucionárias, representa-
tivas de momentos cruciais 
na história da humanidade 
no avanço cultural e tecno-
lógico, notadamente das 
últimas décadas. 

das peças da Geneva, já ex-
postas em eventos fashion 
e de decoração, nas cores 
preta, branca, vermelha e 
madeira, possuem uma 
aparência clean, mas por 
dentro utiliza-se a tecno-
logia mais avançada exis-
tente na atualidade, e bre-
vemente será lançada uma 
nova cartela de cores. A en-
genharia suiça conhecida 
pela sua alta precisão de-
senvolveu múltiplas fun-
ções num único aparelho 
eletrônico de última gera-
ção com uma acústica per-
feita, empregando os me-
lhores componentes de-
senvolvidos pela empresa. 
Os produtos oferecem in-
tensa amplificação digital 
num gabinete de madeira 
laqueada como um piano 
de cauda, uma perfeita in-
tegração com o requinte 
artesanal, técnico e artísti-
co, pois cada peça repre-
senta em si a concentração 
da criatividade na enge-
nharia sonora, testemu-
nho de um humanismo la-
tente que a música propor-
ciona. 

Simplicidade, estilo e so-
fisticação são destaques 
do design da Geneva, ten-
do sido considerado inter-
nacionalmente com um 
dos produtos eletrônicos 
que mais respeitam o meio 
ambiente pela eficiência 
energética como pela re-
dução de resíduos ao longo 
da fabricação. 
Um sistema de som esté-
reo com inúmeros recur-
sos de fácil utilização, num 
simples gabinete que in-
clui alto-falante estéreo, 
CD player, rádio FM e en-
trada auxiliares, além de 
um dock para iPod/iPhone 
e um amplificador digital 
que consome 80% menos 

A Pinacoteca do Estado apresenta a re-
trospectiva de Carlos Cruz-Diez "Cor no 
Espaço e no Tempo" com 150 obras: pin-
turas, desenhos, gravuras e vídeos rea-
lizados entre 1940 e 2000. 

Na Galeria Raquel Amaud foi aberta a 
mostra "A Quadratura do Circulo - Parte 
II" ,com obras de Carla Chaim, Célia 
Euvaldo, Félix Gmelin, Francesco Arena e 
Nuno Sousa Vieira. Local: R. Fidalga, 125. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 13 jul. 2012. Shopping News, p. 16.




