
D
iversidade é palavra chave pa-
ra a compreensão do design
produzido hoje no Brasil.
Quer se tratem de artefatos
populares e anônimos, obje-
tos artesanais, industrializa-
dos, ou ainda aqueles produ-

zidos na interface desses processos, é cada
vez maior a oferta de produtos criados por
brasileiros colocados à disposição de consu-
midores não só do País, mas de todo o mundo.
Natural, portanto, que em qualquer iniciativa
que tenha como meta assinalar o atual estágio
da produção nacional, o assunto ocupe o cen-
tro das discussões.

“O design, nos últimos anos, não só se redi-
recionou, mas ampliou seus focos de interes-
se”, argumenta a crítica de design e curadora
geral da 4.ª Bienal Brasileira de Design, Maria
Helena Estrada. “A vocação natural do brasi-
leiro em trabalhar com as mãos caracteriza
muito do que chamam hoje de brasilidade apli-
cada ao design: uma produção espontânea, co-
lorida, de bom humor”, argumenta. Para ilus-
trar a linha mestra da exposição, ela concebeu
a mostra Da Mão à Máquina, com cenografia
de Marko Brajovick e em cartaz até 31 de outu-
bro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Os objetos – de criações espontâneas, co-
mo brinquedos populares, a máquinas com-
plexas, como lanchas e aviões, apresentadas
por meio de maquetes – foram escolhidos
mais por suas qualidades físicas do que pro-
priamente formais. “Ao selecionar o mobiliá-
rio de madeira, por exemplo, optei apenas por
peças que fazem uso de estruturas muito fi-
nas na sua elaboração. Por razões de tecnolo-
gia, sustentabilidade e, por que não, estéti-

cas”, salienta.
Outra de suas preocupações: destacar produ-

tos obtidos pela atuação direta de designers pro-
fissionais junto a comunidades de artesãos de
todo o País. “Uma parceria que tem se revelado
eficaz, na medida em que imprime uma lingua-
gem contemporânea, aumentando o valor agre-
gado ao artesanato nacional”, pontua.

Entre os produtos industrializados, o desta-
que fica por conta da apresentação, ao vivo, de
diversas técnicas de produção de uso ainda re-
cente no Brasil. “São tecnologias derivadas do
que no início se denominava prototipagem rápi-
da e que hoje ganharam novas aplicações”, expli-
ca a curadora, que incluiu na montagem da mos-
tra a performance permanente de maquinário
de última geração. “A bienal é uma iniciativa da
Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais e do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, o que implica, cla-
ro, no desejo de exportação”, afirma.

Não por acaso, a década de 50, período refe-
rencial para a implantação da indústria nacio-
nal, recebeu tratamento especial por parte da
curadoria, que procurou demarcar o momento
de transição do artesanato para a produção se-
mi-industrial, por meio de três móveis até então
ignorados pelas edições anteriores do evento:
as cadeiras de Flavio de Carvalho, Paulo Men-
des da Rocha e Lina Bo Bardi integrantes da
coleção Modernos Brasileiros, editada pela ex-
tinta Nucleon 8, nos anos 80.

“Apesar da ênfase no produto industrializa-
do, não acredito ser possível um país se tornar
global antes de ser local. E esse caminho passa,
naturalmente, pelo artesanato”, considera Ma-
ria Helena, que atribui grande parte da atual
visibilidade do País no exterior ao trabalho dos

paulistas Fernando e Humberto Campana.
“Eles apresentaram ao mundo o jeito livre, leve
e solto do brasileiro de fazer design”, comenta
ela, sabidamente uma das “descobridoras” da
dupla brasileira de maior prestígio no cenário
internacional do design.

Outro brasileiro de projeção internacional, o
carioca Sergio Rodrigues ganhou retrospectiva
específica, que passa em revista seus quase 60
anos de criação ininterrupta. “Não foi minha in-
tenção reverenciar grandes nomes nem come-
morar a atual visibilidade do Brasil no exterior,
mas sim apresentar, da forma mais completa pos-
sível, o design produzido hoje no País. Mas é
claro que minhas escolhas representam uma si-
nalização para a indústria e para os profissionais
internacionais que visitarão a bienal”, admite.

A Bienal Brasileira de Design, que tem como
sede o Palácio das Artes de Belo Horizonte, fica
em cartaz até 31 de outubro. Além da mostra
principal, múltiplas manifestações, exposições
temáticas, seminários e workshops acontecem
em diversos pontos da capital mineira. Para ter
acesso à programação completa, consulte o site:
www.bienalbrasileiradedesign.com.br.
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01 Banco Bota Banca, de Jonas Carnelossi e Bruna Monachini, inspirado no

universo das feiras 02 Vasos da coleção Lã em Casa, feitos por artesãs gaúchas

sob coordenação das designers Tina Moura e Lui Lo Pumo 03 Estante Poleirinho,

de Rodrigo Braga França e equipe 04 Mesa lateral Deslok, de Bernardo Senna

05 Banquetas Sela, da designer Flavia Pagotti Silva 06 Vaso da série Kony, de

Zanini de Zanine 07 A crítica de design e atual curadora da Bienal de Design

Maria Helena Estrada
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2012, Casa, p. 18-19.




