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O designer

inglês

Tom Dixon,

conhecido

por suas

luminárias

E
m tempos de vacas magras,
possuir um objeto que leva a
assinatura do designer inglês
Tom Dixon pode não caber no
orçamento da maioria dos con-
sumidores da Inglaterra. O
mesmo não pode ser dito, no

entanto, da sua mais nova coleção de objetos,
a Eclectic, que acaba de chegar às lojas do país
e que, ao que tudo indica, não deve demorar
muito para desembarcar também por aqui.

“Eclética é uma coleção de objetos co-
muns, banais até, mas que, por sua confecção
e pelos materiais elaborados, se tornam ex-
traordinários”, afirma Dixon, diante da mis-
celânea de artefatos úteis e decorativos – ou
meras excentricidades – fabricados com ma-
térias-primas pesadas e resistentes como fer-
ro, cobre fundido e mármore. Alguns brilhan-
do em acabamentos ultrapolidos. Outros,
discretamente se insinuando em branco ou
preto foscos.

Trata-se de um apanhado de objetos díspa-
res que comportam desde funções específi-
cas – como as de quebra-nozes, balde de
champanhe, seguradores de porta ou candela-
bro – ou apenas reproduzem formatos caros
ao universo do designer. Caso das miniaturas
de sapatos Brogue, seu modelo preferido,
que ganhou versão de alumínio fundido, com
dois acabamentos, podendo funcionar como
peso de papel, apoio para livros ou simples-
mente ser um item colecionável.

O desenho de uma fábrica britânica da épo-
ca da Revolução Industrial se transforma em
um divertido cofre, escondendo fendas para
a entrada de moedas em seu telhado. Sobre
bronze ou cobre, o martelamento é técnica
revisitada em duas criações: os delicados va-
sos Bash e a linha Hex, de recipientes de co-
bre martelado em padrão hexagonal.

Para a vida toda. Mas, seja qual for o uso que
se venha a fazer deles, para os entusiastas da
obra do designer – e da própria iconografia
britânica – a coleção não deixa nada a desejar.
Realeza e orientalismo são, por exemplo, os
temas evocados nas velas perfumadas. Cada

Em sua segunda marca, Tom Dixon cria

coleção de relíquias contemporâneas
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Os vasos Bash,

de bronze, são

moldados à

mão e custam

em torno de

€ 235 (cerca

de R$ 612).

Abaixo, os

suportes

para velas

aromáticas,

que também

podem ser

usados como

vasos ou

porta-objetos

depois que

as velas

acabarem
l
O quebra-nozes

de ferro está

entre as peças

da coleção

Eclectic. Custa

€ 65 (R$ 170)
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uma contida em um pote de metal
polido com tampa de mármore que,

após o fim da vela, pode ser utilizado
como porta-objetos ou vasos. “Elas ofere-

cem uma sensação aromática realmente parti-
cular”, conta Dixon.

Assim, Orientalist, embalada em bronze, suge-
re um casamento indiano com imensas guirlan-
das de pétalas de rosa e paus de canela. A cidade
de Londres – com seu cheiro de tijolo vermelho,
segundo o designer – é reverenciada pelo mix de
açafrão, urtigas e do perfume salgado do Rio

Tâmisa, tudo acondicionado em cobre. Por fim,
Royalty: uma reminiscência da hora do chá, que
remete ao cheiro do chá Earl Grey, biscoitos e
geleia de morango, em pote de níquel.

“Procurei pensar cada uma das peças que
compõem Eclectic como um objeto único, para
ser usado ou oferecido, mas antes de tudo para
ser estimado. Trabalhei com materiais resisten-
tes, técnicas e formatos atemporais, de modo
que me atrevo a acreditar que elas são capazes
de durar toda uma vida. Ou mesmo ir além de-
la”, conclui o designer. / MARCELO LIMA

l
As miniaturas

de sapatos

podem ser

usadas como

peso de porta

ou apoio de

livros. Ao lado,

o cofre tem o

desenho de

uma fábrica

da época da

Revolução

Industrial

c
O peso

de porta,

disponível

nas versões

cobre e ferro,

também

pode ser um

acessório de

mesa para o

escritório

c
Da série Hex,

o balde de

champanhe

de cobre

martelado

também

serve como

vaso de flores
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Text Box
Fonte: Casa, ano 8, n 417, p. 20-21, 7 a 13 out. 2012.




