
V
isitar o estúdio do londrino
Lee Broom, em Shoreditch, les-
te de Londres, vem se tornan-
do uma tradição entre os fre-
quentadores do Festival de De-
sign de Londres. Se não para
conhecer as últimas criações

de um dos mais promissores nomes do design
britânico, ao menos para conferir, in loco, ca-
da metamorfose de seu showroom. Pequeno
e situado em uma rua estreita e pouco ilumina-
da, ele se apresenta totalmente irreconhecí-
vel a cada edição do evento.

“Este ano resolvi transformá-lo na ‘Loja do
bulbo de cristal’: um armazém completo, com
piso de serragem, balcão de mogno e até lojis-
ta”, explicou Broom ao Casa, em meio ao espa-
ço algo surreal que bem abrigaria qualquer
uma das reinações de Harry Potter. Mas que
também caiu como uma luva para receber sua
mais recente criação: o bulbo Crystal, produzi-
do pela Cumbria, o último produtor de cristal
de chumbo artesanal ainda em atividade no
Reino Unido.

“Procurei dar uma interpretação contem-
porânea a uma loja tradicional. Equipamen-
tos e móveis antigos servem de pano de fundo
para mais de 150 bulbos suspensos ou arranja-
dos de forma especial: soltos em caixotes de
madeira, dispostos sobre a bandeja de uma
balança ou acondicionados em armários pesa-
dos, como se estivessem em um museu”, resu-
miu ele, lançando luzes sobre aspectos que
bem sintetizam suas principais preocupações
enquanto designer.

“Não consigo separar criação e processo de
fabricação. Me interessa produzir peças con-
temporâneas, mas levando em consideração
o patrimônio cultural de meu país. Daí a neces-
sidade que sinto de trabalhar com fabricantes

tradicionais. De estar ao lado deles do início ao
fim”, disse Broom, que aponta como inspiração
imediata para a Crystal o delicado trabalho de
lapidação dos artesãos locais, tradicionalmente
aplicado a copos, jarras e taças.

Uma atitude pouco convencional entre desig-
ners de sua geração, que tem suas raízes, por
certo, na sua pouco ortodoxa formação. “Come-
cei estudando teatro. Acho que vem daí um cer-
to sentido dramático que costumo imprimir a
meus objetos”, considera ele, salientando no
entanto, que foi a moda que o conduziu ao de-
sign de objetos. “Ganhei um concurso que me
levou a trabalhar com Vivienne Westwood e,
posteriormente, a estudar moda na Central
Saint Martins School, aqui em Londres”, con-
tou o designer.

Foi nessa época que, para subsidiar seus estu-
dos, Broom e a colega Maki Aoki começaram a
prestar assessoria de decoração para diversos
bares espalhados pela cidade, o que acabou por
sedimentar sua vocação inata em lidar com inte-
riores. “Até que decidimos dar um perfil mais
profissional ao trabalho e abrimos nossa própria
agência de design, em 2002. Trabalhamos juntos
até 2007 quando Maki foi para o Japão e eu deci-
di abrir meu negócio próprio.”

Batizada de Neo Neon, sua primeira linha de
móveis, de 2007, foi alvo de comentários elogio-
sos da crítica mundo afora e, desde então, o desig-
ner lança uma coleção por ano, com pontos de
venda garantidos em Londres, Paris, Nova York,
Hong Kong e Oriente Médio. Além de ser consi-
derado um dos principais nomes em atuação em

Menino
prodígio
Transitando entre o industrial e o decorativo, Lee Broom

reverencia a herança cultural inglesa em suas criações
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seu país, tendo acumulado 17 prêmios nas áreas
de design de interiores e produtos.

Em menos de uma década de atuação como
designer, Broom já assinou a criação de mais de
40 bares e restaurantes em todo o Reino Unido,
além de ter emprestado sua marca a mais de 60
produtos diferentes, entre móveis, luminárias e
acessórios decorativos. Todos com farta divulga-
ção em revistas especializadas de todo o mundo.
Menina dos olhos do designer, o bulbo Crystal,
por exemplo, acaba de ser indicado para concor-
rer à categoria de design do ano de 2012 pela
revista britânica Elle Decoration, uma espécie
de bíblia do setor.

“Crystal combina o industrial e o decorativo,
transformando a luz nossa de cada dia em um
verdadeiro espetáculo ornamental”, afirmou o
designer, tendo ao fundo o elegante pendente de
cristal, fundido um a um, que leva seu logotipo
impresso no soquete de bronze escovado. “Sozi-
nha ou em grupo ela cria um efeito de luz encan-
tador. Você não acha? ”, derrete-se o designer.
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01 O estúdio de Lee Broom em

Londres foi transformado em um

armazém, com serragem no piso e

móveis pesados de madeira, para

dar destaque a seus bulbos de

cristal 02 O designer londrino e

as peças de cristal penduradas

no teto ou expostas em caixotes03 Pendentes emoldurados04 O móvel antigo serve de vitrine

para as lâmpadas de Lee Broom,

que se inspirou no trabalho delicado

e artesanal da lapidação de cristal05 O balcão de mogno, até

com caixa registradora, compõe

o cenário pensado para a

apresentação de Crystal Bulb06 A bandeja da velha balança

serviu de base para uma

composição de lâmpadas
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Text Box
Fonte: Casa, ano 8, n 417, p. 18-19, 7 a 13 out. 2012.




