
P
ara o público especializado – mas
não só ele –, é uma das melhores
épocas para visitar a cidade. Co-
memorando seu 10.º aniversário,
o Festival de Design de Londres,
que aconteceu de 14 a 23 de setem-
bro,contou com 200 eventos – en-

tre mostras, lançamentos e encontros –, além de
três feiras paralelas: 100% Design, a mais tradicio-
nal, que este ano inaugurou novo formato; a Tent
London, a mais alternativa; e Designjunction,
uma espécie de mix das duas e, sem dúvida, a
melhor atração da temporada.

Tendo como centro nervoso o Victoria and

Na linha
de frente

Design. Festival de Londres reafirma sua posição de grande vitrine da produção jovem internacional
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Sellers. Ao
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mistura
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Ginger &
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Super Brands
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Albert Museum – locação que parece sugerir
aos designers uma fonte inesgotável de espa-

ços para intervenção –, o festival contou com
três circuitos para visitação: o Brompton De-

sign District, que congrega os principais show-
rooms em atividade na cidade; a região cen-
tral, com destaque para o bairro de Fitzrovia; e

o bairro de Shoreditch, a leste, o atual endere-
ço da vanguarda do design, com dezenas de

pequenas lojas, ateliês e galerias itinerantes.
Em alta no circuito internacional, o Brasil

também marcou presença na festa londrina.
Além da arquiteta Lina Bo Bardi, que teve uma
retrospectiva de seus trabalhos apresentada em
exposição organizada pelo British Council, a gale-
ria Fumi apresentou o mobiliário de forte apelo
conceitual produzido com madeira descartada
por trabalhadores da construção civil brasileira e
reelaborado pelo estúdio MK27, do arquiteto
Marcio Kogan, representante do País na Bienal
de Veneza (o evento vai até 25 de novembro).

Enfim, por qualquer ângulo que se olhe, uma
programação de peso, principalmente em se tra-
tando de uma cidade famosa por sua criatividade
exuberante e que, ao menos uma vez ao ano, se
propõe a abrir suas portas para discutir os rumos
da criação contemporânea. “Muito do que acon-
tece por aqui nestes dias é fruto da atuação de
pessoas que decidiram voluntariamente se fixar
em Londres, trazendo para cá muito de sua ma-
neira de viver. É esse ‘melting pot’ que torna nos-
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Gaga & Design
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sa cena tão vibrante e única”, declara Libby
Sellers, galerista e uma das mais respeitadas
vozes do design britânico atual.

Quem ela descobre e divulga não raro se
converte em unanimidade nacional, como
aconteceu com os jovens designers Max Lamb
e Peter Marigold. Este último com exposição
individualem cartaz na suagaleria recém-aber-
ta em Fitzrovia. Em comemoração ao festival,
Libby apresentou também Hot Tools, mostra
de peças de vidro elaborada por oito alunos da
Universidade de Arte de Lausanne (Ecal), na
Suíça, sob a liderança do Ronan Bouroullec e
do soprador Matteo Gonet.

“A ideia foi pensar novas formas de proje-
tar ferramentas e moldes para a indústria do
vidro. Não havia o objetivo de se chegar a uma
peça acabada. Ainda assim, sentimos ser váli-
da a exposição”, conta Libby. A mostra foi uma
das que tiveram maior repercussão no festival
e, não por acaso, apresentou peças confeccio-
nadas em um dos materiais mais utilizados
por designers e fabricantes presentes nas fei-
ras temáticas (ver mais na pág. 14).
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Isabel Lecaros
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Outra matéria-prima em alta, o metal – so-
bretudoferro e latão, mas também cobre e bron-
ze –, ganhou inéditos acabamentos e formatos,
muitos oriundos de antigas técnicas de produ-
ção industrial. Caso dos objetos ultrapolidos do
cipriota Michael Anastassiades, dos móveis hí-
bridos da inglesa Sé e sobretudo Eclectic (ver
mais na pág. 20): coleção de utilitários e acessó-
rios decorativos de Tom Dixon feitos de cobre,
latão ou ferro, desde já série candidata ao título
de objeto de desejo do ano. E alguém duvida?

j
Bancos com

assento de

tricô feito

artesanalmente

pela irlandesa

Claire-Anne

O’Brien, na Tent.

Ao lado, na

Designjunction,

os bancos Boet,

de metal e

cortiça, da Note
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E, acima, as
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cadeira Peg,

de Tom Dixon,

feitas de

carvalho maciço
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Blog
Veja mais fotos no blog do ‘Casa’

www.facebook.com/casaestadao

blogs.estadao.com.br/casa
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Mesa de centro

com cubos

de madeira

e estrutura

de metal do

estúdio Van

Rossum, na

Super Brands.

Abaixo, o

carrinho de chá

James Table,

do estúdio

Frost Design

para a 100%

Norway

estadão.com.brc
Mostrada na

Tent, a cadeira

Femme, do

holandês

Rik ten Velden,

para a Dot,

é feita com

uma única

tira de corda

Facebook
Visite a página do ‘Casa’

b
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Collective

para a 100%

Norway
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Text Box
Fonte: Casa, ano 8, n. 417, p. 6-11, 7 a 13 out. 2012.




