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Fruteira e

luminárias

feitas com

peças

encaixadas

de plástico

reutilizado. Os

objetos estão

à venda na loja

do Museu de

Arte Moderna

(MAM), no Rio,

e na Choix, em

São Paulo.

No detalhe,

o designer

carioca

l
Espelho d’água

no MAM do Rio

exibe peças

da nova

coleção de

Jahara como

chafarizes

Vida
longa ao
plástico
O designer Brunno Jahara quer criar

objetos capazes de “atravessar gerações”

ENRICO SALIS/DIVULGAÇÃO

Marcelo Lima / REPORTAGEM

A
depto da reciclagem, o desig-
ner carioca Brunno Jahara
sempre que pode trabalha
com material descartado.
Em um de seus sofás, por
exemplo, quase todo tecido
empregado era proveniente

de restos de fibras industriais. Detalhe: novas.
“Sim. Lixo virgem, nunca usado”, diz ele.

Preocupado com a poluição causada pelos
plásticos – “ele demora 450 anos para se de-
compor”,– Jahara acaba de lançar Multiplasti-
ca Domestica: coleção de utilitários em que
ele procura lançar um novo olhar sobre o uso
da matéria-prima na criação contemporânea.

● Qual foi o ponto de partida para a nova linha?
Esta coleção partiu do meu desejo de cons-
cientizar os consumidores sobre a quantida-
de de matéria-prima que descartamos de for-
ma corriqueira, sem atentar para a possibilida-
de de reutilizá-la. Nestes objetos, 90% do ma-
terial é proveniente de lixo urbano, seleciona-
do e reciclado.

● Onde você obtém estes componentes e como
se dá o processo de montagem?
Eles são recolhidos por catadores da Coopa-
mare, uma das mais antigas cooperativas do
País. Em nosso estúdio, são selecionados, este-
rilizados e montados em torno de um eixo cen-
tral. O processo é o mesmo, quer se trate de
uma luminária, uma fruteira ou um pendente.

● Na hora de posicionar as peças em torno do
eixo você prioriza cores ou formas?
As duas. A cor particulariza as peças. Já os
encaixes garantem a estabilidade. De maneira
geral, o processo envolve muitas variáveis o
que torna a coleção mais interessante. Penso
nela como uma família: indivíduos parecidos,

mas diferentes entre si.

● Você sente que ainda existe preconceito em rela-
ção a produtos feitos com materiais descartáveis?
Se existe, está na hora de acabar. A grande indús-
tria e os grandes designers hoje trabalham duro
para encontrar soluções no lixo que geramos. Na
verdade, é o conceito de descartável que devia
ser superado. Devemos pensar em fazer coisas
capazes de atravessar gerações.

● O que você tem a dizer a quem acredita que, por
se tratar de material descartável, este tipo de obje-
to não deveria custar tão caro?
Bom, não posso dizer que os produtos desta li-
nha são baratos (a partir de R$ 650, a luminária
de mesa). Nosso custo de produção é alto, nossa
mão de obra, especializada, e os objetos, feitos
em pequenas séries. Estão mais próximos de um
objeto de arte que de um produto industrial. O
valor está no conceito. Além claro, da assinatura.
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Text Box
Fonte: Casa, São Paulo, ano 9, n. 423,  p. 30, 18 a 24 18 nov. 2012.




