
Sessenta minutos. Esse foi o tempo 
que a assessora de imprensa nos 
deu para a entrevista. Já passa das 
11 de uma manhã apagada em São 

Paulo, quando Fernando e Humberto che
gam de táxi. Jeito discreto, cordial, sem 
pressa. Apresentados assim, talvez poucos 
os conheçam. São dois na vida. Mas um só 
na arte. Irmãos Campana. Fusão fraterna 
que criou um design inventivo, poético e 
autoral. Sobrenome que atravessa o mundo 
em revistas editadas em inglês, italiano, 
francês, alemão, holandês. Arte que atraves
sa o mundo e fala uma só língua: o portu
guês. Com um leve sotaque caipira.

Com uma brasilidade assumida, intuição 
na veia e uma mente sempre às voltas com a 
criação, eles conquistaram o seu lugar no 
design mundial. Em verso e arte. “Queria 
traduzir o meu país e a minha cultura, mos
trar uma coisa elegante com humildade, 
não querendo ser o que eu não sou”, diz 
Humberto. Levaram para a arte a cultura do 
“se vira com o que tiver”, que ganhou tradu

ção bonita: “design emergencial”. Os Cam
pana conversam com materiais do cotidia
no, reinventam e criam rostos para ripas de 
madeira, barbantes de algodão, arame re
torcido, EVA, lã de vidro, ralos domésticos, 
couro de sola de sapato e bichos de pelúcia.

Na visita a uma fábrica ou a uma empresa, 
eles vão aonde ninguém vai. No lixo. Querem 
ver o que sobra. O que não presta para um 
olhar comum pode (e muito provavelmente 
vai) inspirá-los. Seus sofás, cadeiras e luminá
rias estão no acervo permanente de museus 
consagrados. Os Campana estão no MoMA, 
em Nova York; no Centre Georges Pompidou e 
Musée des Arts Décoratifs, em Paris; no Vitra 
Design Museum, na Alemanha. Ao todo, suas 
peças estão em 30 museus pelo mundo. Hum
berto e Fernando Campana transformaram a 
palavra irmão em nome próprio. E o design 
em identidade própria. Cheia de si.

Mas o reconhecimento e o sucesso custa
ram a chegar. É o que eles contam, durante 
um café na Confeitaria Dulca, no bairro de 
Higienópolis, em São Paulo. O almoço, uma

pena, foi desmarcado. A agenda apertada 
não faz concessões. “Não faça reunião com 
um italiano antes do almoço, pois não dá 
certo. Fale em boa comida e em um bom vi
nho com ele e isso já muda o tom da conver
sa”, escreveram os irmãos no livro ‘Cartas a 
um Jovem Designer’. Nem boa comida nem 
bom vinho—apesar da ascendência comum 
a todos na mesa. Mas os irmãos parecem dis
postos a nos entregar um bom papo.

Oito anos mais velho, Humberto é o de fa
la mansa, olhar afável e conhecido entre os 
críticos pela sensibilidade incomum. Gosta 
de ir a pé para o estúdio. Pede um descafei- 
nado e uma água com gás. Fernando prefere 
andar de carro. É mais inquieto, afiado em 
nomes, datas e números, dono de voz rouca 
e grave. Pede um chá de erva-cidreira e água 
sem gás. A arte lhes caiu muito bem. Ne
nhum aparenta os 60 e os 52 anos que a cer
tidão de nascimento denuncia.

O tilintar de xícaras e vozes e o agradável 
cheiro do café pairam no ar. O aroma ajuda a 
trazer de volta o encantamento com a infân-
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cia em Brotas, a 261 quilômetros de São Paulo. 
Brotas da família. Brotas do café. Brotas da fa
zenda. Brotas das corredeiras. Brotas dos ita
lianos. Brotas dos negros. Brotas do cinema.

Tão distantes quanto distintas, a cidade de 
Brotas e a Itália estão muito próximas na al
ma e na vida desses irmãos. Os Campana vie
ram de Ferrara e Lucca, região da Toscana, e 
os Piva, da família materna, de Rovigo, na re
gião do Vêneto. “Meu avô era fazendeiro, 
mas vivia de temo”, conta Fernando. Tam
bém se lembra, com entusiasmo de menino, 
dos almoços prolongados debaixo da par
reira, quando o tempo ainda parecia durar. 
Na mesa, ravióli, linguiça e queijos. Tudo fei
to em casa pela avó materna. Humberto 
lembra-se de descer as corredeiras de Brotas
— hoje referência no turismo de aventura — 
com pneus de caminhão. Já construía brin
quedos com mandacaru, bambu e barro.

Apesar da diferença de idade, as lem
branças desses irmãos também se entrela
çam na sala de cinema. Humberto acaba de 
rever o clássico “Cinema Paradiso”, de Giu- 
seppe Tomatore. “Eu me identifico tanto 
com aquele filme”, diz. “O cinema era a nos
sa porta para o mundo”, completa Fernan
do, numa entre tantas vezes em que um ar
remata a frase do outro, numa costura de 
cumplicidade, palavras e ideias.

O dono do cinema, Perriccelli, era siciliano 
(como Totó, do filme) e amigo da família, o 
que lhes garantia acesso livre à sala. Mergu
lharam no universo de Fellini, Kubrick, Po- 
lansld, Antonioni, Pasolini. Os meninos que 
beberam daquele caldo de cultura estrangei
ra também sentiram o gosto de um tempero 
genuinamente brasileiro. É que havia tam
bém os filmes de chanchada e a Alice, que tra
balhava na casa dos Campana e morava num 
antigo quilombo. Dela veio o contato com as 
crenças do folclore. Os pais, Alberto e Célia, ele 
engenheiro agrônomo e ela professora pri
mária, assinavam jornais e revistas e faziam 
questão de atravessar uma longa estrada 
(uma parte sem asfalto) para levar os três fi
lhos a São Paulo—o mais velho, José Alberto, é 
economista. Visitavam o Cinerama, o Museu 
do Ipiranga, o Masp (ainda em construção), o 
Planetário. Também foram de Fusca conhecer 
Brasília. “Essa vivência caipira e o acesso à cul
tura universal são a nossa riqueza e a nossa ba
se”, comenta Fernando.

A máquina de moer café grita loucamen
te atrás de nós a ponto de atrapalhar a con
versa. Temos que deixar o perfume do grão 
para trás. Gentis, Fernando e Humberto não 
se incomodam com o senta, levanta, senta e 
mudamos para uma mesa do lado de fora. A 
conversa também muda de rumo.

Espírito de artista desde sempre, Humberto

escolheu ser doutor. E foi. Formou-se na Facul
dade de Direito do Largo de São Francisco. Pa
ra orgulho dos pais. E para o seu desespero. 
Terminou a faculdade, apesar do ambiente 
tradicionalista que o desanimava. “Aquilo pa
ra mim era uma violência, eu odiava.” Ainda 
trabalhou como estagiário num escritório de 
advocacia, mas não foi adiante. O Humberto 
livre e alforriado trocou o Código Civil pela 
Bahia. Foi ajudar um amigo num projeto de 
arquitetura e começou a fazer objetos com 
conchas do mar e mosaicos coloridos.

Voltou para São Paulo e montou um ateliê 
de cestos de bambu no fundo de casa. Chão, 
mão, roupa, unha, tudo era tingido de verme
lho. Mas a alma, essa estava lavada. Vendia ces
tos e objetos de bambu para lojas de presen
tes, como Cleusa e Mickey e as extintas Map- 
pin e Mesbla. Nesse mesmo período, Fernan
do formou-se na primeira turma de arquite
tura da Faculdade de Belas Artes e foi ajudar o 
irmão no Natal. Tinha participado da monta
gem da \1- Bienal e trazia uma visão mais ar
rojada do universo artístico. “Ele trouxe essa 
contemporaneidade para a minha obra”, con
ta Humberto. “Comecei a ver através do olhar 
dele.” E a simbiose não terminou mais.

No processo criativo, Humberto é do fazer. 
Mais intuitivo, é ele quem costuma começar 
o flerte com novas técnicas e materiais. Já foi 
para Taiwan numa vila de artesãos de bambu. 
Já foi para Murano, onde trabalhou numa fá
brica de cristais por quase um mês. “Uma vez 
que entro em contato com uma técnica ou 
material, começa um diálogo interno e isso 
vai se transformando, evoluindo. Meu ali
mento vem da inquietação, da necessidade 
de trazer algo para a minha alma. A vida só 
tem graça para mim quando estou criando.” 
Fernando é o mais racional da dupla, mais li
gado ao desenho, ao projeto. Gosta da dire
ção de arte, de editar a coleção. “Para mim é 
muito do desenho, vou lapidando as ideias 
que ele tem.” Recentemente, tem alimentado 
a mente com filmes de ficção científica. “Os 
cenários me inspiram muito.”

Esse encaixe quase perfeito, essa comple
mentaridade artística, assim como a primei
ra peça de design, foi descoberta por acaso. 
Numa catarse. Humberto foi ao Grand Ca- 
nyon para um workshop holístico de duas se
manas. Era artista, mas ainda não tinha en
contrado sua essência e foi procurar respos
tas entre o desfiladeiro e os paredões de ro
cha. Já estava entediado daquele falatório 
com doses exageradas de autoajuda, mas se
guiu o programa e foi descer—outra vez — o 
rio Colorado. Nada comparado aos pneus de 
caminhão de Brotas. O barco inflável foi su
gado por um redemoinho e Humberto, que 
estava com o colete salva-vidas desafivelado,
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não flutuou e caiu no turbilhão. Quase não 
sobreviveu. Não usou o relato para salvar os 
outros, mas um desenho para se salvar. “Foi 
um ponto decisivo na minha vida. Voltei para 
a cabana e desenhei uma espiral no papel.”

Em São Paulo, pegou uma chapa de ferro e 
com o maçarico cortou uma espiral, que virou 
o encosto de uma cadeira. O corte deixou um 
vazio no ferro. Fernando usou a sobra e fez ou
tra cadeira, cujo encosto era o vazio em espi
ral. Não era funcional. Nem comercial. Mas 
era arte. Arte inquieta, transgressora, tão dis
tante do óbvio e da estética italiana limpa que 
dominava o design da época quanto foi possí
vel. Batizada de Des-Confortáveis, as peças fo
ram para uma exposição na galeria paulistana 
Nucleon 8. “Aí começa o conceito que existe 
até hoje, são os materiais que indicam no que 
querem ser transformados”, diz Humberto. A 
crítica elogiou, mas ninguém comprava a ca
deira. Eram quase 40 peças e a primeira demo
rou longos três anos para ser vendida.

“A gente baixava o preço e nada”, relata Fer
nando. De US$ 1 mil para US$ 500—hoje uma 
cadeira dos Campana de edição limitada po
de chegar à casa dos R$ 100 mil. “Eu, como 
taurino, tinha mania de fazer rapa no estúdio 
e vira e mexe jogava umas cadeiras fora.” Para 
felicidade dos catadores de lixo. “Eu ficava 
olhando pelo olho mágico, eles levavam em
bora na hora.” Eles nem imaginavam o valor 
daquilo? “Nem nós”, respondem em unísso
no. E riem, cada um do seu jeito.

A Vermelha e a Favela, dois ícones da sua 
obra, hoje expostas em vários museus, vie
ram — e também demoraram a vingar. Em 
cinco anos de vida da Vermelha, cadeira 
com trançado de cordas de algodão sobre 
uma estrutura metálica, foram vendidos 
pouco mais de dez exemplares. A Favela, 
com ripas de madeira, foi criada em 1993 e 
só entrou em produção dez anos depois.

Foi há 15 anos, a persistência já durava ou
tros 15, quando vida e carreira começaram a 
mudar. Foram convidados para fazer uma lu
minária para a empresa italiana Oluce. A peça 
acendeu a mente de Massimo Morozzi, dono 
da empresa de mobiliário italiano Edra, co
nhecida pelo design contemporâneo. Desen
volveram, a seis mãos, um trabalho de alfaia
taria industrial. Incluída no catálogo da Edra, 
a Vermelha foi lançada no Salão do Móvel de 
Milão de 1998. Com sucesso.

Foi tudo muito rápido. Já trabalhavam no 
galpão onde estão até hoje, em Santa Cecília, 
no centro paulistano, quando o MoMA os 
convidou para uma exposição. Quase não fo
ram. O convite chegou por fax e a máquina 
não tinha papel. Passado quase um mês, a cu- 
radora Paola AntoneUi ligou perguntando se 
não tinham gostado do convite. Nunca mais

faltou papel na máquina de fax. Todos riem.
A parceria com Morozzi continua. E a ami

zade também. Já visitaram a casa da mãe de 
dele na Toscana e se hospedaram em seu apar
tamento em Paris. “Ele é um maestro, foi atra
vés dele que entendi a minha arte”, afirma 
Humberto. “A gente se profissionalizou com 
ele”, fala Fernando. Na última coleção, a Edra 
(representada no Brasil pela Firma Casa) apre
sentou camas idealizadas pelos irmãos.

Alberto não viu o sucesso dos filhos. Morreu 
um ano antes do nascimento das Des-Confor- 
táveis. Célia, sim. “Ela sempre dizia: quando 
vocês vão fazer algo mais comercial, que eu 
possa usar?”, conta Fernando. “No fundo, ela 
tinha um orgulho grande”, observa Humber
to. Ganhou uma cadeira feita especialmente

para ela na sua casa em Brotas. Confortável.
A morte da mãe, há três anos, fez mudar a 

geografia sentimental de Humberto, que não 
vai mais a Brotas. “Depois que minha mãe 
morreu, ficou muito nostálgico. Eu não gosto 
de voltar para o meu passado, me incomoda. 
Acho que quando você perde a mãe e o pai, vo
cê se desprende de tudo o que foi.” Fernando 
gosta muito do campo. É caipira ocasional e 
ainda volta à cidade vez ou outra.

A assessora Carolina informa, educada
mente, que a entrevista precisa terminar. O tá
xi chegou. Passaram-se 48 minutos e 15 se
gundos de entrevista, o gravador entrega — 
embora pareça que estamos ali há muito mais 
tempo. Ainda faltavam preciosos 12 minutos 
e há muito assunto pela frente. Diante de uma 
repórter atordoada, Humberto diz à assesso
ra: “Avisa que a gente vai se atrasar ou muda o 
horário”. “Você pode ligar depois”, sugere Fer
nando. Diante da disponibilidade e da boa 
vontade dos dois, retomamos a conversa.

Nos últimos anos, o portfólio dos irmãos 
tem incluído projetos de interiores, arquite
tura e cenografia. “Para mim, foi importante 
sair da escala do objeto”, diz Humberto. Fize
ram o interior das lojas de sapatos espanhola 
Camper, em Berlim, Nova York e São Paulo, e 
mais recentemente a loja de sapatos Sarah 
Chofakian, no shopping Iguatemi. Assinam o 
Café do Musée d’Orsay em Paris, o café do Tea
tro Municipal de São Paulo, o New Hotel, em 
Atenas, e a cenografia da edição de verão do 
São Paulo Fashion Week. “É uma possibilida
de de empregar em uma outra escala o que a 
gente faz e evoluir o que a gente já ‘prototi- 
pou’ em móveis e objetos”, diz Fernando. Tam
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gelo. “Sempre quis ser escultor.” Em suas cola
gens, Fernando imprime fotos dos móveis da 
dupla, corta detalhes e cria uma paisagem ou 
um objeto. Também trabalha sobre paisagens 
da arquitetura romana. “Redesenho em cima 
como se fosse arquitetura moderna ou futu
rista.” Mas a distância não dura. Humberto de
ve começar a fazer molduras para as colagens.

Do pai, os dois herdaram o gosto por jardi
nagem. Os Campana já assinaram o jardim do 
Victoria & Albert Museum, em Londres, os jar
dins da agência de publicidade J.W. Thomp
son e a instalação “Brachina”, no Beijing De
sign Week. Mas, assim como os ipês-roxos 
plantados pelo pai e já extirpados pela prefei
tura de Brotas, Humberto relata uma expe
riência decepcionante. Ele se dispôs a fazer, de 
graça, o jardim do prédio onde mora, em Hi- 
gienópolis, mas teve que parar porque não 
gostaram. A obra já tinha começado — o pro
jeto englobava a colocação de piso de pedras, 
bancos, uma instalação e o jardim—e o síndi
co decidiu continuar de outra forma, com ou
tro piso. “Acho que quando você está muito à 
mão das pessoas elas não dão valor.”

Desrespeito à parte, o reconhecimento é 
maior fora do Brasil. Nos últimos cinco 
anos, dos 12 prêmios que receberam, 5 são 
nacionais. “Acho que em termos de traba
lho, aqui estamos um pouco excluídos”, la
menta Humberto.

O táxi ainda os espera. Precisam ir. O grava
dor aponta 75 minutos de conversa. Humber
to ainda atende a reportagem dias depois, por 
telefone, como prometeu já em pé. Em segui
da, viajariam para Detroit, onde a prefeitura 
faz um trabalho de recuperação da cidade.

Quando a repórter vai ao balcão pagar a 
conta, a atendente, pergunta se o rapaz que 
vai sempre lá (Humberto) é famoso. Sim, mui
to. Ele e o irmão têm peças expostas em vários 
museus do mundo. Ela entrega um “nossa”, 
meio evasivo. Sabe aquela cadeira cheia de bo- 
nequinhas no programa da Fátima Bemar- 
des? E aquela cadeira com bichos de pelúcia 
na novela das nove? E aquelas melissas todas 
trançadas? Foram eles que fizeram. “Jura?”, 
diz, mais empolgada. “Ele é muito educado e 
muito simples. E o irmão também parece ser. 
Nossa, não dá pra acreditar.” Não mesmo. 

bém estão terminando uma casa nos Jardins.
O preço das peças subiu na mesma pro

porção que o reconhecimento. Mas isso não 
os incomoda. “O nosso trabalho é de alfaia
taria, leva tempo para ser concebido e feito”, 
comenta Humberto. “A história do objeto é 
que vai determinar o seu valor e tem as téc
nicas produtivas, materiais e os processos”, 
avalia o irmão. “Sabe, um artista tem que ter 
liberdade de ir aonde quiser. Nesse proces
so, sou muito egoísta, crio para mim e para 
satisfazer a minha alma”, revela Humberto.

O que democratizou o trabalho dos Cam
pana foram as parcerias, especialmente com 
a Grendene, na produção da Melissa. Estão 
no sexto projeto, na coleção Fitas. Foi fuçan
do o lixo industrial da fábrica da Grendene, 
em Farroupilha (RS), que encontraram fios 
de plástico extrudados. Estava feito o novo 
sapato. Também criaram para a Lacoste uma 
edição de camisas polo limitadas. Com a 
Baccarat, fizeram uma coleção para o último 
Salão do Móvel de Milão, na qual misturam 
bambu, fibras naturais e cristais.

Nada de bolo, mais café ou chá. Como o 
tempo escorre, prosseguimos.

— Vocês pretendem continuar sempre 
juntos? Não têm vontade de fazer um traba
lho mais autônomo?

— Deu muito certo. A gente já tem uma 
trajetória e um repertório muito grande. Pa
ra que mudar? Mas o Fernando está com um 
projeto de colagens.

—E o Humberto está se envolvendo com es
cultura de mármore e bronze. A gente interfe
re, mas é um trabalho mais dividido. Depois 
de 30 anos, a gente se permite outras coisas.

Humberto tem passado períodos de um 
mês na Itália. Sozinho. Vai a Pietra Santa, na 
Toscana, onde estão as caves de mármore fre
quentadas por Leonardo da Vinci e Michelan-
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Caixa de texto
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 14, n. 680, p. 18-22, 22, 23 e 24 nov. 2013.




