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Q
ualquer observa-

dor mais atento

consegue perceber

que de tempos em tem-

pos as tendências de design mudam.

Uma hora prevalecem as formas arre-

dondadas; em outra, as retas, refleti-

das em objetos, automóveis, nas artes

gráficas e até na arquitetura dos es-

tandes das feiras e exposições. Faz

sentido. O design reproduz as mudan-

ças da sociedade, assim como acon-

tece com a própria arte.

É claro que nos últimos anos,

principalmente a partir do final dos

anos 90, as mudanças se tornaram

mais rápidas e as tendências se

sucederam acompanhando o ritmo

alucinante de tantas transformações

e sob a influência da tecnologia,

mas, de um modo geral, o design a-

tual tem sido sempre uma releitura

de algum movimento do início do

século 20.

"Hoje nós te-

mos um retorno das

formas angulosas, mas é

importante entender que essa

releitura já traz a influência do ar-

redondado que predominava até uns

anos atrás", explica o professor de

design gráfico da Escola Panameri-

cana de Arte, Renato Hayashi. "Por

isso mesmo dizer o que uma forma

representa depende muito do mo-

mento que estamos vivendo."

Hayashi detecta também uma

outra tendência bastante presente no

design, seja gráfico, de objetos ou de

móveis, a de se explorar ao máximo

o que a tecnologia permite e buscar

a otimização dos produtos. "Os

avanços tecnológicos influenciam

diretamente na resposta do designer.

Por exemplo, se em um túnel de ven-

to ficar provado que as formas arre-

dondadas são melhores para a

aerodinâmica de um automóvel, es-

se conceito irá predominar na indús-

tria e influenciar outros setores."

A CARA DO BRASIL

Se até a década de 90 o design

brasileiro era considerado um arreme-

do do que se produzia no mundo,

com a abertura de mercado e o iní-

cio da globalização, a profissão co-

meçou a crescer no país, fazendo sur-

gir nomes como o dos irmãos Fernan-

do e Humberto Campana, autores de

mesas, cadeiras e luminárias bem-hu-

moradas que, em 1998, tiveram seus

produtos expostos em um amplo es-

paço do Museu de Arte Moderna de

Nova York (MoMA).

Guto índio da Costa é outro desig-

ner brasileiro famoso pelo mundo. Em

2002, o ventilador Spirit 201 criado por

ele, foi agraciado com o IF Design

Award, considerado o Oscar do design

mundial, depois de se sobressair entre

1.900 concorrentes de 35 países dife-

rentes. Dois anos depois, o modelo 203

do Spirit, também desenhado por ín-

dio da Costa, voltaria a ser laureado

com o prémio graças ao seu desenho

revolucionário e conceito inédito —

era o único ventilador com lustre to-

talmente embutido e com capacidade

para duas lâmpadas halógenas.

Embora esteja começando a ser re-

conhecido dentro e fora do país, o

design no Brasil ainda está dando seus

primeiros passos, por isso o exercí-

cio da atividade nos mais diferentes

setores é mais do que fundamental.

O professor Hayashi concorda com

essa ideia e acrescenta que o país tem

traços de cultura muito fortes e, por

isso mesmo, tem capacidade de dar

uma resposta própria às tendências

mundiais do design.
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