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A empresa de segurança que surgiu de idéias "malucas". 
 
Se o tema "segurança" sempre foi uma preocupação instintiva, desde setembro de 2001 o 
assunto ganhou relevância extra. Ataques terroristas, desastres naturais, distúrbios sísmicos, 
enchentes e nevascas se tornaram tópicos de discussão - e inclusive foi cunhado o termo 
"refugiado ambiental" para a vítima da natureza. 
 
O temor ao desconhecido gerou também produtos culturais. Foi publicado o livro "SAFE : The 
Race to Protect Ourselves in a Newly Dangerous World" ("A corrida para a auto-proteção num 
novo e perigoso mundo") dos autores americanos Martha Baer, Katrina Heron, Oliver Morton e 
Evan Ratliff - e organizada a exposição no MoMA "Safe: Design Takes on Risk", evento dos 
curadores Paola Antonelli e Nicola Goretti. 
 
Dando continuidade a sua pesquisa, a dupla, criadora do Grupo AG, convidou 12 designers de 
nove países para explorar o assunto segurança focando no âmbito doméstico - a edição 
novaiorquina no Moma explorava o tema segurança urbana. O resultado é a exposição de design 
"Safety Nest/O Ninho Seguro" que abre ao público no dia 21 de fevereiro no Sesc Pinheiros, em 
São Paulo, e no dia 15 de março no Sesc Santo André. 
 
São no total 17 instalações, três workshops e duas conferências. Entre as obras estão estruturas 
como casulos infláveis, nichos suspensos, escudos e labirintos de vidros criados por artistas como 
a holandesa Hella Jongerius, a brasileira Jacqueline Terpins e a francesa Matali Crasset. 
 
Exposta na praça do Sesc Pinheiros estará a curiosa peça do designer alemão Matthias Megyeri. É 
uma divertida - e assustadora - cerca de ferro formada por lanças que têm na sua ponta a 
silhueta de corvos, coelhos e outros bichinhos. Megyeri quer chamar atenção ao fato de que os 
cadeados, as correntes e circuitos de tv já terem sido integrados ao cotidiano sem 
questionamentos, e dá uma nova energia a esses utensílios. 
 
Seu cadeado com cara de ursinho e seu arame farpado no qual estão borboletas fizeram tamanho 
sucesso que Megyeri decidiu criar uma empresa, a Sweet Dreams Security TM. No ano passado, 
Megyeri ganhou a Nesta Graduate Pioneer Award em 2005 e transformou uma "idéia bonitinha" 
num negócio vendendo produtos de segurança principalmente para arquitetos de cidades como 
Chicago e Nova York. 
 
Valor: Porque você decidiu projetar produtos de segurança?  
 
Matthias Megyeri: Designers devem resolver problemas de suas épocas e a segurança é um deles. 
Ao produzir objetos com mensagens podemos fazer as pessoas pensarem. É muito fácil projetar 
algo clássico como uma cadeira, mas não faltam cadeiras e ninguém tem problemas ao sentar. 
Designers deveriam estar debruçados sobre temas contemporâneos, como a obesidade por 
exemplo. 
 
Valor: Como você espera que o público interprete suas peças? 
 
Megyeri: A interpretação é livre, mas do meu ponto de vista procurei levar doçura aos objetos. A 
beleza e a segurança são duas obsessões do nosso tempo e tentei colocar as duas nessas peças. 
 
 
 
 
 



Valor: O sucesso comercial veio como uma surpresa? 
 
Megyeri: Foi importante porque mostrou que os produtos não eram apenas "idéias malucas". 
Arquitetos começaram a usar as criações nos seus projetos dando humor e nova vida a objetos 
que eram desinteressantes. 
 
Valor: O sr. mora em Londres. Como compara o problema da segurança lá com o de São Paulo ? 
 
Megyeri: Com o aumento do número de câmeras de rua em Londres, as pessoas estão se 
perguntando até onde a liberdade está sendo comprometida a favor da segurança. Mas cada 
cultura na qual eu exponho meu trabalho presta atenção num aspecto. No Japão, eles se fixaram 
em quão fofinhas pareciam as peças. Em Israel e na África do Sul, discutiram a utilidade do 
produto. No Brasil pode ter um outro sentido. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 


