Depois de alguns anos dedicados quase que exclusivamente ao desenvolvimento de projetos
luminotécnicos, área em que figura como um dos profissionais mais destacados do nosso país, Guinter
Parschalk, retomando seu veio onde o caráter experimental se associa com o lúdico, apresenta sob a forma de
projetos de luminárias e dispositivos correlatos, o resultado de suas reflexões sobre diversos aspectos
concernentes ao design de objeto, de questões técnicas a aspectos éticos, realizadas ao longo de quase uma
década. O resultado imediato dessa retomada traduz-se nessa exposição realizada no Museu da Casa Brasileira,
Tecnokitsch, mostra que deverá ser seguida por uma outra programada para o ano que vem, num processo que
promete ser mais sistemático.
A rigor a reflexão teórica, junto com as demandas profissionais mais urgentes, talvez tenha sido a
principal responsável pela relativa demora na catalisação de um processo lentamente maturado e que teve seu
ponto de partida ainda nos anos de formação em arquitetura, na segunda metade da década de 70. Aliás, quem
conviveu ou convive com Parschalk, seja na prática profissional concernente ao projeto de sistemas e de
produto, seja nas inúmeras participações em seminários, congressos, conselhos de publicações, júris e
organismos relacionados com o adensamento do debate sobre design em nosso país, admira sua visão
penetrante e reconhece o modo como suas proposições prático-teóricas estão ancoradas em referências teóricas
sofisticadas, onde se mesclam a formação acadêmica rigorosa, na qual se depreende a intimidade com a escola
austríaca e alemã de design e, de outro lado, uma aguda atenção à cultura material de proveniência popular que,
neste nosso vasto e variado país, vai de objetos indígenas até a ultra conhecida lata de manteiga Aviação, a
esfera de lata que embala o Queijo do Reino, os rótulos de cachaça, aí incluído a versão m iniaturizada do copo
americano com a qual tradicionalmente elas são bebidas, entre tantos objetos interessantes que compõem o
universo da nossa cultura material.
Essa generosa, posto que includente, compreensão de Guinter Parschalk acerca do que seja um design
bem resolvido - em termos gerais, a adequação de um dado objeto à sua função -, está longe de ser consensual,
a começar pelo caráter necessariamente seriado do produto e que a conceituação clássica, ainda tão em voga,
insiste em identificar como algo necessariamente produzido em esfera industrial.
Organizada em 19B9 na "Arquitetura da Luz", "UMECENDI", uma mostra de luminárias, todas elas
realizadas através da incorporação de objetos e materiais relacionados com a cultura material indígena, à lógica
dos sistemas luminosos de alta tecnologia, significou ao alerta oportuno do nosso designer de que, afinal,
também a natureza é uma fonte pródiga de produtos igualmente seriados -pedras, plantas, sementes, frutas,
para não fazer alusão ao universo animal... ainda que de perto todas as coisas que a compõem mostrem-se
ligeiramente diferentes. Incorporando coisas da natureza, Parschalk terminou por incorporar a margem de erro
no processo de concepção e de produção de cada peça, o desvio que afasta cada coisa oferecida pela natureza do
conceito que a descreve. Parschalk aproximou o objeto cotidiano da natureza mas, sublinhe-se, sem abrir mão
dos recursos oferecidos pelo desenvolvimento tecno-científico, isto é, sem o ranço da nostalgia que perpassa e
compromete a maioria dos produtos elaborados com a expectativa de combater um cotidiano cada vez mais
desumanizado.
Trocando a natureza pelo objeto kitsch, no que isto quer dizer banal, vulgar e de autoria anônima como o
é, por exemplo, o espelhinho de moldura de madeira alaranjada, presença indefectível nos quartinhos de
empregada, banheiros de construção e que hoje está, tristemente, desaparecendo, na verdade pior ainda: está
tendo trocada sua moldura original por um ordinaríssimo similar de plástico, Parschalk conservou da natureza a
lição da margem de erro o que garante a seus objetos a flexibilidade, o caráter amigável que na prática os torna
capazes de suportar os deslizes de qualquer linha de produção pouco afeita ao controle de qualidade.
Além disso, como lhe é característico, a estratégia de apropriação vem cuidadosamente articulada com
aspectos relacionados com o último capítulo do desenvolvimento técnico-científico da luminotecnia, no caso,
reflexão secundária, fragmentação de ponto e indução luminosa. Deve-se considerar ainda que, na qualidade de
opção estética, a troca quanto ao universo dos objetos apropriados verificada entre a exposição de 1989 e esta
de agora, assinala seu deslocamento do horizonte mitológico-natural em que vive o índio brasileiro, para a

realidade urbano-científica . Com isso ampliou-se o campo de ação de sua poética, lançando novos contornos para a questão
particular de qual deva ser a plataforma conceitual de um objeto produzidO num país como o Brasil , situado no
entroncamento do alto capitalismo com formas inequivocamente tradicionais de produção. Essa busca, ainda que alinhada
com vários dos nossos melhores designers ocupados na elaboração de uma linguagem afinada com a nossa realidade, em
Parschalk ganha uma dimensão original.
De fato, se o recurso da apropriação, recurso de extração dadaísta, relacionado com a noção de ready-made elaborada por
Marcel Duchamp, vem sendo largamente utilizado por seus colegas de geração que, como Parschalk, julgam-no coerente com
um país como o nosso, que faz praça da sua capaCidade de improvisar, muito embora isso que passa por atavismo
característico do brasileiro deveria também creditado à capacidade do povo de driblar a miséria que o assedia desde sempre,
a coincidência entre seus pares não chega a ser total. De fato, a busca por um design que traga em seu bojo elementos
próprios do Brasil tem levado a uma quase bifurcação de opções projetuais, aqui entendida como o amálgama de eleições
estéticas e técnicas que qualifica um prOduto qualquer. E o emprego do "quase" corre por conta da constatação de que não é
o caso de se pensar em opções estanques mas de sendas que com freqüência se cruzam, como também pela evidência de
que as produções em curso, mesmo aquelas que chamam a atenção pela alta qualidade, como as duas vertentes que serão
indicadas em seguir, surpreendem pela maneira como oscilam em seus fundamentos e, por extensão, nos resultados que
atingem. Nada a estranhar, dado que todos ressentem de um debate mais sólido, condição necessária para a obtenção de
posições mais nítidas e consistentes.
Avançando em nosso raciocínio, uma análise do panorama do nosso design de produto indica a presença recorrente daqueles
que ainda fazem uso do artesanato, fato que além de combinar uma melancólica negação do patamar produtivo do país, traz
de permeio o reforço da assinatura do autor, a natureza, senão única, rarefeita do objeto realizado, o inevitável aumento de
preço, o cínico e irremediável afastamento do produto da fonte que lhe serviu de inspiração.

o argumento de fundo ético, desastrosamente tratado em nosso país como coisa acessória seja no plano da formação seja da
informação, leva a um segundo posicionamento muito comum entre os nossos mais importantes criadores, engajados em
todos os setores da cultura, igualmente interessados na realização de produtos nos quais se percebe a reverberação de
nossas referências simbólicas e materiais, como também conduz ao que há de rigorosamente singular no pensamento de
Parschalk. Refiro-me aqueles que, no afã de incorporar aspectos da realidade brasileira, quase transformam em virtude
estética nossas piores mazelas sociais. A pobreza, a miséria, a carência de recursos, tão ao gosto dos turistas estrangeiros
que acorrem aos trópicos com a expectativa de observar de perto um pouco da dura realidade a que tem acesso pela CNN,
vira referência explícita de prOdutos os mais variados.

É nesse ponto que a contribuição de Parschalk, como essa exposição dá a ver, é substantiva . De fato, seu olhar sobre o
prosaico, o produto popular, passa longe de qualquer lirismo refogado no paternalismo. Ao contrário, o emprego das latas da
Aviação e do Queijo do Reino, os copos americanos, do mesmo modo como outrora empregou a cabaça indígena, ocorre pelo
reconhecimento da eficácia, da excelência de um objeto cuja autoria, tanto quanto dos ditados que pertencem ao senso
comum, por não pertencer a alguém em particular, pertencem a todos nós. Convivemos há décadas com esses objetos, são
eles, a bem dizer, nossas insuspeitadas e prosaicas "madeleines", as pequenas e delicadas referências que, por um longo e
doméstico convívio conosco, como que garantem nossa sobrevivência psicológica, ao mesmo tempo em que afirmam o
quanto já trazemos impregnados uma certa noção de qualidade e precisão. E tanto melhor que eles, graças a capacidade
projetual de Guinter Parschalk, sirvam para iluminar nossas casas, os espaços que habitamos e convivemos. Não deixa de ser
uma bela metáfora acerca do modo como o nosso cotidiano tão áspero e violento quanto inexplicavelmente alegre, continue
iluminando nossas vidas, ainda que elas, mais e mais, estejam revestidas de aço e vidro, e submergindo em ambientes
virtuais.
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