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RESUMO 

Esta tese propõe um estudo sobre o Design Arte brasileiro contemporâneo e 
investiga o diálogo entre os processos de criação, que se intensificaram no século 
XXI, propostos pela novíssima geração de designers inserida no contexto do 
capitalismo artista. A abordagem teórica, que embasa as análises propostas, está 
relacionada à história cultural, bem como às discussões filosóficas que consideram a 
contextualização da mudança de paradigmas da era pós-industrial para a 
hipermodernidade, na qual se consolidou o Design Arte. A partir do conceito do 
capitalismo artista, que propiciou a construção da ideia do hibridismo sísmico, os 
valores estéticos e emocionais das artes passaram a ser seguidos pelo design que 
utiliza estratégias para tornar o consumo algo prazeroso, afetivo de modo 
exponencial. Nesse sentido, a tese pretende entender o Design Arte inserido num 
contexto de capitalismo artista. Além disso, se propõe aqui entender como se 
conjugam os fatores que condicionam a novíssima geração de designers a utilizar 
uma linguagem voltada para o Design Arte. Esta pesquisa tem como objeto parte da 
novíssima geração de designers brasileiros representada aqui por: Tiago Curioni, 
Leonardo Capote (Léo Capote), Paulo Goldstein, Brunno Jahara, André Ferri, Carol 
Gay, Sergio Matos e Rodrigo Almeida e seus respectivos trabalhos. O recorte aqui 
escolhido foca estes designers que trabalham com peças numeradas e assinadas, 
ou trabalham em pequena escala. As referências documentais se constituem em 
livros, jornais, websites, blogs, revistas, catálogos de exposições dos produtos 
comerciais e demais produções culturais que possibilitaram compreender uma das 
vertentes do design brasileiro. Em termos de metodologia, o projeto consiste numa 
pesquisa qualitativa do tipo descritivo com um estudo de caso múltiplo holístico. 
 
Palavras-chave: Design brasileiro. Design contemporâneo. Design arte. Capitalismo 
artista. Hibridismo sísmico. 



 

ABSTRACT  

This thesis proposes a study on Contemporary Brazilian Art Design and investigates 
the dialogue between the processes of creation, which intensified in the 21st century, 
projected by the brand new generation of designers inserted in the context of artist 
capitalism. The theoretical approach, which underpins the proposed analyzes, is 
associated to cultural history as well as to philosophical discussions that consider the 
contextualization of the paradigm shift from the post-industrial era to hypermodernity 
in which Design Art was consolidated. From the concept of artist capitalism, which 
led to the construction of the idea of seismic hybridism, the aesthetic and emotional 
values of the arts began to be followed by design that used strategies to make your 
use something pleasant, exponentially affective. In this sense, the thesis intends to 
understand Design Art within a context of artist capitalism. Additionally, it is proposed 
to understand how the factors that condition the new generation of designers are 
combined to apply a language focused on Design Art. This research is part of the 
brand new generation of Brazilian designers represented here by: Tiago Curioni, 
Leonardo Capote (Léo Capote), Paulo Goldstein, Brunno Jahara, André Ferri, Carol 
Gay, Sergio Matos, and Rodrigo Almeida and their respective works. The feature 
chosen here focuses on these designers who work with numbered and signed 
pieces, or work on a small scale. The documentary references are books, journals, 
websites, blogs, magazines, catalogs of exhibitions of commercial products and other 
cultural productions that made it possible to understand one of the aspects of 
Brazilian design. In terms of methodology, the project consists of a qualitative 
descriptive research with a holistic multiple case study. 
 
Keywords: Brazilian design. Contemporary design. Design art. Artist capitalism. 
Seismic hybridism. 
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1 INTRODUÇÃO 

No design contemporâneo, é perceptível a coexistência de várias formas de 

configuração de objetos. As interseções entre arte e design geram novas formas de 

linguagem, ou seja, formas híbridas. O hibridismo é apresentado por meio de 

inovações técnicas e estéticas. No campo do design, podemos afirmar:  

o hibridismo vem no sentido contrário da organização, da limpeza visual e 
da formalidade funcionalista e Ulmiana, rompendo com este axioma, mas 
abrindo amplamente as possibilidades de criação, de experimentação e de 
exploração de uma nova linguagem (MOURA, 2003, p. 192).  

O termo hibridismo apresenta inúmeras conceituações e o emprego da 

palavra possui significados de mistura, multiplicidade e convergência. Santaella 

(2010) descreve a pertinência do termo e afirma ser um conceito em expansão: 

A partir do final dos anos 1980, o termo „hibridismo‟ tornou-se palavra chave 
para caracterizar as sociedades contemporâneas, especialmente, as latino-
americanas e, nelas, especialmente a brasileira. Depois da explosão das 
redes globais de comunicação e da www (world wide web), o uso das 
palavras „hibridismo‟, „híbrido‟, „hibridização‟ e „hibridação‟ expandiu-se de 
forma considerável para referir tanto à convergência das mídias no mundo 
digital quanto à mistura de linguagens na hipermídia [...] (SANTAELLA, 
2010, p. 81). 

De sentido abrangente e associado à proposição de novas experiências no 

design, o hibridismo destaca-se na fala de Moraes (2006, p. 262): “a globalização 

contribuiu para surgir novos modelos para a atividade do design e fez com que os 

designers considerassem, ao menos em parte, as referências regionais plurais, 

mestiças e multiculturais”. 

Com a globalização e as novas formas de consumo, o Brasil teve chances de 

revelar-se como protagonista das novas concepções e propostas projetuais no 

design (MORAES, 2006). E o mesmo autor acrescenta:  

[...] o design brasileiro, através de um processo de hibridação, corrente 
desde a sua instituição até hoje [...], começa a afastar-se da linearidade dos 
conceitos racional-funcionalistas predominantes inicialmente. [...] Após 
décadas de aprendizagem, o design no Brasil começa a não se submeter 
mais às formulas pré-estabelecidas, tornando-se, assim, mais livre, 
expressivo e espontâneo, assimilando os variados aspectos de sua 
diversidade multicultural, assemelhando-se à própria cara do país, 
assumindo sua identidade plural (MORAES, 2006, p. 261).  
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Deste modo, pode-se identificar, no design, a incorporação dos critérios 

utilizados pela arte. Com isso houve a dilatação das fronteiras do design com a arte, 

apontando para o Design-Arte. Frederico Braida Rodrigues de Paula (2012) 

descreve dois tipos de abordagens do hibridismo no campo do design, embora se 

diferenciem ambos se complementam:  

(1) a produção do design no seio de uma cultura híbrida ou num contexto de 
„globalização‟ e (2) a produção do design a partir de linguagens híbridas. 
Enquanto a primeira abordagem se insere dentro de uma visão sociológica, 
cuja base está nos estudos culturais, para a compreensão do lugar dos 
produtos do design enquanto bens da cultura material, a segunda 
abordagem lança um olhar mais específico sobre os próprios elementos de 
configuração do design e da sua linguagem (PAULA, F., 2012, p. 103). 

Os aspectos destacados por Santaella (2010), Moraes (2006) e Frederico 

Paula (2012) apontam um hibridismo na realidade projetual brasileira, numa 

convivência de valores múltiplos e dinâmicos, com uma estética multicultural com 

presença dos signos híbridos, mas com uma linguagem singularmente brasileira. 

Pode-se, portanto, notar que no design esse hibridismo se apresenta com a 

diversificação de utilização dos materiais, das formas dos objetos, ou seja, como 

afirma Frederico Paula (2012), de seus elementos de configuração, da função dos 

produtos, dos códigos (signos) dos produtos, entre outros. Já Campos (2009, p. 107) 

nos alerta que: 

[...] em sua origem, o design também apresenta uma certa complexidade: 
ele vem do artesanato, da arte, dos primeiros manufaturados, das primeiras 
oficinas de tipografia, enfim, não há uma paternidade e maternidade únicas. 
Portanto, pode-se depreender que, em última instância, o design já nasce 
com uma linguagem híbrida. E, nesse caso, o hibridismo também seria o 
grau zero do design. 

O tema hibridismo nos faz deparar com questões tais como: autoria, 

colecionismo, arte, design entre outros. Os designers italianos, por exemplo, são 

autorais, mesmo que sempre desenhando para a indústria. Isoladamente existem 

alguns mais ligados ao universo artístico, como é o caso de Andrea Branzi e 

Alessandro Mendini (1931-2019), entre outros.  

O historiador de design Schneider (2010) afirma que a unicidade de um 

produto não é suficiente para defini-lo como uma obra de arte, diante disso, o autor 

complementa: 
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A aura da unicidade, portanto, não é mais suficiente para fundamentar o 
caráter artístico. Além disso, desde o „Novo Design‟, os chamados „móveis 
de arte‟ são produzidos como peças únicas ou em pequenas séries e vão 
parar em galerias e museus. Também o argumento de que móveis são 
objetos de uso não possibilita uma distinção pertinente. Como muitas obras 
de arte, eles somente revelam seu caráter na utilização: quando acessados, 
observados ou alterados (SCHNEIDER, 2010, p. 224).  

Para ampliar a discussão, o filósofo e ensaísta Walter Benjamin (1994) traz 

também a questão da unicidade e aura e relata suas reflexões em seu artigo A obra 

de arte na era da reprodutibilidade técnica, publicado pela primeira vez em 1936. O 

autor relata:  

[...] a reprodução técnica possibilitaria que a imagem de uma obra de arte 
alcançasse situações antes impensáveis para a peça original, aproximando 
os indivíduos da arte, ao mesmo tempo em que destruiria a aparição da 
obra como um acontecimento único e distante do expectador, responsável 
por criar a aura do objeto artístico (BENJAMIN, 1994, p. 171).   

É possível assegurar então que Benjamin (1994) não avistava a destruição da 

aura como algo negativo, mas como sinal de uma transformação da obra de arte 

enquanto objeto social. Para ele a arte se emancipava de sua função ritual, 

diminuindo seu valor de culto para aumentar consideravelmente o de exposição e 

com isso ampliar suas formas de utilização. 

O argumento de Benjamin é pertinente ao tema da tese, quando nesse 

sentido o autor afirma que nos primórdios da produção humana, a arte era cultuada 

como objeto sagrado e de culto. Portanto, a reprodutibilidade técnica alterou a 

percepção que se tem sobre a obra de arte, sobre a obra única e sobre o conceito 

de “aura”.  

A “aura” no design está mantida pela opção de escolha de não reproduzir a 

peça industrialmente, sendo alternativa exclusiva e circunscrita à criação do 

designer. E o mesmo autor complementa: “[...] no momento em que o critério da 

autenticidade deixa de aplicar-se à produção artística, toda a função social da arte 

se transforma. Em vez de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis: 

a política” (BENJAMIN,1994, p. 171). 

Com isso relatado, nossa intenção aqui não foi esgotar o assunto, mas 

somente apresentar o pensamento de Benjamin em relação à arte e sua 

reprodutibilidade como uma possibilidade na modernidade, e consequentemente na 

hipermodernidade. Pode-se afirmar que, no design com status de arte, há um 



 22 

retorno à aura do objeto com a produção de peças únicas, em espaços de 

contemplação. Entende-se que o pensamento de Benjamin seja pertinente para a 

compreensão da arte e do design num contexto de Design Arte no capitalismo 

artista. 

Uma vez que o design apresenta em sua origem uma natureza híbrida, o meu 

interesse pelo hibridismo entre arte e design remonta a 2009, quando desenvolvi o 

mestrado, intitulado A influência da cultura, da arte e do artesanato brasileiros no 

design nacional contemporâneo: um estudo da obra dos Irmãos Campana, na 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Nessa dissertação, tangenciou-se 

o tema do design autoral por meio do estudo da arte e da cultura.  

Na intenção de aprofundar a pesquisa concluída no mestrado, houve a 

oportunidade de coletar material, sistematizar informações, organizar e construir 

uma narrativa consistente que se concretizou em 2016, com a submissão e 

aprovação da proposta de pesquisa de doutoramento ao Programa de Pós 

Graduação em Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). O 

Design Arte se constituiu como tema proposto da minha tese. Além disso, 

apresentou-se a novíssima1 geração de designers brasileiros, sob o olhar do 

capitalismo artista, sendo escolhido o Design Arte como campo de investigação. 

Por sua vez, os filósofos Lipovetsky e Serroy (2015) com o livro A estetização 

do mundo: viver na era do capitalismo artista, foram o ponto de partida para a 

compreensão de dois complexos conceitos: Hipermodernidade e Capitalismo Artista. 

A partir desses dois teóricos, buscou-se a compreensão da diluição das fronteiras 

entre as linguagens, mais especificamente das fronteiras entre Design e Arte. No 

livro, os autores abordam a interseção entre indústria, arte e mercado, que se 

intensificam na segunda metade do século XX. Tal interseção está na base do 

conceito de capitalismo artista ou transestético, apresentado pelos autores. 

Faz-se necessário uma breve explicação da relação entre os termos Novo 

Design e Arte Design. Pode-se afirmar que o Arte Design é uma decorrência do 

Novo Design. É denominado Novo Design o momento das rupturas no século XX, e 

em consequência do Novo Design, surge o campo do Arte-Design como linguagem, 

conceito esse que já vem sendo discutido por alguns teóricos. Portanto, nessa tese, 

                                            
1
 O termo novíssima geração é utilizado nessa tese e para compreensão desse termo é preciso 

esclarecer que nos referimos aos jovens designers que produzem no século XXI, isto é, na 
hipermodernidade, num contexto de autoprodução, com suporte das mídias sociais, blogues, 
fóruns e plataformas específicas que divulgam o seu trabalho. 
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será utilizado o termo Design Arte, isto é, o termo que designa o design com “status 

de arte”, cujas peças estão presentes nas galerias e museus.  

Diante dessas reflexões pode-se verificar que os paradigmas do design 

autoral contemporâneo se modificaram e as mediações agora são feitas por 

curadores, críticos de arte, marchands e donos de galerias. Pode-se afirmar que as 

instâncias de reconhecimento são os museus, colecionadores e o público em geral. 

Com o apagamento dos limites entre o design e a arte pode-se perceber como essa 

novíssima geração de designers incorporaram os critérios utilizados pela arte. Tudo 

isso será discutido em detalhe mais adiante no tópico Hibridismo Sísmico (HEINICH, 

2014).  

O objetivo central dessa tese é investigar e entender como se processa a 

criação no campo do Design Arte da novíssima geração de designers no contexto 

social e cultural brasileiro. E tem como objetivos específicos:  

 contextualizar a mudança de paradigmas da era pós-industrial para a 

hipermodernidade na qual amadurece o Design Arte; 

 analisar os desdobramentos do Novo Design advindos da aproximação entre 

a arte e o design apontando os atores envolvidos nesse cenário; 

 entender como se conjugam os fatores que condicionam a novíssima 

geração de designers a utilizar uma linguagem voltada para o Design Arte;  

 apontar a diluição das fronteiras entre a arte e design somado ao impacto do 

capitalismo artista; 

 esclarecer os termos relacionados ao Design Arte; 

 

Faz-se aqui necessário abordar o design na perspectiva do Design Arte e isso 

implica no reconhecimento das relações de “parentesco” do design com a arte e com 

outras tendências de criação, além de perceber a existência das linhas de fronteira 

que conformam o Design Arte como um campo específico da produção do design 

contemporâneo (SCHINEIDER, 2010). 

Nesse sentido é necessária uma breve explicação do que envolve a ideia de 

Design Arte. Tradicionalmente o Design Arte é uma manifestação ligada ao    

hibridismo de linguagens. Tal manifestação está relacionada a um design híbrido, no 

qual se mesclam a linguagem do design industrial e o universo da arte. Tal 
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hibridismo não se limita apenas às características formais atribuídas à linguagem 

artística, mas sim, a um contexto histórico, social, cultural que envolve as artes em 

um cenário capitalista.  

O Design Arte traz uma questão interessante sobre o caráter artístico 

agregado às peças de design, e com isso a produção em escalas reduzidas ou 

únicas e muitas vezes com peças assinadas e numeradas. 

No caso dessa tese, emprega-se a história cultural como um dos enfoques 

possíveis, pois, a história cultural encontra-se no âmbito da investigação sobre 

design e cultura. O historiador Barros afirma que história cultural tem “[...] uma 

dimensão múltipla, plural, complexa, e que pode gerar diversas aproximações 

diferenciadas” (BARROS, 2003, p. 147). E ressalta: a cultura passou a ser avaliada 

como processo comunicativo e para o qual “[...] confluíram as contribuições advindas 

das teorias semióticas da cultura” (BARROS, 2003, p. 147) o que representou um 

passo decisivo para a história cultural. 

Sabe-se que a história cultural é o campo do saber historiográfico 

atravessado pela noção de cultura. Barros (2003, p. 147) afirma: “cultura é um 

conceito extremamente polissêmico, notando-se ainda que o século XX trouxe-lhe 

novas redefinições e abordagens”. 

Encontramos entre os autores muitas propostas para compreender a história 

cultural, o professor e historiador brasileiro Ronaldo Vainfas (1997, p. 117) descreve 

que a partir da década de 1980 foi possível “verificar o surgimento de uma série de 

“novos” campos, esboços de disciplinas que, em maior ou menor grau, herdaram os 

temas e problemáticas das mentalidades”. Isto é, os “historiadores da cultura” não 

recusaram a aproximação com a antropologia e não rejeitaram os temas das 

mentalidades, para tanto, houve uma “valorização do cotidiano, para não falar da 

micro-história, por muitos considerada legítima, desde que feitas as conexões entre 

microrrecortes e sociedade global” (VAINFAS, 1997, p. 117). Para Vainfas a: 

chamada Nova História cultural não recusa de modo algum as expressões 
culturais das elites ou classes „letradas‟, mas revela especial apreço, tal 
como a história das mentalidades, pelas manifestações das massas 
anônimas: as festas, as resistências, as crenças heterodoxas [...] Em uma 
palavra, a Nova História cultural revela uma especial afeição pelo informal e, 
sobretudo, pelo popular (VAINFAS, 1997, p. 118).  

Com base nos fundamentos teóricos expostos anteriormente, pode-se 
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perceber que o termo história cultural se aplica igualmente aos estudos da história 

cultural do design. Assim nesse momento conclui-se que esse conceito se apresenta 

inicialmente adequado para a nossa investigação. 

Esta tese está fundamentada e organizada em três tópicos: introdução, 

desenvolvimento e considerações finais. É antecedida pelos elementos pré-textuais 

e finalizada por apêndices.  

Na fundamentação teórica, apresenta-se a contextualização do cenário do 

Design Arte, pois, nas duas primeiras décadas do século XXI, há um número 

crescente de designers que desenvolvem trabalhos dentro dessa ótica, isto é, 

trabalhos que não estão na lógica do contexto industrial e exploram a hibridização 

com a arte.  

Na metodologia optou-se pela pesquisa qualitativa do tipo descritivo, com uso 

do estudo de caso múltiplo holístico. Para compreensão geral do método, recorreu-

se aos seguintes autores: Flick (2009), Triviños (1987), Minayo (1994) e Yin (2001). 

A pesquisa qualitativa tem sido muito frequente, e “dirige-se à análise de 

casos concretos com suas peculiaridades locais e temporais, partindo das 

expressões e atividades das pessoas em seus contextos” (FLICK, 2009, p. 37). 

Para Triviños (1987, p. 136), nos estudos de multicasos não existe “[...] 

necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa, o pesquisador pode ter 

a possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos, organizações etc.”. Esses estudos 

visam analisar um objeto de estudo de maneira singular, mesmo que, 

posteriormente, tenham sido observadas semelhanças com outros casos, retratando 

a realidade de forma completa e profunda, com isso relatado, nessa tese, serão 

investigados os atores envolvidos no Design Arte. 

Tendo em vista que o foco dessa investigação é o Design Arte, a pesquisa 

exploratória é necessária para que o problema fique cada vez mais explícito para 

então, ser respondido. Inicialmente foi feita uma revisão da literatura para a 

compreensão dos termos Novo Design, Arte Design e Design Arte, e seus 

desdobramentos. 

Segundo a socióloga e antropóloga Minayo (1994), a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares sem se preocupar em quantificar a realidade 

sociocultural, condicionada pelo espaço, pelo tempo e pela organização social. 

Seguidamente, elegeu-se o procedimento de entrevista para complementar as 

informações obtidas com a revisão de literatura. As entrevistas foram abertas e 
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semiestruturadas. Foram feitas visitas a galerias, estúdios dos designers, feiras de 

Arte Design, e eventos pontuais e significativos em relação ao tema estudado. 

Essa tese possui uma natureza analítico-reflexiva. Desse modo, procurou-se 

investigar a constituição e a natureza do objeto de estudo, especificamente do     

Design Arte, bem como verificar em que medida o conceito de Design Arte se aplica 

na teoria e na prática do design contemporâneo brasileiro. Para isso, fez-se um 

levantamento das condições de produção e recepção das peças de design, por meio 

de uma pesquisa bibliográfica, que contemplou os designers que atuam no século 

XXI. 

O corpus da pesquisa se compõe a partir da produção apresentada por oito 

designers que atuam nesse mercado, que estão presentes nas galerias e museus 

específicos de design, e se propuseram a responder as entrevistas. Dentre os 

participantes, os nomes coletados abrangem: Tiago Curioni, Leonardo Capote (Léo 

Capote), Paulo Goldstein, Brunno Jahara, André Ferri, Carol Gay, Sergio Matos e 

Rodrigo Almeida. O recorte aqui proposto contempla os designers que estão 

presentes nas galerias e trabalham com peças numeradas e assinadas, ou 

trabalham em pequena escala. Muitas vezes articulam parcerias com galerias e, 

além disso, suas peças estão presentes em museus. Portanto, foram levados em 

consideração, para essa escolha, a produção realizada pelo designer, o nível de 

influência, o protagonismo do designer e sua posição no mercado. 

Como procedimento de análise dos dados, partiu-se da observação dos 

trabalhos dos designers citados anteriormente. A título de aprofundamento, essa 

investigação se apoiou nos estudos críticos sobre a obra dos designers, pesquisas 

teóricas sobre a especificidade do tema, bem como sobre os períodos históricos em 

que essa produção do Design Arte se insere. 

Foi apresentado aos entrevistados um termo de consentimento livre e 

esclarecido para que assinassem, seguindo os preceitos da Resolução nº 466/12 e 

510/16 e o projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética da Universidade 

do Estado de Minas Gerais. Os procedimentos metodológicos para a realização da 

investigação foram:  

Revisão bibliográfica: a pesquisa foi iniciada por uma revisão de literatura 

de modo a ampliar e aprofundar informações e conceitos sobre o tema de estudo. 

Pesquisa documental: documentos são registros de natureza institucional ou 

pessoal que, embora não necessariamente produzidos para fins de pesquisa, podem 
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contribuir de modo significativo para seu desenvolvimento por meio da informação 

neles contida, principalmente se utilizados como estratégia complementar para 

outros métodos da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009).  

A pesquisa documental se faz necessária não apenas para a coleta de 

informações como também para a construção do objeto de pesquisa. Foram 

utilizados nessa pesquisa os catálogos, os livros sobre o tema, as visitas às 

exposições, visitas aos ateliês dos designers, as feiras de arte e design, as imagens 

nos sites oficiais dos designers, e outros.  

Realização de entrevistas: foram efetuadas entrevistas com os designers 

escolhidos por meio de e-mails, telefone e entrevistas presenciais. O grupo de 

entrevistados compreendeu designers, arquitetos, galeristas, curadores, marchands, 

teóricos e estudiosos, entre outros. 

Organização e análise interpretativa do material coletado: foram 

organizados e interpretados os dados e documentos obtidos, bem como foram feitas 

análises dos trabalhos dos designers escolhidos para o desenvolvimento dessa tese. 

Deste modo, o primeiro capítulo objetivou descrever como o conceito do Novo 

Design se deu no âmbito internacional, a partir dos grupos de ruptura italianos, nas 

décadas de 1960, 1970 e 1980; descreve-se também o Novo Design na Alemanha 

na década de 1980 e na Holanda a partir da década de 1990 aos anos 2000. A 

intenção foi delinear uma trajetória histórica para compreender a contribuição desses 

movimentos de ruptura até a chegada do século XXI. 

Para estruturar o capítulo e aprofundar a investigação sobre o conceito do 

Novo Design, os autores, como a curadora do MoMA de Nova York Paola Antonelli 

(1998), a escritora, pesquisadora e professora de história da Arte e do Design Ciagá 

(2012), a designer Cresto (2009), o designer português Dias (2014), a designer 

portuguesa Ferreira (2016), os historiadores de design Charlotte e Peter Fiell (1997), 

o historiador de design Garner (2008), a designer e fundadora da Droog Design 

Ramakers (2010), o historiador de design Schneider (2010), o designer e museólogo 

Tambini (1997) entre outros. Sobre o tema da sociedade industrial e sociedade 

hipermoderna, descrevemos a alteração de paradigma que ocorreu na passagem da 

era pós-industrial. Essa descrição é necessária, pois é nesse momento que ocorreu 

uma mudança substancial do sistema social que formou posteriormente o 

pensamento da sociedade hipermoderna. Foi articulado um diálogo entre diversos 

autores, tais como o sociólogo e filósofo Bauman (2001, 2008), o sociólogo e 
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professor Bell (1973, 1977), o sociólogo e escritor espanhol Castells (1999), o jurista, 

advogado e professor Comparato (2013), o pesquisador Cruz (2013), a professora e 

socióloga Kerbauy (2010), o filósofo e teórico Lipovetsky (2004, 2005), Lipovetsky e 

Serroy (2015), ambos teóricos e professores, e o escritor e teórico norte-americano 

Toffler (1980), entre outros. 

O segundo capítulo, num primeiro momento, descreve a diluição das 

fronteiras entre o design e a arte, discutindo o impacto do capitalismo artista, que 

propôs outro modelo projetual, que trouxe uma nova linguagem para o design. Na 

sequência, buscou-se esclarecer os principais termos utilizados no Design Arte, tais 

como protótipos, peças únicas (one-offs) e séries limitadas, numeradas e assinadas, 

bem como descrever a existência de peças reeditadas com o status de edição 

comemorativa, por ocasião da comemoração de 50 anos dos movimentos de 

ruptura, que ocorreram no ano de 2018, estabelecendo um sentido do conceito de 

reedição. Tudo isso acontecendo na contemporaneidade e com as influências e 

transformações do capitalismo artista. Para dar suporte teórico às discussões, 

correlacionamos os autores: Dias (2014), a pesquisadora e consultora de 

tendendências Edelkoort (2017), Ferreira (2016), o colecionador e escritor 

Lindemann (2010), Lipovetsky e Serroy (2015), a curadora da Casa de Leilão Piasa 

Lovel (2009), a designer Tânia Cristina de Paula (2012), Schneider (2010), a 

designer Silva (2016), entre outros. Foram apresentadas também algumas 

considerações sobre as fronteiras delineadas pelos grupos de ruptura que abriram 

caminho para o fortalecimento de uma linguagem que tem como característica o 

hibridismo. Assim, apresentou-se esse hibridismo como um fenômeno cultural 

intensamente discutido na contemporaneidade. Os autores utilizados foram o 

historiador Burke (2003) e o antropólogo latino-americano Canclini (2013). Percebeu-

se nesse percurso, a confluência do design com a arte ao longo do século XX e sua 

intensificação no século XXI. 

No terceiro capítulo foram apresentados os oito designers escolhidos para 

participar do estudo de caso, e suas peças foram descritas e foram identificados 

elementos que permitiram inseri-los como exemplo dessa novíssima geração que 

atuam com o Design Arte. E para fundamentar essa investigação, em primeiro lugar, 

realizou-se uma breve descrição histórica do movimento do Novo Design no Brasil, 

descrevendo suas peculiaridades e articulações entre os atores envolvidos, tais 

como: as feiras de arte e design e as galerias (nacionais e internacionais) que 
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representam e se articulam com essa novíssima geração de designers brasileiros 

que trabalham com a linguagem do Design Arte. Nesse momento apresentou-se a 

principal premiação de design brasileiro, o Prêmio Museu da Casa Brasileira, na qual 

foram identificadas as peças e principalmente as reações do público em relação aos 

artefatos híbridos apresentados naquele momento histórico. A jornalista e escritora 

de design Adélia Borges (1996) é a autora a se destacar nesse momento. 

Importante dizer que essas iniciativas se deram no Brasil a partir da década de 1990 

e se intensificaram no início do século XXI.  

Apresenta-se, ainda, uma proposição de um termo para algo que se configura 

mais que um hibridismo: um hibridismo sísmico. O termo possui o significado de 

geração de ondas sísmicas que acabam se reverberando e atingindo o design pelas 

mãos da novíssima geração dos designers brasileiros. Tudo isso com a descrição 

detalhada da confecção de peças em edição limitada e assinada que se inserem no 

contexto do capitalismo artista. 

Essa prática, o hibridismo sísmico, se insere no contexto econômico social, 

transnacional que vivemos, no qual Lipovetsky e Serroy (2015) denominaram de 

capitalismo artista. Nele, os valores estéticos e emocionais das artes passaram a ser 

seguidos pelo design que utilizaram estratégias para tornar o consumo algo 

prazeroso e afetivo. Incluiu-se também, a apresentação de um trabalho curatorial 

realizado no âmbito do BH Design Festival 2019 para o Museu da Cadeira Brasileira 

(MuC), no período de 28 de maio a 08 de junho.  

Na sequência, no quarto capítulo, destacou-se o movimento Maker, que são 

designers da era pós-industrial, fabricantes e pesquisadores que projetam, pensam, 

desenham, fabricam e vendem seus próprios objetos, ou seja, são fabricantes que 

utilizam as infinitas possibilidades de customização e individualização, e estão 

presentes nas galerias, nos museus e se envolvem com todos os atores que fazem 

parte desse processo. A partir daí descreve-se detalhadamente a carreira dos 

designers brasileiros da novíssima geração que confeccionam peças em edição 

limitada e assinada. E relata-se a escolha dos nomes dos designers, que se deu 

primeiramente por projetarem dentro do contexto do design com status de arte e 

pelo grau de reconhecimento de seus trabalhos. Apresenta-se, também o leilão 

exclusivo da Casa francesa Piasa, de peças brasileiras realizados, respectivamente 

em 2016 e 2017, descrevendo esse espaço que se articula como instância de 

legitimação do Design-Arte. 
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No quinto capítulo apresenta-se uma discussão sobre o Design-Arte num 

caleidoscópio de perspectivas e descreve a crescente articulação dos atores 

envolvidos: galerias, marchands, museus, colecionadores, designers, todos em prol 

de uma agenda de valorização dentro do contexto do capitalismo artista. E por fim 

seguem-se as considerações finais.  

A relevância dessa pesquisa encontra-se no fortalecimento de uma discussão 

e a reflexão a respeito do Design Arte no contexto brasileiro, somando-se a uma 

bibliografia que vem sendo produzida em nível internacional, e nesse sentido 

desperta a atenção para as discussões atuais naquilo que se refere ao design e ao 

fazer design em nossa contemporaneidade.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Da sociedade industrial à sociedade hipermoderna 

Qualquer reflexão sobre sociedade perpassa pelas configurações que essa 

mesma coletividade exibe. Nesse contexto atual, várias rupturas se apresentam e, 

com o advento da sociedade hipermoderna, vive-se uma revolução técnico-científica 

em que a ciência e a técnica se constituem em forças produtivas predominantes, e a 

sociedade é sustentada pela informação (COMPARATO, 2013; KERBAUY, 2010). 

É interessante notar que a revolução tecnológica é uma constante na vida do 

ser humano e no mundo ocidental contemporâneo coincide com as manifestações 

de revolta popular ocorridas em vários países ao redor do mundo, como exemplo na 

França, a partir de meados dos anos 1960. Esses movimentos claramente foram 

uma ruptura com os padrões sociais que eram estabelecidos na época 

(COMPARATO, 2013). 

Kerbauy (2010) complementa que, a partir dos anos 1970, essas rupturas 

estão amplamente associadas a um contexto social designado sob distintas 

perspectivas teóricas: pós-modernidade, sociedade pós-industrial (BELL, 1973; 

COMPARATO, 2013; KERBAUY, 2010); modernidade líquida (BAUMAN, 2001, 

2008), sociedade da informação e do conhecimento (CASTELLS, 1999); 

hipermodernidade (CRUZ, 2013; LIPOVETSKY, 2004). A partir disso, pode-se 

pensar no conceito de hipermodernidade nomeado por Lipovetsky. 

Lipovetsky (2004), ao utilizar o termo hipermodernidade, assim como Harvey 

(2007), expõe que esse conceito se caracteriza por uma exacerbação dos valores 

criados na modernidade. Por isso Lipovetsky prefere usar o termo hipermodernidade 

para se referir a esse processo. Segundo Cruz (2013), o prefixo “hiper” faz menção a 

uma exacerbação dos valores da modernidade, sendo essa percebida como uma 

cultura do excesso determinada e marcada pelo efêmero em que o sujeito, em ritmo 

frenético, busca a satisfação dos seus desejos. 

Bell (1973) apresenta novos paradigmas em relação à sociedade pós-

industrial. Segundo esse autor, no setor econômico, há uma transição do processo 

de manufatura para os serviços. Já o setor da tecnologia apresenta a determinação 

de uma nova centralidade para as indústrias de base cientifica. 

Bell (1977) também observa que tais sociedades têm um processo crescente 
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de influência dos modernos meios de comunicação e grande desenvolvimento 

tecnológico. O autor destaca algumas características dessas influências: 

 rápido crescimento do setor de serviços, em oposição à manufatura, isto é, a 

supremacia da produção foi modificada e isto prenunciou essa sociedade 

hipermoderna; 

 rápido aumento da tecnologia de informação, que levou ao termo “era da 

informação”, baseada no saber tecnológico, notadamente a informática e a 

robótica.  

Essa sociedade descrita por Daniel Bell forneceu a “estrutura social” para a 

sociedade da informação em que as telecomunicações e os computadores se tornaram 

“decisivos para o mundo como intercâmbios econômicos e sociais e são conduzidos 

para o modo como o conhecimento é criado e recuperado” (LYON, 1998, p. 61).  

O escritor e sociólogo italiano De Masi (2014) destaca os principais atores dos 

setores econômico e político, envolvidos na sociedade pós-industrial:  

[...] os setores econômicos dominantes são aqueles ligados à produção de 
ideias e ao fornecimento de serviços valorizados. As instituições-chave são 
os bancos, as bolsas, as redes virtuais, os laboratórios de pesquisa 
científica e estética, as redações e produções das mídias. Os atores 
centrais, que na sociedade industrial eram os homens, os empreendedores, 
os operários, os sindicalistas e os militares, na sociedade pós-industrial são 
as mulheres, os cientistas, os técnicos, os artistas, os gestores de 
informação, os intelectuais, os trabalhadores do lazer. A autonomia da 
esfera política é cada vez mais influenciada pela esfera econômica, pelo 
sistema financeiro e pela mídia (DE MASI, 2014, p. 539).  

Nesse sentido, conhecimento e criatividade tornaram-se matérias cruciais 

dessa economia pós-industrial (COMPARATO, 2013; KERBAUY, 2010). Nessa 

sociedade complexa, baseada na tecnologia da informação, as telecomunicações e 

a computação têm como princípio o valor do conhecimento (BELL, 1977). Toffler 

(1980) acrescenta que estas mudanças intensas na organização do trabalho 

originam mudanças estruturais profundas na cultura, política e economia. 

Posteriormente Castells (1999), ao analisar o papel da revolução tecnológica 

nas transformações do mundo contemporâneo, introduziu definitivamente o debate 

sobre a sociedade da informação no meio intelectual. O conhecimento e a 

informação são aspectos decisivos em todos os modos de desenvolvimento. Ao 
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adotar o termo sociedade informacional como mais apropriado, o autor destacou 

que:  

o termo informacional indica o atributo de uma forma específica de 
organização social na qual a geração, o processamento e a transmissão de 
informação se convertem nas fontes fundamentais da produtividade e do 
poder por conta das novas condições tecnológicas surgidas neste período 
histórico (CASTELLS, 1999, p. 186).  

Neste cenário, é importante destacar que a sociedade contemporânea se faz 

pela experimentação das ideias da modernidade em um grau mais avançado. 

Geralmente, a modernidade é compreendida pela oposição e superação da tradição, 

que dá lugar a uma sociedade baseada na ideia de progresso científico, técnico e 

industrial. Além disso, se caracteriza pela valorização do novo, do indivíduo e da 

razão como critério de validade e de certeza (CRUZ, 2013). 

Assim pode-se dizer que a pós-modernidade não pode ser unicamente 

compreendida em termos de destruição do que foi instituído no passado. Não 

significa o fim da modernidade, mas uma versão exacerbada de algumas de suas 

características, como o desenvolvimento técnico e a valorização do individualismo 

(CRUZ, 2013). 

Por outro lado, Bauman utiliza o termo “modernidade líquida”, para descrever 

o período da história em que os preceitos duros, sólidos e sedimentados da 

modernidade derreteram. Apesar de Bauman e Lipovetsky usarem termos distintos 

para discorrer sobre os fenômenos da contemporaneidade, um fio os une, a 

mudança. 

Para Bauman, a modernidade líquida se define como um período de liquidez, 

de volatilidade, de incerteza e insegurança, em relação ao período anterior 

denominado pelo autor como modernidade sólida, que seria “substituído” pela lógica 

do consumo, do gozo e da artificialidade imediatos (BAUMAN, 2001). 

Prosseguindo com o pensamento de Bauman, a noção de fluidez e liquidez 

marcam a contemporaneidade, e se manifestam no cotidiano em diversos contextos, 

como por exemplo: nas relações de trabalho, nos relacionamentos afetivos, na 

maneira como as identidades se constroem, dentre outros (BAUMAN, 2001).  

Para ilustrar essas mudanças e relatar um evento relacionado ao design, cita-

se aqui o exemplo a XIV Trienal e Milão de 1968, que buscou reinventar a vida do 

ser humano no espaço artificial, onde se reuniram diversas visões críticas sobre a 
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sociedade industrial e o novo capitalismo. Nessas mudanças, as experiências do 

Novo Design italiano estabeleceram uma área cultural de projeto que esfumaçou os 

limites e demoliu as barreiras e fronteiras entre as categorias de projeto, 

recompondo os fragmentos produzidos pela fratura que o mundo industrial provocou 

(RANZO, 2012). A seção de design, organizada por George Nelson, trouxe como 

tema principal o “futuro do objeto”. Esse tema propôs uma experimentação das 

pequenas séries e a produção em série nas sociedades industriais. 

Ao se referir às relações entre produção industrial e produção                       

artística, Lipovetsky e Serroy (2015, p. 113) ressaltam que: “o mundo industrial, 

totalmente entregue à sua nova potência, se desviou amplamente, como vimos, da 

criação artística [...] No entanto, essa lógica vai logo suscitar uma ampla reflexão 

crítica”. 

E também ao relacionar design e sociedade capitalista na hipermodernidade, 

Lipovetsky e Serroy abrem caminho para a seguinte perspectiva: a difusão (do 

design) é inseparável da ascensão do marketing e dos imperativos de comunicação 

das marcas que encontram na emoção, no sensitivo, no prazer, e no lúdico um meio 

de tirar os produtos de uma condição banal, e transformá-los em instrumentos de 

sedução e de estímulo para compras.  

É por isso que se trata cada vez mais, tanto nos locais de venda como no 
que concerne aos objetos, de mobilizar imaginário, personalizar, criar 
emoção. [...] baseia-se em elementos emocionais, devendo o design 
comunicar, contar uma história para seduzir, fazer sonhar, dar prazer 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.176). 

Lipovetsky e Serroy (2015) acreditam que nesse cenário surgiu o “designer 

como autor”, conceito este que para eles é considerado chave do período pós 

moderno e também hipermoderno. Eles afirmam que nessa era hipermoderna:  

o design se caracteriza pelo estilhaçamento e pela convivência de todos os 
estilos, de todas as tendências, de todas as escolas [...] não há mais escola 
dominante: a hora é de proliferação, de desregulamentação, de mestiçagem 
dos estilos e dos gostos. Hoje, o estilo não é mais tanto o de uma época, 
que mescla todos os estilos, quanto o dos próprios designers 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 181). 

Entende-se então, que a sociedade hipermoderna adquire significados 

distintos das sociedades industrial e pré-industrial, ambas estruturadas em moldes 

tradicionais. Nesse contexto, a sociedade hipermoderna é caracterizada por ser uma 
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sociedade fluída. Nessa sociedade pós-industrial, intensificam-se as relações entre 

os países consolidando a chamada Globalização. É o mundo técnico-científico-

informacional (LYON, 1998) que ressalta esse novo modelo social dos indivíduos da 

sociedade pós-industrial. 

Enfim, os autores citados anteriormente conduzem a uma abordagem desse 

complexo momento histórico chamado por Lipovetsky e Serroy (2015) de 

hipermodernidade.  

2.2 Coexistências no design: qual design?  

Percebe-se que o ambiente social, a partir do século XX, é um espaço 

multicultural rico em simbolismos capazes de gerar linguagens próprias nas diversas 

criações, sejam nas artes ou no design (BRANZI, 2006; TAVARES, 2007; DIAS, 

2009; KRUCKEN, 2009). A história do design mostra que o caminho percorrido levou 

o design a uma multiplicidade de possibilidades, suscitando um novo conceito que 

pode ser designado como Novo Design2. 

No final do século XIX, e no início do século XX, o design era percebido           

pela perspectiva da cultura industrial. Já na segunda metade do século XX, a 

perspectiva começa a se modificar. A partir desse momento surgem movimentos de 

ruptura, com seus grupos e coletivos. Em consequência, surgiu o Novo Design, com 

conceitos e expressões distintas. Dias diferencia os dois termos temporalmente e 

esclarece:  

Podemos diferenciar temporalmente as duas expressões: a primeira (radical 
Design) encerra-se nos primeiros movimentos, com início nas décadas de 
1960 e 1970, enquanto a segunda (New Design) engloba também os 
movimentos da década de 1980 que, por seu lado, objetivavam revigorar os 
precedentes (DIAS, 2014, p. 119).  

A partir da afirmação anterior, entende-se que, na década de 1980, o cenário 

mundial conheceu esse novo conceito registrado na linguagem das artes e do 

                                            
2
 A expressão “Novo Design” é utilizada como conceituação para compreensão do design 

contemporâneo. Não se trata de uma visão dicotômica, pela qual se rejeita o passado em função 
do presente, mas de uma perspectiva de visualizar as mudanças que estão sendo propostas por 
transformações sociais, culturais, econômicas e políticas sob as quais o design se constitui. O 
Novo Design surgiu com diversos movimentos de ruptura. Este conceito foi elaborado pelos 
seguintes autores: BRANZI, 2006, p. 16; MANZINI; MERONI, 2009, p. 13-16; SCHNEIDER, 2010, 
p. 163-171. 
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design, o chamado Novo Design. 

Dentro do contexto do Novo Design, existe um campo de tensões a partir da 

segunda metade do século XX. Assim Schneider (2010) faz uso das palavras de 

Dieter Weidmann “o design é a arte do século XX” e esse autor reforça: “essa 

afirmação deve-se em boa medida à impressão causada pelas duas últimas décadas 

do século XX, fortemente marcadas pelo design de celebridades” (SCHNEIDER, 

2010, p. 223). Com isso Schneider (2010) considera que o trabalho imaginativo do 

designer sobressai de sua inspiração individual, denominando-o “designer-artista”. 

Manzini e Meroni (2009) também conceituam o resultado dessa integração 

como Novo Design, ou seja, uma forma de interação com iniciativas capazes de 

gerar outros modelos de produtos e objetos orientados por valores que vão além da 

própria funcionalidade. Os autores contextualizam essa questão ao afirmar que  

[...] o designer é aquele que, mais do que outros profissionais, possui a 
capacidade e a possibilidade de criar novos modelos de referência, de 
imaginar novos estilos de vida com base nestas ordens diversas de valores 
e de qualidade (MANZINI; MERONI, 2009, p. 14). 

O desiger, professor e escritor Moraes (2006, p. 192) acredita que no século 

XX, o design passou a ser entendido “[...] como metáfora de um conjunto de 

significados (conceitos) e de significância (valor)”. Tais bases são fundamentais para 

o desenvolvimento dessa nova realidade de projetar. 

É importante lembrar que, na história do design, desde seu surgimento no 

século XIX, há momentos que o design pode ser visto pela ótica do hibridismo. 

Morris foi um desses exemplos. Lipovetsky e Serroy complementam:  

Toda uma categoria de design se separa assim do seu antigo 
posicionamento, bastante próximo da engenharia, e proclama seu novo 
estatuto narrativo. O design não procura mais traduzir unicamente a função 
objetiva e neutra dos objetos, mas, por meio destes, um universo de 
sentidos que nos fala e nos emociona. Os objetos criados podem, portanto, 
ser inspirados por mil temáticas: a vegetação, os contos de fadas, a morte, 
as narrativas míticas, os estilos históricos clássicos, o humor, o exotismo 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 175).  

Esse novo estatuto narrativo a que os autores se referem se potencializa com 

esse novo lugar de edição, exposição e comercialização desse Novo Design. 

Podemos então considerar que o tempo e espaço presentes no Novo Design 

pertencem a um momento distinto de produção, onde esse novo contexto se associa 
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mais à linguagem.  

Relembrando Manzini e Meroni (2009, p. 15), que denominam como Novo 

Design essa realidade, que, para eles, trata-se da geração de modelos de produtos 

orientados por valores que vão além da própria funcionalidade, impostos no início do 

século XX.  

O professor alemão de história do design Bürdek (2006, p. 63) denomina esse 

momento do design como uma “[...] salada nada dogmática de abordagens e 

tendências”, acreditando ser exatamente esse o conceito de Novo Design. Assim 

pode-se perceber que várias são as denominações pelas quais os diversos autores 

fazem uso para se referir ao Novo Design.  

De acordo com Dias (2014) assim como os pioneiros do movimento moderno 

reconheceram a necessidade de novos conceitos de design para corresponder à 

nova tecnologia do século XX, dessa mesma forma, os pioneiros do movimento pós-

moderno reconhecem a necessidade de novos conceitos de design para 

corresponder à tecnologia emergente do século XXI. O mesmo ocorre na 

perspectiva da hipermodernidade, pois segundo Lipovetsky e Serroy (2015, p. 174) 

“Hoje o passado do design é uma estratégia do presente”. 

Figura 01 - Desenho esquemático do Novo Design 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

A seguir faz-se necessário apresentar algumas manifestações que emergiram 

nesse contexto da pós-modernidade e também na ocorrência da hipermodernidade. 
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2.3 Design alemão: a poesia floresce do funcionalismo 

O Novo Design alemão surgiu com os Neue Wilden (Novos Selvagens). A 

linguagem tinha como proposta a ruptura com o design industrial, no sentido de 

trabalhar de forma mais artesanal, improvisando com experimentações, produzindo 

protótipos e peças únicas (SCHNEIDER, 2010). 

A exposição Möbel Perdu ˗ Schöneres Wohnen (Móvel Perdido - Casa mais 

bonita) ocorreu em Hamburgo em 1982, e foi organizada por Nils Jockel, Museum für 

Kunst und Gewerbe Hamburg, Lux Neongalerie, Claudia Scneider-Esleben, Michel 

Feith e Studio Thomas Wendtland (JOCKEL, 1982). Este evento foi uma primeira 

coletânea do Novo Design alemão e expôs experimentos lúdicos com diversas 

técnicas e uma inusitada experimentação de materiais, como “madeira e mármore, 

néon e cimento, borracha e metal perfurado, vidro pléxi e telas, pelúcia e outros 

ainda mais profanos” (SCHNEIDER, 2010, p. 168). A seguir o folder da exposição. 

Figura 02 - Folder da Exposição Möbel Perdu ˗ Schöneres Wohnen 

   
Fonte: http://www.schneider-sleben.de/moebel_perdu_schoeneres_wohnen_1982.html. 

Participaram dessa exposição os designers Ron Arad, Jasper Morrison, 

Thomas S. Bley, Marlene Potye, Helmut Schmid + Hans-Walter Stemmann, Nick 

Baginski, Katharina Frisch, Monika Wall, Gerhard Stabl, Studio Alchymia, Studio 

Wendtland, entre outros.  

A plástica apresentada no evento pretendeu uma ruptura com os valores da 

época com a intenção de chocar e colocar em cheque o design tradicional, 

contestando o design funcionalista (JOCKEL, 1982). A partir dessa exposição, tem-

se uma pluralidade e diferentes abordagens propostas pelos designers alemães que 

se configuraram como representantes desse Novo Design. 
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Figura 03 - Peças do Novo Design Alemão 

       
(1) Gin Bande mesa expansível “tabula Rasa” 1987; (2) Siegfried Michael Syniuga, cadeiras de 
artistas 1987; (3) Frank Schreiner “Stiletto” poltrona Consumersˈrest, de 1983. 

Fonte: SCHNEIDER, 2010, p. 165-166. 

A poltrona Consumer‟s rest, um protótipo de 1983, de Stileto, pode ser 

percebida, como afirma Schneider, como uma obra de arte. Ainda segundo o autor: 

os objetos de design diferenciam-se das obras de arte pelo fato de que a 
linguagem de produto do design (os signos) pode ter seus significados 
decodificados em seu teor de significação pelos seus receptores da mesma 
forma em qualquer situação (SCHNEIDER, 2010, p. 226).  

O Novo Design alemão se sedimentou com a exposição Gefühlscollagen - 

Wohnen von Sinnen (Colagens sentimentais - moradia para meditar), que ocorreu 

em 1986, em Dusseldorf. Claramente o design se espelhava no modo de fazer da 

arte e isso foi mostrado nos objetos expostos. Tratava-se, portanto, de uma maneira 

diferente de entender e apresentar o design, numa linha tênue de fronteira entre arte 

e design (BÜRDEK, 2006).  

A exposição, com uma capacidade visionária, antecipou os próximos cenários 

relacionados ao Arte-Design exibindo outra linguagem de projeto com um universo 

semântico que não se baseava somente na cultura industrial e incluía outros focos e 

perspectivas. Na entrada da exposição, uma placa de sinalização alertava que os 

objetos: “não pretendem ser bonitos ou puramente funcionais no sentido 

convencional”3 (SPIEGEL, 1982, p. 154, tradução livre). A seguir uma imagem da 

exposição. 

                                            
3
 “erheben keinen Anspruch, im konventionellen Sinn schön oder rein funktional zu sein”.  
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Figura 04 - Vista geral da exposição Gefühlscollagen - Wohnen von Sinnende 

 
Fonte: http://www.schneider-sleben.de/moebel_perdu_schoeneres_wohnen_1982.html. 

Na exposição, pode-se perceber como as peças de design são apresentadas 

como obras de arte, em um projeto expográfico, com rigor curatorial e recursos tais 

como iluminação, suportes, climatização, identidade visual que fazem parte de um 

sistema de comunicação, com lógica e sentido próprios.  

No design alemão não se formaram grupos específicos, como no design 

italiano, e sim exposições de grande importância que mudaram a vertente do design. 

Essas duas exposições confirmam a diluição das fronteiras entre arte e design, uma 

vez que ambas se revelam e se estruturam como mostras de arte e engendram o 

conceito de design como obra de arte.  

2.4 Design italiano: ruptura e irreverência se mesclam 

Numa análise retrospectiva, o boom econômico da década de 1950 foi o 

preâmbulo para ampliação de uma sociedade baseada na produção e no consumo 

de massa. Sobre a base dessa sociedade de bem estar, disseminou-se, a partir do 

modelo norte-americano, uma cultura de massa que deu início a uma profunda 

transformação cultural (GARNER, 2008). 

Conforme verificado em Ferreira (2010), na transição operada pela era pós-

industrial nasceu o design radical, principalmente na Itália. Com o anti-design, ou o 
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design radical, foi possível para os designers romperem com a estética estabelecida 

e eles puderam se expressar por meio de experimentações, muitas vezes em 

conexão com o contexto social, tecnológico e principalmente ideológico. 

Na década de 1960, dois fatores tiveram uma influência decisiva sobre o 

desenvolvimento do design nos países industrializados do mundo ocidental: por um 

lado, o crescimento econômico e a ampliação da sociedade de consumo de massa 

e, por outro lado, a severa crítica a essa sociedade. Assim, os anos 1960 

proporcionaram aos designers a oportunidade de dedicação a infinitas 

possibilidades. Como exemplo, pode-se destacar a empresa Kartell, que contratou 

Anna Castelli (1918-2006) e Joe Colombo (1930-1971) para criar e produzir objetos 

em plástico. O resultado foi uma arrojada cartela de cores. Portanto, esses objetos, 

muitas vezes com concepções esculturais e de cores vivas, conferiram uma distinta 

identidade aos anos 1960. Garner complementa: “o plástico moldado por injeção 

(ABS), e os produtos lançados pela Kartell e outros fabricantes, incluindo a Danese e 

Artemide, representavam a verdadeira linha de frente criativa do design dessa 

época” (GARNER, 2008, p. 16). 

Nesse contexto Lipovetsky e Serroy revelam as relações entre design e 

consumo na conjuntura do hipermoderno. Os autores argumentam: 

o design concebido como elemento determinante da ficha de identidade do 
produto e da marca participa mais do que nunca da lógica da moda e das 
estratégias de marketing. [...] Não há ruptura, nesse ponto, com o que as 
correntes do Streamline e do pop haviam inaugurado; ao contrário, há 
exacerbação e generalização, consubstanciais à época hiperconsumista. 
[...] Intensifica-se o imperativo de estimular as vendas pelo look dos objetos, 
seduzir os consumidores „indiferentes‟ [...] diferenciar-se no mercado 
jogando a carta da originalidade, da fantasia, do prazer das formas e das 
cores. É numa perspectiva de consumo exacerbado que se desenvolve o 
design hipermoderno (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 161).  

Nessa perspectiva de consumo exacerbado que se desenvolve na sociedade 

hipermoderna, os autores revelam ainda que o processo de inserção proporcionado 

pelo consumo pode ser compreendido como um indicador do desenvolvimento do 

design. Neste contexto de sempre buscar o incentivo do consumo, o design tem 

participado criando símbolos e necessidades. 

Bauman (2008, p. 32), por sua vez, aborda o assunto mostrando que “[...] a 

síndrome consumista envolve velocidade, excesso e desperdício”. O autor diz ainda 

que “o prolongado ímpeto da perfeição agora requer menos o aperfeiçoamento das 
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coisas que sua rápida e profusa circulação. [...] Uma sociedade de consumo só pode 

ser do excesso e da extravagância” (BAUMAN, 2008, p. 111). 

Na década de 1960, o design, assim como a arte, também foi caracterizado 

pelos movimentos modernistas de vanguarda mundiais, quando a inspiração 

baseada no futuro cedeu também espaço para outras inspirações. Movimentos como 

a Pop Art surgiram a partir de símbolos culturais de massa. Na década de 1970, 

inicia-se uma tentativa de contraposição ao imperativo tecnológico multinacional, 

especialmente no que diz respeito ao design (MORAES, 2006). 

A pós-modernidade presente na década de 1980, no cenário internacional, 

produziu, segundo Schneider (2010, p. 165), um grande número de correntes do 

design, por vezes opostas - “expressivas e puristas, ironizantes e historizantes, high-

tech e artesanais”. 

Os movimentos de ruptura se multiplicaram, criava-se em grupo, era outro 

jeito de morar, de projetar e de viver. Destacaram-se principalmente os grupos 

italianos. O Studio Archizoom e o Studio Alchimia propunham ambientes que fossem 

pensados como os “teatros da vida” onde os objetos deviam ter a identidade pessoal 

dos seus “atores”. Eles pregavam que a forma de um objeto não poderia ser a 

mesma para todas as pessoas, e o design deveria oferecer variedade formal para a 

diversidade cultural dos grupos humanos (GARNER, 2008). 

Assim a história do design foi marcada por vários grupos de vanguarda, 

principalmente no design italiano, tais como: Archizzom, Superstudio, Grupo Strum, 

Global Tools, Alchimia, Memphis entre outros, todos com características similares de 

rompimento das linguagens, que passam a explorar os significados dos objetos. A 

grande maioria deles priorizava a transmissão das mensagens a partir dos objetos, 

resultado da postura ideológica condutora do anti-design italiano. 

A crítica ao funcionalismo atingiu seu ponto alto na palestra proferida pelo 

filósofo e sociólogo Adorno citado pela escritora de design Bornsen-Holtmann 

(1995), funktionalismus heute (funcionalismo hoje), na Werkbund, em 1965. Adorno 

criticou as ideias centrais puristas dos funcionalistas como inflacionadas 

ideologicamente, e constatou:  

veio à luz a insuficiência da forma prática pura, uma praticidade monótona, 
pobre, obtusa [...] quase nenhuma forma, que ao lado de sua adequação ao 
uso não fosse também símbolo [...] o futuro da objetividade será um futuro 
de liberdade somente se ela se desvencilhar do ataque dos bárbaros: não 
mais submeter o homem, cuja necessidade ela declara como parâmetro, a 
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ataques sádicos causados por arestas pontiagudas (BORNSEN-
HOLTMANN, 1995, p. 122). 

Assim, Adorno citado por Schneider (2010) apontou para o fato de que a 

renúncia ao ornamento implicava na ruptura de todos os dogmas propostos pelo 

funcionalismo, sendo que quem buscasse outra alternativa poderia encontrá-la na 

cultura jovem. A cultura pop exerceu sua mais forte influência na Itália. Ali os novos 

grupos de design reconheceram no movimento pop um significado cultural que 

transcendia a pura estética. 

Os grupos de ruptura floresceram num intenso debate político-          

estudantil. Primeiramente nos EUA com o movimento flower power e     

posteriormente na Europa com o movimento de 1968. Os movimentos de protesto 

articulavam-se em diferentes planos: anti-imperialismo, antirracismo, educação 

antiautoritária, pílula anticoncepcional e também o Anti-Design. Garner vai observar 

que esses movimentos estudantis de protesto, possuíam duas linhas básicas de 

confronto:  

a primeira voltava-se contra as estruturas sociais ossilizadas e autoritárias e 
contra a guerra imperialista dos EUA no Vietnã. A segunda tinha na mira o 
comportamento de consumo nas sociedades capitalista de bem estar e 
desembocou numa crítica ao capitalismo, que tinha como objeto „a 
associação indissolúvel entre interesses empresariais, design de produtos e 
propaganda‟ (GARNER, 2008, p. 138).  

O protesto tinha como alvo o ataque ao consumo excessivo imposto pela 

sociedade americana. “A euforia do consumo de massa e o consequente ônus do 

sistema ecológico viam-se expostos a críticas cada vez mais contundentes” 

(GARNER, 2008, p. 138). Esse mesmo autor observa:  

o design dos anos 60 pode ser identificado como central para o processo do 
consumismo e da comunicação. O design ajudou a definir grupos e 
consequentemente mercados. O estilo e o design deram forma a estados de 
espírito e necessidades coletivas e traduziram essas necessidades em 
ambições materialistas (GARNER, 2008, p. 09). 

Nesse sentido Lipovetsky e Serroy advertem sobre essas rupturas:  

Por um lado, essas novas atividades representam uma ruptura em relação 
às clássicas problemáticas racionalistas e mecânicas dos produtos: de fato, 
não se trata mais de conceber um objeto racional e funcional em si, mas de 
despertar os sentidos, suscitar experiências e emoções. Por outro, esse 
„design vivo‟ não faz mais que estender o domínio da racionalidade estética 
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a todas as coisas, a todas as experiências: é toda a nossa prática de 
consumo que é atualmente analisada, calculada, medida, avaliada, testada 
em função de uma vontade de eficácia, de rentabilidade, de performance 
sensorial dos produtos, de maximização dos resultados (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2015, p. 177). 

Assim, as mudanças no consumo apontadas pelos autores anteriores 

evidenciam como o design passa a se apropriar dos sentidos provocando experiências e 

emoções.  

O design radical italiano inspirou-se na Pop Art, na Arte Povera e na Arte 

Conceitual (FERREIRA, 2010), correntes artísticas que questionavam o processo de 

concepção tradicional, da sociedade industrial. Processo esse que se baseava na 

produção industrial e no consumo em massa, entre outros. O design Pop ditou as 

suas próprias regras, “a antítese da ideologia modernista”, embora não de forma 

antagônica em relação ao modernismo.  

Esse estilo pretendia ser moderno num sentido diferente, de uma 
modernidade com um design de alto impacto. [...] um moderno que fazia 
parte de uma fantasia coletiva de realização de produtos [...] de consumo 
instantâneo (GARNER, 2008, p. 57).  

Nos anos 1960 e 1970 os designers italianos atuavam em sintonia com as 

transformações que ocorriam no mundo. Moraes (2006, p. 157) elucida que “deve-se 

lembrar que esses protagonistas italianos não operavam mais de forma intuitiva, [...] 

mas como atores conscientes das transformações e dos questionamentos ao 

paradigma moderno ainda dominante”. 

Os grupos italianos, que se destacaram foram: Studio Archizoom (1966), 

Superstudio (1966) Strum (1966), Global Tools (1973), Studio Alchimia (1976), 

Memphis (1981), entre outros. Foram os principais cenários para atuação desses 

grupos de vanguarda as cidades de Milão, Florença e Torino. Os grupos se 

formaram com o objetivo de elaborar uma nova abordagem de criação, também 

conceituada como Anti-Design, e tinha como foco o anticomercial. O mais importante 

para seus integrantes eram os esboços, desenhos, fotomontagens e projetos 

utópicos, com os quais se enfatizava o protesto contra o design estabelecido e o 

“consumismo” (SCHNEIDER, 2010).  

A seguir faz-se uma descrição da atuação de cada grupo com seus principais 

integrantes e pensadores. O objetivo aqui não é revisar a história do design italiano, 

mas expor e reconstruir alguns momentos desta transformação.  
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2.4.1 Archizoom 

O fundador propriamente dito do design radical foi o Archizoom, criado em 

Florença em 1966. Seus primeiros integrantes, arquitetos e designers, foram Andrea 

Branzi4, Paolo Deganello5, Gilberto Corretti6 e Massimo Morozzi7. Mais tarde, em 

1968, juntou-se à equipe, Dario Bartolini8 e Lucia Bartolini9, ambos designers. Ranzo 

descreve a relação do grupo e seus integrantes: são “figuras diferentes e 

extraordinariamente complementares, reunidas pela história para representar um 

momento de verdadeira descontinuidade, um ponto de inflexão a partir do qual se 

pode operar uma revisão de projeto” (RANZO, 2012, p. 28). 

Eles desafiaram os preceitos pré-determinados do design e se estabeleceram 

num contexto de intenso debate político estudantil. Seus integrantes foram muito 

influenciados pelas visões utópicas do grupo inglês Archigram (1961-1974), que se 

concentrou na pesquisa da alta tecnologia, experimentando megaestruturas e 

sistemas de construções modulares. Assim a influência do Archigram foi profunda e 

duradoura.  

Figura 05 - Integrantes do grupo Archizoom 

 
Fonte: BRANZI, 2012, p. 26. 

                                            
4
 Arquiteto e designer italiano e um dos principais atores no movimento radical italiano, envolvido 

atualmente com design autoral e colecionável. 
5
 Arquiteto italiano e professor na Florence University e na Architectural Association em Londres. 

6
 Arquiteto, designer, e professor no Instituto Superior de Indústria Artística (ISIA) de Roma em 

Florença e Roma.  
7
 Arquiteto e designer italiano, foi Diretor de arte da Edra (1941-2014). 

8
 Designer italiano e um dos atores do movimento radical italiano. 

9
 Designer italiana envolvida no movimento radical italiano. 
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Na figura anterior apresentam-se os integrantes do grupo, a partir da 

esquerda em sentido horário: Andrea Branzi, Massimo Morozzi, Gilberto Corretti e 

Paolo Deganello em 1967, em frente à estátua de Petrarca nos jardins da Villa 

Strozzi, em Florença (Fotografia de Dario Bartolini).  

O grupo Archizzom reconheceu as complexidades e contradições na 

arquitetura e viram-na como uma disciplina que não podia funcionar isoladamente 

(GARNER, 2008). Seus projetos iniciais refletiam uma arquitetura em aproximação 

com a tecnologia e buscavam uma nova maneira de organizar os espaços e as 

cidades. A pesquisa do grupo versava sobre a nova e alta flexibilidade da 

arquitetura. Eles propunham alterações urbanas radicais e exageradas. A partir do 

final dos anos de 1960, eles se voltam para o design e trabalham muito em função 

da sociedade no sentido de aproveitar o potencial social e cultural do design, 

usando-o como ferramenta chave para uma nova revolução ideológica e cultural 

(FARIAS; MEIRELES, 2010).  

Figura 06 - Sofá Superonda 

     
Estrutura de espuma com revestimento em vinil, Charlotte e Peter Fiell, 2001, p. 408. 

Fonte: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.br/. 

O grupo Archizoom organizou sua primeira exposição chamada 

Superarchitettura em dezembro de 1966, na cidade italiana de Pistoia, juntamente 

com o grupo Superstudio. A exposição contou com diversas peças de design. O sofá 

Superonda, de concepção de Andrea Branzi, produzido pela empresa Poltronova, foi 

uma peça que possibilitou novidades ao se sentar (FIELL; FIELL, 2001). Foi um dos 

primeiros sofás projetados sem estrutura interna, cujo material era o poliuretano e 

sua concepção projetual era uma peça geométrica dividida em duas partes por um 

corte ondulado. O Superonda pode ser usado como um sofá, uma cama ou uma 
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chaise longue. 

Outra peça do grupo foi o sofá Safari de 1968. O grupo propõe “um espaço de 

vida”, ridiculariza e questiona o bom gosto. A peça é confeccionada em pele de 

leopardo falsa, em forma de flor. Com esse formato e material o grupo questiona as 

formas convencionais que o design apresentava (FIELL; FIELL, 1997). O sofá Safari 

é descrito por Andréa Branzi, seu criador, como “uma bela peça que você 

simplesmente não merece” (TAMBINI, 1997, p. 41). 

Figura 07 - Sofá Safari 

 
Fonte: FIELL; FIELL, 2001, p. 414. 

A pesquisa do grupo Archizoom culmina no projeto No-Stop-City, 

desenvolvido de 1969 a 1971, que consiste em uma visão radical das cidades do 

futuro. No projeto, a cidade é um lugar sem limites, com iluminação artificial e ar-

condicionado. Para usar e preencher as superfícies dessa cidade são concebidos 

móveis multifuncionais e vestuário para os habitantes desse ambiente artificial 

(GARNER, 2008). Ou seja, a pesquisa se configura em uma proposta de espaço 

urbano contínuo e livre do conceito hermético dos cômodos. Seria uma arquitetura 

contínua e sem limites onde a apropriação do espaço não se daria pelo seu uso 

habitual, mas apenas pela necessidade momentânea. Até a sua dissolução em 

1974, o grupo desenvolveu projetos de design, arquitetura e visões urbanas em 

grande escala.  

A pesquisadora de design Figueiredo et al. (2010) complementam que o 

projeto No-Stop-City não tem nenhuma descriminação social e argumenta: 
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é uma crítica irônica à ideologia do modernismo arquitetônico, levada a seus 
limites mais absurdos: a verdadeira revolução na arquitetura radical é a 
revolução do kitsch: consumo cultural de massa, pop art, uma linguagem 
industrial e comercial. A ideia é radicalizar o componente industrial da 
arquitetura moderna ao extremo (FIGUEIREDO et al., 2010, p. 13). 

E assim com base em novas tecnologias e novos processos de se fazer 

design e arquitetura, apresenta-se o projeto No-stop-city, esse projeto está dentro de 

um clima mais geral de radicalização arquitetônica internacional e Branzi afirma: “o 

fenômeno mais importante que queríamos assinalar era justamente o da 

transformação mais profunda do próprio conceito de cidade” (RANZO, 2012, p. 28). 

Figura 08 - Projetos do grupo Archizoom 

   
Fonte: http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.br/. 

Por fim, os designers do grupo Archizoom exploravam e experimentavam ao 

extremo todas as formas de fazer design, eles “brincavam” com as sensações que o 

objeto pudesse transmitir (FIGUEIREDO et al., 2010).  

2.4.2 Superstudio 

O Superstudio foi constituído em Florença em 1966, e seus primeiros 

integrantes foram os arquitetos italianos Adolfo Natalini10. Posteriormente passaram 

a integrar o grupo, Roberto Magris11, Gian Piero Frassinelli12 e Alessandro Poli13. O 

grupo fez parte das vanguardas arquitetônicas e do design dos anos 1960. A 

                                            
10

 Arquiteto italiano e professor titular na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Florença 
11

 Arquiteto italiano.  
12

 Arquiteto italiano. 
13

 Designer de produtos que atualmente reside em Milão.  
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linguagem do grupo utilizava a colagem, a fotomontagem e outras técnicas para 

imaginar novos espaços e formas de representação.  

Figura 09 - Fotomontagens desenvolvidas pelo Grupo Superstudio 

 
Fonte: http://www.centrostudipoltronova.it/tag/adolfo-natalini/. 

As imagens são uma série de fotomontagens acompanhadas de um storybord 

que retratam um gigantesco volume espelhado que percorre diversas paisagens do 

planeta. Essas imagens extrapolam o absurdo e, como descreve Hasan (2017), as 

propostas bizarras do grupo não encontram paralelo no período radical italiano. O 

autor relata: eles desenvolvem uma série alucinógena em paisagens desoladas com 

humanos misturando-se a essa paisagem, muito próximo aos mundos descritos 

pelos escritores da época, como Isaac Asimov (1920-1992), entre outros. 

Fez parte da exposição “Superarchitettura”, em Pistóia, o co-fundador do 

grupo Superstudio Cristiano Toraldo di Francia, em 1966 e 1967, respectivamente, 

sendo que em 1970 ele colaborou com o grupo 9999 (FIELL; FIELL, 2001). 

Figura 10 - Integrantes do grupo Superstudio 

 
Da esquerda para a direita: Cristiano Toraldo di Francia, Alessandro Magris, Roberto Magris, Piero 
Frassinelli, e Adolfo Natalini. 

Fonte: http://www.centrostudipoltronova.it/tag/adolfo-natalini/. 
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Parte de seus projetos foi originalmente publicado na revista Casabella. 

Natalini escreveu em 1971 “[...] se o design é meramente um incentivo para 

consumir, então devemos rejeitar o design” (SCHNEIDER, 2010, p. 93). O grupo se 

dissolveu em 1978, mas os seus membros continuaram a desenvolver suas 

propostas de forma independente por meio de publicações, seminários, da prática 

arquitetônica e outros projetos de design (BORNSEN-HOLTMANN, 1995). No 

mobiliário, o objeto mais reconhecido do Superstudio foi a mesa Quadernna 

confeccionada pela empresa Zanotta, executada em 1971, uma mesa de laminado 

plástico, simples, sóbria.  

Figura 11 - Mesa Quaderna  

 
Fonte: http://www.centrostudipoltronova.it/tag/adolfo-natali. 

A partir desses dois grupos, o Archizoom e o Superstudio, surge uma nova 

categoria no design: o design conceitual. Schneider afirma: “no design conceitual 

italiano, expressava-se, por um lado, a esperança política de que, após uma 

transformação revolucionária da sociedade, fossem possíveis trabalhos novos e 

socialmente significativos” (SCHNEIDER, 2010, p. 142). 

É interessante observar que esses dois grupos compreendem que o papel do 

design é contribuir para o crescimento de outro sistema que não seja somente o 

sistema industrial, que marginaliza o homem. O design, deve portanto, apresentar o 

homem como o protagonista.  
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2.4.3 Strum 

Foi um grupo formado em Torino, no ano de 1966, composto por Giorgio 

Cerretti14, Pietro Derossi15, Carlo Gianmarco16, Ricardo Rosso17 e Maurizio 

Vogliazzo18. Todos os integrantes do grupo são arquitetos graduados na Politécnica 

de Torino. O nome do grupo é uma abreviatura de “architettura strumentale” 

(arquitetura instrumental) (FIELL; FIELL, 2001). 

O Grupo Strum utilizava o design como meio de propaganda política e 

desenvolveu móveis inspirados na arte pop. O pensamento do grupo se opôs ao 

funcionalismo vigente e utilizou novos materiais, tais como a espuma de poliuretano, 

que resultou em objetos esculturais (FIELL; FIELL, 2001). 

Em 1972 o Strum participou da importante exposição Italy: the new domestic 

landscape, que ocorreu de 26 de maio a 11 de setembro, no Museu de Arte 

Moderna de Nova York. A exposição foi considerada, por vários críticos do design, 

como uma das mais significativas do design italiano. 

Essa exposição foi a primeira Mostra Internacional de Design Italiano após a II 

Guerra Mundial, com curadoria do designer e arquiteto Emilio Ambasz. A mostra 

permitiu que o design italiano fosse reconhecido em nível mundial, com sua 

abordagem não conformista e favorável à experimentação, em total desencontro ao 

que se apresentava em outros países da Europa (BLEY et al., 2009). Comprovando 

esse fato, o autor argumenta: 

[...] o design italiano proporciona uma análise simultaneamente crítica e 
jovial dos nossos comportamentos de consumo, dos nossos hábitos visuais 
e da produção industrial. Se os movimentos precursores do Memphis, tais 
como o Studio Alchymia, resultaram da insatisfação em relação aos 
objectos de produção em massa, a abordagem daquele movimento era 
sobretudo positiva (BLEY et al., 2009, p. 293). 

A exposição contava com 180 objetos em 11 ambientes performáticos 

encomendados pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa) (GIORDANO, 

2011). Assim o arquiteto e designer Bley et al. (2009) pondera e chama atenção: “os 

designers italianos nunca tiveram problemas com o chamado funcionalismo, uma 

                                            
14

 Designer de produto italiano  
15

 Arquiteto e professor na Politécnica de Milão 
16

 Arquiteto italiano. 
17

 Arquiteto italiano. 
18

 Arquiteto italiano.  
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vez que as suas concepções faziam apelo a todos os sentidos e jamais se 

contentaram com a pura utilidade dos objetos” (BLEY et al., 2009, p. 294). Nessa 

direção podemos concordar com as palavras de Branzi quando afirma que “o design 

tem necessidade de explorar novas formas de expressão, e a arte tem urgência de 

cruzar os limites tradicionais da obra fechada. Não se trata mais de trocas de 

linguagem, mas de novos estatutos de projeto e de criação” (BRANZI, 2012, p. 05). 

Esses novos estatutos de projeto permitem que a arte e o design se identifiquem 

cada vez mais com uma estética que se dá além dos limites de cada área. Cada vez 

mais esses dois territórios se alimentam mutuamente e criam uma nova maneira de 

se projetar no design (BRANZI, 2012). 

Figura 12 - Capa do catálogo Italy: The New Domestic Landscape 

 
Fonte: http://www.librairiedesarchives.com/italy-the-new-domestic-landscape/. 

Com as discussões e a publicação do catálogo presentes nos ensaios 

coletados por Paolo Portoghesi19, Vittorio Gregotti20, Giulio C. Argan21 (1909-1992) 

                                            
19

 Arquiteto italiano, teórico, historiador e professor de arquitetura da Universidade La Sapienza em 
Roma. 

20
 Arquiteto italiano e chefe do estúdio Gregotti Associati, 

21
 Historiador e teórico italiano de arte. 
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Manfredo Tafuri22 (1935-1994), Filiberto Menna23 (1926-1988), Alessandro Mendini24 

(1931-2019) e Germano Celant25, houve um grande impacto nos círculos 

acadêmicos italianos e americanos. Ambaz descreveu na introdução do catálogo: o 

design italiano dessa época abarcava três categorias: conformismo, reformismo e 

uma ideia associada à contestação (FERREIRA, 2010). 

É importante reconhecer que, com essa exposição, e principalmente com a 

veiculação de seu catálogo, houve uma primeira tentativa de demonstrar e traçar a 

complexidade do design emergente. Vários dos articulistas do catálogo, 

posteriormente, se tornaram nomes influentes tanto no pensar como no fazer design. 

Ranzo afirma que, a partir da exposição The New Domestic Landscape no MoMa de 

Nova York, abriu-se “caminho para uma nova história do design” (RANZO, 2012, p. 

28). A partir desse momento: “a ação cultural e política do design não é mais a 

mesma” (RANZO, 2012, p. 28). 

Além dos grupos Strum, Superstudio, Archizoom, 9999, nessa exposição 

foram expostos trabalhos dos representantes do Bel Design, como Mario Bellini26, 

Joe Colombo27 (1923-1978), Richard Sapper28 (1932-2015), Marco Zanuso29 (1916-

2001) e outros. Eram trabalhos com significado sociocultural como, por exemplo, os 

armários monumentais de Ettore Sottsass (1917-2007) ou o banco Mezzadro dos 

irmãos Castiglioni e obras do designer Alessandro Mendini (GIORDANO, 2011). Os 

integrantes desse grupo promoveram estudos teóricos e seminários que 

desempenharam um importante papel no desenvolvimento dos movimentos radicais 

(COOPER HEWITT, 2016). 

Dentre as criações mais conhecidas do grupo encontra-se o objeto assento 

Pratone de 1971, uma peça irônica, não convencional, feita em 42 lâminas de 

espuma de poliuretano na cor verde, medindo 140 × 140 × 95 centímetros, pesando 

52 kg, que se configura em um tapete-gramado. Em 1986, a empresa Gufram 

                                            
22

 Arquiteto italiano. 
23

 Historiador de arte italiana, estudioso de arte moderna e professor universitário na Universidade 
de Salerno e na Universidade La Sapienza de Roma. 

24
 Arquiteto, designer, publicitário, crítico e editor-chefe de revistas dedicadas à arquitetura, arte e 

design, diretor de arte da Alessi, entre outros. 
25

 Historiador, crítico e curador de arte italiano que cunhou o termo "Arte Povera". 
26

 Arquiteto e designer italiano, com escritório em Milão. 
27

 Estudou na Academia de Belas Artes de Brera e na Academia de Belas Artes, em Milão como 
pintor. Posteriormente estudou Arquitetura na Universidade Politécnica de Milão. 

28
 Cursou filosofia, anatomia e engenharia em Munique e foi consultor e designer de diversas 

empresas alemãs e italianas.  
29

 Arquiteto, editor das revistas Domus e Casabella e professor na Politécnica de Milão. 
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decidiu limitar a edição em 200 peças. De 1986 a 1996 ela colocou 16 peças no 

mercado. Essas unidades foram adquiridas principalmente por museus e galerias 

(COOPER HEWITT, 2016). 

Figura 13 - Sofá Prattone 

 
Fonte: http://www.artnet.com/artists/riccardo-rosso-piero-derossi-and-giorgio-ceretti/. 

Outra peça emblemática e conhecida do grupo é o cabideiro Cactus. É 

importante destacar que essa peça ilustra muito bem a multiplicidade de ideias e 

pensamentos presentes neste período histórico, por meio dos grupos de ruptura 

italianos, aqui retratados. 

Figura 14 - Cabideiro Cactus  

 
Fonte: http://www.objectplastic.com/2011/04/gufram-i-multipli-collection-gruppo.html. 
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O cabideiro Cactus foi confeccionado em 1972, desenhado pelos designers 

italianos Guido Drocco e Franco Mello. Seu desenho baseia-se na planta do deserto, 

em proporção grandiosa. O grupo foi dissolvido em 1975.  

2.4.4 Global Tools 

Em 1973, na cidade de Florença, foi fundado o Global Tools, uma fusão de 

diversos grupos, como o Archizoom, o Grupo 9999, o Superstudio e outros designers 

que se apresentaram individualmente, entre eles, Ettore Sottsass e Gaetano Pesce, 

e ainda as revistas Casa Bella e Rassegna, que deveriam publicar os resultados dos 

trabalhos do grupo regularmente. O objetivo era construir na cidade de Florença uma 

rede de oficinas para apoiar o uso de materiais naturais e incentivar a criatividade. O 

Global Tools resistiu por três anos e colocou o objeto no centro das atenções 

(SCHNEIDER, 2010).  

O grupo também foi fundado dentro dos preceitos de uma reação direta às 

crises políticas e socioeconômicas que atingiam a Itália na época. Seu ideal, como 

dos outros grupos de ruptura descritos anteriormente, era redescobrir uma relação 

direta entre o artesanato e o design e operavam de forma antididática. Eles se 

denominavam “não-escolar” com uma “desintelectualização” constante e 

permaneciam muito focados na vida cotidiana (SCHNEIDER, 2010). A seguir os 

integrantes do grupo na redação da Revista Casabella, em 12 de janeiro de 1973. 

Figura 15 - Integrantes do Global Tools  

 
Fonte: BORGONUOVO; FRANCESCHINI, 2015, p. 13.  
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Os seminários desenvolvidos por eles eram realizados como 

“acontecimentos” e foram concretizadas operações “pré-ecológicas”, nas quais se 

promoveu o uso de materiais “pobres” e, entre outras iniciativas, a proposta de 

simplificar o processo de concepção para contrariar o uso industrial dos polímeros. O 

grupo criou várias “oficinas laboratórios” para desenvolver a abordagem do “faça 

você mesmo”, criando uma ligação criativa entre os designers e as pessoas comuns, 

que não possuíam nenhuma experiência com as questões de projeto (FIELL; FIELL, 

2001, p. 289). 

Um dos integrantes do grupo, Riccardo Dalisi, organizou oficinas para 

crianças, “onde levou a cabo experiências com „tecnologia povera‟ (tecnologia 

pobre), numa tentativa de trazer de novo ao design expressão criativa pessoal e 

espontaneidade” (FIELL; FIELL, 2001, p. 289), e era tido como um laboratório 

experimental de criatividade. 

Em janeiro de 1973 os Radicais, que até então produziam separadamente, 

impulsionados pela revista Casabella dirigida por Alessandro Mendini, reuniram-se 

no departamento editorial da sua redação para fundarem o Global Tools que 

consistia em um laboratório experimental. Reuniram-se o Archizoom Associati, os 

designers italianos Remo Buti, Ricardo Dalisi, Ugo La Pietra, Gaetano Pesce, Gianni 

Pettena, Ettore Sottsass Jr. (1917-2007), grupo 9999, Superstudio, UFO e Zziggurat. 

O Global Tools fez sua primeira publicação na Revista Casabella nº 377, definindo-

se a si próprios como “um sistema de workshops para a propagação do uso de 

materiais naturais, e de comportamentos relevantes”30 (DIAS, 2014, p. 120). 

O objetivo dos grupos foi o de estimular o livre desenvolvimento da 

criatividade individual. A proposta era a formação de um centro de comunicação e 

confrontação em que as pesquisas tenderiam a se especializar em áreas 

disciplinares e onde experiências coletivas e projetos para prototipagem seriam 

postos em prática. A escola/laboratório representou uma tentativa, por parte do 

movimento Radical, de não se dispersar em múltiplas ações, mas sim organizar-se 

como um único coletivo. Por meio de um programa de seminários e workshops 

abertos ao público, o movimento tentou encontrar, sua própria identidade. O grupo 

se dissolveu em 1975 (DIAS, 2014). 

                                            
30

 “a system of workhops for propagation of the use of natural materials, and the relevant 
behaviours”. (Tradução livre).  
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2.4.5 Studio Alchimia  

O grupo Alchimia, formado em Milão em 1976, foi fundado por Alessandro e 

Adriana Guerriero31 e, posteriormente, passaram a fazer parte da equipe, Alessandro 

Mendini (1931-2019), Ettore Sottsass32 (1931-2007), Michelli de Lucchi33, Andrea 

Branzi, Trix e Robert Haussmann34.  

O Alchimia iniciou seu trabalho com a produção e comercialização de 

produtos de arte aplicada. O grupo transformava objetos baratos do cotidiano, de 

cores berrantes, em objetos de design. O grupo renunciou a qualquer 

posicionamento político e seu objetivo era fazer “um foro de discussão pós-radical” 

(SCHNEIDER, 2010, p. 154). Esse mesmo autor afirma: 

[...] menos político, porém mais bem sucedido do que o antidesign da 
década de 1960, cujos protagonistas haviam desaparecido, os movimentos 
pós modernos liberaram-se, primeiramente na arquitetura e depois no 
design da década de 1970, dos ditames do modernismo e do funcionalismo. 
[...] Eles ignoraram as classificações do modernismo em bom e ruim, em 
„Boa Forma‟ e Kitsch, em cultura elevada e cultura trivial ou do cotidiano. 
Eles rejeitaram a relação simples entre forma e função, como defendia o 
modernismo, e libertaram as superfícies a serem configuradas da camisa de 
força da doutrina funcionalista estrita, do „modernismo tecnocraticamente 
pervertido‟, abrindo-as para uma profusão de signos sensoriais e referencias 
emocionais, com os quais abasteciam diferentes estilos de vida. Sobretudo, 
funções comunicativas e expressivas. O desejo por ornamento, decoração, 
formas familiares e kitsch mostra o quão amplamente a educação para a 
„Boa Forma‟ havia fracassado! (SCHNEIDER, 2010, p. 152).  

Ettore Sottsass tornou-se a figura líder do anti-design, italiano e cofundador do 

Alchimia, junto com Alessandro Mendini. Ambos defendiam a ideia dos objetos 

oferecerem uma nova relação sensorial com seus usuários. Mendini, com seu conceito 

de redesign e reelaboração formal dos clássicos do design moderno, concedia a eles 

uma comicidade e um caráter lúdico excepcionais (SCHNEIDER, 2010). Como 

opositor convicto do funcionalismo, Alessandro Mendini foi a cabeça teórica do 

Alchimia. Em seus projetos, os ornamentos e elementos decorativos desempenhavam 

um papel importante. “projetar é decorar”, declarou Mendini em 1976. 

                                            
31

 Designers italianos e Alessandro Guerriero é sócio-fundador da Domus Academy. 
32

 Designer e Arquiteto responsável pelo design da empresa italiana Olivetti e um dos designers mais 
influentes do século XX.  

33
 Designer e arquiteto italiano. Professor na Universidade de Design de Veneza e no Politécnico de 

Milão.  
34

 Arquiteto, designer e professor universitário. Casado com Trix, juntos eles são conhecidos como 
Robert & Trix Haussmann. 
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O objetivo Alchiquimista era substituir a fria funcionalidade dos modernos 

produtos de massa por uma funcionalidade emocional, essa perspectiva dada pelos 

“Alchimistas” se torna interessante, pois, se tornou uma forma de conduzir e “re-

projetar” o pensar projetual por meio da dimensão das questões das experiências e 

das questões perceptivas, ganhando assim uma liberdade criativa. Entre os objetos 

e os usuários deveria se produzir uma nova relação sensorial e, com isso, um valor 

emocional. Seriam realizadas peças únicas “comicamente fantásticas, poéticas e 

irônicas, confeccionadas artesanalmente” (SCHNEIDER, 2010, p. 154). 

No ano de 1978, Mendini faz uma intervenção, o redesign de móveis 

anônimos e de autores, amadurecendo, a partir daí, a ideia do redesenho, como 

“uma nova linguagem visual que se propõe a fornecer um novo significado para as 

coisas já existentes, trabalhando por sobreposição e por contaminação” (CIAGÁ, 

2012, p. 25). Mendini complementa provocativamente: “eu invento e ao mesmo 

tempo copio, porque, no panteísmo da enorme Via Láctea das mercadorias, tudo 

aquilo em que posso pensar já existe: o importante é que meu modo de falsificar 

seja original” (CIAGÁ, 2012, p. 25).  

Figura 16 - Redesign da cadeira Wassily de Mendini para o grupo Alchimia 

 
Cadeira Wassily, de Marcel Breuer com intervenções de Mendini. (década de 1980) 

Fonte: SCHNEIDER, 2010, p. 153. 

Até o início de 1980, o Alchimia foi o grupo de design mais importante 
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internacionalmente. Neste mesmo ano em Linz, na Áustria, o grupo realizou o Fórum 

Design, evento pioneiro do design pós-moderno, onde se discutiu toda história do 

design, assim como seu significado, o papel dos profissionais e a relação entre 

objeto e usuário.  

Por toda a Áustria sentiu-se o alcance do Forum Design Linz, promovido no 

verão de 1980, onde foram apresentadas as influências importantes na arquitetura e 

no design do início século XX em uma grande exposição, um simpósio e uma 

completa documentação (BÜRDEK, 2006). O autor ressalta que o arquiteto austríaco 

Christopher Alexander construiu o Linz Café - “uma construção em madeira que 

enfatizava a execução manual elementar [...] o ponto forte do evento era mostrar o 

design e a sua transição para a arte” (BÜRDEK, 2006, p. 108). 

Figura 17 - Café Linz de Christopher Alexander 

 
Fonte: http://revuedas.tumblr.com/post/172617358202/design-forum-linz-cafe-1980-linz-austria. 

O ponto alto da exposição em Linz, com o mote “nova iconografia” ocorreu 

com os projetos de móveis de Sottsass conhecidos como “projetos de contra-

design”. O designer viu uma oportunidade de se livrar de uma dependência de seu 

trabalho anterior feito para a indústria e desenvolver uma nova linguagem da forma, 

na qual diversas experiências culturais pudessem se manifestar. Com estes projetos 

de móveis, Sottsass visava estabelecer o âmbito da “não cultura” ou da “cultura de 
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ninguém”, considerado os primórdios do Movimento Memphis. Tais elementos 

“foram rapidamente difundidos e comercializados [...] e foi formulado um novo 

movimento, que em curto tempo, era receitado por designers do mundo inteiro e em 

diferentes contextos nacionais” (BÜRDEK, 2006, p. 109). Os desdobramentos dessa 

exposição foram a introdução e maturidade do Novo Design na Alemanha.  

2.4.6 Memphis  

Em 1981 Sottsass saiu do Alchimia, em função de divergências de conteúdo, 

e funda o grupo Memphis (SCHNEIDER, 2010), em 11 de dezembro 1981, em Milão. 

Seus integrantes foram Barbara Radice35, Andrea Branzi, Martine Bedin36, Michele de 

Lucchi, Aldo Cibic37, Matteo Thun38, Michael Graves39 (1934- 2015), Shiro Kuramata40 

(1934-1991), Hans Holein41 (1934-2014), e ainda Nathalie du Pasquier42 e George 

Sowden43.  

Os objetos Memphis exploravam a sinestesia tais como: sensações olfativas, 

táteis, cores berrantes, forramentos em plástico estampado, lâmpadas coloridas e 

uma mistura de materiais inusitados, tais como, bronze com mármore, vidro e 

alumínio. Nesse momento, o avanço tecnológico permitia a mistura desses 

materiais, proporcionando infinitas possibilidades e variações. Segundo o designer e 

professor Azevedo (1956- 2016) a ideia memphisiana: 

[...] surgiu para livrar-se de uma retórica institucional, e chama seus próprios 
trabalhos de gíria suburbana. A escola Memphis abre uma discussão 
bastante prática sobre a funcionalidade do design encarado sob o ponto de 
vista do pós-moderno. Ela assume a função utópica da utilidade, tornando 
seus móveis um verdadeiro play-ground opcional na sala de estar. Na 
estante Carlton, por exemplo, os livros ficam todos inclinados, já que se 
acredita que é sua vontade original (AZEVEDO, 1988, p. 64).  

                                            
35

 Historiadora e porta voz do grupo Memphis. Editora da revista de design e arquitetura Terrazzo de 
1988-1997. 

36
 Arquiteta, designer e professora 

37
 Designer italiano e professor na Domus Academy em Milão, Politécnico de Milão, IUAV de Veneza 

e Tongii University de Shanghai.  
38

 Arquiteto e designer italiano.  
39

 Arquiteto e designer americano. Foi professor na Escola de Arquitetura da Universidade de 
Princeton por quase 40 anos. 

40
 Um dos mais importantes designers do Japão no século XX.  

41
 Arquiteto austríaco. Em 1985 recebeu o prémio Pritzker de Arquitetura.  

42
 Pintora e designer francesa, seu trabalho inclui móveis, tecidos, roupas e jóias. 

43
 Arquiteto e designer inglês. Colaborador em diversas empresas mundialmente reconhecidas, tais 

como: Olivetti e Alessi, entre outras.  
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Nessa época, Sottsass desenvolvia pesquisas que subvertiam totalmente o 

relacionamento tradicional dos móveis em seus espaços internos da casa. Para ele, 

o valor emocional em relação ao objeto não era dado por sua funcionalidade, mas 

sim por sua expressividade. 

Figura 18 - Estante Carlton 

 
Fonte: https://firmacasa.com.br/produto/estantes/memphis-milano/carlton/. 

Como aponta Scheneider (2010), o objeto-estante “Carlton” de Ettore      

Sottsass foi a obra de arte mais retratada na década de 1980. Para Schneider (2010, 

p. 167), o grupo Memphis possibilitou, “[...] no sentido estético e concepcional, a 

eclosão de um conceito novo e ampliado de design. O grupo conduziu o design de 

volta ao lugar que ele já havia ocupado nos primórdios do Art Nouveau: o design 

arte”. O movimento Memphis abre, então, uma discussão prática da funcionalidade 

do design, a partir do ponto de vista do pós-moderno, assumindo a função utópica 

da utilidade. Esse conceito ampliado diz respeito ao uso de novos materiais, 

proposta de novas formas, como se situar no mercado, o uso da ironia, humor e 

provocação, entre outros.  

https://firmacasa.com.br/produto/estantes/memphis-milano/carlton/
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Dá-se início a uma nova realidade de fazer projetos, que, segundo Moraes 

(2006), trata-se de uma experiência multicultural dos anos 1980. Para o autor, 

Sottsass colocou lado a lado “os valores simbólicos presentes na periferia de Milão e 

os signos provenientes de lugares longínquos como a Califórnia e a Índia” 

(MORAES, 2006, p. 161). 

Foi na associação entre o design e a personalização estética dos produtos 

que surgiu o caminho para o Novo Design. O Memphis defendia o design com 

humor, ironia e identificação com a arte. Nesse período, as galerias italianas, 

dedicadas ao antidesign já realizavam exposições de designers como artistas. 

Assim, o design conquistou essa posição ao articular aspectos mais ligados ao 

universo da arte, tais como: raridade, preciosidade e alto nível social.  

Os designers do Memphis rejeitavam a abordagem artesanal e 

excessivamente intelectual do Studio Alchimia. Eles não queriam apenas produzir 

manifestos e peças únicas provocativas para exposições, pois, ao contrário do 

Alchimia, eles aceitavam o consumo, a indústria e a propaganda (SCHNEIDER, 

2010). Nessa direção Lipovetsky e Serroy afirmam:  

A partir dos anos 1980, certo número de designers e de arquitetos 
questionou essa linguagem do objeto puro, considerada tediosa e 
moribunda. Na esteira de Robert Venturi, que propõe substituir „less is more‟ 
por „less is bore‟, dos escritos de Charles Jencks e também dos grupos 
Alchimia e Memphis, o decorativo e o eclético são reabilitados, 
desencadeando o que foi chamado de estética pós-moderna. Os anos 
1980-90 assistem ao advento de novos designers, que desejam reencontrar 
as raízes perdidas, revisitar a memória e os mitos culturais, restituir à 
História seu lugar (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 172).  

Os laminados plásticos coloridos passaram a ser utilizados no mobiliário 

Memphis e os motivos da decoração também provinham do cotidiano, das histórias 

em quadrinhos, dos filmes, do movimento punk ou do kitsch. Com suas cores vivas 

ou suavemente em tons pastel, os móveis eram divertidos e irônicos. Do Memphis 

partiram muitos dos estímulos ao chamado Novo Design, da década 1980 

(SCHNEIDER, 2010). 

A seguir apresenta-se a cama-ringue de Masanori Umeda com os integrantes 

do grupo Memphis (1981) da esq. para a dir.: Aldo Cibic, Andrea Branzi, Michele de 

Lucchi, Marco Zanini, Nathalie du Pasquier, George Sowden, Martine Bedin, Matteo 

Thun, Ettore Sottsass (1917-2007). 
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Figura 19 - Integrantes do Grupo Memphis na cama-ringue 

 
Fonte: http://www.nautilus.fis.uc.pt/cec/designintro/images/memphis81.jpg. 

Os objetos Memphis estão carregados de emoções e, no fim das contas, o 

grupo não produziu móveis que se pudessem ser utilizados durante muito tempo, 

mas objetos que tinham algo a dizer (GARNER, 2008). O grupo encontrou 

empresas, como a Artemide, que aceitou produzir suas criações. Em 18 de setembro 

de 1981, a primeira exposição-venda abriu as suas portas na Galeria Arc-74, em 

Milão. Segundo Garner, nessa exposição foram expostos “31 móveis, três relógios 

de parede, 10 candeeiros e 11 cerâmicas e 2500 pessoas estiveram na 

inauguração” (GARNER, 2008, p. 32).  

Sottsass soube muito bem utilizar sua capacidade de homem da arte, 

intelectual e designer. E como afirma Moraes (2006), o Novo Design italiano sofreu 

críticas e contestações por parte da corrente nacional-funcionalista. O grupo foi 

acusado de ser um movimento maneirista, de ser Neo-Art Decor (como se referiam a 

Sottsass e também ao grupo Memphis), ou mesmo tardo-Dadaísta, apelido 

reservado a Mendini e ao grupo Alchimia. 

Assim, o Memphis “rompeu claramente com o modelo funcionalista vigente na 

época e seu rápido sucesso comercial deu visibilidade ao movimento, demonstrando 

por fim, uma necessidade de mudança ao incrementar o interesse pelos fatores 

semânticos” (GOMES, 2009, p. 78).  
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Figura 20 - Objetos Memphis de 1981 

   
Penteadeira de Michael Graves (1981), madeira 
laqueada com espelho, latão e seis gavetas. 

Armário Casablanca de Ettore Sottsass (1981) 
em fórmica. 

Fonte: https://q=casablanca+1981+memphis. 

Os grupos Alchimia e Memphis foram responsáveis pela difusão do termo 

design para conceituar a configuração de produtos (SCHNEIDER, 2010). E o autor 

complementa: 

o design italiano foi o primeiro a colocar com mais clareza, já na segunda 
metade dos anos setenta, a questão da renovação global da linguagem 
formal dos objetos. Através dos laboratórios autônomos e experimentais de 
Alchymia e Memphis que operavam em uma mesma linha de pesquisa no 
design italiano, surge uma primeira amostra dos novos signos, excêntricos 
em relação à maestria clássica, que foi então chamado de Novo Design 
(SCHNEIDER, 2010, p. 196).  

Schneider (2010) ainda complementa, se para a maioria dos países europeus, 

a ruptura com o sistema de design estabelecido, veio bruscamente, na Itália o 

resultado da postura ideológica condutora do antidesign veio por uma relação sem 

preconceitos e milenar entre a arte e o design. E para finalizar, Cresto (2009, p. 74) 

afirma:  

O caráter internacional de Memphis ajudou a popularizá-lo e a inserir os 
preceitos do design pós-moderno. O grupo Memphis é considerado o 
precursor do pós-modernismo; adotou uma linguagem plural, que renegava 
o modernismo e o funcionalismo, assim como a produção industrial em 
série, como princípios do design. 

Pode-se constatar que movimentos radicais ocorreram em outros países além 
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da Itália, tais como: Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, Holanda e outros. Foram 

movimentos radicais de reação ao funcionalismo, e a partir desses movimentos as 

funções emocionais e tornaram-se temas e foram postas no centro. Enfim, podemos 

afirmar que a Itália redefiniu e continua a redefinir a cultura projetual do design, com 

isso o escritor Cutolo (2014, p. 139, adaptado) assevera:  

hoje, a criatividade do italian furniture design pode contar com um crescente 
número de designers, muitos dos quais nascidos longe da Itália, mas 
crescidos no rastro dos ensinamentos dos mestres fundadores Luigi Caccia 
Dominioni (1913-2016), Achille (1918-2002) e Pier Giacomo Castiglioni 
(1913-1968), Ignazio Gardella (1905-1999), Gino Sarfatti (1912-1985), Carlo 
Scarpa (1906-1978), ativos desde a metade dos anos 1950. Um ensino que 
depois prosseguiu nos anos 1960 graças ao trabalho de Mario Bellini, Joe 
Colombo (1930-1971), Gianfranco Frattini (1926-2004), Vico Magistretti 
(1920-2006), Enzo Mari, Tobía Scarpa, Ettore Sottsass (1917-2007), Marco 
Zanuzo (1916-2001). Nos anos de 1970 com o Archizoom, Jonathan De Pas 
(1932-1991), Donato D'Urbino e Paolo Lomazzi, Giancarlo Piretti, Richard 
Sapper (1932-2015), Kazuhide Takahama (1930-2010). Nos anos 1980, 
com Giandomenico Belotti (1922-2004), Pier Luigi Cerri, Antonio Citterio, 
Toshiyuki Kita, Michelle De Lucchi, Alberto Meda, Massimo Morozzi (1941-
2014), Paolo Rizzatto, William Sawaya, Borek Sipek (1949-2016), 
Francesco Soro, Philippe Starck, sem esquecer as contribuições polêmicas 
de Alchimia e Memphis. Enfim, nos anos de 1990, com Fernando e 
Humberto Campana, Tom Dixon, Rodolfo Dordoni, Konstantin Grcic, James 
Irvine (1958-2013), Ferrucio Laviani, Piero Lisoni, Javier Mariscal, Jasper 
Morrison, Paola Navone, Marc Newson, Christophe Pillet, os irmãos 
Bouroullec, Denis Santachiara, Oscar Tusquets. 

Na citação acima, o autor sugere que o design italiano continuamente 

esfumaçou, deliberadamente, todos os limites que podiam existir entre as áreas do 

saber relacionadas ao projeto, bem como todos os limites territoriais. Com a 

detalhada descrição de Cutolo podemos concluir que o design italiano inseriu novos 

valores que são veiculados pelos designers e pelo design, e que esse mesmo 

design representa um verdadeiro “código estilístico”, que atualmente se caracteriza 

por um design que já não é apenas italiano, ele é feito por pessoas de todo o 

mundo, por conseguinte universal. Assim ele foi convertido em linguagem 

internacional, levou qualidade formal e estética e ainda é produzido com critérios de 

qualidade altíssimos.  

2.5 Design holandês: rupturas abaixo do nível do mar 

Na década de 1990, surgiu o grupo holândes Droog Design, autointitulado 

coletivo de Design, Produto e Informação. Foi fundado pelo designer de produto Gijs 
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Bakker44 e pela historiadora em design Renny Ramakers45.  

Droog significa “seco” em holandês, nome que, por si só, aponta para sua 

própria relevância. Assim, o Droog Design surgiu num momento em que ninguém no 

mundo material parecia mais tolerar redundâncias” (ANTONELLI, 1998, p. 15). 

Embora o Droog Design tenha sido criado a partir de uma reação à estética dos 

grupos de ruptura e em especial ao Memphis, Ramakers reconhece e destaca a 

histórica importância desses grupos: 

em 1981, surge o Memphis com grande impacto, até então, tudo era 
estritamente funcional e Memphis nos trouxe grande liberdade. É claro que 
nos anos 60 e 70 já existiam os grupos de ruptura italianos mas foi o 
Memphis que espalhou-se pelo mundo vendendo peças, não eram apenas 
peças experimentais mas peças vendáveis. O impacto foi enorme e a 
maioria dos designers dos anos 80 passou a copiar os excessos decorativos 
do Memphis; no fim dos 80, houve o desejo pelo retorno às formas básicas 
(NAMIOKA, 2007, tradução nossa). 

A primeira aparição do Droog aconteceu em fevereiro de 1993 em 

Amsterdam, numa pequena exposição organizada no subsolo do Paradiso, um bar 

da cena underground local.  

fizemos uma só exibição num domingo à tarde, e surpreendentemente, 
todas as pessoas do mundo da arte compareceram. Fomos a sensação da 
cidade [...] o que em Amsterdam significa ser popular num dia e ser 
esquecido no dia seguinte. Por isso, eu e Renny decidimos juntos que para 
se estabelecer um debate sobre esta proposta de design, era preciso estar 
em Milão. Assim, duas semanas depois, estávamos em Milão (BAKKER, 
2007, tradução nossa). 

Em abril do mesmo ano, o Droog Design mostrou seu trabalho no Salão 

Internacional de Milão, com uma seleção de peças de quatorze jovens designers 

holandeses. “Estávamos no lugar certo, na hora certa: em Milão, num momento em 

que tudo parecia estagnado” (RAMAKERS, 2010). De fato, o início dos anos 1990 

                                            
44

 Gjis Bakkers iniciou a carreira como designer de joias e lecionou em diversas escolas de design 
na Holanda como o Instituto de Artes de Arnhem (Art EZ), Universidade de Tecnologia de Delft e a 
Academia de Design Eindhoven onde, desde 2000, está à frente do programa de pós-graduação. 
Fundou a Chi Ha Paura em 1996 e é o Diretor de Criação do coletivo Han Gallery (2009) onde 
pesquisa a relação entre artesanato e design em Taiwan.  

45
 Renny Ramakers, curadora e crítica de design, promove festivais interativos que estabelecem 

novas colaborações e experiências inspiradas nos locais onde tais eventos ocorrem. “Seu objetivo 
é oferecer conteúdo de alto nível combinado a perspectivas inesperadas de forma interdisciplinar e 
realista” (RENNYMAKERS.COM). Está à frente da UP - empresa colaborativa que trabalha em 
modelo cooperativo com outras empresas a fim de reduzir o desperdício utilizando materiais 
excedentes para criar novos bens materiais de forma inventiva. Continua à frente da Direção 
Criativa do Droog Design. 
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trouxe ao mundo do design o desejo pela mudança que culminou com a chamada 

“Nova Simplicidade”. 

[...] houve um desenvolvimento estilístico claramente perceptível: após a 
euforia pela forma e pela cor desencadeada nos loucos anos 1980 pelo 
grupo Memphis e o „Novo Design‟, o design de produtos voltou a se mover 
por caminhos mais sóbrios. Como parece evidente, os receptores estavam 
saturados da profusão de cores, modas, expressões e vanguardas dos anos 
1980 com sua tendência para as formas fragmentárias e contrastantes, e 
tinham uma necessidade de formas simples e arquetipicamente familiares e 
de utilização de materiais puristas (SCHNEIDER, 2010, p. 174).  

Numa palestra ministrada na Universidade de Michigan, EUA, Bakker 

relembrou o primeiro contato com os trabalhos já selecionados por Ramakers: 

“Quando Renny me mostrou algumas das peças iniciais percebi que era exatamente 

o oposto do design polido, luxuoso, glamoroso como o italiano. Era “pé no chão”, 

puro e muito direto” (BAKKER, 2007, tradução nossa). 

Em Milão, naquele ano, imediatamente, o trabalho do coletivo foi reconhecido 

como algo original e inovador. Suas características seguiam uma combinação até 

então inesperada, antiglamouroso, sóbrio e divertido ao mesmo tempo. Em     

entrevista, Ramakers declarou: “mostramos que a sobriedade não precisa ser   

tediosa” (SUBMARINE, 2012, tradução nossa). A mensagem era muito clara desde o 

início: 

Droog surgiu com a proposta de uma nova abordagem, associada à mistura 
de materiais e a interação com os produtos, estimulando a criatividade na 
representação de artefatos familiares, porém de uma maneira reutilizável. O 
objetivo era instigar o usuário, de maneira bem-humorada, a repensar o uso 
dos objetos, considerando que os produtos nunca estarão acabados. Todos 
eles têm uma memória, uma história que pode ser acrescentada e 
continuada (RODRIGUES; CRESTO, 2009, p. 91). 

A receptividade ao coletivo foi tão impactante que, durante muitos anos, o 

Droog tornou-se sinônimo do design holandês e foi reconhecido como um grupo com 

linguagem própria no design contemporâneo mundial.  

Nada da extravagância italiana, do comedimento escandinavo ou da 
racionalidade francesa. O que caracteriza o design contemporâneo 
holandês - que vem ganhando o mundo nas últimas décadas - parece ser 
uma mistura muito bem equilibrada entre alta carga artística, irreverência e 
uma dose cavalar de ironia [...] Eles (designers do Droog) queriam 
chacoalhar os conceitos, técnicas e formas aplicados até então à 
concepção e produção de artigos para as casas (PERUZZO, 2014, p. 01). 
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Dos conceitos seguidos pelo Droog, um dos mais recorrentes refere-se ao 

desenvolvimento sustentável, ao reuso de matérias-primas e ao reaproveitamento de 

objetos já existentes. Um exemplo da aplicação desta filosofia é o projeto 

experimental Saved by Droog explicado por Ramakers:  

compramos lotes inteiros em leilões de objetos que não são vendidos, 
tornam-se obsoletos e os oferecemos aos nossos designers para que eles 
desenvolvam novos produtos a partir destes estoques mortos. Isso não se 
refere apenas à sustentabilidade mas a pura criatividade (SUBMARINE, 
2012, tradução nossa). 

Uma das peças mais emblemáticas de todo o conceito defendido pelo coletivo 

é a Chest of Drawers (1991), do designer holândes Tejo Remy. A peça esteve na 

primeira exibição do Droog Design em Milão em 1993 e hoje integra o acervo 

permanente do Museu de Arte Moderna (MoMa) e do Museu de Artes e Design, 

ambos em Nova York.  

Figura 21 - Variação da Estante Chest of Drawers 

  
Fonte: http://www.droog.com/. 

Essa peça é o resultado de um trabalho de pesquisa sobre design e memória, 

em que Remy relaciona situações, objetos e lugares na casa. Chest of Drawres tem 

um sugestivo subtítulo: “Não deixe suas memórias escaparem”. A peça é a junção 

desordenada de gavetas usadas, que ganham novos compartimentos, atados por 

uma alça de juta. Ramakers, analisa esta peça no showroom do Droog:  
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Chest of Drawers [...] nos traz um discurso de várias formas: primeiro, 
mostra como compramos e produzimos demais; segundo: ao empilhar e 
amarrar as gavetas de forma desordenada e com improviso, a peça nos 
prova que o design não precisa ser difícil, designers se acham muito 
importantes e pensam que podem projetar apenas coisas finas, não precisa 
ser bem assim (SUBMARINE, 2012, tradução nossa). 

Quanto à questão colocada anteriormente por Remy Ramakers e 

empregando como parâmetro a arte, Gombrich afirma:  

[...] obras de arte, não menos do que outros produtos e trabalhos em geral, 
devem sua existência ao que é hoje descrito como „forças do mercado‟ - a 
interação entre demanda e suprimento. Pois mesmo as obras não 
comissionadas por patronos foram, em sua maioria, produzidas na    
esperança de levantar interesse e encontrar um consumidor - em outras 
palavras, esperam encontrar uma demanda existente (GOMBRICH, 2012, p. 
06). 

Nesse contexto da mudança de modo de pensar, o projeto é que a peça 

Chest of Drawers sintetiza a interseção da arte com o design, em que nenhum 

conceito precisa ser tão rígido, é meio termo entre arte e design. A peça de Tejo 

Remy apresenta originalidade e critica o consumo exacerbado, ela é                 

irônica, contestadora e marcada pela experimentação e reflexão sobre o sentido do 

design. 

Essa questão é melhor exemplificada na cadeira Knotted (1996), de Marcel 

Wanders. Ela é leve e combina técnicas industriais (o Dry Teck- tecnologia de ar e 

espaço) e técnicas artesanais do macramé, uma forma tradicional de tecer o fio. O 

fio é constituído por fibras de aramida e de carbono entrelaçado na forma de uma 

cadeira e depois banhado com resina epóxi e pendurado em um molde de madeira 

para secar, deixando a forma final nas mãos da gravidade. Cada nó da cadeira é 

feito à mão e depois a trama é mergulhada em uma resina para ganhar rigidez, 

numa harmoniosa comunhão entre trabalho artesanal e alta tecnologia.  

Ao trazer a técnica artesanal ao seu trabalho, Marcel Wanders não está só 

adotando um tipo de caminho idealista ou lúdico. Ele está afirmando que não há 

nenhum indício de rejeição à tecnologia, pelo contrário, máquinas e computadores 

são essenciais em seu processo criativo. Com esse processo, ele faz uma conexão 

da alta tecnologia com o artesanato.  
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Figura 22 - Cadeira Knotted 

 
Fonte: http://www.droog.com/ 

O Diretor Geral do Centraal Museum de Utrecht, Holanda, Edwin Jacobs 

comenta esta peça:  

a primeira reação que as pessoas têm diante da cadeira Knotted é: „Isto é 
impossível‟. Ele (o designer) pensa em corda e nós e logo imagina uma 
cadeira; coisas tão diferentes são conectadas de alguma forma. Isto é 
incrível e acho que agrega uma qualidade distinta ao objeto (MAARJA, 
2011, tradução nossa).  

Além disso, a arquiteta e professora Barbosa (2012) destaca: 

o projeto Dry Tech visava combinar a estética de baixa tecnologia com 
materiais de alta tecnologia do laboratório espacial e de aviação da Delft 
University of Technology. O resultado foi a cadeira de nós em que fibras 
híbridas de aramida e carbono recebem nós feitos manualmente e são 
encharcadas com epóxi (BARBOSA, 2012, p. 53).  

A produção da cadeira foi interrompida em 2011, depois de confeccionadas 

mil peças e desde então ela faz parte de coleções permanentes de museus em todo 

o mundo, tais como: V & A London, o MoMA NY e o Stedelijk Museum Amsterdam 

(MAARJA, 2011). 

Em outro projeto, uma árvore caída pode servir como um assento, este foi o 

conceito utilizado por Jurgen Bey ao desenvolver a Tree-Trunk Bench (1999) para o 

Parque Oranienbaum, em St. Petersburgo na Rússia. A adição de encostos de 

cadeira de bronze no tronco de uma árvore revela um cruzamento entre         

natureza e cultura, uma relação entre sentidos e significados do “sentar”. Bey deixa 
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claro que é estúpido cortar as árvores, mas quando elas estão disponíveis, é 

possível utilizá-las. Desta forma, apenas os encostos das cadeiras estão à venda 

(DROOG.COM). 

Figura 23 - Tree-trunk bench 

 
Fonte: http://www.droog.com/. 

Gjis Bakker deixou o coletivo em 2009, mas Renny Ramakers continua à 

frente do grupo como Diretora Criativa. A proposta do coletivo segue vanguardista e 

contestadora. “Somos muito lembrados pelos móveis de nossa primeira fase. Mas é 

bom que se diga que o Droog não se propõe apenas a produzir design. Queremos 

gerar conceitos, seja ao desenhar um parafuso ou toda uma cidade”, diz o indonésio 

Suki de Boer (2016), um dos atuais diretores do coletivo de design. 

É possível perceber no trabalho desse grupo, que o design ganhou uma 

liberdade criativa, por meio de novas linguagens com ampliação de possibilidades 

de abordagens. Este caminho trilhado pelo Droog Design permitiu que as formas 

(afetivas/memória) fossem mantidas, e que objetos fossem (re) criados e produzidos 

sem quaisquer restrições impostas pelo mercado ou pela produção, com plena 

liberdade de escolha dos materiais e dos conceitos formais, com isso grupo Droog 

Design contribuiu para o alcance, nos dias de hoje, de uma maior liberdade de 

expressão.  

A seguir apresenta-se um quadro síntese dos grupos de ruptura 

internacionais com um resumo iconográfico das peças de cada grupo, apresentando 

seus integrantes, o ano de formação dos grupos, e as cidades onde foram 

inaugurados.  
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Quadro 01 - Resumo Iconográfico dos Grupos de Ruptura no Design Internacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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3 A DILUIÇÃO DAS FRONTEIRAS ENTRE DESIGN E ARTE: O IMPACTO DO 

CAPITALISMO ARTISTA  

Os movimentos de ruptura das décadas de 1960 e 1970 se diferem dos 

movimentos de ruptura das décadas de 1980 e 1990, que também continuaram de 

alguma forma com características de ruptura em seus trabalhos. Essa diferença se 

torna importante destacar principalmente porque o contexto histórico se difere 

totalmente um do outro. Assim, Dias (2014) argumenta: Pode-se afirmar que a 

implantação dos Movimentos Radicais dos anos de 1960 e 1970 coincidiu com as 

teorias referentes ao modelo de funcionamento da sociedade pós-industrial.  

Nos anos de 1980 e 1990 o ideário desses movimentos foi legitimado e revelou a 

possibilidade de novas conexões entre design e sociedade e consequentemente entre 

a indústria e o mercado. Também é perceptível, com o pensamento desses grupos 

radicais, que o design ganhou uma liberdade criativa, por meio de novas linguagens. 

Portanto, pode-se afirmar que, a partir da segunda metade do século XX, o 

clima foi favorável para desafiar a sociedade dominante, permitindo propor outro 

modelo projetual, e a linguagem do design permaneceu em constante transformação 

ao longo das décadas posteriores, se perpetuando nos anos 2000 com a entrada do 

século XXI.  

Pode-se dizer que, dentre várias características do que há em comum e 

também em diferença entre os grupos abordados, todos propõem uma diluição das 

fronteiras entre design e arte. Todos engendram o conceito de design autoral, bem 

peculiar do mundo hipermoderno. Essa postura está de acordo com o pensamento 

de Lipovetsky e Serroy, que afirmam:  

enquanto se evaporam as antigas fronteiras, se afirma um novo tipo de 
design feito de sobreposições, de interpenetrações, de transversalidades. 
Atualmente, design, escultura, moda, decoração, luxo, tudo pode se 
misturar e se confundir: o design não tem mais um estatuto claramente 
diferenciado. Tornou-se um universo indeterminado, aberto, 
multidimensional, podendo ser ao mesmo tempo objeto utilitário, decoração, 
moda, arte e até peça de luxo pelo preço proibitivo que às vezes é o seu 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 170).  

Os grupos de ruptura abriram caminho para a constituição e o fortalecimento 

de uma linguagem que tem como característica o hibridismo. Pode-se afirmar que o 

hibridismo é um fenômeno cultural profundamente discutido na contemporaneidade. 
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O hibridismo é entendido por alguns autores como um dinamizador das 

culturas. Segundo Canclini (2013, p. 18), a disseminação do uso do termo hibridismo 

por diversos autores na contemporaneidade modificou “o modo de falar sobre 

identidade, cultura, diferença, desigualdade, multiculturalismo e sobre pares 

organizadores dos conflitos nas ciências sociais: tradição-modernidade, norte-sul, 

local-global”. Esse mesmo autor indica uma definição para o termo: “entendo por 

hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (CANCLINI, 2013, p. 20). O autor ainda esclarece que essas estruturas ou 

práticas também resultaram de hibridizações, não podendo, portanto, ser 

consideradas como fontes puras. 

A força da fusão da arte e design aparece na exploração de novas 

possibilidades que deslocam a arte e o design de seus lugares já estabelecidos para 

territórios mais distantes. Esse deslocamento provoca o espectador a sair do lugar 

comum, habitual, e produz novas experiências sensoriais, novas relações e sentidos. 

Resumindo, Canclini (2013, p. 29) considera o termo hibridismo a “tradução 

entre mestiçagem, sincretismo, fusão e os outros vocábulos empregados para 

designar misturas particulares”. Assim, compreender a questão do hibridismo da arte 

com o design, que se intensificou com esses grupos e coletivos mencionados 

anteriormente, se constitui em uma potencialização de aspectos emocionais do 

design que se tornam assim uma Linguagem. 

Com uma inquietação semelhante, o historiador Peter Burke (2003) chama a 

atenção para a utilização do termo hibridismo. Segundo o autor, vivemos numa 

época marcada por encontros culturais cada vez mais frequentes e intensos em que 

os processos de hibridização possibilitam novas experiências. Para esse autor o 

hibridismo é considerado elemento estrutural da cultura e resultado da globalização 

que absorve aspectos do outro, do desconhecido, por afinidades convergentes. 

Burke (2003) prefere utilizar os termos crioulização ou tradução cultural. 

Segundo ele, o termo crioulização faz sentido porque se refere a metáforas 

linguísticas menos enganosas e que são utilizadas para descrever processos que 

produzem formas híbridas. Já o termo tradução cultural enfatiza o processo, ou seja, 

as estratégias e táticas empregadas pelos indivíduos ou grupos para dominar o que 

é estrangeiro, ou até mesmo exótico. Quanto ao termo crioulização, o autor ainda 

destaca o aspecto de convergência cultural, ou seja, as culturas são capazes de 
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juntar coisas novas formatando uma nova ordem cultural. O autor também descreve 

uma infinidade de terminologias46 que estão em consonância com o termo hibridismo 

(BURKE, 2003).  

Para Burke (2003) a maior dificuldade do conceito está no entendimento da 

coerência da escolha por este ou aquele conteúdo, já que não há um fundamento 

lógico para explicar por que alguns parâmetros são apropriados e outros rejeitados. 

O autor destaca:  

o hibridismo é um termo escorregadio, ambíguo, e ao mesmo tempo literal e 
metafórico, descritivo e explicativo. Hibridismo evoca observadores externos 
que estuda a cultura como se ela fosse a natureza e os produtos de 
indivíduos e grupos como se fossem espécimes botânicos. Conceitos como 
apropriação e acomodação dão maior ênfase para o agente humano e à 
criatividade, assim como a ideia de tradução cultural, usada para descrever 
o mecanismo por meio dos quais encontros culturais produzem formas 
novas e híbridas (BURKE, 2003, p. 55). 

O historiador conclui afirmando que, no caso dos processos descritos como 

apropriação ou tradução cultural, o agente humano tem consciência do processo. Já 

na hibridização e crioulização, o agente não tem consciência do processo. Baseado 

no pensamento de Burke (2003) pode-se concluir que a arte contemporânea e o 

design contemporâneo têm alimentado cada vez mais esse processo de 

hibridização. Com isso surgem novos nexos entre arte e design.  

É interessante notar que o hibridismo entre a arte e o design se manifesta de 

diversas formas e produz deslocamentos e rupturas. Portanto, os novos estatutos de 

projeto que Branzi (2012) apresentou produzem novas formas de expressão que 

cruzam os limites e as fronteiras, encontrando novos territórios que propõem novas 

interpretações e experiências. 

Como indicam os autores citados anteriormente, Burke (2003) e Canclini 

(2013), os processos de hibridização atendem a uma demanda em um mundo onde 

o capitalismo artista dotou a sociedade ao acesso quase irrestrito de múltiplas 

informações. Foi preciso então encontrar novas formas de mudar para satisfazer 

essa nova dinâmica. Nesse sentido, Lipovetsky e Serroy (2015), alegam que a busca 

                                            
46

  “Interação, empréstimo, encontro, imitação apropriação, espoliação, aculturação, transculturação, 
assimilação, transferência, troca, acomodação, diálogo, negociação, mistura, miscelânea, 
mixórdia, salada, fusão, caldeirão, sincretismo, harmonização, conciliação, contato, hibridismo, 
hibridização, mestiçagem, vira-latas, bastardo, fecundação, cruzada, miscigenação, 
interpenetração, heterogêneas, ecótipo, ensopadinho, tradução, crioulização, convergência” 
(BURKE, 2003, p. 39). 
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da novidade e a recusa com o passado fazem com que o capital paute-se no 

consumo contínuo. Na visão desses autores, isto se deve à necessidade de 

conseguir a renovação daquilo que começa a ficar velho, sendo que, para isso, são 

criados mecanismos e engrenagens, de tal modo configurando o mercado na 

sociedade hipermoderna.  

Com base no que foi exposto anteriormente, pode-se então afirmar que, de 

um modo geral o Novo Design, a partir do capitalismo artista, aprofundou a 

possibilidade de produzir e comercializar emoções, integrando-as à engrenagem 

econômica, que age como uma engenharia de sonhos. Logo, o conceito de 

capitalismo artista se articula com as emoções, com a percepção e com a 

sensibilidade (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

Os grupos de ruptura aqui apresentados buscaram, intencionalmente, valores 

emocionais e expressivos a partir de experimentações de novas linguagens. Nestes 

grupos, identificamos os processos de hibridização entre a arte e o design. 

Faz-se necessário aqui explicar que Lipovestsky e Serroy (2015), abordam 

exatamente a sobreposição entre indústria, arte e mercado, que se intensificaram 

nos anos de 1960 e que caracteriza o que eles chamaram de capitalismo artista ou 

transestético. Segundo os autores:  

O capitalismo artista tem de característico o fato de que cria valor 
econômico por meio do valor estético e experimental: ele se afirma como 
um sistema conceptor, produtor e distribuidor de prazeres, de sensações, de 
encantamento. Em troca, uma das funções tradicionais da arte é assumida 
pelo universo empresarial. O capitalismo se tornou artista por estar 
sistematicamente empenhando em operações que, apelando para os 
estilos, as imagens, o divertimento, mobilizam os afetos, os prazeres 
estéticos, lúdicos e sensíveis dos consumidores. O capitalismo artista é a 
formação que liga o econômico à sensibilidade e ao imaginário; ele se 
baseia na interconexão do cálculo e do intuitivo, do racional e do emocional, 
do financeiro e do artístico (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 43). 

Os autores complementam que o capitalismo artista “liga o econômico à 

sensibilidade e ao imaginário; se baseando na interconexão do cálculo e do intuitivo, 

do racional e do emocional, do financeiro e do artístico” (LIPOVETSKY; SERROY, 

2015, p.43). Ao discorrer sobre Lipovetsky e Serroy, Mendonça afirma:  

Essa prática insere-se no contexto econômico social trasnacional que 
vivemos, o qual Lipovetsky; Serroy (2015) denominaram de capitalismo 
artista transestético. Nele, os valores estéticos e emocionais das artes 
passaram a ser adotados como estratégias para tornar o consumo algo 
prazeroso e afetivo. [...] Sem esquecer ainda que os produtos comerciais se 
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apropriam da arte como estratégia para diferenciá-los no mercado 
(MENDONÇA, 2016, p. 23).  

Lipovetsky e Serroy (2015), ao teorizarem sobre o conceito de capitalismo 

artista, propõem uma divisão em três fases históricas, apresentadas e explicadas no 

quadro a seguir:  

Quadro 02 - Fases do Capitalismo Artista 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Lipovetsky e Serroy (2015, p. 94). 

A primeira fase se inicia no século XX e se estende até à Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945)47. Nessa fase surgem os princípios e também algumas das 

estruturas fundamentais do capitalismo artista: lojas de departamentos, design, alta-

costura, publicidade, cinema, indústria musical. Esse ciclo ainda é marcado por um 

capitalismo artista restrito (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

A segunda fase compreende as décadas “gloriosas” dos anos 1950 aos 1980, 

nos quais a lógica artista ganha em poder econômico e se difunde no design, na 

                                            
47

 A II Guerra Mundial foi um conflito militar global que ocorreu entre 1939 a 1945, envolvendo a 
maioria dos países do mundo, organizadas em duas alianças militares opostas: os Aliados 

(França, Inglaterra, EUA e, posteriormente, URSS) e o Eixo (Alemanha, Itália e Japão).  
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moda, na publicidade, nas indústrias culturais, embora a organização fordiana das 

empresas ainda limite estreitamente a dimensão estética.  

Por fim, a terceira fase corresponde ao capitalismo dos últimos trinta anos. É 

a fase da proeminência do mundo da arte, das multinacionais da cultura, da 

planetarização do sistema artista. Mas também da multiplicação das estéticas, da 

desregulamentação da antiga oposição entre arte e economia e das hibridizações de 

todo tipo em que se cruzam a indústria, o comércio, a arte, o design e a publicidade: 

“o capitalismo artista vê triunfar sua dimensão transestética” (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p. 94). O capitalismo artista é hoje movido por um destino mundial, 

mas ainda conserva os vestígios de suas figuras inaugurais. Ainda segundo os 

autores:  

a época III do capitalismo artista é a da indistinção das categorias, da 
aproximação entre o design e a arte, como é a da celebração artística da 
moda, da promoção artística da fotografia e da publicidade. Por toda parte 
se esfumam as fronteiras e a hierarquia entre as belas artes e as artes 
„menores‟, as artes nobres e a moda: com o capitalismo artista terminal, o 
mundo das artes entrou na era da desregulamentação generalizada das 
referências culturais (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 169).  

Os grupos Studio Archizoom (1966), Superstudio (1966) Strum (1966), Global 

Tools (1973), Studio Alchimia (1976), Memphis (1981) se inserem no que Lipovetsky 

e Serroy chamam de fase II do capitalismo artista inseridos nos anos 1960, 1970, 

1980. Nesse sentido, o que se pode observar como ruptura se relaciona ao contexto 

dessa época, isto é, dos anos 1960 até os anos de 1980. Deste modo Lipovetsky e 

Serroy argumentam:  

o design moderno foi construído com base na crítica da sociedade industrial, 
do capitalismo e de seus efeitos devastadores. Investindo-se de uma 
missão social ambiciosa, o design extraiu sua energia da vontade utópica 
de construir um mundo melhor, de reconciliar o artista e o artesão, a arte e a 
indústria, a arte e a vida, com a fé no poder dos objetos de melhorar o 
mundo e as condições de vida de todos. No decorrer do ciclo II, essa 
retórica crítica inegavelmente se perpetuou: ocorre que esses ideais 
coletivos foram amplamente subordinados a valores adversos de natureza 
individualista, mercantil e consumista. Não foi a serviço da transformação 
revolucionária que o design atuou, mas das empresas e do bem-estar 
privado dos indivíduos (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 179). 

Assim como o coletivo Droog Design corresponde à fase III do capitalismo 

artista, e de acordo com Lipovetsky e Serroy (2015), ressalta-se que as propostas de 

ruptura desse grupo se diferenciam das rupturas propostas pelos grupos dos anos 
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1960, 1970 e 1980. No caso do Droog, esse coletivo já está preocupado com 

questões ambientais e com a reutilização. Mas em ambos permanece a questão do 

hibridismo em sua linguagem. Nesse hibridismo pode-se perceber a diluição entre 

fronteiras, como por exemplo as fronteiras entre arte e design. Esses grupos 

propuseram um design híbrido à arte, pois, realizaram exposições em galerias, 

produziram peças em menor número e não abriram mão da questão da autoria. Em 

outras palavras fizeram um design com tudo aquilo que a arte propõe. Nessa linha 

de pensamento pode-se dizer que:  

o capitalismo artista não é apenas o sistema que agrega os valores ou 
ideologias da arte; ele é antes de tudo o sistema que dilata e incorpora a 
seu funcionamento as atividades pertencentes ao mundo da arte, a ponto 
de fazer delas uma dimensão fundamental da vida econômica. [...] O 
capitalismo artista se apresenta como o sistema em que a inovação criativa 
tende a se generalizar, infiltrando-se num número crescente de outras 
esferas (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 65). 

Na visão desses autores arte e mercado nunca estiveram tão intimamente 

ligados. Nessa perspectiva, podemos dizer que no capitalismo artista, acontece, ao 

mesmo tempo, a dessacralização da arte e a estetização do cotidiano, diminuindo as 

diferenças entre obra de arte e produtos/serviços Lipovestsky e Serroy (2015). Por 

uma ótica de mercado, o funcionalismo separou rigorosamente a arte do design. 

Com isso pode-se afirmar:  

O design desempenhou um papel fundamental no ímpeto do mercado, e as 
maiores realizações em termos de estilo e design tenderam inevitavelmente 
para uma associação com as nações que gozavam os frutos das economias 
em crescimento (GARNER, 2008, p. 09).  

O design, com seus grupos de ruptura, foi, como destaca Moraes: 

marcadamente, um design de ícones, por isso sempre esteve aberto a 
diversas experimentações, questionamentos e reflexões sobre o sentido do 
design até então praticado, e proporcionou, ao mesmo tempo, um espaço 
para repensar os caminhos a seguir (MORAES, 2006, p. 194). 

Lipovetsky e Serroy (2015, p. 298) complementam: “a modernidade venceu o 

desafio da quantidade, a hipermodernidade deve enfrentar o da qualidade na 

relação com as coisas, com a cultura, com o tempo vivido. A tarefa é imensa. Mas 

não impossível”.  

Finalizando, pode-se afirmar que de fato existe uma cultura do projeto, e por 
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tudo isso, o design deixou de ser atividade somente do âmbito projetual, passando 

ao patamar intelectual. Essa possibilidade que os designers abriram permitiu que os 

objetos fossem criados e produzidos sem muitas restrições impostas pelo mercado 

ou pela produção, com plena liberdade de escolha dos materiais e das técnicas.  

Uma vez apresentado o panorama dos grupos de ruptura internacionais, na 

Alemanha, Itália e Holanda, se fará a seguir uma descrição dos termos utilizados no 

cenário do design com status de arte.  

3.1 Reedições assinadas: o valor afetivo e a marca do designer  

Um ponto importante a ser abordado é a existência de peças reeditadas com 

o status de edição comemorativa. A maior parte dessas reedições, por ocasião da 

comemoração de 50 anos dos movimentos de ruptura, ocorreu no ano de 2018. 

Esse é o sentido do conceito de reedição. Que se exemplifica no desejo de 

reencontrar raízes perdidas e revisitar a memória. Os autores complementam: “É 

nesse contexto que se desenvolvem o revival, o neorretrô, a reciclagem dos modelos 

antigos, as numerosas reedições de objetos cult” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 

172). 

Pode-se perceber, no momento contemporâneo, uma espécie de nostalgia de 

um passado marcado pelos movimentos de vanguarda. Parece que a 

contemporaneidade não permite mais a existência de movimentos de ruptura tão 

radicais, tais como ocorreram no passado. Nesse sentido as reedições de peças de 

vanguarda possuem o sentido de relembrar os movimentos de ruptura, e essa 

lembrança instaura o valor das peças comemorativas. Toda essa ideia expressa 

certa maturidade da fase III do capitalismo artista expressa por Lipovetsky e Serroy 

(2015). 

Para comemorar os 50 anos da cadeira Panton, o museu Vitra, localizado na 

cidade de Weil am Rhein, na Alemanha, desenvolveu e lançou duas edições 

limitadas comemorativas (VITRA, 2017): a cadeira Panton Chrome (PANTON, 2017), 

agora reeditada, possui um efeito espelhado com revestimento protetor de alto 

brilho; e a Panton Glow, que contem pigmentos fluorescentes e luminosos que 

absorvem a luz do dia e emitem um brilho azul no escuro. Com isso a cadeira 

enfatiza suas qualidades esculturais e lança uma nova luz - a essa peça icônica.  
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Figura 24 - Cadeiras Panton Chrome e Panton Glow de 2018 

 

    
Fonte: https://www.vitra.com/en-br/living/product/details/panton-glow. 

Outra manifestação de edição comemorativa se deu por ocasião dos 

cinqüenta anos do sofá Superonda, do Studio Archizoom. A empresa Poltronova 

homenageou essa peça de mobiliário representante do movimento anti-design. 

Segundo Roberta Meloni (2017), presidente da Poltronova, a peça preservou          

sua “natureza escandalosa e lúdica”. Para tal, a empresa convidou os designers      

dos movimentos de ruptura da época, ainda vivos e produtivos, para         

desenvolver peças em edição limitada, com novas estampas. Os designers 

convidados são os italianos: Andrea Branzi, Paolo Deganelo, Cristina Morozzi, 

Massimo Morozzi, Gilberto Corretti, Dario Bartolini, Lucia Bartolini. O lançamento das 

peças comemorativas se deu na Semana de Design de Milão, que ocorreu de 17 a 

22 de abril de 2018.  
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Figura 25 - Peças comemorativas do sofá Superonda do Studio Archizoom 

 

 

 
(1) Strips - Andrea Branzi, (2) Babele - Dario Bartolini, (3) Dressing - Dario Bartolini e Lucia Bartolini, 
(4) Dressing - Dario Bartolini e Lucia Bartolini, (5) Pois - Cristina Morozzi e Massimo Morozzi, (6) No-
Stop, Gilberto Corretti.   

Fonte: https://www.poltronova.it/it/portfolio-item/babele-decoded/acesso. 

Um terceiro e último exemplo é o caso do estilista britânico Paul Smith. Ele foi 

convidado para reeditar uma nova versão do cactus da marca italiana Gufram da 

década de 1970. Smith atualizou o cabideiro com novas cores usando, segundo ele, 

as “vibrações alucinógenas” da década em que foi projetado. É importante destacar 

que tanto a marca Gufram, como o estilista Paul Smith são ícones descendentes dos 

anos 1970.  

Não é a primeira vez que a marca italiana Gufram revisita essa peça. Ela está 

disponível em outras combinações de cores, incluindo uma versão branca, uma 

versão vermelha, uma versão preta e uma edição francesa, lançada em 2015, 

inspirada nas cores da bandeira da França.  
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O Cactus original, da empresa Gufram, foi desenhado pelos designers italianos 

Guido Drocco e Franco Mello em 1972 e lançado, pela primeira vez, na cor verde 

esmeralda. A reedição de Smith está disponível em uma edição limitada de apenas 169 

peças e foi também lançada no Salão do Móvel de Milão em abril de 2018. 

Figura 26 - Cactus em reedição de 2018 

 
Fonte: https://www.dezeen.com/2017/06/14/studio-job-designs-limited-edition-furniture-gufram-new-

collectible-range-design-miami-basel/?li_source=LI&li_medium=bottom_block.  

Essas reedições mostram dois aspectos levantados pelo conceito do 

capitalismo artista. A Vitra, ao reeditar as cadeiras Panton nas edições Glow e 

Chrome, faz uso de materiais e tecnologias que não eram disponíveis na época. O 

material fluorescente, por exemplo, usado na Panton Glow só foi possível ser 

utilizado na contemporaneidade. Isso deu à cadeira Glow um status de peça 

contemporânea. No entanto, diferente é o caso da reedição do sofá Superonda. 

Nesse caso a reedição se fez apenas por uma nova estampa no estofamento, não 

havendo modificação na forma da peça.  

O sofá reeditado não incorpora nenhum aspecto típico do século XXI tanto em 

relação à tecnologia, bem como no uso do material. Para reforçar esse pensamento 

Lipovetsky e Serroy nos elucida:  

o fim da cultura vanguardista foi o trampolim para o retorno do antigo e da 
moda vintage. Enquanto a ideia de revolução política e artística é esvaziada 
de substância, a relação com o passado muda de sentido: ele não é mais 
excomungado, é para ser redescoberto, revalorizado, revisitado. Morte da 
cultura vanguardista e sedução do ontem formam um sistema. [...] O design 
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dos produtos „com memória‟ vem em resposta menos a uma necessidade 
de ancoragem no passado coletivo que ao desejo de reviver instantes 
pessoais, sentir afetos se experimentar a si mesmo por meio de lembranças 
seletivas e pessoais (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 173-174). 

Já no cabideiro Cactus, o estilista Paul Smith se inspirou e reforçou em sua 

imagem, o movimento psicodélico da época e o atualizou. Com isso, Mendonça 

citando o professor alemão Huyssen (1996), em Memórias do modernismo     

destaca:  

A aproximação do final do século XX e do milênio intensificou o nosso olhar 

sobre o passado. [...] Então, não foram somente as artes que se voltaram para 

o passado, mas a falta de perspectivas de futuro fez instalar, principalmente a 

partir da década de 60, uma vontade generalizada de memória que, em uma 

ação aparentemente inversa, acontecia simultaneamente aos discursos 

apocalípticos que declaravam o fim da história, fim da obra de arte e das 

metanarrativas (MENDONÇA, 2016, p. 145).  

Pode-se perceber, portanto, que nesse mercado de reedição, as empresas, 

as galerias, os críticos, os marchands, os museus, assim como as diversas 

instituições relacionadas ao design (públicas ou privadas), como exemplo, a feira do 

móvel de Milão, entre outras, bem como os próprios designers, os produtores, os 

consumidores, os colecionadores participam dessa rede, pois são eles os mais 

ativos e são eles que produzem informações para esse mercado.  

Mas, pode-se perceber também que as peças reeditadas, em edições 

limitadas e assinadas, são peças dos grandes mestres do design, ou seja, aqueles 

que se encontram nos livros de design. É interessante observar que na 

hipermodernidade se relê e se re-edita, numa atitude de buscar outros significados, 

do que se rompe. Sobre essa questão Ranzo (2012, p. 32) comenta: “a realidade do 

contemporâneo está toda na eliminação do tempo como dimensão focal e de 

perspectiva. [...] ecos do passado recente, num universo em que tudo assume novos 

significados em relação ao presente”.  

Os autores Lipovetsky e Serroy (2015, p. 140) nos elucidam que no 

capitalismo artista “a memória, é uma dimensão capaz de vincular afetividade a 

objetos produzidos no passado”. E os mesmos autores vão complementar:  

Enquanto a ideia da revolução política e artística é esvaziada da substância, 
a relação com o passado muda de sentido: ele não é mais excomungado é 
para ser redescoberto e revalorizado revisitado. Morte da cultura 
vanguardista e sedução do ontem formam um sistema (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2015, p. 173).  
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No mesmo sentido a pesquisadora e consultora de tendências Edelkoort, em 

síntese, elucida: 

A cada volta de um século, a sociedade tem medo do futuro e busca refúgio 
no passado, reinventando o artesanato, redesenhando padrões e 
redirecionando questões sociais. O medo da mecanização acelerou o 
romantismo, um movimento que dramatizou as emoções intensas como 
uma fonte original de estética centrando-se na glorificação da natureza e 
provocando um renascimento da arte popular no início do século XIX. O 
medo da industrialização levou o movimento Arts and Crafts, que pretendia 
dar trabalho individual aos artesãos que usavam sua mão de obra e 
instintos criativos, a se tornarem um empreendimento cooperativo no início 
do século XX. O medo da virtualização levou movimentos paralelos a se 
tornarem uma reversão cultural sísmica dedicada ao trabalho coletivo e ao 
design autônomo na virada do nosso século

48
 (EDELKOORT, 2017, p. 11, 

tradução nossa). 

Mediando o que foi dito pela por Edelkoort e considerando a visão de 

Lipovetsky e Serroy, essa dimensão de vínculo de afetividade com os objetos, 

encontra-se na fase III do capitalismo artista.  

3.2 Muitos termos, muitos conceitos: infinitas possibilidades 

A história mostra que o design nunca foi um campo estático. Praticantes de 

todos os grupos descritos anteriormente tentaram repetidamente ampliar a fusão da 

arte com o design, isto é, ampliar suas fronteiras.  

Nota-se que as vanguardas procuraram se expressar de modo a questionar o 

funcionalismo e o design de cunho puramente industrial. Um legado desses grupos 

de ruptura foi o fato de pensar o design fora das possibilidades puramente industriais 

e pensá-lo sob a égide do hibridismo com a arte. Nesse contexto surgiu o conceito 

do design com status de arte. Schneider descreve:  

na década de 1980, houve uma nova aproximação, ou melhor, uma diluição 
da diferença. A iniciativa não partiu dos movimentos artísticos, mas do 
chamado „Novo Design‟. Numa veemente confrontação com o funcionalismo 
convencional, surgiu um novo entendimento do design, que não aceitava 
mais os antigos ideais do design como simplicidade, redução à 

                                            
48

 “At each turno f a century, society is fearful of the future and seeks refuge in the past, reinventing 
craft, redrawing patterns, and redirecting social issues. Fear of mechanization accelerated 
romanticism, a movement that dramatized intense emotions as an original source for aesthetics 
focused on the glorification of nature, and brought about a rebirth of folk art at the beginning of the 
nineteenth century. Fear of industrialization drove the arts and crafts movement, which meant to 
give individual work to artisans who used their hands and creative instincts, to become a 
cooperative undertaking at the start of the twentieth century. Fear of virtualization drove parallel 
movements to become a seismic cultural reversal dedicated to collective work and autonomous 
design at the turn of our century”. 
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funcionalidade e nem mesmo a definição relativa à produção industrial em 
série (SCHNEIDER, 2010, p. 223). 

Nesse contexto de diluição de fronteiras, o design encontrou um terreno 

fecundo para se projetar e alcançar a conceituação de Arte Design. Os termos Arte 

Design e Designer Artista são utilizados por Schneider (2010). Contudo, essas várias 

manifestações são conhecidas por várias designações. Ferreira (2016, p. 27) aponta 

as denominações de diversos autores: Design formalista em C. Fayolle (2004), 

Poetic design em M. Naylor e R. Ball (2005), Critical design em S. Bowen (2007), 

Experimental design em B. e S. Tharp (2007). No trabalho de Patrícia Colaço Santos 

Ferreira (2016) da Universidade Técnica de Lisboa, em sua dissertação que tem 

como título: Design conceptual na era pós-industrial: “a forma segue o conceito” a 

autora explicita e aprofunda o conceito do design conceitual, apresentando uma 

contextualização e refletindo sobre as características que constroem esse conceito, 

analisando a mudança de paradigma que envolve essa metodologia do design 

conceitual, que a autora nomeia.  

No texto Poetic Design de Naylor e Ball (2005), os autores definem: “[...] 

define a poética do design como uma categoria de prática de design que gera uma 

coleção de artefatos experimentais que investigam, questionam e comentam a 

cultura que os produziu”49 (NAYLOR; BALL, 2005, p. 09, tradução nossa). E os 

mesmos autores complementam:  

Os objetos poéticos são vistos como projetos específicos constitutivos da 
cultura, operando dentro das tradições, costumes e socialidade de uma 
cultura, separados do produto, do mercado ou do design industrial; uma 
prática desenvolvida por designers, gerando uma classe de objetos situada 
no interstício entre design e arte

50
 (NAYLOR; BALL, 2005, p. 09, tradução 

nossa). 

Na mesma linha encontra-se o trabalho de Pedro João Jacinto da Silva Dias da 

Universidade de Lisboa cuja tese de doutorado defendida em 2014, com o título: 

“Design e Auto-produção: Novos paradigmas para o design de artefactos na 

sociedade pós-industrial: A contribuição das tecnologias digitais”. O trabalho se 

                                            
49

 “[...] design poetics as a category of design practice that generates a collection of experimental 
artefacts which investigate, question and comment on the culture that has produced them”. 

50
 “Poetic objects are seen as specific designs constitutive of culture, operating within the traditions, 

customs and sociality of a culture, set apart from product, market or industrial design; a practice 
developed by designer-makers, generating a class of objects situated in the interstice between 
design and art”.  
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propõe a analisar as origens do sistema econômico/produtivo atual e os modelos 

alternativos e os princípios para uma nova práxis do design por meio da produção 

autoral.  

No Brasil, somam-se a esses autores os trabalhos de Patrícia Gomes de 

Freitas da Silva da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) onde 

defendeu sua dissertação de mestrado em 2016 sob o título: “O Design e o Processo 

Criativo no Design Autoral: uma assinatura plural”. A autora propôs indicar 

metodologias para a promoção de práticas projetuais autorais que utilizam a 

“colaboração” como uma maneira de projetar e tem como estudo de caso o designer 

Rodrigo Almeida e a dupla de designers Tina Azevedo e Lui Lo Pumo.  

Outros trabalhos que investigam, ainda que indiretamente, a questão do Arte 

Design e do design contemporâneo é a tese de doutorado defendida em 2012 de 

Frederico Braida Rodrigues de Paula, cujo título é: “A linguagem híbrida do design: 

um estudo sobre as manifestações contemporâneas”, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de janeiro. E também a dissertação de Tânia Cristina de Paula 

defendida em 2012, cujo título é: “Artefatos híbridos: uma reflexão sobre design e 

artesanato à luz do conceito de hibridismo cultural”, da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. A tese de doutorado, de Adriana Ionascu, intitulada: “Poetic design: a 

theory of everyday practice” da Loughborough University, defendida em 2009, cujo 

trabalho versa sobre a prática do design como uma categoria projetual, situa uma 

interseção entre arte, o artesanato e a indústria. Tal categoria proposta tende a ser 

definida pelo mercado contemporâneo como uma nova classe de design artístico. A 

autora ainda afirma:  

Esse estudo é desenvolvido em meio a um crescente interesse no design 
como uma prática situada em interseção entre as artes, artesanato e 
indústria, a uma prática que tende a ser definida pelo mercado 
contemporâneo como uma nova classe de „design artístico‟

51
 (IONASCU, 

2009, p. 07, tradução nossa).  

Todos esses trabalhos assinalados discutem o design contemporâneo em 

suas diversas dimensões. Independente das distintas denominações dadas pelos 

autores acima, pode-se constatar que o Arte Design (termo adotado por Schneider) 

revela-se de diferentes formas e sob diversas nomenclaturas. Nessa tese vamos 

                                            
51

 “This study is developed at a time of increased interest in design as a practice situated at the 
interstice between art, craft, and industry, a practice which tends to be defined by contemporary 
market as a new class of „design art‟”. 
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utilizar o termo Design Arte, por considerar mais adequado para compreensão do 

design contemporâneo no âmbito do capitalismo artista. Não se trata de rejeitar o 

termo Arte Design, mas de adicionar uma outra perspectiva para visualizar as 

mudanças e transformações sociais, culturais, econômicas e políticas sob as quais o 

design se constitui. A seguir serão apresentadas algumas das suas manifestações, 

tais como: Protótipos, One-off e edições limitadas, numeradas e assinadas.  

3.2.1 Protótipos 

Essa fase é o momento para exploração do conceito, da forma, da 

originalidade, entendendo que essa é apenas uma etapa do processo. Embora os 

protótipos sejam muitas vezes artesanais, ele é executado em alto grau de perfeição. 

O protótipo encontra-se tradicionalmente na fase ou no momento entre conceito e 

série no design industrial (LOVEL, 2009). Como o nome sugere, o protótipo é a 

primeira peça a ser executada, muitas vezes imperfeita, pois a preocupação maior é a 

experimentação No glossário do livro de Adam Lindemann, Coleccionar diseño, 2010, 

ele define protótipo como modelo, forma ou exemplo original que pode ser seguido 

por uma série ou produzido em mais exemplares (LINDEMANN, 2010, p. 287).  

Pierre Keller, diretor do Colégio de Design Suíço ECAL, aponta: “um protótipo 

é um passo no processo de design” (LOVEL, 2009, p. 32). As galerias e os 

colecionadores que compram um protótipo, o fazem pela originalidade e não pela 

perfeição, e os colecionadores valorizam muito os protótipos (LOVEL, 2009). 

Mas por que esses protótipos são considerados tão originais? Num contexto 

do capitalismo artista, essas peças não são percebidas apenas como protótipos. 

Adquirem um status tradicionalmente dirigido aos objetos de arte pela sua unicidade 

e grau de experimentação. Segundo Lipovetsky e Serroy (2015), no capitalismo 

artista o mercado do design é apenas uma pequena parte deste sistema, que inclui o 

consumo e a venda do prazer e da emoção, mais do que simples produtos utilitários. 

Eles afirmam, ainda, que na III fase do capitalismo artista não existe mais o 

monopólio de criação industrial. Todos os continentes colaboram para incrementar o 

mercado da arte e do design, a partir das tecnologias da informação para viabilizar a 

comercialização de objetos, numa rede planetária. 

Na Itália, eram considerados design os protótipos (peças únicas) produzidos 

de modo artesanal e apresentados para a discussão em museus e galerias. A 
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função não era mais a característica primordial dos objetos de design. Os protótipos, 

sobretudo os clássicos, tornaram-se objetos de arte e de exposição. Isso resultou a 

diluição das fronteiras entre arte e design (SCHNEIDER, 2010). 

A experiência do “Novo Design”, que não se separa mais da arte, a forma de 

trabalho transpondo limites entre arte e indústria, as numerosas exposições em museus 

e o novo auto entendimento dos designers-celebridades também fizeram crescer um 

entendimento sobre o design enquanto parte da cultura. Surgiram museus de design ou 

departamentos especiais em museus de arte (SCHNEIDER, 2010). 

Neste cenário de confecção de protótipos, um designer a ser destacado é OKi 

Sato, o principal representante da Nendo, um dos principais escritórios de design do 

mundo que surgiu em 2002. A equipe trabalha com soluções simples e conceitos 

minimalistas - típicos da cultura japonesa. Em japonês Nendo significa ARGILA, uma 

massa fluída, que pode ser modelada e remodelada a todo instante.  

Blomkvist afirma que “um protótipo é uma “forma primitiva”, a palavra deriva 

do Grego prototypos, feita a partir da junção da palavra proto “primeiro” e typos 

“impressão”.” A palavra é usada em diferentes contextos e disciplinas, e no design é 

utilizada com vários significados. Geralmente acredita-se que a prototipagem 

beneficia o processo de design e a produção (BLOMKVIST, 2011). 

Para Vianna et al. (2011) um protótipo tem como função auxiliar a validação 

das ideias geradas e pode ocorrer ao longo do projeto. Enfim para esse autor o 

artefato é uma simulação.  

O protótipo pode variar muito em termos de complexidade, mas o elemento 

comum é a capacidade de teste das soluções de serviço que estão sendo propostas 

em uma abordagem no ambiente do mundo real. O protótipo é geralmente 

desenvolvido interativamente, com sugestões e refinamentos constantemente 

incorporados (STICKDORN; SCHNEIDER, 2011). 

O protótipo a ser destacado é a cadeira Diamond, da empresa Lexus, projeto 

de 2008, o desenho da peça é baseada na estrutura atômica do diamante, a cadeira 

é feita em impressão 3D (sinterização seletiva a laser - SLS) e é impressa em duas 

partes, uma dentro da outra, que então se encaixam formando a peça final. O 

designer chama atenção:  

usando a estrutura atômica dos diamantes como motivo, criamos uma 
estrutura „forte, mas flexível‟, que irá fundir os conceitos opostos existentes 
de „forte ainda sólido‟ e „fraco ainda flexível‟. A estrutura artificial é tangível, 
mas transparente; Parece complexo, mas também natural e sem 
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complicações. Como a nossa cadeira Diamante, usa a mesma estrutura, a 
instalação se expande e se contrai como se estivesse respirando. Os pilares 
tremem e se contraem em resposta ao movimento humano, criando uma 
experiência espacial na qual as pessoas e as coisas parecem sincronizadas 
(ETHERINGTON, 2008, tradução nossa). 

A capacidade que Oki Sato tem em usar tanto métodos simples quanto 

complexos é justamente uma das grandes qualidades de seus projetos e 

acrescenta: “Tantos produtos foram concebidos apenas com sua função em mente, 

é tempo de pensar mais sobre a responsabilidade emocional das coisas” 

(GIGANTES ..., 2012).  

A experimentação é o fio condutor do processo de design para Nendo, e a 

tecnologia viabiliza essas ideias. Oki Sato não nega que a capacidade criativa do 

designer deve estar instrumentalizada por um conhecimento profundo dos materiais. 

Contudo, ele argumenta que a genialidade e a criatividade são importantes. O 

designer complementa: “Rigidez e maciez são encontradas em uma mesma classe 

de materiais. A versatilidade dos poliméricos sintéticos permite que objetos 

transmitam percepções incomparáveis no universo natural” (ETHERINGTON, 2008, 

tradução nossa). A seguir na Figura 27 apresenta-se a cadeira com o designer 

segurando com uma das mãos, para demonstrar a leveza da peça.  

Figura 27 - Diamond chair para Lexus, 2008 

       
Fonte: http://www.nendo.jp. 

Podemos apontar, com esse projeto, que Oki Sato, designer da Nendo, faz 

uma imersão no universo dos materiais e processos, para partir de um intenso fluxo 

de experimentação e possibilidades, e extrair o novo e o inusitado. Nessa peça Oki 
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Sato utiliza um único material, combinando processos que envolvem tecnologias 

modernas, como o corte a laser e a impressão 3D a processos tradicionais que 

lembram a cultura do origami. A capacidade que a empresa Nendo tem em usar 

tanto métodos simples quanto complexos é justamente uma das grandes qualidades 

de seus projetos. 

Embora tenha projetos produzidos comercialmente, e em escala industrial, o 

designer abre perspectivas para um design mais conceitual gerando perguntas e 

novas respostas, seja a partir da observação do cotidiano das pessoas, seja pelo 

desafio de explorar as propriedades e comportamento dos materiais. Nesse 

panorama, Oki Sato retoma o papel de artífice, conduzindo todo o processo, da 

concepção à execução do protótipo.  

Figura 28 - Cadeira TransRock 

 
Fonte: CAMPANA; CAMPANA, 2010, p. 226.  

Outro exemplo de protótipo é o da dupla de designers brasileiros Irmãos 

Campana, a cadeira TransRock, do Estúdio Campana, foi uma peça executada em 

2006 com cadeiras de plástico envolvidas por uma fibra natural e estrutura de ferro, 

com dimensões de 90 x 203 x 382 cm, o assento coletivo integra a coleção 

Transplásticos. A cadeira é um protótipo, e é uma integração de várias cadeiras de 

plástico unidas por um trançado de fibra natural, no qual os designers retomam a 

tradição brasileira da tecelagem. Os designers afirmam que esse trabalho é uma 

investigação que combina a tecelagem, com cadeiras de plástico baratas e 

populares do cotidiano brasileiro (CAMPANA; CAMPANA, 2010). 
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Para desenvolver a coleção, eles criaram uma “fantasia lírica”, onde o mundo 

está sendo “atacado” pela natureza. Maria Helena Estrada (2011, p. 71), no catálogo 

Antibodies, descreve em seu texto: “a intuição como guia, as mãos como 

instrumentos”, afirma que teve muita sorte ao acompanhar o trabalho desse dois 

designers e ver a transformação do Estúdio Campana em marca, e mesmo que as 

peças desses dois autores sejam produzidas industrialmente, eles mantém o foco e 

a característica no artesanal. A autora complementa que a série TransPlastics:  

consiste de cadeiras baratas de plástico - dessas comuns, encontradas em 
bares e praias populares em todo o mundo - cobertas com trabalho de vime. 
A sensualidade do material e seu trançado contínuo aumentam o volume 
das cadeiras e, de forma misteriosa, as transforma em poltrona ou até 
mesmo em pequena cabana, similar às cabanas-esconderijos construídas 
pelas crianças. Assim, uma vez mais, os Campana conseguiram, por meio 
de um gesto aparentemente casual, extrair significado de objetos e 
materiais triviais, quase invisíveis, e dar-lhes alma e expressão (ESTRADA, 
2011, p. 72). 

Alfred Darrin (2010) complementa: a Coleção TransPlastic de Fernando e 

Humberto Campana utiliza a tradição da tecelagem para narrar um conto surrealista 

em que um mundo, cheio de material sintético, reverte a seu estado natural e 

devolve ao ser humano a dignidade da natureza. A coleção foi apresentada na 

Albion Gallery de Londres, em 2007. A série toda tem 31 protótipos desenvolvidos 

artesanalmente, a coleção é um híbrido de cadeiras, unidades de assentos 

múltiplos, peças multifuncionais, e escultóricas que exploram a fibra natural. É uma 

“investigação expressiva e impressionante” (DARRIN, 2010, p. 216) que combina 

fibras naturais com cadeiras de plástico baratas ou recipientes de água. Fernando 

Campana acrescenta: para criar um tipo de fantasia, nós imaginamos um mundo que 

está sendo atacado pela natureza. As plantas iriam gradualmente encobrir os 

objetos plásticos produzidos pelo homem, tornando-se inseparáveis deles. Vocês 

poderiam chamar de uma “história de ficção científica” (CAMPANA; CAMPANA, 

2010, p. 217). 

Posteriormente eles projetaram a cadeira Trans... chair (2007) que foi feita 

especialmente para o Cooper-Hewitt, National Design Museum de Nova York. Ao 

contrário dos objetos anteriores, a Trans... chair é inteiramente tecida em vime, 

sugerindo que a natureza praticamente concluiu a sua dominação aos materiais 

sintéticos. Reforçando esta batalha, a cadeira expele materiais plásticos, tais como: 

brinquedos, bonecas, calçados, embalagens, etc a partir de sua estrutura de vime. 
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“É como uma desintoxicação” exemplifica Fernando Campana. A peça é uma 

combinação de fibras naturais com objetos sintéticos descartados. 

Figura 29 - Cadeira Trans... chair 

 
Fonte: CAMPANA; CAMPANA, 2010, p. 234. 

A manifestação protótipo nos coloca em uma situação ambígua. Schneider 

(2010) nos fala que a aura e a unicidade não são mais critérios para definir uma obra 

de arte. No entanto, o protótipo recupera a unicidade e a aura, pois muitas vezes é 

um objeto único. 

Um importante espaço são os museus, pois neles podemos perceber que 

nesse novo contexto apresenta-se a exposição dessas peças, os protótipos, 

aproximando a arte ao design. Os atores envolvidos se tornam mais complexos. 

Nesse sentido a filósofa Anne Cauquelin (2005) argumenta:  

no caso do mercado da arte, no regime de consumo, produtores 
(intelectuais, artistas, educadores), intermediários (críticos, marchands, 
negociantes) e consumidores (colecionadores, apreciadores) são alguns 
dos atores, peças fundamentais que movimentaram o modelo clássico da 
sociedade industrial: produção-distribuição-consumo de bens materiais e 
bens simbólicos. Cada um destes desempenhando importantes papéis para 
regular esta engrenagem (CAUQUELIN, 2005, p. 287). 

Na sociedade hipermoderna, denominada assim por Lipovetsky e Serroy 
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(2015), no caso do mercado do design, esses atores têm um papel exponencial na 

produção, distribuição e consumo desses protótipos. Isto é, com o olhar dos 

marchands, críticos, negociantes, colecionadores e apreciadores, o design ajuda a 

definir novos mercados. 

Os protótipos de móveis sempre foram um elemento do processo de design 

industrial, mas agora estão sendo apresentados ao público como peças únicas e 

importantes, pois fazem parte de coleções de diversos museus e colecionadores. A 

prototipagem se torna um dos campos mais criativos e empolgantes na sociedade 

hipermoderna. Os protótipos adquirem status de “obra de arte” tornando-se objetos 

cobiçados em resposta aos inúmeros produtos padronizados.  

Os exemplos anteriores abrem caminho para questionar o significado do 

termo protótipo. Em seu livro Limited edition: prototypes, one-offs and design art 

furniture, a autora Sophie Lovel (2009) considera protótipo os exemplos 

apresentados anteriormente, mas essa classificação pode ser questionada, pois, 

Schneider postula como protótipo a primeira produção de uma série. No caso da 

cadeira Transplastic, ou a TransRock, foram executados 31peças chamadas 

protótipos por Lovel, apesar de não serem peças primeira de uma produção. Pode-

se assim afirmar que nesse mundo contemporâneo do Arte-Design até as definições 

não possuem fronteiras e são admitidas possibilidades de ampla interpretação de 

cada estudioso do assunto. Trata-se de um conceito em construção e a proposta 

nessa tese é colaborar para o entendimento dessas formulações.  

3.2.2 One-offs (peças únicas)  

No dicionário Cambridge a palavra one-off tem a seguinte definição: singular, 

único, limitado a uma única vez. Sabe-se que o termo foi utilizado pela primeira vez 

em 1934 com o significado de “limitado a uma única vez” (ONE-OFF, 2018). 

Waldick Jatoba (2019) afirma, em entrevista, que uma peça one-off adquire 

“status de arte” quando sua concepção e manifestação alcançam uma demanda 

constante. Muitas vezes o designer, ao desenvolver uma peça one-off, é 

impulsionado primordialmente pelo fator instintivo “do fazer, construir, efetivar”. 

O principal protagonista dessa manifestação é o designer Ron Arad que 

nasceu em Tel Aviv em 1951 e estudou arte na Academia de Artes de Jerusalém 

(1970) e arquitetura na Architectural Association School of Architeture em Londres, 
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onde foi aluno de Peter Cook. Seu estúdio leva o nome One Off. Ele fundou a 

sociedade em 1981 com Caroline Thorman. Além disso, foi professor na Hochshule 

em Viena de 1994 a 1997 e no Royal College of Art em Londres até 2009. Dias 

alega em relação à atitude e ao trabalho de Ron Arad na esfera da confecção de 

peças únicas:  

Ao fundar a One Off em 1981, a assumpção definitiva do craft nunca foi a 
estratégia motora para Arad, como também não o foi no imediato a 
produção industrial, a que hoje tem pleno acesso. [...] o designer tinha no 
entanto, bem presente a consciência de que design e craft não são a 
mesma coisa e tratou-se, portanto de uma estratégia híbrida, e foi esse 
estado que originou o território próprio desta geração, situado nas periferias 
da estética industrial, e dela dependente por antinomia, para conseguir 
alguma, desejada, aproximação à esfera das artes (DIAS, 2014, p. 138). 

É importante lembrar que a influência dos grupos de ruptura mencionados, 

mas principalmente a atitude do Grupo Memphis e o apoio da imprensa 

especializada, dos anos de 1980 constituíram um período de intensa liberdade e 

força produtiva. Dias destaca:  

O panorama italiano influencia, através da legitimação da liberdade criativa 
e produtiva, o panorama global do design gerando uma plêiade de acções 
de grande vitalidade experimental - independente de qualquer pré-
concepção dogmática ou formal - por toda a Europa. Surge uma outra via, 
natural que situa o design em diversificações que oscilam entre o craft, o 
artesanato erudito, o readymade, high tech e tradicionalismo, decorativismo 
ou brutalismo (DIAS, 2014, p. 139). 

Figura 30 - Cadeira Rover, 1981 

 
Fonte: www.moma.org/ronarad. 

Arad representa bem essa geração de designers que experimentam na 

prática as infinitas possibilidades de explorar os materiais e as tecnologias. O 

reconhecimento vem com a cadeira Rover de 1981: o designer coloca um assento 

do automóvel britânico Rover V8 2L numa estrutura de aço tubular, utilizando um 
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sistema de andaimes barato desenvolvido por Arad, o kee Klamps, o que faz com 

que ele seja o pioneiro e integre os catálogos das mais influentes casas de leilões 

(DIAS, 2014). 

Quem efetivamente comprava o seu trabalho era seduzido pelas suas ideias, 

sua linguagem e os significados de seus objetos, pois, suas peças criam 

experiências e transcendem os limites, conectando pessoas e objetos. Entre os 

meses de agosto e outubro de 2009, a primeira grande retrospectiva do trabalho de 

Ron Arad é a exposição No Discipline, realizada no MoMa de Nova York, em 

colaboração com o Centre Pompidou de Paris, Museu Nacional de Arte Moderna / 

Centro de Criação Industrial e o Museu Stedelijk de Amsterdã. A exposição foi 

organizada por Paola Antonelli, curadora do MoMa e Patricia Juncosa Vecchierini, 

assistente de curadoria do Departamento de Arquitetura e Design do MoMa. A 

exposição apresentou aproximadamente 140 obras combinando peças de estúdio, 

modelos de arquitetura, peças industriais e 60 vídeos. Toda cenografia foi 

desenvolvida pelo designer. 

Figura 31 - Exposição No Discipline de Ron Arad 

 
Fonte: www.moma.org/ronarad. 

Com o reconhecimento de seu trabalho nessa grande exposição, o valor de 

seus objetos está diretamente ligado à escassez e ao refinamento, assim Lipovetsky 

e Serroy afirmam:  
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Os maiores museus dispõem agora de uma coleção de design. A exposição No 

Discipline dedicada a Ron Arad é concebida como uma obra de arte, cuja 

cenografia é assinada por ele mesmo. Certo número de peças de design se 

inscreve agora, deliberadamente, na esteira de escolas artísticas, o que 

mantém a indefinição entre design e artes plásticas: a Rover Chair de Ron Arad 

se afirma sob o signo do ready-made  (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 168). 

Suas peças, ao atingirem status de obra de arte, muitas delas executadas em 

peças únicas (one-off), vendidas ou leiloadas como “prova de artista”52 foram 

inseridas em um conceito então desconhecido para o design, até aquele momento. 

Dias afirma:  

enquanto os preços da One-Off inviabilizavam o sustento de Ron Arad, os 
seus clientes tinham capacidade para gastar muito, e instintivamente Arad 
compreendeu que os objetos que estivesse na fronteira de obra de Arte, 
passariam a integrar um outro universo econômico, totalmente diferente dos 
objetos funcionais de uso doméstico [...] Assim a receptividade por parte dos 
colecionadores, possibilitou uma produção de modelos únicos (one-off‟s) 
para séries limitadas, numeradas e assinadas (DIAS, 2014, p. 140).  

Com isso Ron Arad revela um caráter dinâmico, inquieto, criativo, em 

constante investigação em relação a materiais e formas. Suas peças claramente são 

reconhecíveis, com grande irreverência, mesmo quando executada em produção 

industrial. O designer relata: 

Fiz como muitas pessoas daqueles tempos, que passavam do design à arte; 
penso que percorri o trajeto inverso, iniciando nas obras de arte para 
terminar no campo do design. Realizei diversos trabalhos que considerei 
distantes trabalhos que considerei distantes do mercado de móveis e do 
design, mas o mundo do design começou a falar comigo (GALLI, 2012, p. 
06).  

Esse cenário marcou a valorização de novas formas de projetar, por meio de 

experimentações com materiais e novas tecnologias. Lipovtsky e Serroy 

complementam:  

A artealização contemporânea dos designers-estrela se expressa também 
por meio das múltiplas exposições que lhes são consagradas nas galerias, 
nas feiras de arte internacionais, fundações e museus mais prestigiosos do 
mundo. O Groninger Museum da Holanda organizou uma retrospectiva de 
Marc Newson; o MoMA consagrou uma exposição aos irmãos Campana; o 
Centre Georges Pompidou expôs Ron Arad. Os maiores museus dispõem 
agora de uma coleção de design (LIPOVTSKY; SERROY, 2015, p. 168). 

                                            
52

 Esse conceito será melhor explicado no tópico 3.2.3. 
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As peças one-off de Arad têm caráter escultórico, possuem uma concepção 

mais voltada à arte, são expostas em galerias de design, museus, etc. Elas causam 

muitas vezes estranheza e desconfiança. A ambiguidade destas peças instiga a 

discussão sobre questões da arte e do design. O ato de sentar nessas peças não é 

primordial, mas sim primordiais são as sensações que elas despertam pela sua 

aproximação com a esfera da arte.  

A cadeira Rover, por exemplo, nasceu única, atingiu status de obra de arte e 

tornou-se valiosa justamente, por ser única. Ela foi feita em uma garagem, na 

década de 1980, na contramão do sonho de consumo de massa. Dessa maneira foi 

comercializada (GALLI, 2012). 

Outro designer representante dessa manifestação é Nacho Carbonell (2018), 

que se formou em 2007 na Design Academy Eindhoven (Holanda). O designer tem 

uma colaboração contínua com a Galleria Rossana Orlandi. Carbonell afirma:  

eu gosto de ver objetos como organismos vivos, imaginando-os ganhando 
vida e sendo capazes de surpreendê-lo com o comportamento deles. Eu 
quero criar objetos com minhas mãos, então eu posso dar a eles minha 
personalidade. Eu os transformo em objetos comunicativos que podem 
despertar sensações e imaginação. Em suma, o que eu quero criar são 
objetos com um elemento fictício ou de fantasia, que permitem que você 
escape da vida cotidiana (CARBONELL, 2018, tradução nossa).   

No livro Limited edicion: prototypes, one-offs and design art furniture de Sophie 

Lovell, de 2009, a autora apresenta a coleção Evolution de 2008 de Nacho          

Carbonell que é composta de papel reciclado, fio de metal e ferro. Ele criou, com suas 

peças, um refúgio para escapar de toda a agitação, onde é possível ficar submerso e 

encontrar momentos de paz “consigo mesmo, com os outros ou entre os outros” 

(LOVELL, 2009).  

Na coleção Evolution, foram confeccionadas três peças diferentes. A primeira é 

“cadeira de um homem”, que incita o pensamento pessoal, a segunda peça é “O banco”, 

que representa as multidões da vida cotidiana e o casulo que se encontra anexo, é uma 

porta para escapar dessa vida atribulada. A terceira cadeira é chamada de “A cadeira 

dos amantes” (CARBONELL, 2018) que pretende enfrentar os dois lados do 

comportamento: privado e público. A seguir na Figura 32 apresenta-se em detalhe na 

segunda coluna a figura humana para indicar o uso e utilidade da peça, em posturas 

singulares. 
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Figura 32 - Coleção Evolution de Nacho Carbonel 

   
(1) a cadeira de um homem (2) O Banco (3) cadeira dos amantes 

Fonte: http://nachocarbonell.com. 

As peças exploram a assimetria e o designer cria um túnel para conexão 

entre as pessoas. Nacho Carbonel considera produções únicas e artesanais, ao lado 

das tradições manuais uma parte valiosa de sua produção criativa e afirma: “Há 

espaço para todo tipo de expressão”. O designer é representado pela Workshop 

Galerie e esteve com uma exposição solo na filial na cidade de São Francisco 

(USA).  

Para finalizar, Argan (2005) afirma que o êxito almejado, tanto pelo artista 

quanto pelo designer ao desenvolver seus trabalhos, embora tenham enfoques 

distintos, deriva do uso de dispositivos tais como materiais disponíveis ou 

tecnologias mais complexas. O autor afirma: “essa subjetividade é expressa na arte 

por meio do objeto em quantidade mínima e de valor máximo. O valor do objeto 

artístico está diretamente ligado à escassez e ao refinamento” (ARGAN, 2005, p. 

252).  

Nacho Carbonell explora a materialidade e a forma escultórica na coleção 

Evolution em peças únicas (one-offs). Os aspectos subjetivos e a personificação de 

sentimentos estão relacionados com elementos da arte, assim como as sensações 

que as peças despertam por meio de sua utilização. Isso nos permite fazer 

“associações inesperadas, líricas e fantásticas com o ato de sentar” (EDELKOORT, 

2017, p. 15).  

O próximo designer tem uma carreira conhecida no Brasil e no exterior. O 

designer Léo Capote nasceu em São Paulo e foi criado no centro da capital paulista, 

dentro de uma loja de ferragens de seu avô, onde cresceu em meio a sua matéria 

prima de trabalho: martelos, pregos, parafusos ou qualquer ferramenta e/ou objeto 

encontrado em seu mundo particular e ao seu alcance.  

Ele é formado em Desenho Industrial pela Universidade Paulista, em 2002, e 

http://nachocarbonell.com/
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fez estágio com os Irmãos Campana, de 2000 à 2002. A partir dessa data, ele 

decidiu focar em sua própria produção e se associou ao designer Marcelo 

Stefanovicz, criando, então, a “Outra Oficina” no bairro Santa Cecília, próximo à loja 

de ferragens onde cresceu (CAPOTE, 2016). 

O móvel Junção Petrarca foi confeccionado em peça única (one-off), e nesse 

trabalho em especial, o conceito e a linguagem alcançaram uma grande sofisticação. 

Pode-se perceber que Capote tem um rico repertório e uma capacidade de provocar 

incomensurável. O designer consegue idealizar, de maneira absolutamente criativa, 

peças com muita originalidade. Fiel a sua estética, ele explora forma, escala e 

contornos que dão personalidade única à peça. Capote relata: “o Design Arte acaba 

sendo mais caro, pois muitas peças são únicas ou em edições limitadas, gosto de 

desenvolver peças assim: a criação é mais livre” (CAPOTE, 2017). 

Figura 33 - Móvel Petrarca 

 
Fonte: Foto concedida pelo designer Léo Capote. 

O móvel Petrarca, de 2013, possui um botijão de gás original com cortes 

específicos, vidro jateado em sua parte superior e adição de uma prateleira interna, 

com acréscimo de mini-arquivos em sua lateral direita. Em sua porta frontal há uma 

descrição do filósofo e poeta humanista italiano Francesco Petrarca (1304-1374).  

Nas palavras do curador da MADE, Bruno Simões, com esse projeto, Léo 
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Capote demonstra um impressionante amadurecimento e domínio da linguagem, 

que transforma o repertório figurativo em total abstração artística (SIMÕES, 2019a). 

Em 2007, Léo Capote foi indicado como um dos cem jovens designers mais 

importantes da atualidade pela publicação “& Fork”, da editora inglesa Phaidon 

(LESSA, 2011).  

A partir desse raciocínio, pode-se afirmar que séries limitadas de móveis ou 

peças únicas (one-off) conseguem satisfazer colecionadores, marchands dos 

museus e das galerias e dos vários atores envolvidos nesse sistema. Nesses 

objetos, as fronteiras entre o design e a arte se dissolvem. Fica clara a formação de 

uma rede que se apropria dos valores despertados pelas artes, formada pelas mais 

diversificadas práticas promovidas pelos diversos atores envolvidos.  

Na visão de Cauquelin (2005), a formação dessa rede aconteceu quando a arte 

passou a incorporar novas comunicações em suas formas de produção, distribuição e 

consumo. As constantes inovações das mídias, a partir do final do século XX, como o 

fax, internet e celulares, permitiram maior velocidade de comunicação entre os atores 

que regem o mercado da arte e do design, sendo capazes de potencializar múltiplas 

ligações em um âmbito internacional e agregar maior número de profissionais.  

Com isso, a arte contemporânea e o design contemporâneo não se 

caracterizaram apenas pelo consumo cada vez mais acelerado, mas pelo uso de 

uma rede de comunicação que possibilitou novas formas de produção, circulação e 

consumo dessas peças com status de arte, que ligam o artista-produtor ao 

consumidor. Na visão de Cauquelin (2005), a rede torna-se cada vez mais ativa pela 

diversidade das conexões e profissionais que atuavam como seus produtores, 

responsáveis por movimentá-la (MENDONÇA, 2016). 

Bruno Simões afirma: a meu ver essa categoria (one-off) se refere ao produto 

capaz de apresentar com clareza a visão de seu criador, com uma linguagem própria 

e com força suficientemente capaz de se expressar por meio de diferentes mídias, 

sempre mantendo a essência criativa do autor. “O design autoral necessariamente 

precisa ser gerado por autores cuja trajetória e pensamento vão além da simples 

produção estilística” (SIMÕES, 2019a).  

A peça one-off, numa posição singularmente transversal, dificulta que seja 

definida. Com o passar do tempo, transcendeu o território entre arte e design, 

revelando grande resistência às categorizações que tradicionalmente existem entre 

uma disciplina e outra. As peças one-off muitas vezes atingem um caráter cultural ao 
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permitir que sejam interpretados, ao menos em parte, como arte. 

3.2.3 Séries limitadas, numeradas e assinadas 

Um designer que explora muito a experimentação é o italiano Gaetano Pesce. 

Ele estudou Arquitetura na Universidade de Veneza e desde a década de 1960, todo 

trabalho de Pesce relaciona arte ao design.  

Figura 34 - Linha Nobodyˈs Perfect 

  

      
(1) Cama Together or separed? Em resina de poliuretano para a Zerodisegno, duas partes distintas 
compõem a cabeceira; (2) Armário da Linha Nobody Perfect de 2002; (3) Mesa da Linha Nobody 
Perfect, 2002; (4) Detalhe mesa. 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=nobody+perfect+gaetano+pesce. 

O crítico Herbert Muschamp, do jornal New York Times, descreveu Pesce 

como “the architectural equivalent of a brainstorm” - “o equivalente arquitetônico de 

um brainstorm”. Sua coleção, a Linha Nobodyˈs Perfect, confeccionada em 2002, é 

um conjunto feito de resina à base de poliuretano em diversas espessuras. O 

designer é fiel a essa linguagem, material com o qual trabalha desde a década de 

1970. As mesas, armários e camas são feitas manualmente, com dimensões 
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variadas, são peças assinadas e numeradas, quase únicas, confeccionadas pelo 

próprio designer.  

Essa coleção é uma experimentação de materiais coloridos e industriais, tais 

como espuma de poliuretano, resina, plásticos e metal. São peças bem humoradas e 

provocativas. Mas são produzidas essencialmente com resina de poliuretano. As 

peças da linha Nobody‟s Perfect (2002), produzidas pela Quattrocchio, exploram os 

“defeitos” que trazem individualidade a cada peça, tema recorrente na obra de 

Pesce. 

Outro projeto que segue com a ideia de experimentação de materiais líquidos 

é a six tables on water (seis mesas sobre água) de 2012, limitado a 7 + 2P 

(protótipos)+ 2AP (prova de artista) exposta na Galeria David Gill em Londres de 4 

de outubro a 22 de dezembro de 2012. 

É interessante salientar a apropriação do vocabulário importado da arte, em 

suas diversas manifestações. A Prova de Artista53, são como o nome diz, provas 

destinadas ao artista, que formam parte da tiragem. Na arte esse valor corresponde 

geralmente a 10% da edição. A seguir apresentam-se duas mesas da coleção.   

Figura 35 - Six tables on water, 2012 

    
(1) Mesa representando a extensão de água do oceano; (2) Mesa que representa a extensão de água 
de uma lagoa. 

Fonte: GAETANO …, 2012. 

A coleção de mesas em edição limitada são inspiradas na natureza e 

representam a extensão das águas no planeta Terra. A forma das peças se refere às 

vistas aéreas imaginárias, que representam a superfície, profundidade e densidade 

                                            
53

 A Prova de Artista é uma convenção internacional que vem da gravura, escultura, fotografia e 
também da alta costura. É recomendado que o designer fique com a primeira cópia e que ele 
configure a partir dela uma tiragem limitada. Quanto menor o número de cópias, maior é o valor 
conferido à série.  
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de extensões de água dos oceanos, rios, lagoas, lagos, e poças d‟água, as peças 

são feitas em espuma rígida de poliuretano, PVC e resina epóxi.  

Como explicita o designer, esse trabalho é “um desejo de investigar materiais 

contemporâneos utilizados em tecnologias experimentais que impulsionam os limites 

dos processos de produção, por meio da exploração da elasticidade e sensualidade 

do silício, da resina e da espuma” (GAETANO, 2012). Ele complementa: “meus 

materiais são líquidos e se encaixam na natureza do nosso tempo. Para mim, a 

beleza significa ser única, ser diferente - Eu gosto de beleza cheia de erros porque 

somos humanos. A perfeição é para máquinas, é obsoleta” (GAETANO …, 2012). 

Sobre esse modo de criar, Martins e Martins (2013), observam: o êxito 

almejado tanto pelo artista quanto pelo designer em seus trabalhos, embora com 

enfoques distintos, deriva do uso de dispositivos, como materiais e em alguns casos 

máquinas e tecnologias, mais complexos. O principal motor transformador desses 

dispositivos é a própria subjetividade do designer ou artista que, no fim das contas, é 

quem revela a essência desse esforço. 

Figura 36 - Poltrona Donna de 1969 e Série Up em detalhe 

   
Fonte: FIELL; FIELL, 2012, p. 400-401.  

Gaetano Pesce iniciou sua carreira ainda na década de 1960, paralelo aos 

movimentos de ruptura. A novidade trazida por Pesce se encontra no fato de seus 

produtos se configurarem, propositadamente em “Objetos Discurso”. Os produtos de 

Pesce se conformam como manifestos que dialogam com questões sociais, políticas 

e econômicas. Assim como seus contemporâneos, Pesce passa a explorar a 

significação dos objetos. Na década de 1960, a grande maioria desses designers 

priorizava os objetos como emissores de linguagens. Esse é o caso da poltrona 

Donna, talvez uma de suas peças mais radicais. A icônica Donna, da série Up de 
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1969, é uma cadeira curvilínea baseada na forma feminina, composta de um 

descanso para os pés em formato de uma bola com uma corrente. Segundo o 

designer, a peça contém um discurso embutido sobre a opressão das mulheres ao 

redor do mundo. Os produtos são comprimidos e embalados à vácuo em PVC. O 

mobiliário da série Up literalmente saltava e se conformava quando desembrulhado. 

Descrito por Pesce como um mobiliário de “transformação”, estas criações 

iconoclastas tornaram o simples ato de comprar uma cadeira num happening” 

(FIELL; FIELL, 2012, p. 400). 

É importante observar aqui, que a poltrona Donna não faz parte das séries 

limitadas, numeradas e assinadas, ela é mencionada aqui apenas para exemplificar 

a questão dos “Objetos Discurso” de Gaetano Pesce.  

O trabalho de Pesce é “sinônimo de irreverência, originalidade, visão de futuro 

e, desde sempre, partidário radical dos materiais artificiais” (ESTRADA, 1998, p. 18). 

Pesce argumenta que busca: “não ser repetitivo e ser inovador” e que os materiais o 

inspiram, e complementa: “estou convencido de que a verdadeira inovação resulte 

sempre da sinergia entre três fatores: a inovação da linguagem, a inovação técnica e 

a utilização de novos materiais” (ESTRADA, 1998, p. 18). E complementa:  

recordo que, com essa cadeira, quis falar de uma condição humana: o 
cativeiro da mulher vítima dos preconceitos dos homens, porque vive em 
condições ainda inaceitáveis em certos países. Era uma maneira de eu falar 
politicamente: não através de cartazes ou de comunicações que são um 
pouco obsoletas, mas fazê-lo com um objeto industrial que tinha um 
potencial novo de comunicação (MENDINI, 2019, p. 18). 

É importante observar que a poltrona Donna foi criada num contexto histórico 

dos grupos de ruptura descritos anteriormente, lembrando que Gaetano Pesce, 

naquela época, não participava de nenhum dos grupos de ruptura. Pesce também 

foi um representante da linguagem de vanguarda. Lessa explica:  

o trabalho de Gaetano Pesce se encontra num ponto totalmente diverso do 

espectro técnico. Também interessado na pequena produção industrial, este 

designer possui uma longa história de dedicação ao design em plásticos desde 

a década de 1960 e neste momento intensifica a exploração do acaso e da 

manipulação individual nos processos de produção, subvertendo o conceito 

básico da invariabilidade e estandardização na produção industrial, uma 

tendência rotulada como Pós-industrialismo. Esses efeitos são conseguidos 

com a versatilidade só possível em alguns materiais plásticos em processos 

produtivos não automatizados (LESSA, 2008, p. 146). 

Qualidade, desenho exclusivo, tecnologia, mas também acabamento artesanal, 



 106 

são características que distinguem o trabalho de Pesce que somam mais de 500 peças 

produzidas em toda sua carreira de designer, suas criações estão presentes em vários 

museus, galerias e lojas de todo o mundo.  

Uma visão que vem contribuir muito sobre esse tema é a do professor, teórico e 

designer italiano, Andrea Branzi, que desenvolve trabalhos no limite do Arte-Design, que 

descreve:  

o design atual é resultado de uma democracia direta. Tempos atrás era uma 

atividade de elite, e agora é uma profissão de massa, expressão até política de 

uma geração que vê a feiura do mundo e decide modificá-lo de repente, a partir 

das pequenas coisas. A questão da produção industrial não é mais tão 

relevante, pois existem a autoprodução, as séries limitadas, as peças únicas; 

como na arte, a qualidade intelectual de uma obra conta mais do que sua 

qualidade técnica (BRANZI, 2012, p. 06).  

Para finalizar, pode-se perceber que a concepção dentro dessas manifestações, 

tais como protótipos, one-offs (peças únicas) e linhas de produtos limitados e assinados, 

os designers estão fabricando objetos/móveis fora do sistema de fabricação industrial, 

isto é, eles usam o desejo de investigar e experimentar como ponto de partida da criação 

dessas manifestações.  

Por vezes, todas essas manifestações se tornaram colecionáveis ao longo do 

tempo, como explicita o curador da MADE, Bruno Simões: objetos de design podem ser 

colecionáveis, a princípio, por dois fatores centrais: seu valor histórico, como parte de 

um movimento/pensamento significativo de um período; ou pelo valor no campo da 

inovação, seja de materiais ou técnicas, seja pela manifestação criativa. Em ambos os 

casos, o fator do pensamento de vanguarda é primordial, bem como os critérios 

estabelecidos para a formação de uma coleção (SIMÕES, 2019a). Podemos ver os 

fatores listados por Bruno Simões presentes em todas as peças apresentadas 

anteriormente.  
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4 TERRA BRASILLIS: O DESIGN SINGULAR E PLURAL  

4.1 O novo design no Brasil 

Sob o ponto de vista de Branzi, enquanto na Europa a ruptura de fronteiras entre 

design e arte começou na década de 1960, no Brasil essa ruptura começa a ser 

percebida com mais ênfase a partir da década de 1990.54 

No Brasil, os designers aprofundaram a interação com as artes plásticas, já nas 

décadas de 1950 e 1960 e houve, nesta ocasião, um alinhamento do design com a arte 

concreta. O arquiteto e historiador Anelli (2016) complementa:  

Desde então esse alinhamento foi sendo atualizado pela interação com a arte 

pop, a arte conceitual e outras produções da arte contemporânea. E na medida 

em que esses movimentos artísticos se afastaram da arte moderna, em 

especial das noções de funcionalidade e serialidade, [...] confundem-se 

propositalmente com a escultura, nos procedimentos de formalização e uso de 

materiais. E mais recentemente, com as novas tecnologias e a produção 

digital, a noção de produção industrial também se alterou, não havendo mais a 

necessidade de repetição seriada de componentes e objetos (ANELLI, 2016, 

s.p.). 

Sobre essa questão, Branzi (2006, p. 16) relembra a importante contribuição que 

os designers, chamado por ele de “pais fundadores de uma tendência       realmente 

independente do design brasileiro”, nomeia e destaca alguns desses designers:  

Lina Bo Bardi, Joaquim Tenreiro, José Zanine Caldas, Geraldo de Barros, 

Sérgio Rodrigues, Michel Arnoult e Norman Westwater [...] Bornancini e 

Pertzold, Osvaldo Mellone, Adriana Adam, Marcelo Resende, Carlos Motta, 
Luciano Devia, Fulvio Nani Jr., Maurício Azeredo, Joaquim Redig e muitos 

outros ainda (BRANZI, 2006, p. 16). 

Lipovetsky e Serroy (2015, p. 163) complementam: “O Brasil se tornou um 

verdadeiro ator na cena do design”. O período efervescente do design no Brasil, a partir 

de 1980, também movimentou a cena brasileira e a influência dessas discussões atingiu 

o design em nosso país. É importante relembrar que o design moderno brasileiro atingiu 

relevante reconhecimento no mundo e no mercado autoral e ainda persiste essa 

importância. Pode-se perceber um número expressivo de designers contemporâneos 

que vão se deixar influenciar pela linguagem do design moderno e pelo novo contexto no 

                                            
54

 É importante esclarecer que as pesquisas em design e história do design no Brasil, tem 
apresentado cada vez mais exemplos de empresas, designers e suas produções que fazem a 
historiografia ajustar seus marcos temporais, estilísticos e conceituais.  
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design. Branzi afirma que, nos anos de 1990: 

se viu concluir finalmente o ciclo do pensamento da construção no Brasil, 

através de um fenômeno cultural unitário, constituído de um sistema produtivo 

nacional, de uma estratégia política generalista, e do papel compreensivo dos 

designers brasileiros, que operavam para realizar uma identidade latino-
americana. De qualquer modo, começou a emergir a nova geração de mestres 

daquilo que chamaremos de Novo Design Brasileiro, constituído por Fernando 

e Humberto Campana, Edith Diesendruck, Fabio Falanghe e Giorgio Giorgi Jr., 
Jacqueline Terpins, Guto Índio da Costa, Flávia Alves de Souza, Fabíola 

Bergamo, Pedro Useche, Fernando Jaeger, Ângela Carvalho, Guinter 

Parschalk, Dijon de Moraes e muitos outros (BRANZI, 2006, p. 15).  

O professor Auresnede Pires Stephan explica que o Prêmio Design Museu da 

Casa Brasileira (MCB) exerceu um importante papel - tanto o de certificar a excelência, 

nesse momento histórico, da década de 1990, e principalmente o de abrir caminho para 

a experimentação e para os novos talentos (BORGES, 1996). 

Um exemplo é a designer Edith Apter Diesendruck, formada em artes plásticas 

pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), que apresentou em 1991, na sexta 

edição do Prêmio MCB - Museu da Casa Brasileira, o lustre I, que ganhou o primeiro 

lugar na categoria equipamentos domésticos. A peça é composta por fôrmas de 

empadinha, bocas de fogão, bolas de gude e fio de latão. É interessante dizer que a 

designer confeccionou apenas três peças do lustre. Uma está no Museu da Casa 

Brasileira, a outra em sua casa, e a terceira foi feita sob encomenda para os designers 

Fernando e Humberto Campana. A designer relata: estou interessada “em pesquisar 

novos materiais e linguagens, admite que não se preocupa com a funcionalidade, muito 

menos em fazer peças vendáveis. Para ela, o design é uma forma de autoexpressão” 

(DIESENDRUCK apud BORGES, 1996, p. 100) 

Nesse caso, pode-se perceber como a designer se enquadra como uma das 

precursoras das manifestações de edição limitada, quase peça única (one-off) no Brasil, 

mantendo um grau de autonomia e criando suas próprias instâncias, valores e princípios 

de projetação. Sua linguagem conceitual se localiza na terceira fase do capitalismo 

artista, mesmo que, na época, a designer desconhecesse e estivesse tateando nos 

primórdios dessa linguagem conceitual.  

Na sétima edição do mesmo prêmio, no ano de 1993, a poltrona Barroca da 

mesma designer, ganhou menção honrosa. O móvel é todo confeccionado em papel 

machê e a base é uma estrutura de tarugo de ferro soldado e uma tela de arame 

costurada no assento e encosto para dar suporte a peça. A partir daí, a forma foi 
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construída com jornal amassado, e uma última camada de papel craft. Tudo isso 

revestido com decalques lembrando damas antigas (BORGES, 1996). A designer se 

envolve diretamente na elaboração de suas peças e, como ressalta Borges, ela “sabe 

soldar, esmerilhar, jatear, furar, lixar, etc” (BORGES, 1996, p. 100).  

Figura 37 - Lustre I e Poltrona Barroca 

 
 Lustre I, 1991           Poltrona Barroca, 1992 

Fonte: BORGES, 1996, p. 100, 124. 

Um dos jurados, o teórico Décio Pignatari (1927-2012), destaca que o lustre é 

“uma verdadeira bricolagem, antítese dos conceitos mais estabelecidos do design no 

Brasil” (BORGES, 1996, p. 100). Acaso ou não, coincide com o momento de 

estabelecimento do “Novo Design” no Brasil. Portanto, é fácil perceber que a aceitação 

dessa linguagem não é unanimidade. Ricardo Anderaós, jornalista da Folha de S. Paulo 

reflete: “uma peça em metal com desenho tradicional, só que „enfeitada‟ com fios de 

cobre e bolinhas de gude, na qual o acento lúdico se transforma em farsa” (BORGES, 

1996, p. 100).  

A peça em questão revela o dialogismo e as contradições bem típicas de uma 

linguagem híbrida. O lustre não se inseria no conceito do design “puramente” industrial 

nem poderia ser considerado como uma obra de arte. Por outro lado, o lustre se constituí 

como uma peça de design ao mesmo tempo que possuí aspectos da arte. Isto é, sua 

confecção é totalmente feita à mão, o que torna essa peça autêntica. Logo, o lustre se 

encontra num espaço de hibridismo de arte com o design.  

Ainda relatando a sexta edição do Prêmio Museu da Casa Brasileira, de 1991, 
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que marcou uma ruptura em relação aos anteriores, sendo o resultado muito polêmico, 

uma vez que, os jurados fixaram como critérios para premiação: originalidade, 

adequação aos aspectos culturais e ecológicos além do binômio forma-função. Eles 

decidiram “conscientemente promover uma distribuição de prêmios de maneira 

equânime entre os produtos considerados design industrial e os de caráter mais 

conceitual” (BORGES, 1996, p. 98). Essa equanimidade na distribuição dos prêmios, 

segundo Borges (1996, p. 98), “acabou por levar a um resultado esquizofrênico”. 

Pode-se perceber no trabalho de Edith Apter, a dificuldade de uma classificação 

nas manifestações discutidas anteriormente do Novo Design. A peça Lustre I pode ser 

caracterizada como uma peça one-off ou edição “limitadíssima”, uma vez que foram 

produzidas apenas três unidades, solicitadas pelo Museu da Casa Brasileira e pelos 

designers Fernando e Humberto Campana. Pode-se pensar também que o trabalho de 

Edith Apter pode revelar os traços do que Lipovetsky e Serroy (2015) chamam de 

terceira fase do capitalismo artista.  

Outra designer considerada representante do Novo Design brasileiro é 

Jacqueline Terpins. Formada em comunicação visual na escola de Belas Artes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), seu estúdio está localizado em São 

Paulo. Em sua loja ela produz, comercializa e distribui suas peças para o Brasil e para o 

mundo, e ainda produz em processo de edição limitada e assinada.  

A designer domina a técnica do sopro em vidro, estudou na Penland School of Art 

and Craft, nos Estados Unidos e, posteriormente, estudou desenho na Byam Shaw 

School of Painting and Drawing na Inglaterra. Ela tem uma carreira sólida desde que se 

formou em 1970. Além do vidro, Terpins trabalha com outros materiais, como a madeira, 

a cerâmica, o aço, além de experimentar e testar novos materiais.  

A poltrona Quatro (1999) foi executada em vidro e se tornou representativa na 

obra dessa designer e sedimentou o trabalho de Jaqueline Terpins. Isso se refletiu na 

figura da própria designer que, ao longo dos anos, amadureceu um estilo próprio. A 

peça, de total transparência, parece fazer parte de um espaço infinito e não definido. A 

mesa lateral Besame Mucho (1991), feita em Corian, tem acabamento de superfície 

acetinado, aparentando uma porcelana fosca. A presença da leveza nas curvas reforça 

a linguagem de Terpins e aponta para uma transformação natural lógica de ruptura, que 

opera no território híbrido entre objeto funcional e escultura, que é característica da 

linguagem formal da designer. É uma peça delicada, suave e sensual com forma 

marcante, mas que não perde a funcionalidade de mesa lateral. Trata-se, portanto, de 
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uma peça que se revela como escultura e se comporta como objeto utilitário. 

Figura 38 - Poltrona Quatro e mesa Besame Mucho  

     
   Poltrona Quatro, 1999        Mesa lateral Besame Mucho, 1991 

Fonte: http://allexincasa.ig.com.br/tag/jacqueline-terpins/ e https://oglobo.globo.com/ela/as-cadeiras-
poltronas-que-nos-encantaram-nos-ultimos-50-anos-16943869. 

Outro trabalho de Terpins, em edição limitada, é o aparador Cello, de 2014 do 

qual foram executadas 30 peças em madeira talhada e aço inox. O aparador tem um 

movimento contínuo e fluido desde a parte superior até as suas extremidades com três 

pontos de apoio. A peça possui uma elegância e alcançou uma sofisticação em sua 

linguagem e um purismo de forma excepcional. 

Figura 39 - Aparador Cello, 2014 

 
Fonte: TERPINS, 2016.  

As trinta peças executadas aparecem em pequena série na qual a designer 

domina amplamente a qualidade formal da peça. Outro recente trabalho de Jaqueline 

Terpins em edição limitada são as mesas laterais Foz de 2017, executadas em aço 
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inoxidável e a mesa de centro Degelo de 2012, a peça foi executada em corian.  

Figura 40 - Mesa Foz e mesa Degelo 

   
Mesa Lateral Foz (2017) executada 25 

peças + 2 P.A 
Mesa de centro Degelo (2012) executada 90 peças + 2 P.A. 

Fonte: http://terpins.com/Edicoes_Limitadas.html#/24. 

As mesas apresentam uma simplicidade e fluidez garantindo personalidade extra 

às peças. Elas se apresentam quase como esculturas esculpidas à mão. As mesas dão a 

impressão de movimento e são possuidoras de uma personalidade única. Esses são 

exemplos de coleções que a designer desenvolve dentro da proposta de edição limitada.  

Considerando ainda o cenário brasileiro, os irmãos Campana foram introduzidos 

no mercado numa época em que ocorriam mudanças arrebatadoras no Brasil. Chiarelli 

comenta: 

Na década de 1980, quando os Campana estavam envolvidos com o cenário 

artístico brasileiro, o „espírito da época‟ alimentava a possibilidade de todos os 

artistas usarem referências importantes de sua própria biografia e não apenas 

os „grandes exemplos da arte‟ (CHIARELLI, 2000, p. 41). 

Os objetos desses dois designers foram expostos pela primeira vez em 29 de 

junho de 1989, na Galeria Nucleon 8, na cidade de São Paulo, cuja proprietária era 

Adriana Adam (1946-2014). O local em questão era uma “loja-galeria”, conceito que é 

potencializado a partir do capitalismo artista. Foram cerca de 20 peças em ferro, sob o 

título de “As Desconfortáveis”, onde todas as peças são únicas (one-offs), e 

desenvolvidas em ferro, e confeccionadas à mão (DARRIN, 2010), e são apresentadas 

na figura a seguir. 
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Figura 41 - Coleção “As Desconfortáveis”: Cadeira Positivo e Cadeira Negativo, 1989 

 
Fonte: DARRIN, 2010, p. 68. 

Muito próximo da arte, o design produzido na coleção “As Desconfortáveis” 

permeia o conceito de Design Arte (CHIARELLI, 2000; SCHNEIDER, 2010). Neves 

(2009) menciona: a exposição “As Desconfortáveis”, de 1989, foi um marco para o Novo 

Design brasileiro. A autora relata que a obra dos Irmãos Campana “[...] é um processo, 

uma atitude que vem sendo decodificada, deslocada, fruída e consumida no Brasil de 

forma significativamente positiva” (NEVES, 2009, p. 2.403). Os Campana relatam que 

foi a partir dessa exposição que descobriram a própria capacidade de criação: 

[...] descobrimos um vocabulário novo, encontramos nosso caminho. Os 

designers entenderam então que não compartilhavam da linguagem limpa e 

perfeita do design internacional como o italiano. „Nossa ideia era tirar partido 

do erro - o erro de acabamento, de execução, tão comuns em nosso país, por 

causa da pressa da produção (CAMPANA; CAMPANA, 2009, p. 34). 

O relato anterior apresenta uma forma muito própria de criar, consolidando o 

conceito de peça única (one-off). Assim a coleção “As Desconfortáveis” apresentou uma 

nova experiência criativa, cuja referência deixou de ter a funcionalidade como requisito 

único.  

Em 1998, uma exposição realizada no MOMA, sob curadoria de Paola Antonelli, 

ampliou a repercussão e o fascínio pela obra dos dois irmãos. Esse cenário marcou as 

manifestções ligadas ao arte design, tais como: protótipos, one-off e edições limitadas e 

assinadas, realizados a partir de experimentações com materiais e novas tecnologias.  
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Pode-se afirmar que essa dupla de designers é conduzida por uma inquietude 

criativa, própria dos profissionais das artes e do design (SCHNEIDER, 2010). Na opinião 

de Fernando e Humberto Campana (2009, p. 91) eles consideram que eles são “[...] 

designers empreendedores, fazendo coisas no limite da arte” e ressalta que eles 

continuarão buscando “[...] a descontração, a criação, a emoção, a transformação e a 

reinvenção, multiplicando as possibilidades das nossas escolhas e das escolhas de 

quem vai usar um objeto concebido por nós”. 

Darrin (2010) afirma que isso se deu em função de que, na metade dos anos de 

1990, a complexidade desconstrutiva das criações dos designers deixou de ser uma 

questão crucial, visto que essa complexidade desconstrutiva já estava incorporada em 

seus processos criativos. Isto quer dizer que havia uma necessidade de transitar entre 

as fronteiras, ou seja, uma necessidade de mudar algo, confirmando a ascensão do 

Novo Design no Brasil. Para Mendonça:  

É importante destacar também que no Museu francês D‟Orsay a presença 

brasileira em suas instalações, se dá por meio da reforma de seu café assinada 

pelos Irmãos Campana, cujo nome do café é Le Café Campana. E 

curiosamente consta em seu cardápio um sorvete de limão com cachaça. Este 

é apenas um caso ilustrativo que serve para demonstrar a criação desses 

híbridos culturais (MENDONÇA, 2016, p. 192). 

Não seria um exagero sugerir que os Campana lançaram um movimento de 

matizes, provando que o design pode buscar preços de coleção, não importa de que 

material as peças sejam feitas. O importante é que sejam ricos em termos de conceito. O 

conceito de que, mesmo o lixo tem valor, cativou a imaginação e a consciência dos 

países ricos industrializados, dando impulso ao trabalho dos Irmãos Campana (SUDJIC, 

2010). 

Lang Ho (2010) afirma que o trabalho dos Campana não se tornou um discurso e 

nem mesmo uma crítica ao design contemporâneo. Mas o trabalho de Humberto e 

Fernando iniciou uma nova escola de pensamento que revolucionou o design 

contemporâneo. Pode-se dizer que, com o conhecimento do mercado contemporâneo e 

da história de décadas passadas, é possível entender como estes designers, 

trabalhando na linha do capitalismo artista, transformaram-se ao longo do tempo, se 

reinventaram e revelaram uma nova forma de ver e pensar seus objetos.  

Hamel (2010) ressalta que a abordagem dos Irmãos Campanas é 

particularmente interessante, pois eles conseguiram traduzir este código estético, 

trazendo uma nova maneira de projetar, isto é, uma utilização de materiais, “pobres”, e 
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uma capacidade de reutilizar e adaptar materiais, além de desenvolver produtos dentro 

de uma linha mais artesanal-industrial. Isto tornou-se um elemento crucial na 

abordagem de design dos Campana. 

Pelo que foi dito até agora, pode-se pensar que o trabalho dos Irmãos Campana 

se insere no que Lipovestsky e Serroy (2015) chamam de terceira fase do capitalismo 

artista. A produção desses dois designers coloca em cheque a diluição das fronteiras 

entre várias linguagens. Com as fronteiras diluídas não é mais possível definir tão 

claramente onde acaba o design e começa a arte.  

A força da fusão da arte com o design aparece na mobilidade dessas fronteiras 

que se deslocam de seu lugar já estabelecido encontrando territórios que propõem 

novas interpretações e experiências. Por meio desses deslocamentos, a obra dos 

Campana provoca o espectador a sair do lugar comum. Com isso, esse espectador 

desfruta de novas experiências sensoriais, e novas relações e sentidos. Lang Ho chama 

atenção para a nova concepção que o design tomou depois dos Campana:  

Os Campanas colocaram o Brasil de volta no mapa mundial de design e os 

mesmos escreveram o último capítulo dos livros de história do design. Quem 

poderia esperar que uma estratégia tão pessoal e idiossincrática como a deles 

[...] poderia produzir um modelo para a prática do design no século XXI? (LANG 

HO, 2010, p. 38, tradução nossa). 

E complementa: “certamente foi no fazer „com as mãos‟ e falar com o coração” 

(LANG HO, 2010, p. 38, tradução nossa). Para Sudjic (2010) o Brasil, na verdade, tem 

uma longa tradição de trabalhar na vanguarda do design, mesmo antes do arquiteto 

francês Le Corbusier (1887-1965) liderar a equipe que projetou o edifício do Ministério 

da Educação construído entre as décadas de 1936 e 1945. E até então, uma questão 

difícil de responder, era como explicar a falta de uma nova geração de designers que 

conseguisse ter um reconhecimento de acordo com os seus antecessores. 

Conforme assinala Sudjic (2010), o que torna o trabalho dos Irmãos Campana tão 

significativo, é que eles trouxeram para o design contemporâneo, o debate antigo, citado 

por Lipovetsky e Serroy (2015), entre Morris e Dresser, para um contexto totalmente 

novo. As questões projetuais elencadas pelos Irmãos Campana não são diferentes de 

qualquer designer de outro lugar no mundo, tanto na Europa, América, ou no Japão, mas 

o design deles tem uma especificidade projetual brasileira. Sudjic complementa: 

No final, os irmãos Campana representam uma nova versão de um diálogo de 

longa data sobre a natureza de um projeto que pode ser rastreada até a tensão 
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entre as visões do projeto representado por William Morris e de seu 

contemporâneo, Christopher Dresser. Morris questionou a natureza do 

sistema industrial enquanto Dresser trabalhou na criação de um vocabulário 

personificado (SUDJIC, 2010, p. 47, tradução nossa). 

Os Irmãos Campana foram um dos precursores brasileiros a se inserirem nesse 

mercado de Arte-Design, isto é, eles também desenvolveram peças para esse mercado, 

que surge a partir do capitalismo artista.  

Ainda hoje seus móveis e objetos são produzidos por empresas internacionais, 

tais como: Edra, Alessi, Fontana Arte e outras. Eles possuem também uma linha própria 

feita em seu estúdio em São Paulo, cujos móveis são vendidas em galerias nacionais e 

internacionais, tais como: Albion Gallery (Londres), Moss e Friedman Benda (Nova 

York), Galeria O. (Roma), Galeria workshop Gallery (Paris, Londres, Nova York, São 

Francisco), Galeria Firma Casa (São Paulo), entre outras. A característica dominante da 

dupla é o trabalho com edições limitadas, assinadas e numeradas.  

É importante abrir espaço para o que sucedeu na história do design brasileiro no 

ano de 2001: estamos falando do No Tech. Maria Helena Estrada (1935-2018), editora 

da Revista Arc Design, resume bem. O No Tech (sem tecnologia) é uma forma 

despretensiosa e diversificada de criar e usar materiais e processos de fabricação, que 

ela define como: 

fazer com pouco, mas com criatividade. É o design sem tecnologia, é o design 

possível, é uma tomada de posição, uma nova estética, muito brasileira, um 

modo de fazer design que nasce da dificuldade de meios, à margem do 

processo industrial e se desenvolve com uma grande força expressiva 

(ESTRADA, 2003, p. 419). 

Ainda segundo a autora, o No Tech é uma nova base da estética brasileira na 

criação de produtos e pode ser compreendida como subversão do objeto. Trata-se de 

um “[...] refinamento de projeto aliado ao frescor de pensamento” (ESTRADA, 2003, p. 

419).  

Esse movimento surgiu como um curso livre, nas dependências do Museu 

Brasileiro da Escultura (MUBE), em São Paulo. O curso foi ministrado pelos Irmãos 

Campana a um grupo de jovens dispostos a fazer um design com proposta mais autoral. 

Ainda segundo a autora, o que acontecia era um fato novo: “há muitas décadas não 

víamos o que se poderia chamar de „escola‟ ou „movimento‟ (mesmo nas artes), ou seja, 

um grupo de pessoas, quase sempre jovens, reunidas em torno de ideias comuns” 

(ESTRADA, 2003, p. 419). Essa foi a forma utilizada pelos designers para chegarem a 
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um produto universal com particularidades brasileiras. 

Estrada (2003, p. 430) confirma a importância dessa nova linguagem de fazer 

design quando cita que, no design brasileiro, algo assim havia acontecido somente na 

década de 1960 com o Movimento “Branco e Preto”, que foi constituído por um grupo de 

arquitetos, também projetistas de móveis, que se uniram em torno dos mesmos 

conceitos estéticos e formais. Com o No Tech, os irmãos Campana deram ao design 

uma memória brasileira. Estrada complementa:  

[...] uma atitude própria do ir fazendo, experimentando, entrando na alma de 

cada material para entender o que este quer dizer. Foi esse saber intuitivo que 

contaminou seus alunos e permitiu que, dessas aulas, surgisse uma coleção 

de objetos com linguagem própria, coerentes entre si, expressando uma 

idêntica intenção. Uma estética brasileira? Talvez. Não se inventou nada. A 

transposição de uso dos materiais é usada por diversos designers, em outros 

países. O novo é o olhar brasileiro - livre, leve, solto, colorido, delicado e bem 

humorado (ESTRADA, 2003, p. 432). 

Por outro lado, Campana e Campana (2009, p. 43) designou o No Tech como “[...] 

uma linguagem baseada no gesto da mão”. A introdução dessa nova forma de fazer 

design marcou o trajeto do “bruto” como retratado em “As Desconfortáveis”, para algo 

mais “suave” como o apresentado na cadeira Vermelha. Esse momento foi descrito por 

Adélia Borges, jornalista e curadora de design, como uma manifestação do design que 

faz intenso uso da “manualidade”55, que é muito característico dos trabalhos artesanais 

brasileiros. 

Figura 42 - Imagens da exposição No Tech, MUBE, São Paulo, jul. 2011 

    
Fonte: http://carolgay.com.br/lens_portfolio/notech/. 

                                            
55

 Manualidade, termo utilizado por Borges (2011). 
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A seguir, um registro fotográfico dos participantes do No Tech, nas dependências 

do MUBE, com o folder de apresentação da exposição.  

Figura 43 - Integrantes da equipe do curso No Tech e folder da Exposição 

   
Fonte: http://carolgay.com.br/lens_portfolio/notech/. 

O importante é que, com o referido curso, essa nova geração de designers 

(conduzida pelos Irmãos Campana, dupla precursora do conceito de design com status 

de arte) revelou essa nova ligação entre arte e design com grande potencial. Eles 

encontraram um caminho para o design brasileiro levando-o a um admirável ganho 

cultural para o design nacional. 

Para comemorar os quinze anos de existência do Museu Oscar Niemeyer (MON) 

em Curitiba, realizou-se de 27 de abril a 20 de agosto de 2017 a retrospectiva de trinta 

anos de carreira dos Irmãos Campana. A curadora da exposição, Consuelo 

Cornelsen, ressalta sobre o trabalho dos dois designers: “eles sempre tiveram como 

vocação o manejo de materiais simples e tantas vezes improváveis, ressignificando o 

conceito de função e construindo “o grande a partir da valorização do singelo” (VOSNIKA 

et al., 2017, p. 12). Diante da afirmação anterior, pode-se complementar:  

A atuação dos Campana apontou um novo campo que se abria para as 

propostas mais autorais do design de móveis e produtos, ampliando suas 

proposições e investigações expressivas num território de intercessão com a 

arte contemporânea, com dinâmicas equivalentes às deste mercado 

(VOSNIKA et al., 2017, p. 09).  

http://carolgay.com.br/lens_portfolio/notech/
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Figura 44 - Exposição comemorativa de 30 anos no MON 

 
Fonte: http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizadas/2017/irmaos 

campana 

Vosnika complementa e ressalta: “toda a ousadia dessa produção vai ao 

encontro da linha de atuação do Museu Oscar Niemeyer, pautada na realização de 

exposição com conteúdos que tragam aos visitantes análise crítica, aprimoramento 

estético e reflexivo, e - por que não? alegria.” (VONISKA, 2017, p. 07).  

Em relação a esse cenário, a atuação dos Campana com suas investigações e 

propostas autorais, Edelkoort afirma: 

os Campanas pegaram os ventos do começo de um novo movimento 

ecológico e artes emergentes e o “revival” do artesanato que reagia à 

revolução da informação. Quanto mais virtual o mundo se tornava, mais tátil ele 

tinha que ser. [...] os designers estavam começando a investigar como a 

produção em série poderia ser única ao mesmo tempo. O nascimento da forma 

autônoma se transformou em uma nova disciplina no design (EDELKOORT, 

2010, p. 16, tradução nossa). 

Pode-se perceber que, na fase III do capitalismo artista, as peças de design estão 

presentes nas galerias e nos museus de todo o mundo, e ainda participam deste papel, 

instituições privadas, marchands, críticos de design e de arte. São nesses espaços que 

os objetos adquirem a chancela de quem promove e distribui essas peças de design. 

Com a diluição de fronteiras entre a arte e o design, e com uma rede de comunicação 

global, o designer, que antes parecia distante, potencializa o consumo dos compradores 

e dos colecionadores, enriquecendo esse mercado.  

Assim, o design na III fase do capitalismo artista se caracteriza pelo uso de uma 

http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizadas/2017/irmaos
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rede de comunicação que possibilita essas novas formas de produção, circulação e 

consumo da peça de design.  

Na visão de Cauquelin (2005), essa rede torna-se cada vez mais ativa pela 

diversidade das conexões e de profissionais que nela atuam incorporando novas 

comunicações nessas formas de produção, distribuição e consumo. As constantes 

inovações das mídias passaram a permitir essa maior velocidade de comunicação entre 

os atores que regem esse mercado. Eles são capazes de potencializar as múltiplas 

ligações no âmbito internacional e reunir um maior número de    profissionais.  

Para finalizar, uma significativa exposição dos Irmãos Campana na Galeria 

Friedman Benda em Nova York, que teve o hibridismo como foco. O período de 

exposição foi de 7 de setembro a 14 de outubro de 2017. Trata-se de um trabalho em 

edições limitadas e assinadas e é considerado o trabalho mais escultural da dupla até 

hoje. Entre as peças desenvolvidas estão: sofás, bancos, poltronas, vasos e 

candelabros, as peças são em alumínio, ferro fundido e tecido.  

A exposição Hibridismo, dos Irmãos Campana, revela a relação entre arte e 

design no contexto do capitalismo artista. De acordo com Lipovetsky e Serroy: 

a partir dos anos 1980 não só a imprensa de grande circulação dá espaço com 

frequência cada vez maior ao design, como se produz um verdadeiro processo 

que esse autor chama de estrelificação de um pequeno número de designers. 

E cita como exemplo: Na imprensa não especializada, multiplicam-se as 

entrevistas e perfis de certos designers. Starck se torna uma celebridade 

internacional assinando projetos de nightclubs parisienses, o Café Costes, 

endereços descolados, o apartamento do presidente da República François 

Mitterrand: ele se impõe como a estrela do design francês. A Time Magazine 

incluiu Marc Newson entre as cem pessoas mais influentes do planeta: ele é 

considerado „melhor designer do ano‟ pelo júri do Miami Design District. Os 

irmãos Campana são consagrados como „astros brasileiros da recuperação de 

materiais‟[…]. Por esse trabalho midiático de personalização, o designer 

aparece como um „criador‟, à maneira de um artista, e como um ícone, à 

maneira de uma estrela. […] a imagem artista reaparece sob o signo midiático 

do criador estrelificado (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 167).  
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Figura 45 - Exposição Hibridismo na Galeria Friedman Benda 

  
Fonte: https://casaclaudia.abril.com.br/arte/irmaos-campana-fazem-mostra-individual-em-ny. 

Recentemente, no ano de 2019, entre os dias 22 de março e 17 maio, os 

designers confeccionaram treze peças inéditas entre móveis, objetos e esculturas para 

a galeria Carpenters Workshop Gallery, em Londres. A exposição apresentou peças que 

combinam formas animais, um toque surrealista com uma linguagem visceral. 

Figura 46 - Exposição Hibridismo na Carpenters workshop Gallery 

   
Fonte: https://www.carpentersworkshopgallery.com/exhibitions/hybridism. 

Com essas duas exposições, pode-se concluir que as peças dos irmãos 

Campana cruzam os limites do design e encontram a arte. Ou seja, os designers, com 

essa produção escultórica, se inserem no que Rosalind Krauss (1984), em sua visão da 

escultura no campo ampliado, defende como a condição essencialmente mutável de 

significado e função de peças de arte e design.  

O simples fato da exposição ter sido realizada em uma galeria reafirma a diluição 
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das fronteiras entre arte e design, e também reafirma o hibridismo da arte    com o design. 

Humberto Campana alega: “com esta mostra, nós brincamos             muito mais com 

escultura do que com funcionalidade. Nós manifestamos um diálogo entre designer, 

artista e escultor” (BRUNO, 2017). A fala de Domenico de Masi é elucidativa:  

No Brasil, como em todo ocidente, está em curso uma luta feroz entre tradição 

e inovação. Sendo jovem, o país é inclinado a renovar-se misturando porém o 

novo com o velho, dando lugar a um modo original de evoluir, adaptando, 

aceitando, modificando, tornando mais problemático e complexo, mas também 

mais rico, o modelo de vida ao estado nascente. O design de Fernando e 

Humberto Campana oferece um exemplo e uma metáfora desse processo (DE 

MASI, 2014, p. 706). 

Pode-se concluir que os exemplos anteriormente mostrados confirmam a 

diluição das fronteiras entre arte e design inseridas no contexto do capitalismo artista. 

Como afirmam Lipovetsky e Serroy (2015), na base das novas hibridizações estão antes 

de tudo a vontade e a exigência de surpreender o consumidor indiferente. O autor 

complementa. “Para tanto, é necessário explorar cada vez mais o caminho transestético 

da associação dos universos mais heterogêneos” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 

171).  

A partir do reconhecimento desses designers precursores no âmbito do Arte-

Design, serão apresentados a seguir alguns designers contemporâneos brasileiros que 

atuam tanto no mercado nacional e internacional e que criam paralelamente para o 

mercado de consumo de massa e para o segmento específico do design com status de 

arte. No grupo específico de pesquisa dessa tese são abordados os designers: Brunno 

Jahara, Carol Gay, Leonardo Capote (Léo Capote), Tiago Curioni, André Ferri, Paulo 

Goldstein, Sérgio Matos e Rodrigo Almeida. 

A partir dos designers precursores apresentados anteriormente, surge uma nova 

geração de criadores que consolidam uma linguagem, ainda difícil de ser conceituada, 

que se baseia em um amplo hibridismo. Esse hibridismo não se limita somente ao 

apagamento das fronteiras entre arte e design. De forma exagerada ele envolve a 

diluição das fronteiras entre arte, arquitetura, produção industrial, artesanato, design e 

tudo que for possível.  
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4.2 Hibridismo sísmico: reverberação e transgressão na fronteira entre design e 

arte 

O termo hibridismo que compõe parte do título desse tópico tomo de empréstimo 

das discussões teóricas formuladas por Canclini (2011) e Burke (2003) nos quais 

entendem o hibridismo como um dinamizador das culturas. Para Canclini (2011) o 

hibridismo se relaciona com a multiplicidade e o multiculturalismo alterando e 

construindo novas estruturas e práticas sociais. Por outro lado, Burke (2003) reforça a 

conceituação formulada por Canclini considerando que este elemento é parte estrutural 

das culturas, sendo resultante do processo de globalização. 

A consultora Edelkoort (2017), ao descrever as transformações sociais e 

culturais, na virada dos séculos XIX, XX e XXI, aponta para a questão da reversão 

cultural sísmica que pode ser analisada para o entendimento das mudanças e quebras 

de paradigma na vida social e cultural contemporânea. 

Nesse sentido, incorporando as definições dos autores e desejosa de propor uma 

abordagem para o fenômeno que se estuda nessa tese, propõe-se a chamar esse 

momento de hibridismo sísmico, termo apresentado por Edelkort, que gera ondas 

sísmicas que acaba se reverberando e atingindo a arte e o design pelas novas gerações. 

Sobre se chegar a um conceito, ainda necessita-se de um amadurecimento teórico. 

Para entender um pouco mais sobre esse hibridismo sísmico, serão 

apresentadas as formulações propostas por Heinich (2014) que propõe os paradigmas 

da arte contemporânea que vão se reverberar e atingir o design contemporâneo. 

Enquanto a arte contemporânea utiliza os critérios de diversificação de materiais para a 

confecção de obras de arte; mediações feitas por curadores, críticos de arte, 

marchands, donos de galerias, que são os atores envolvidos; os círculos de 

reconhecimento, que são: os museus, colecionadores, público em geral, e outros; a 

internacionalização da arte; entre outros aspectos (HEINICH, 2014). O Novo design e 

por consequência, o design contemporâneo, incorporaram esses mesmos aspectos ao 

se fazer design, e acrescentaram ainda: a rejeição ao funcionalismo; as influências de 

subculturas (punk, Do it you self, etc.) e do cotidiano; o tratamento eclético de estilos 

históricos; a ironia, o humor, a provocação; o trabalho experimental; a utilização de 

materiais diversificados; a criação e confecção de peças em grupos; o desligamento da 

produção industrial em série; a produção de peças únicas e pequenas séries; o uso dos 

meios de comunicação intensivamente, e outros (SCHNEIDER, 2010). Com isso, a 
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transposição dos limites entre o design e a arte, realizados por essa novíssima geração 

de designers, incorporaram os critérios utilizados pela arte e estenderam as fronteiras 

entre o Design Arte.  

Em seu artigo intitulado Práticas da arte contemporânea: uma abordagem 

pragmática a um novo paradigma artístico, que é resultado de sua palestra feita na 

Research Network Sociology of Arts da European Sociological Association realizado de 

5 a 8 de setembro em Viena em 2012, são apontados e detalhados todos esses critérios 

e essas características. 

Figura 47 - Life Collection de Tiago Curioni (2017) e Cadeira José de Rodrigo Almeida  

    
Mesa Life Colection (peça única)           Cadeira José (peça única

56
) 

Fonte: http://www.studiorodrigoalmeida.com/. 

O primeiro critério descrito é a diversificação de material: que é o emprego de 

novos materiais ou novos modos de apresentação desses materiais. São diversos os 

materiais utilizados pelos designers em sua peças desenvolvidas em edições limitadas 

e assinadas, bem como em peças para a indústria, ou nos protótipos, peças únicas (one-

off), tais como: madeiras, fibras naturais, latão, alumínio, vidro, porcas, parafusos, 

utensílios domésticos plásticos, barro, porcelana, ágata, mangueiras, metais e minerais 

                                            
56

 A data de confecção da cadeira não foi apresentada, pois muitas vezes para Rodrigo Alemida, a 
data se torna irrelevante para o seu processo criativo. Algumas vezes, não faz parte do 
procedimento do designer se ater fielmente a essas datas, no entanto algumas datas são citadas 
em outras publicações. 
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nobres, cascas de mariscos, poliéster e tecidos, ou até os materiais mais diferentes e 

raros, tais como liquen, pregos, osso, galhos de árvores, entre outros. A seguir, algumas 

peças, que utilizam esses materiais diversificados.  

É importante destacar que, em entrevista com o designer Rodrigo Almeida, no BH 

Design Festival (28 de maio a 08 de junho de 2019), ele confirmou que sua produção é 

imensa. Por isso ele expõe “não tenho condição de memorizar todas as datas da minha 

produção, e nem estou totalmente escravizado a isso” (ALMEIDA, 2019). 

O segundo critério são as mediações, essas relações múltiplas que passam por 

vários profissionais57
 de diversas áreas de atuação, tais como: curadores, críticos de 

arte, donos de galerias, historiadores da arte, assistentes, palestrantes. E essas 

mediações também podem ser de instituições, tais como: galerias, museus, centros de 

arte. Destacam-se aqui as galerias no Brasil, tais como: Galeria Nicoli (SP) que fechou 

em 2018, Galeria Legado Arte (SP), Apartamento 61 (SP), Galeria Murilo Castro (MG), 

entre outros. Ou mesmo as galerias de design no mundo, tais como: Carpenters 

Workshop Gallery (Paris, Londres, Nova York, São Francisco), Albion Gallery (Londres), 

Moss e Friedman Benda (Nova York), Galeria O. (Roma), Galeria Kreo (Paris) e muitas 

outras. Os periódicos, materiais de divulgação, revistas de arte, livros, fotografias, 

catálogos, arquivos, entre muitos outros. A autora ressalta e destaca como mais 

importante - as paredes das galerias e dos museus. Com isso pode-se destacar os 

seguintes museus de design: Vitra Design Museum (Alemanha), Design Museum e 

Victoria and Albert Museum ambos em (Londres), Design Museum Holon (Israel), 

Museu do Design e da Moda (Portugal), entre outros. Inclui-se, dentre as mediações, a 

própria assinatura do artista ou designer, ou mesmo dos grupos que se articulam e criam 

cada obra e também as indústrias e lojas que produzem as peças dos designers. 

Podemos citar algumas, tais como: Edra (Itália), Alessi (Itália), Fontana Arte (Itália), 

Galeria Firma Casa (Brasil), Venini (Itália), Artemide (Itália), Flos (Itália), Moroso (Itália), 

Lasvit (República Tcheca), Magis (Itália), e muitas outras. 

O terceiro critério é o do reconhecimento, e sobre o círculo de reconhecimento, a 

autora propõe a seguinte questão.  

O primeiro círculo representa os colegas, os outros artistas que reconhecem - 

ou não - o valor de uma nova obra; o segundo círculo, os especialistas em arte, 
como curadores e críticos de arte; o terceiro círculo, os donos de galerias 

                                            
57

 A autora Heinich chama atenção também para os operários, as faxineiras, entre outros 
profissionais que lidam com a obra direta ou indiretamente. 
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privadas e colecionadores; o quarto círculo, o público em geral. De círculo em 

círculo, aumenta o número de seus membros, aumenta também a duração no 

processo de reconhecimento e diminui o nível de competência (HEINICH, 

2014, p. 381).  

O quarto critério é a espacialização e internacionalização. Pode-se perceber com 

as novas mídias essa internacionalização se dá de forma exponencial, com isso as 

fronteiras virtuais se ampliaram, o design está internacionalizado e está presente em 

diversas casas de leilão virtuais ou não, como exemplo, pode-se citar a casa francesa de 

leilão Piasa, entre outras. 

O quinto critério é a temporalidade, ou seja, a busca incessante de novos talentos 

que estejam propondo as novidades que esse mercado tem demandado. Por isso, há 

uma busca do que há o que há de melhor que permeia a criação do Design Arte com o 

fortalecimento e alta valorização dos novos talentos. 

O sexto critério são as novas práticas de coleção - a formação de novos hábitos de 

consumo e fruição tanto da arte como do design. Com isso, os colecionadores 

adquiriram um olhar requintado que conduz a outro modo de colecionar arte e design. 

Diante do exposto, pode-se considerar que essa aproximação entre a arte e o 

fazer design contemporâneo é um processo em constante mutação. Daí surge o conflito 

de paradigmas como relata Heinich (2014, p. 377), e a autora ressalta [...] “a obra de arte 

já não consiste exclusivamente no objeto proposto pelo artista, mas em todo o conjunto 

de operações, ações, interpretações, etc. provocadas por sua proposição”. Essas 

questões precisam ser consideradas por quem se aventura no mundo da arte e do 

design contemporâneos marcados pela experimentação e ousadia. É importante 

também destacar que o Design Arte pode ser interpretado em um sentido amplo, que 

permite aos designers que trabalham dentro desse contexto, liberdade na escolha de 

materiais, métodos de produção, etc. 

Assim pode-se concluir que a relação entre arte e a sociedade de consumo, na 

sociedade hipermoderna, se dá sob diversas óticas e diversos profissionais que estão 

envolvidos. Mendonça (2016) explicita: para Lipovetsky e Serroy, no capitalismo artista, 

o mercado da arte é apenas uma pequena parte deste sistema, que inclui as indústrias 

de consumo que vendem prazer e emoção, mais do que simples produtos utilitários. 

Segundo esses autores, os valores estéticos e emocionais presentes nas artes passam 

a integrar os universos de produção, comercialização e comunicação de bens materiais 

(MENDONÇA, 2016).  
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4.3 Contemporaneidade e autoria: alguns dos principais intermediários culturais 

Essa novíssima geração de designers se encontra num contexto peculiar: as 

fronteiras entre arte e design ficam ainda mais tênues e reafirma-se a linguagem híbrida 

entre a arte e o design, com isso o design com status de arte. Esse contexto engendra 

outros atores, como por exemplo: os designers autorais, os marchands, as galerias, os 

museus, as casas de leilão, as feiras de Arte-Design, colecionadores, curadores, entre 

outros. No Brasil a MADE é realizada em São Paulo e reúne designers de diferentes 

gerações com vínculos fortes entre o design e a arte, isto é, são os protagosnitas do 

Design Arte que participam da feira.  

4.3.1 MADE: uma feira de design arte 

Um ator significativo nesse contexto brasileiro do design colecionável é a 

Mercado, Arte, Design (MADE), feira internacional idealizada por Waldick Jatobá. A 

MADE é uma plataforma para discutir, apreciar e comprar o design do vintage ao 

contemporâneo, assim eles se apresentam em seu site. A proposta da MADE é reunir, a 

cada evento, conteúdo por meio de exposições, instalações com a presença de galerias 

de design. A MADE realiza-se desde 2013 e apresenta os nomes relacionados ao design 

autoral.  

Figura 48 - Instalação na MADE 2013 

  
Bancos Multimidia para interação com distintas possibilidades de iluminação  

Fonte: https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.545602605511701/545602942178334 

/?type=3&theater 

A primeira edição da MADE foi realizada entre os dias 8 a 13 de agosto de 2013, 

durante o Design Weekend. Reuniram-se 14 galerias de design e foram apresentados 

https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.545602605511701/545602942178334
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16 jovens designers. Nesse evento foram apresentadas exposições nacionais e 

internacionais, entre elas uma Exposição do Design Belga, uma Exposição de 100 anos 

do Design Holandês, a Exposição da Arte e Sol em homenagem a Janete Costa 

(colecionadora, curadora e pesquisadora do artesanato brasileiro), e uma exposição da 

Escola São Paulo, sobre Mobiliário Urbano.  

No ano de 2013 a designer holandesa Pieke Bergmans foi eleita designer do ano, 

cujo trabalho de cristal soprado é reconhecido em todo o mundo. Nessa edição houve 

participação de treze galerias nacionais e internacionais. 

Verifica-se, já na primeira edição da MADE, a participação do designer Léo 

Capote no evento. Chamo a atenção para o móvel Petrarca58, e também para uma 

grande diversidade de peças em seu espaço de exposição.  

Percebe-se, nesse evento de inauguração da MADE, que os curadores se 

preocuparam em trazer a história do design e fizeram também uma homenagem a 

Janete Costa, conhecida como uma figura ímpar para a construção e valorização do 

artesanato brasileiro.  

Figura 49 - Espaço de Léo Capote na MADE 2013 

 
Fonte: https://www.mercadodeartedesign.com/. 

No ano de 2014, o atelier de Marko Brajovic assinou o projeto cenográfico de toda 

a mostra. Outro conteúdo exclusivo do evento foram os pratos assinados pelo Grupo 
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 Demonstrado anteriormente no item 3.2.2. 
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In(vasão) que permitiu aos visitantes a possibilidade de adquirir peças limitadas e únicas 

dos jovens designers participantes da feira, tais como: como Ana Neute, Bruno Simões, 

Carol Gay, Léo Capote, Marcelo Stefanovicz e Rodrigo Almeida. Esse grupo será mais 

detalhado no tópico 5.2 sob o título A confecção de peças em edição limitada e assinada 

no design brasileiro no contexto do capitalismo artista. 

Figura 50 - Projeto Cenográfico MADE 2014  

   
 Projeto Cenográfico de Marko Brajovic       Pratos do Grupo In(vasão) 

Fonte: https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos. 

Em sua segunda edição, pode-se perceber que os curadores almejavam reforçar 

a imagem do evento como um ambiente de exposição, cultura e negócios. Isso com 

intenção de colaborar com o fomento do mercado das artes e design, que se encontrava, 

nessa época, em total expansão no Brasil e no mundo. 

No ano de 2015, com o sucesso das edições anteriores, e o interesse em 

promover o design brasileiro no mundo, pela primeira vez a MADE foi para Milão no 

período em que é realizado o tradicional “Salone Internazionali del Mobile de Milano”, 

que acontece sempre em abril. Assim, um número expressivo de pessoas visitou a feira 

no Palazzo Litta e a MADE foi reconhecida pela imprensa e pelo público visitante como 

uma das melhores exposições do Circuito 5Vie, parte da programação do Fuorisalone 

em Milão (MERCADO, ARTE, DESIGN, 2017).  

A seleção executada pelo curador Waldick Jatobá e pelo co-curador Bruno 

Simões, escolhendo nomes de designers consagrados e novos talentos, tais como: 

Fernando e Humberto Campana, Claudia Moreira Salles, Domingos Tótora, Fernando 

Prado, Hugo França e Marcio Kogan. Também foram expostos peças dos novos 

talentos, tais como: Rodrigo Almeida, Sérgio Matos, 80e8, Alva design, Brunno jahara, 
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Cultivado em casa, entre outros. Na ocasião os designers apresentaram peças únicas 

inéditas, em edição limitada e assinada. 

Figura 51 - MADE Milão 2015 

  
Sergio Matos na MADE-Milão com a poltrona Acaú Rodrigo Almeida na MADE-Milão com a 

cadeira Barraco 

Fonte: https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos. 

Após promover o Brasil no circuito internacional de design, em Milão, a MADE 

apresentou-se pelo terceiro ano consecutivo na capital paulista durante o Design 

Weekend-DW!. Houve a participação de 42 expositores, entre designers e galeristas. 

Marcelo Rosenbaum foi homenageado nesta edição como Designer do Ano, e assinou 

uma das instalações do evento.  

Figura 52 - Folder MADE 2015 Brasil 

 
Fonte: https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.536061613132467/11605715740147 

98/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.536061613132467/11605715740147
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Outro acontecimento interessante foi a participação do Clube de Colecionadores 

de Design do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) que realizou uma exposição 

para fomentar o colecionismo e incentivar a produção artística brasileira, sob a curadoria 

do designer do ano Marcelo Rosenbaum. Após uma imersão em Várzea Queimada, no 

Piauí, cinco designers escolhidos por Rosenbaum desenvolveram peças em tiragem de 

100 exemplares. Tais peças foram entregues aos sócios do clube ao longo do ano, com 

um certificado de autenticidade. 

Pode-se perceber que, na MADE 2015, houve um grande salto e o evento 

aconteceu em dois locais distintos, Milão e São Paulo. Isso ajudou a concretizar o 

reconhecimento dos designers brasileiros na “meca” do design mundial que é Milão. No 

evento em São Paulo, a distribuição de peças aos sócios do Clube de Colecionadores de 

Arte do MAM ajudou a intensificar o reconhecimento dos colecionadores de arte para 

colecionar também peças de design. 

Em 2016 a MADE apresentou-se pelo quarto ano consecutivo na capital paulista 

no Jockey Club de São Paulo. Para reafirmar o compromisso de trazer novidades a cada 

edição, neste ano a feira lançou o conceito batizado de Paper MADE - espaço onde o 

papel era o suporte criativo para todos os designers.  

Figura 53 - Prêmio MADE 2016 e Entrada do Evento 

      
Prêmio MADE, criado por Marcelo Rosenbaum       Entrada do evento 

Fonte: https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.536061613132467/115694323771096 

5/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.536061613132467/115694323771096
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O Droog Design, um dos grupos de ruptura dos anos 1990 descritos 

anteriormente nesse trabalho, que tem sua co-fundadora Renny Ramakers, foi 

escolhido como “Designer do Ano”. A marca Droog cria produtos, projetos, eventos e 

mostras que ajudam a repensar a vida cotidiana, celebrando o design em seu mais alto 

grau de simplicidade e complexidade. Na MADE, o grupo mostrou a exposição “From 

screw to city” (Do parafuso à cidade - tradução livre).  

O coletivo, que é referência mundial em design e criatividade, trouxe os 23 anos 

de história do grupo. O projeto “Construct Me” apresentou elementos de união e suporte, 

tais como: parafusos, dobradiças, porcas, pregos e suportes que brotam com sua 

funcionalidade celebrada, mas principalmente extrapolada em detalhes mínimos. Os 

designers agregaram caráter emocional e criaram uma rica narrativa, pois, a coleção 

traz pregos que reduzem o risco de bater o dedo e parafusos que sorriem para as 

pessoas. O projeto “Construct Me” também foi apresentado na Feira de Milão em 2015 e 

no ano seguinte veio para a MADE 2016. Com esse projeto, o grupo Droog Design 

demostra como chegar a uma escala micro com ousadia, humor e poesia.  

A seguir algumas imagens em detalhe.  

Figura 54 - Projeto Screw Me 

  
Fonte: http://www.localdesign.com.au/studio-droog/. 

A feira apresentou também o Projeto Talento Joia de Artista homenageando a 

arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), com o estudo da reedição do colar desenvolvido 

pela arquiteta e o estojo confeccionado pela designer Cláudia Moreira Sales. A reedição 

foi feita, pois o colar foi roubado em 1986 (GERMANO, 2016b). Na feira, houve a 

participação de 42 coletivos, entre outros eventos.  
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Figura 55 - Colar criado por Lina Bo Bardi 

  
Fonte: https://www.facebook.com/pg/mercadoartedesign/photos/. 

O evento da MADE em 2017 estreou no Pavilhão da Bienal no Parque Ibiraquera 

entre os dias 9 e 13 de agosto. A quinta edição da feira registrou mais de 100 expositores 

com mais de 1.500 produtos expostos. Jatobá ressalta o posicionamento do evento:  

além de apresentar as recentes produções do design high-end e incentivar os 

negócios, esta edição da MADE foi um passo além com o compromisso do 

evento em disseminar a educação e a cultura no setor, por intermédio de uma 

rica programação e conteúdos sobre design, engajando estudantes, 

profissionais, colecionadores e apaixonados pelo tema. (JATOBÁ, 2017). 

Jatobá (2017) estabelece ainda: “a mudança de endereço traz uma nova 

chancela para o projeto, uma vez que o prédio da Bienal simboliza, ao mesmo tempo, a 

arquitetura, a arte e o design”. Outra novidade foi o lançamento do “Prêmio Bradesco 

Private Bank MADE de Design & Arte”. A iniciativa reconheceu o design autoral nacional 

e premiou o melhor produto de cada setor.  
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Figura 56 - Vista geral do Auditório Bradesco 

 
Fonte: Foto da autora no MADE, 2017. 

O designer do ano, o sul coreano Kwangho Lee, premiado internacionalmente fez 

palestra em que detalhou seu processo de criação de móveis executados em PVC, fios e 

cordas, todos feitos à mão. 

Figura 57 - Designer Kwangho Lee 

    
Fonte: https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.536061613132467/16256153175104 

19/?type=3&theater. 

Escolhido como fio condutor pela curadoria o tema “Tramas” cujo curadores 

foram Waldick Jatobá e Bruno Simões a MADE apresentou diversos designers de vários 

países. Esse tema permeou todo o conteúdo da feira para “evidenciar a valorização da 

conexão entre materiais, formas e o fazer manual” (JATOBÁ, 2017). 

Na entrada do evento, houve pela primeira vez uma exposição com uma seleção 

de 20 peças de diversos designers brasileiros e internacionais, tais como: Carol Gay, 

Inês Schertel, Irmãos Campana e a espanhola Patrícia Urquiolla (que compareceu ao 

evento) na condição de convidada especial do curador Waldick Jatobá.  

https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/a.536061613132467/16256153175104
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Essa exposição contou a narrativa das tramas presentes no design 

contemporâneo brasileiro. São peças que desafiam convenções e apresentam em mais 

alto grau um olhar autoral que se sobrepõe ao entendimento de técnicas tradicionais, 

mostrando de maneira bastante evidente a “mão” do designer (JATOBÁ, 2017). 

Figura 58 - Vista geral da Exposição de entrada 

 
Fonte: Foto da autora no MADE, 2017. 

No ano de 2018, realizou-se a 6ª edição da MADE. A feira ocorreu entre os dias 27 

de junho a 1º de julho no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera levando a concepção 

da produção industrial como uma questão a ser discutida. A ideia foi criar sinergia e 

relações com designers que já experimentam o chão de fábrica.  

Os escolhidos para participar desse evento foram os designers que criam 

produtos autorais, em pequena escala, mas que também são capazes de colocar esses 

produtos numa grande linha de produção. O designer escolhido como “Designer do Ano” 

foi Robert Stadler, que é representado pela Carpenters Workshop Gallery. 
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Figura 59 - Designer do ano 2018 Robert Stadler 

 
Fonte: https://www.mercadodeartedesign.com/. 

A seguir apresentam-se os idealizadores da MADE, Waldick Jatobá (idealizador 

e diretor da MADE), Bruno Simões (curador) e Elcio Gozzo (diretor financeiro), eles 

estão em frente à instalação dedicada à Philip Johnson.  

Figura 60 - Equipe de idealizadores da MADE 

 
Da esquerda para direita: Waldick Jatobá, Bruno Simões, e Elcio Gozzo (diretor financeiro). 

Fonte: https://www.mercadodeartedesign.com/. 

O tema dessa edição foi baseado numa exposição que o curador e arquiteto, 

Philip Johnson, fez em 1934 no MOMA de Nova York. Conforme citado no site, Philip 

Johnson escolheu objetos utilitários industrializados “feitos à máquina” como panelas, 

copos, vidros de laboratórios, instrumentos científicos entre outros. Baseado na forma e 

materiais de cada um, o designer colocou-os em pedestais, transformando-os em 

esculturas. Dessa forma, revelou-se o verdadeiro fascínio estético desses objetos 
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industriais. E assim como forma de homenagear Philip Johnson, a MADE 2018 criou 

uma licença poética para resignificar objetos e a indústria.  

A coleção da designer gaúcha Nicole Tomazi representa essa “evidente mão do 

designer” que confeccionou em parceria com as famílias de artesãos da Serra Gaúcha e 

utilizou a palha do trigo em suas peças. Usado há gerações para confeccionar chapéus e 

bolsas dos agricultores, o material ganhou novos contornos na coleção batizada Genius 

Loci, termo em latim que se refere ao “espírito do lugar”. A seguir as peças 

confeccionadas pela designer:  

Figura 61 - Coleção Genius Loci de Nicoli Tomazi 

 
Fonte: http://revistaarea.com.br/nicole-tomazzi-lanca-colecao-genius-loci-valorizando-a-tradicao-do-

artesanato/ 

Em sua sétima edição em 2019, a MADE teve como tema a América Latina, e 

como afirmou seu idealizador Waldick Jatobá, “a MADE reverenciará os criativos da 

América Latina”. O evento ocorreu de 22 a 25 de agosto no Pavilhão da Bienal e neste 

ano de 2019, homenageou o arquiteto chileno Smiljan Radic e os Irmãos Campana, que 

comemoraram 35 anos de carreira no design brasileiro. A MADE reuniu peças de cerca 

de 120 expositores nacionais e internacionais, e foi a maior edição já realizada.   
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Figura 62 - MADE Latina 2019 

 
Fonte: https://www.facebook.com/mercadoartedesign/photos/gm.758813097887222/2918670688204 

869/?type=3&theater. 

Os expositores latino americanos foram: Sofia Alvarado (Panamá), Hilar Design 

(Colombia), Melissa Ávila (México), Coletivo de Design Argentino (Argentina), Peru 

Design Collective (Peru), entre outros. O troféu Fauna foi desenvolvido por José 

Bermúdez (México) e Vrokka (Colombia).  

Figura 63 - Arquiteto chileno Smiljan Radic e troféu da Made 2019 

     
Fonte: https://www.mercadodeartedesign.com/. 

A designer brasileira Carol Gay, apresentou a coleção “Objetos Sonoros”: uma 

experiência sensorial, onde ela reconecta os materiais e as sensações que eles podem 

trazer, resgatando também a memória afetiva do instrumento xilofone e do tubo de 

ensaio, pois segundo a própria designer: o mundo está muito virtual e tecnológico, temos 

que “resgatar esse toque com as coisas” (GAY, 2019), a designer Juliana Vasconcelos, 

apresentou a cadeira Confete (2019).  
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Figura 64 - Objetos Sonoros e cadeira Confete 

      
Fonte: https://www.mercadodeartedesign.com/. 

O estúdio Iludi, dos designers Luiz Costa e Rodrigo Irffi, reviveram o aconchego 

proporcionado pela cozinha de nossas avós, e apresentaram a coleção Benta que são 

objetos utilitários e mesas feitas de madeira e pedra sabão. O estúdio Cultivado em casa 

trouxe a coleção executada em espuma D33, que costuma ser usada na parte interna de 

sofás, o material ganhou um banho de tinta acrílica em cores vibrantes. Os dois estúdios 

são de Belo Horizonte.  

Figura 65 - Coleção dos estúdios Iludi e Cutivado em Casa 

    
Fonte: https://www.mercadodeartedesign.com/. 

A descrição anterior sobre a MADE em São Paulo se fez necessária para 

entender como a maturidade dessa feira se deu ao longo dos últimos anos. Tal descrição 

também mostra como o mercado de design colecionável vem conquistando cada vez 
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mais adeptos. Os objetos que se encontram nessas feiras de design colecionável são 

refinados, com tiragens limitadas, peças one-off, destinados a um público de 

colecionadores de Design Arte. Um dos aspectos que faz parte da    curadoria da MADE é 

o fato dos objetos serem peças que estão presentes em galerias, em edições limitadas e 

assinadas. Temos outras feiras como a IDA - Feira de Design do Rio (encontra-se em 

sua 5° edição) e o Design Weekend São Paulo, dentre outros.  

4.3.2 Outras feiras, salões e galerias de design no mundo 

Além da MADE no Brasil, realizam-se inúmeras outras feiras de arte pelo mundo 

em Paris, Nova York, Londres, Dubai entre outros, que têm reconhecimento e 

importância distintos. Essas feiras são responsáveis pelo reconhecimento do designer 

que trabalha na manifestação do Design Arte. Testemunhamos a crescente participação 

do design brasileiro nesses principais eventos do cenário mundial: o Salão do Móvel de 

Milão e seu Fuorisalone, a NYC x Design, a Design Miami, a Maison & Objet, são outros 

exemplos. Nossos criadores estão sendo mais conhecidos - e reconhecidos - aqui e lá 

fora, especialmente a partir da primeira década do século XXI. 

Destaca-se aqui a maior e principal feira relacionada à arte e ao design: a Design 

Miami. Ela é uma das primeiras e maiores feiras criadas por um grupo de galeristas de 

arte local. A feira se realiza em dezembro em Miami e em junho em Basel, na Suiça e em 

2010 ocorre outra edição em Hong Kong. O evento efetiva-se conjuntamente com a Art 

Basel criado em 1970 e oferece uma visão abrangente e bem estruturada do mundo 

internacional do design colecionável. 

A feira de Design de Miami criou um mercado para talentos que trabalham com 

edições muito pequenas, assinadas e numeradas ou com métodos artesanais. Tanto 

artistas quanto designers estão fazendo mais trabalhos experimentais, ou estão 

interessados no contexto intelectual de suas peças. Nesse sentido, eles se apresentam 

como artistas que exploram os trabalhos nos limites e fronteiras da arte com o design, 

com peças one-offs ou peças de alta tecnologia. 

Milão é o centro de projeção do design do mundo inteiro e lá, em abril, ocorre o 

Salão do Móvel de Milão. Em 2019, o evento está em sua 58° edição, combinando 

negócios, inovação e cultura. O salão Satélite, idealizado por Marva Griffin, é dedicado à 

exposição de trabalhos de jovens designers emergentes e proporciona a eles a 

oportunidade de encontros e diálogos. O sucesso do Salão do Móvel está relacionado 
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também aos distritos de design espalhados por toda a cidade, na Via Tortona, na 

Ventura Lambrate, entre outros. Esses distritos são responsáveis por abrigar mais de 

1000 eventos, que apresentam segmentos tais como automotivo, tecnologia, 

telecomunicações, arte, moda e alimentos. Com isso, a semana de Design de Milão é um 

evento diversificado, onde todos os eventos são abertos ao público e as instalações 

invadem as ruas. Revela-se assim que o design vai além do produto, e é também 

experiência.  

Figura 66 - Detalhe do Jogo de tabuleiro do Salão de Design de Milão 2015 

 
Fonte: https://www.italianbark.com/design-week-milan-design-blogger/. 

O Salão do Móvel de Milão não é ligado totalmente ao design colecionável, mas é 

uma grande feira de design, que está mais próxima do marketing do que do design. Ela 

apoia jovens designers lhes oferecendo uma plataforma para visibilidade.  

Foi importante descrever esses eventos, pois, essas feiras são possibilidades de 

exposição, inclusive do design colecionável. Estes segmentos de feiras e Salões de 

design no mundo colaboram para o reconhecimento do design colecionável, e também 

se configuram como espaço para a experimentação constante, com reelaborações 

conceituais radicais ou formas e estruturas menos conceituais, muitas vezes com obras 

a meio caminho entre o design e a instalação artística.  

4.3.3 Galerias de design: cenário brasileiro e internacional 

Nesse cenário do Design Arte, além das feiras, as galerias têm um papel decisivo 
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na produção e linguagem de uma cultura mais artesanal e manufatureira. Pode-se dizer 

que o design tem necessidade de explorar novas formas de expressão e a arte tem 

urgência de extrapolar os limites tradicionais. Assim, num contexto de capitalismo 

artista, tal como descrevem Lipovestky e Serroy (2017), as galerias se configuram como 

um dos atores que possibilitam a existência das convergências entre arte e design.  

4.3.3.1 Galeria Nicoli 

A Galeria Nicoli em São Paulo foi inaugurada em 2015, seu objetivo inicial era 

estimular e fundamentar a discussão sobre o conceito Design Arte, e inserir o “designer 

de ofício”, como está descrito em seu site, nas mais relevantes discussões artísticas 

contemporâneas. A Galeria Nicoli, desde sua inauguração, foi responsável por 16 

exposições de design e arte e teve sob sua tutela a representação de 14 designers. 

Devido à crise política e econômica que o Brasil atravessa, em 2019 a galeria encerrou 

suas atividades. 

A galeria se propôs a fomentar e divulgar a produção de artistas e designers. Foi 

pioneira nesse conceito no Brasil onde, a partir de um movimento global, o design se 

expande para o campo da experimentação, da emoção, e do design autoral, não 

somente pelo valor material estabelecido pelo mercado (GALERIA NICOLI, 2016a). 

A Galeria Nicoli, concebida pelos irmãos Mário e Carla Nicoli, que são estudiosos 

de arte e design há muitos anos, representou artistas e designers. A galeria almejou 

contribuir para o crescimento da arte e do design contemporâneos nacional, unindo 

admiradores, designers, colecionadores e curadores (GALERIA NICOLI, 2016a). 

Para apresentar os novos designers, a galeria exibiu a exposição Vasos_BR 

(realizada na MADE 2017) que foi um projeto de peças criadas exclusivamente para a 

feira, com participação de oito designers contemporâneos com produção autoral. São 

eles: Brunno Jahara, Carol Gay, 80e8 Design, Marcelo Di Benedetto, Outra Oficina, 

Paulo Goldstein, Rodrigo Otake e Tiago Curioni. A exposição foi curada por Bruno 

Simões, também curador da MADE (Mercado - Arte - Design).  

A seguir, uma imagem da exposição Vasos_BR realizada na MADE 2017 

(GALERIA NICOLI, 2016b), em conjunto com a coleção “Tetraedro e outras estruturas 

com prego” de Léo Capote, todas essas peças expostas no stand da galeria.  
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Figura 67 - Vista geral da exposição Vasos-BR na MADE 2017 

 
Fonte: Foto da autora. 

O vaso do estúdio Outra Oficina segue a estética e a linguagem muito própria dos 

dois designers, o da subversão do objeto, onde eles experimentam e desenvolvem uma 

produção original de objetos muitas vezes incomuns. O vaso Callas, do designer Paulo 

Goldstein, foi projetado e inspirado na forma da flor de Callas, onde as linhas do vaso são 

feitas para realçar e apoiar a leveza da flor. 

A seguir imagens de dois vasos em destaque dos designers Léo Capote e 

Marcelo Stefanovic (Outra Oficina) e de Paulo Goldstein, feitos especialmente para a 

Galeria Nicoli.  

Figura 68 - Vasos da Galeria Nicoli 

    
Vaso Funil do Estúdio Outra Oficina (PA +3)     Vaso Strelizia de Paulo Goldstein(1\5). 

Fonte: http://galerianicoli.com.br/Design-Arte-Design-colecionavel/. 
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A Galeria Nicoli apostou no design colecionável, durante seus quatro anos de 

existência, realizou um trabalho intenso e foi capaz de unir projeto e produção limitada e 

assinada. Foi a primeira galeria de design no Brasil que reconheceu, expôs e patrocinou 

o trabalho dos designers brasileiros que trabalham com o design com status de arte.  

4.3.3.2 Carpenters Workshop Gallery 

Outra galeria importante e reconhecida é a Carpenters Workshop Gallery, que foi 

aberta em 2007, no distrito de Marais em Paris. Os proprietários são Loic Le Gaillard e 

Julien Lombrail. O pilar do empreendimento foi a percepção do design por meio do 

prisma da arte, isto é, considerar o designer como artista - e design contemporâneo 

como arte - esse era o “novo conceito” (KOVACS; EDELKOORT; SUDJIC, 2017, p. 08). 

Nessa perspectiva, as fronteiras entre as duas manifestações se diluíram e 

seus dois criadores da Carpenters Workshop Gallery, Lombrail e Le Gaillard, 

tornaram-se inflexíveis quanto à exigência da produção ser feita em edições de oito 

peças, mais quatro provas de artistas, seguindo o legado da tradição da escultura 

em bronze. Em seu acervo consta uma lista de mais de trinta designers e seus 

trabalhos são exibidos regularmente em suas filiais localizadas em Nova York, 

Londres, Paris e São Francisco, além de outras feiras internacionais nas quais 

participam anualmente (KOVACS; EDELKOORT; SUDJIC, 2017).  

Uma de suas primeiras exposições importantes foi a Metal. A mostra 

apresentou um grupo de designers já reconhecidos e outros entrando no mercado. 

Foram eles: Ron Arad, Franz West (1947-2012), Jean Prouvé (1901-1984), Ingrid 

Donat e Vincent Dubourg, todos apresentando trabalhos forjados em metal 

(KOVACS; EDELKOORT; SUDJIC, 2017).  

Figura 69 - Buffet em Metal de Ingrid Donat 

 
Fonte: https://www.carpentersworkshopgallery.com/works/consoles/console-rhinocros/. 
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Lombrail e Le Gaillard, afirmam: “criamos todas as oportunidades possíveis para 

colocar o trabalho de nossos artistas nas melhores coleções do mundo” (KOVACS; 

EDELKOORT; SUDJIC, 2017, p. 42). Participamos das melhores feiras de arte e design 

do mundo, incluindo a Feira Europeia de Belas Artes, Design Miami/Basel, PAD Londres 

e Paris, Zona MACO (México), Arte Abu Dhabi, Expo Chicago e outras em Pequim, 

Xangai, São Francisco, Bruxelas, Genebra, Mônaco e Joanesburgo (KOVACS; 

EDELKOORT; SUDJIC, 2017).  

Os dois curadores têm sob sua tutela designers de todo o mundo, tais como: 

Atelier Van Lieshout, Sebastian Brajkovic, Maarten Bass, Andrea Branzi, Nacho 

Carbonell, Wendell Castle (1932-2018), Vicenzo De Cotiis, Ingrid Donat, Vladimir 

Kagan, Mathieu Lehanneur, Nendo (Oki Sato), Robert Stadler e os únicos 

representantes brasileiros os Irmãos Campana, entre outros nomes do design 

internacional.  

Neste contexto das feiras de arte e design, fica a convicção de um real 

amadurecimento da atual geração de criadores internacionais e brasileiros e o 

fortalecimento do elo entre linguagem, expressão e execução, por meio de um repertório 

que se amplia para além de influências estilísticas e se aprofunda em métodos próprios. 

O impacto desses eventos para os designers contemporâneos diz respeito a 

gerar contatos, contratos, compras, vendas, etc. e mostra como um objeto pode 

transcender e nos levar a uma jornada de experiência no design, numa esfera 

contemplativa, capaz de mover e transformar, alcançar e tocar tanto o público em geral 

quanto os colecionadores. Como resultado disso, as galerias, as feiras e os salões de 

design estão ativamente envolvidos na produção de obras limitadas e assinadas criadas 

pelos designers.  

4.3.3.3 Projeto Curatorial no Museu da Cadeira Brasileira (MuC) 

O Museu da Cadeira Brasileira (MuC) foi oficializado em 2016 e tem como 

objetivo promover, incentivar e divulgar a cultura, as artes, a preservação e conservação 

do patrimônio cultural e material da “Cadeira Brasileira” em seu amplo sentido antrópico.  

Em 2017, O MuC realizou sua primeira exposição temporária intitulada “Cadeiras 

contam histórias: da marcenaria portuguesa à produção industrial brasileira”, a convite 

do Museu de Artes e Ofícios, em comemoração ao dia da Indústria, com o apoio do 

Sistema FIEMG da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).  
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A exposição ofereceu aos visitantes uma imersão no universo do objeto cadeira e 

privilegiou a compreensão desta peça como princípio básico de sua existência, expondo 

peças que datavam desde a chegada das primeiras cadeiras trazidas pelos 

portugueses, até peças atuais. Fizeram parte da exposição cadeiras do Museu da Cúria, 

com destaque para a cadeira estilo D. José utilizada pelo Papa João Paulo II na Praça do 

Papa em Belo Horizonte, em sua vinda ao Brasil em 1980. A exposição passou pela 

criatividade e ecletismo de peças artesanais em modelos variados, figurando cadeiras 

das primeiras fábricas brasileiras como a Móveis CIMO S/A, a cadeira de Filippo Gelli, 

com destaque para primeira cadeira patenteada no Brasil, em modelo dobrável.  

Figura 70 - Vista geral da Exposição: Cadeiras contam Histórias 

   
Fonte: https://www.instagram.com/museudacadeirabrasileira/?hl=pt-br. Fotografia Samuel Mendes 

Outra parte da exposição foi composta por um conjunto de cadeiras assinadas 

pelos principais nomes do design nacional como Jorge Zalszupin, Sérgio Rodrigues, 

Joaquim Tenreiro, entre outros, marcando o modernismo no Design Brasileiro. 

Destaque para a poltrona assinada por Oscar Niemeyer. A exposição também abrigou 

um número significativo de cadeiras feitas pelos designers contemporâneos mineiros, 

representantes da nova safra criativa do design nacional. 

Faz-se importante aqui apresentar o trabalho da autora dessa tese como 

curadora de uma exposição realizada no MuC. A própria existência de um museu de 

cadeiras já mostra que, num contexto de capitalismo artista, os locais de arte tornaram-

se híbridos e não nos servem como referência única para distinguir design e arte. Esses 

espaços aproximam e fundem esses dois campos, o campo do design e o campo da arte. 

Porém, é importante lembrar que locais instaurados para a arte, tais como museus, 

galerias e espaços culturais, na contemporaneidade também abrigam exposições de 

design. Há inúmeros museus especializados em design difundidos em todo o mundo, 

tais como: Vitra Design Museum (Alemanha), Design Museum (Londres), Victoria and 
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Albert Museum (Londres), Design Museum Holon (Israel), Museu do Design e da Moda 

(Portugal), Central Museum de Ultrecht (Holanda), Cooper Hewitt Smithsonian Design 

Museum (NY), Stedelijk Museum (Amsterdã), entre vários outros.  

No caso específico da exposição aqui apresentada, houve exibição de peças 

únicas, protótipos, peças industriais e peças em edição limitada. As peças fazem um 

convite à fruição e sugerem a diluição das fronteiras entre arte e design, onde a chamada 

novíssima geração transita muito facilmente entre essas várias manifestações.  

Em sequência às atividades do Museu deu-se a apresentação da sede do Museu 

da Cadeira Brasileira (MuC) inserida no BH Design Festival (28 de maio a 08 de junho de 

2019), evento que teve o objetivo de divulgar o potencial criativo de Belo Horizonte e 

apresentar o poder da inovação e da criatividade por meio da ótica do design, em suas 

múltiplas manifestações.  

O Festival contou com uma série de atividades espalhadas por toda a cidade - 

como circuitos temáticos, feiras de arte, oficinas e outros. A exposição “A Cadeira e a 

Poesia”, foi uma dessas atividades e apresentou o Salão Vivacqua, um casarão de 1909 

projetado pelo arquiteto Edgar Nascentes Coelho (1853-1917), espaço que é sede do 

Museu.  

Figura 71 - Matéria no Jornal Estado de Minas 

 
Fonte: MARINA, 2019, p. 08. 
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O salão foi lugar de poesia e de saraus, residência da família Vivacqua que veio 

de Cachoeiro de Itapemirim e chegou a Belo Horizonte nos anos 1920. Na época, 

Achilles Vivacqua, um dos 15 filhos de Etelvina e José Antônio Vivacqua foi 

diagnosticado com tuberculose, por isso vieram atrás do clima terapêutico de Belo 

Horizonte. O Salão abrigou inúmeros encontros, fazendo parte do importante 

movimento cultural de Minas e do Brasil. Os poetas Carlos Drummond de Andrade59
 

(1902-1987), Pedro Nava60
 (1903-1984) e Achiles Vivacqua61

 (1900-1942)  são apenas 

alguns dos personagens que doaram ao Salão, o espírito e a aura artística que compõe 

sua atmosfera. O Museu localiza-se na Rua Gonçalves Dias 1218, próximo ao Circuito 

Cultural da Praça da Liberdade.  

Figura 72 - Sede do Museu da Cadeira Brasileira 

 
Fonte: LEMOS; GUERRA, 2019, p. 90. Foto de Pedro Sales. 

O projeto curatorial e a pesquisa destinada à informação e dados de conteúdo e 

                                            
59

 Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por 
muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX e um dos principais poetas do Modernismo 
Brasileiro.  

60
 Pedro Nava (1903-1984) foi médico e escritor que participou da geração modernista de Belo 

Horizonte, considerado o maior memorialista da literatura brasileira. 
61

 Aquiles Vivacqua ou Achilles Vivacqua (1900-1942) foi poeta e escritor mineiro. 
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do espaço foram realizados por Adriana Dornas62
 e João Caixeta63. A proposta 

conceitual da exposição era unir cadeira e poesia. Com o conceito da poesia como fio 

condutor, elaborou-se o conteúdo da exposição e o processo para obtenção de uma 

unidade na mostra “A cadeira e a Poesia”. A responsabilidade pela montagem da 

exposição, a elaboração dos textos, a apresentação e a divulgação foram minimamente 

pensadas para proporcionar maior proximidade e visibilidade entre as peças e o público. 

É importante aqui destacar a fala de Castillo (2014) ressaltando que a curadoria é 

elemento fundamental nas exposições atuais, a autora complementa que a curadoria: 

tem por objetivo determinar o conteúdo da exposição, normalmente obtido por 

meio de agrupamentos e articulações de semelhanças ou diferenças visuais 

ou conceituais que as obras possam revelar. [...] seja ele, cronológico, formal, 

conceitual ou processual, sempre estará relacionado a um discurso condutor 

capaz de conferir unidade à exposição (CASTILLO, 2014, p. 34).  

O desenvolvimento do projeto e a intenção da exposição levaram em 

consideração diversos condicionantes tais como: espaço, equipamentos, design 

gráfico, iluminação, cores, aspectos criativos, sons, músicas, efeitos sonoros, 

experimentações virtuais, estudos de lay out, tudo isso auxiliando a reforçar a 

experiência e a percepção do espaço.  

A seguir apresentam-se os primeiros esboços do conceito da exposição, 

distribuídas nas sete salas existentes no Salão Vivacqua. 

Figura 73 - Estudos e primeiros esboços do conceito da exposição  

  
Fonte: esboços de João Caixeta. 

Para estabelecermos uma relação entre os objetos e o espaço expositivo, 

                                            
62

 Designer, professora e curadora de Design Contemporâneo do Museu da Cadeira Brasileira 
(MuC).  

63
 Designer, professor, diretor e curador de Design Moderno Brasileiro do Museu da Cadeira 

Brasileira (MuC).  
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estudos de lay out com seus fluxos possíveis e esperados foram executados. A definição 

do layout foi um dos principais quesitos que foram desenvolvidos, no sentido de obter a 

reunião de objetos, a sinalização a provocação necessária na relação com o expectador. 

Caso contrário, poderíamos ter imprevistos na ordem de associação do conteúdo e 

pontos de desinteresse no espaço pela disposição das peças.  

A seguir apresenta-se o detalhamento do lay-out desenvolvido pela equipe de 

curadoria e a planta executada pela arquiteta Luciana Guizan. 

Figura 74 - Planta com Estudos de Lay-out da Exposição  

 
Fonte: Núcleo de Expografia do Museu da Cadeira Brasileira (MuC).  

Dando continuidade ao detalhamento do conceito de curadoria da exposição, 

faz-se necessário a descrição detalhada de cada sala, que é dada a seguir:  

Sala Um: A sala é sonorizada e neste espaço ocorreram os eventos da 

programação incluindo o sarau, que propôs reviver os antigos saraus literários que 

aconteciam em outros tempos no Salão Vivacqua, com a presença de integrantes da 

família Vivacqua, e as palestras que serão destacadas a seguir.  
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Figura 75 - Abertura com sarau do BH Design Festival no MuC 

       
Fonte: Fotos da autora.  

A seguir apresenta-se a programação oficial de palestras, talks e apresentação 

do Salão Vivacqua, inserida nas atividades do BH Design Festival. Houve divulgação 

nas redes sociais da programação dos talks, desenvolvido pelo Núcleo de Design do 

Muc, composto por Bruno Lobo, Fabiana Senra e Luciana Guizan. Houve também um 

cuidado para selecionar o conteúdo das palestras.  

A escolha dos profissionais, professores, pesquisadores, todos com 

conhecimento em suas áreas de atuação, com a escolha de conteúdos originais que 

revelaram o potencial de pluralidade no âmbito do design.  

 

Programação Oficial / Talks 

28/maio - 20hrs - Abertura  

Sarau com o Grupo André Borges e Banda 

29/maio - 16hrs - Celina Borges  

Escola de Arquitetura - UFMG  

Autora e organizadora do Livro “Casa Nobre” - Talk: Salão Vivacqua e outras casas 

nobres 

30/maio - 16hrs - Marcelina Almeida  

Dra. História - UFMG 

Talk: Cemitério do Bonfim: arte, história e educação patrimonial - o relato de uma 

experiência em curso. 

31/maio - 16hrs - Branca de Paula 

Escritora e Filósofa - FAFICH-UFMG - Talk: “Luz Del Fuego, a Bailarina do Povo”  



 152 

01/junho - 11hrs - A Poesia do Design Contemporâneo 

Bate-papo com os designers: André Ferri, Olavo Machado Neto e Thales Pimenta, com 

mediação da curadora de design contemporâneo do Museu da Cadeira Brasielira- MuC, 

Adriana Dornas.  

Os designers foram solicitados a falar sobre suas obras e o debate discutiu o 

sentido do design autoral contemporâneo, sua importância e sua relevância cultural e 

social. As falas dos designers revelaram suas reflexões sobre a criação e o fazer design 

no atual contexto contemporâneo.  

Figura 76 - Talk com os designers 

 
Da esq. para direita: Thales Pimenta, André Ferri, Adriana Dornas e Olavo Machado. 

Fonte: Foto da autora. 

03/junho - 16hrs - Camilo Belchior 

Me. Design - Escola de Design - UEMG  

Talk: Projeto Revista: Ideia Design 

04/junho - 16hrs - Natália Dornellas 

Publicitária pela PUC | Jornalista pela FUMEC 

Talk: Mídias Sociais nos espaços de cultura.  

05/junho - 16hrs - Giselle Safar 

Me. Prof. História da Arte - Escola de Design - UEMG 

Talk: A cadeira como objeto social 

06/junho - 11hrs - Angélica Adverse 

Dra. Artes Visuais - Belas Artes - UFMG 

Talk: A cidade e a Moda, Belo Horizonte no início do Sec. XX 
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06/junho - 16hrs - Rita Ribeiro 

Dra. Prog. de Pós-Graduação em Design - UEMG 

Talk: Um passeio pelos cinemas de rua de Belo Horizonte. 

Figura 77 - Palestrantes Convidados 

    

    

    
Fonte: Instagram do MuC - Museu da Cadeira Brasileira. 

07/junho - 11hrs - Paulo Alves 

Designer e titular da Paulo Alves Design em São Paulo 

Talk: “Design com afeto”  

Figura 78 - Palestra do designer Paulo Alves 

 
Fonte: Foto cedida por João Caixeta 
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Percebe-se que na organização dos talks levou-se em consideração a 

possibilidade de propor discussões e reflexões pertinentes ao contexto do design, da 

arte, da poesia e áreas afins. Dando sequência a descrição das salas:  

Sala Dois: Na sala está presente a ficha técnica para apresentação de toda a 

equipe que participou e realizou a mostra “A Cadeira e a Poesia”, com o 

desenvolvimento da cenografia, curadoria, pesquisa, consultoria, expografia, produção, 

montagem, vídeos, trilha sonora, fotografias e monitoria.  

Figura 79 - Ficha Técnica da Exposição 

 
Fonte: Foto da autora. 

Sala Três: Destinada à exposição de objetos e fotos pertencentes ao casarão, se 

configurou como a sala Memorabília da família Vivacqua. É importante dizer aqui que 

define-se por memorabilia tudo aquilo que deve ser lembrado: como fotografias, livros, 

filmes e material de pesquisa relacionada aos integrantes da família e dos poetas. Os 

objetos foram escolhidos a partir da memória afetiva e foram colocados para 

contemplação numa vitrine para envolver o espectador e compartilhar as diversas 

lembranças depositadas nos objetos.  
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Figura 80 - Memorabília com objetos da Família Vivacqua 

 
Fonte: Foto da autora. 

Sala Quatro: Exposição de cinco cadeiras de designers convidados. Aqui a 

curadoria assumiu as atividades desde a seleção dos designers e a escolha das 

cadeiras dentro do recorte proposto, que foi sobre o design contemporâneo mineiro. 

Articulando o espaço da sala, tornou-se possível estabelecer um diálogo, 

problematizando conceitos presentes nas cadeiras que possuem características 

radicais, provocativas ou aspectos funcionais que podem ser vistos em uma perspectiva 

mais ampla.  

Figura 81 - Cinco cadeiras Contemporâneas 

 
Da esquerda para direita: (fileira de trás): cadeira Aeon (Alé Alvarenga), cadeira Escória (Thales Pimenta) 

e cadeira Ossa (Olavo Machado Neto). Fileira da frente: cadeira Canoa (André Ferri) e cadeira Planos 

(Juliana Vasconcelos).  

Fonte: Foto da autora.  
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A escolha dos designers para participar da exposição “A cadeira e a Poesia” 

obedeceu critérios para a composição da expografia, fazendo um pequeno recorte como 

síntese do que há de melhor dentro da produção contemporânea mineira de design, 

levando em consideração o grau de protagonismo de cada um dos designers, bem como 

a abordagem temática e a construção conceitual da exposição.  

Fazer a curadoria foi importante porque as peças expostas em muito se 

relacionam com o assunto dessa tese. Tais peças tocam no conceito do Design Arte, 

bem como suas manifestações, que são os protótipos, edição limitada e assinada e 

peças únicas (one-off). A seguir faz-se necessário o comentário de cada uma das 

cadeiras com suas particularidades.  

1- Cadeira Aeon de Alê Alvarenga: a cadeira é um protótipo, confeccionada em 

2015, foi a primeira peça executada para uma empresa moveleira de                   

Belo Horizonte, com intenções de teste da peça. O protótipo da cadeira Aeon 

foi um estudo que serviu para nortear o desenvolvimento da produção e o 

design da cadeira, principalmente para verificar sua volumetria e angulações 

dos pés. O protótipo da cadeira Aeon foi doada ao MuC no ano de 2017, e a 

presença do protótipo da cadeira na exposição contribui para confirmar a 

diluição das fronteiras entre arte e design. Convém observar que, num 

contexto atual, essa cadeira adquiriu um status tradicionalmente dirigido aos 

objetos de arte. 

2- Cadeira Escória de Thales Pimenta: a cadeira apresentada na exposição faz 

parte de uma coleção. Segundo o designer, o nome escória se inspira no 

significado etimológico do substantivo escória: camada desfavorecida de uma 

sociedade; pessoas desprezíveis ou irrelevantes: escória da sociedade. 

Etimologicamente, a palavra escória se originou a partir do grego skatós / skor, 

que significa “excremento”. A cadeira, confeccionada em 2018, conforme 

entrevista concedida pelo designer, “engendra um diálogo com o atual 

momento político turbulento nacional” (PIMENTA, 2018). Com isso pode-se 

afirmar que a peça carrega semelhanças com os “objetos discurso” de 

Gaetano Pesce, se apresentando como um manifesto que dialoga com 

questões sociais, políticas e econômicas, possuindo grande potencial de 

comunicação.  
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Figura 82 - Detalhe da cadeira Escória 

 
Fonte: Foto cedida pelo designer, do fotógrafo Tiago Nunes. 

A peça é confeccionada em tiras de metal com soldas aparentes, no entanto a 

ênfase não se encontra somente na forma, mas também nos significados e discursos 

propostos pela peça. Tudo isso confirma o que Lipovetsky e Serroy (2015) afirmam 

sobre o design no contexto do capitalismo artista. Nessa conjunção o design se     

encontra numa interconexão do racional e do emocional, pois os valores estéticos e 

emocionais são adotados como estratégias. Enfim, o conceito de escória é      

fundamental para a significação da cadeira. Além disso, a cadeira Escória é uma peça 

única (one-off), e revela um alto grau de experimentação. Nesse contexto, por ser peça 

única, a cadeira adquire status de obra de arte, mostrando então a diluição das fronteiras 

entre arte e design. A cadeira Escória apresentada no evento passa a fazer parte do 

acervo do Muc.  

3- Cadeira Ossa de Olavo Machado - o exemplar da cadeira Ossa de 2018, em 

aço carbono com oxidação natural, exposta no Museu faz parte de uma 

produção industrial. O designer Olavo Machado Neto desenvolveu o projeto da 

cadeira para o restaurante Osso, projeto do arquiteto Gustavo Penna, em 

Nova Lima. A peça desenvolvida se inspira na estrutura do esqueleto dos 

animais, o que resultou num “desenho de formas limpas, fortes e concisas, 

sem nada além do necessário para termos um assento firme e confortável” 

(MACHADO NETO, 2018). A presença da cadeira Ossa na exposição contribui 

para confirmar a diluição das fronteiras entre design industrial e Design Arte na 
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contemporaneidade. Convém observar que até exemplares da produção 

industrial podem transitar para um espaço de exposição.  

4- Cadeira Canoa de André Ferri - o trabalho de André Ferri se insere no conceito 

de peças em edição limitada; o designer cria peças autorais assinadas. Nesse 

tipo de trabalho não há limite de produção de peças, mas todas elas são 

produzidas pelo próprio designer em seu ateliê, o que dá um caráter único e 

exclusivo a cada criação. No caso específico não há produção industrial. Por 

essa ótica o designer se insere no conceito de maker, no total sentido da 

palavra. Como já foi apresentado anteriormente nessa tese, os makers são os 

designers que pesquisam, desenham, fabricam e vendem seus próprios 

objetos. No caso de André Ferri, ele trabalha sozinho no ateliê, e é responsável 

por todas as etapas envolvidas, desde a fabricação, até a embalagem da peça. 

A cadeira é executada em madeira maciça freijó com detalhe em latão. O 

designer faz uso das técnicas de marcenaria tradicional. Enfim, o trabalho de 

André Ferri transita entre o design e a arte.  

5- Cadeira Planos de Juliana Vasconcelos - no caso específico, a designer cria 

seus projetos, mas não os executa pessoalmente. A cadeira Planos não é peça 

única, no entanto, trata-se de uma peça assinada. A Cadeira Planos é 

produzida em painéis maciços de Mogno africano provenientes de florestas 

plantadas, sendo um material nobre e sustentável. Simultânea à exposição do 

MuC, ocorreu na Galeria Murilo Castro, também em Belo Horizonte, durante o 

BH Design Festival, a exibição de uma instalação feita com várias unidades da 

cadeira Planos. Essa simultaneidade demonstra as diversas possibilidades do 

Design Arte no atual contexto contemporâneo. 

Interessante observar que, durante o Design Festival, a cadeira Planos foi exibida 

em dois espaços: o MuC e a galeria. Espaços esses que tornam possível a existência do 

Design Arte. A peça possuiu uma linguagem que dialoga com a arquitetura, usando 

planos em apoios e encaixes, que foram ressaltados na instalação executada por 

Juliana Vasconcelos. Nessa instalação o valor estético foi explorado e se revelou uma 

ambiguidade entre escultura e design, provocando no espectador a necessária reflexão 

sobre a diluição das fronteiras entre design e arte. 
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Figura 83 - Cadeira Planos na Galeria Murilo Castro 

 
Fonte: https://www.twgram.me/tag/khayawoodsgroup/. 

Simultaneamente nessa sala, por meio de uma malha tensionada, foram 

projetadas na parede as 156 cadeiras da exposição que foi realizada no Museu de Artes 

e Ofícios em 2017. Na figura a seguir os dois curadores Adriana Dornas e João Caixeta, o 

idealizador do BH Design Festival, Renato Tomasi, e os designers com suas respectivas 

cadeiras no dia 28 de junho, dia da abertura da exposição.  

Figura 84 - Profissionais e designers envolvidos no projeto 

 
Da esquerda para direita: Renato Tomasi (idealizador do BH Design Festival), Adriana Dornas (curadora 

de design contemporâneo do MuC), André Ferri (designer), João caixeta (diretor e curador de design 

moderno do MuC), Juliana Vasconcellos (designer), Olavo Machado (designer) e Thales Pimenta 

(designer).  

Fonte: Foto da autora. 

https://www.twgram.me/tag/khayawoodsgroup/
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Assim, ao pensar esta exposição, entre todos os desafios curatoriais, em maior 

ou menor intensidade, o grande desafio foi mostrar que o design é antes de tudo uma 

ponte entre as diversas áreas do conhecimento. Organizar, sistematizar e levar as 

informações ao público, indicando os caminhos possíveis para as diversas 

possibilidades do Design Arte contemporâneo no universo do capitalismo artista em sua 

terceira fase, permitiu revelar toda a beleza e complexidade das peças expostas, 

superando as convenções e expondo objetos poéticos, que uniram objetividade e 

fantasia.  

Sala Cinco: homenagem à Família Vivacqua com exposição fotográfica em 

molduras antigas e textos aplicados nas paredes. A sala cinco teve como finalidade 

apresentar os poetas que fizeram parte dos saraus literários e contribuíram para o 

panorama literário mineiro com grande relevância no cenário cultural brasileiro. Todos 

os integrantes da família que residiram no Salão Vivacqua foram apontados, 

distinguidos e destacados nominalmente.  

Abaixo do quadro de Aquiles Vivacqua. Como licença poética, encontra-se uma 

cadeira com um pássaro em destaque, em referência ao sabiá laranjeira, caído do ninho, 

criado pelo poeta.  

Figura 85 - Sala Homenagem a Família Vivacqua 

   
Fonte: Foto da autora. 

Sala Seis: exposição virtual com totens apresentando imagens em 3D das cinco 

cadeiras expostas na sala quatro. A técnica de holograma foi escolhida para estreitar, 

criar e potencializar um relacionamento mais participativo, fazendo com que os 

visitantes pudessem visualizar as cadeiras de forma lúdica por outras perspectivas, em 

animação. Os alunos do SENAI-CEDETEM, coordenados pelos professores Wesley 
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Santana e João Henrique Teixeira, sob supervisão de Luiz Campolina, realizaram a 

projeção em posse da modelagem 3D fornecida pelos designers. A adoção deste 

dispositivo digital contribuiu para uma experiência mais interativa dos visitantes com as 

cadeiras expostas.  

Figura 86 - Tótens com as cadeiras em técnica de holografia 

 
Fonte: Foto da autora. 

Sala Sete: Sala dos Apoiadores, destinada à divulgação do Museu da Cadeira 

Brasileira (MuC) e de seus parceiros, colaboradores e apoiadores da Mostra “A Cadeira 

e a Poesia”, que foram Khaya Woods, Templuz, Sistema FIEMG e a Escola de Design 

(UEMG).  

Figura 87 - Parceiros, colaboradores e apoiadores da Mostra 

 
Fonte: https://www.twgram.me/tag/khayawoodsgroup/. 
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Do lado externo foi colocada uma cadeira em escala 2,5:1 com dimensões 

gigantescas de 2:10x1x1:20 metro, para que as pessoas da rua pudessem interagir com 

a cadeira. A interação se deu de forma participativa e intensa, fazendo com que os 

visitantes, os transeuntes e as diversas pessoas tivessem liberdade de aproximação 

com a cadeira. As dimensões colossais do objeto evidenciava o caráter conectivo da 

peça maximizando assim a experiência e o diálogo entre a mostra e o público. 

Figura 88 - Interação do público com a cadeira gigante 

   

    
Fonte: https://www.instagram.com/museudacadeirabrasileira/?hl=pt-br. 

Entende-se que, no exercício profissional dessa exposição, o processo envolveu 

uma perspectiva crítica, histórica e poética de diferentes designers com linguagens 

distintas. Nós curadores pesquisamos, contextualizamos e compartilhamos o nosso 

olhar, o que permitiu apresentar as trajetórias particulares de cada um dos designers 

participantes da Exposição “A cadeira e a Poesia”. Isso possibilitou criar conexões e 

estabelecer um diálogo harmônico entre as peças, revelando a criatividade e os 

elementos provocadores presentes em cada um destes designers. O viés curatorial 

alinhavou a poética dos diferentes designers e as questões relacionadas à gênese 

criativa, experimentação e provocações estéticas de cada um deles. Estas são algumas 

das reflexões suscitadas no desenho curatorial dessa exposição. Diante do que foi 
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exposto anteriormente, é interessante incluir as palavras de Castillo:  

[...] o curador amplia as questões colocadas pelo artista ao confrontar suas 

obras com o espaço de vivência e/ou „convivência‟. E, assim, partindo de um 

ponto de vista, identifica vertentes, agrupa dados, cria conexões, visando 

passar ao público o sentimento ou sentido provocados no encontro com a obra. 

Porém, sabedores de que toda perspectiva artística é subjetiva, observamos a 

existência de métodos curatoriais distintos [...] Talvez aqui encontremos a 

resposta acerca da real função do curador: qual artista ou poeta, o curador 

reinventa poéticas em busca de tocar a essência das coisas (CASTILLO, 2014, 

p. 42).  

Pode-se dizer, de uma maneira geral, que a curadoria deve realizar uma 

concepção responsável que requer muito envolvimento, pesquisa, colaboração, 

relacionamento e diálogo tanto com os artistas, com os designers e com o público. Com 

isso a curadoria desempenha um papel importante na produção de cruzamento de 

informações e de experiências que facilitam suas práticas e faz com que o público tenha 

a sua disposição mostras com maior qualidade.  

Significa dizer que a exposição em si já é uma prática artística, uma prática 

criativa e um projeto de design. A articulação entre arte e design como parte de uma 

experiência estética, e o próprio trabalho curatorial, já trazem a vertente de união. A 

instigante relação entre a prática artística e o projeto de design é fundamental para a 

dinamização de um novo estatuto narrativo no design. Essa interação permite 

contextualizar o design como elemento provocador de uma experiência e de uma prática 

de projeto. Com isso é possível transcender os limites entre arte e design e inserir o 

design no campo da cultura. No campo curatorial do Design Arte, as atividades se dão 

cada vez mais entre esses dois territórios, e a diluição de fronteiras permite que a arte e o 

design encontrem menos imposições e faz com que os dois campos se alimentem 

mutuamente, criando outras linguagens e novos estatutos de projeto e de criação. 

Diante dessa afirmação, serão mostradas, a seguir, as diversas atividades 

desenvolvidas pela equipe do MUC, durante todo processo de desenvolvimento e 

montagem da exposição: “A Cadeira e a Poesia”.  
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Figura 89 - Desenvolvimento e montagem da exposição com a equipe de design do MuC 

  

  

          
Fonte: Fotos da autora. 

Toda a parte gráfica foi desenvolvida pela equipe de design do MUC, composta 

por Bruno Lobo e Fabi Senra, com estudo tipográfico, papelaria, impressões, aplicações 

de textos em cada sala. A seguir o detalhamento da parte gráfica.  
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Figura 90 - Convites do sarau e abertura da Exposição 

    
Fonte: Equipe de design do MUC. 

Os adesivos são parte da divulgação que busca o abraço e a proximidade com o 

público, podendo ser aplicados instantaneamente na própria roupa, cadernos, agendas, 

etc. Foram distribuídos para que os visitantes pudessem se aproximar e interagir 

dinamicamente, havendo então por parte do visitante uma experiência menos passiva.  

Figura 91 - Estudo dos Adesivos 

 
Fonte: Equipe de design do MUC. 

Para reforçar e estreitar os laços entre a cadeira e a poesia, foi desenvolvido pop 

cards, que ofereceram informações ao público sobre as cadeiras expostas, sobre os 

designers e os poetas, dando condições de ampliar os conhecimentos sobre as peças 

exibidas. A identidade visual gráfica para peças volantes segue os padrões visuais 

adotados tanto na expografia quanto nas peças criadas para as mídias sociais.  
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Figura 92 - Pop cards com as cadeiras e as poesias 

  

        

  
Fonte: Equipe de design do MUC. 

Não há exposição sem um trabalho de curadoria e, da mesma forma, não há o 

conteúdo de um museu ou galeria sem esse mesmo trabalho. A curadoria se faz por 

meio de expressões, projetos e compreende uma dinâmica ampla e diferenciada, 

marcada muitas vezes pelo rompimento de fronteiras, mas também pela integração 

entre as diversas áreas presentes nesse campo. Devido a sua complexidade, exige o 

diálogo e a inter-relação com outras linguagens e outros campos de conhecimento. Uma 

curadoria se constitui numa amplitude de caminhos, onde questões transdisciplinares 

se constituem como fundamento para o incremento de uma curadoria.  

É importante dizer aqui, que a questão transdisciplinar é uma modificação de um 

campo em relação ao outro. A transdisciplinaridade é capaz de produzir uma interação, 

um diálogo que busca alcançar e alterar a percepção, cognição ou comportamento. A 

transdisciplinaridade é por si só profundamente integradora. Com isso, à medida que a 
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arte se expande e se ramifica pelo design há uma modificação de um campo em relação 

ao outro, assim cresce a demanda pela figura do curador.  

Dentre as várias questões gerais possíveis para abordar contemporaneamente a 

prática curatorial, atenho-me a questionar: o que se modifica quando o design se 

encontra com a arte? O que da arte é trazido para o design que altera a percepção de 

ambos? Tudo isto foi detalhado no tópico Hibridismo sísmico (4.2), com as formulações 

propostas por Heinich (2014), e atrevo-me a afirmar que essa interação revolucionou e 

deu um sentido transformador para a dimensão prática de ações curatoriais, pois, 

quando uma cadeira vira objeto de museu, a sua função primária passa a ter um campo 

para fruição estética. Eis a mágica que o Design Arte proporciona.  

Relembrando rapidamente o que Heinich (2014) e Schneider (2010) propuseram 

diante dos paradigmas da arte contemporânea que vão se reverberar e atingir o design 

contemporâneo, e que vão alterar a percepção de ambos, descrevo alguns a seguir: (I) a 

diversificação de materiais utilizados pelos artistas e designers para confecção de suas 

peças; (II) as mediações feitas por curadores, críticos de arte, marchands, donos de 

galerias, que são os atores envolvidos nos círculos de reconhecimento que, por sua vez, 

são os museus, colecionadores, e o público em geral; (III) a internacionalização da arte e 

do design que permite novas práticas de coleção; (IV) o trabalho experimental que 

permitiu a criação e confecção de peças em grupos; (V) o desligamento da produção 

industrial em série permitindo a produção de peças únicas e/ou pequenas séries; (VI) o 

uso dos meios de comunicação e novas tecnologias empregados intensivamente, entre 

outros. Evidentemente não me proponho a dar conta de toda essa complexa situação 

aqui explanada, mas, ao apresentar o significativo diálogo entre a arte e o design, foi 

preciso rever conceitos o que possibilitou ao público outras percepções. Nesse 

sentindo, a interferência da arte é fundamental para que a transposição dos limites entre 

o design e a arte possam determinar ações curatoriais, construindo uma linguagem 

própria e transformadora.  

E para perceber como os paradigmas do design contemporâneo realizados por 

essa novíssima geração de designers incorporaram os critérios utilizados pela arte e por 

áreas afins, Lontra (2017, p. 20) afirma: “[...] novas tecnologias trouxeram designers, 

videomakers, matemáticos, cientistas da computação e diversos outros profissionais 

para o universo da arte. [...] criando assim um mercado em expansão [...]”. 

Com isso, a própria figura do designer como criador foi posta em questão quanto à 

reflexão sobre seu papel, suas funções e suas experiências estéticas, ao adotarem 
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dinâmicas num contexto de culturas híbridas. No século XXI, a ideia do Desin Arte como 

instrumento de laboratório de pesquisa estética foi transmutado, e pode ser agora 

realizado e apresentado em edições limitadas, assinadas, em peças one-off, em 

protótipos, e outros, compreendendo que as fronteiras entre arte e design tornaram-se 

turvas, e em alguns casos até desapareceram.  
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5 O DESIGN DA NOVÍSSIMA GERAÇÃO: DENTRE OUTRAS, UMA LINGUAGEM 

CONTEMPORÂNEA NACIONAL 

Para falar da novíssima geração do design brasileiro é necessário compreender o 

conceito de maker, uma vez que esses designers navegam nas águas das edições 

assinadas e limitadas. O movimento maker se reinventa e se reposiciona era da 

fabricação digital, isto é, na hipermodernidade destacada por Lipovetsky e Serroy (2015) 

e encontra-se na terceira fase do capitalismo artista, alcançando assim, infinitas 

possibilidades de customização e individualização na confecção de suas peças. Um 

ponto relevante que deve ser destacado desse movimento, é que nem todos os         

makers alcançam o Design Arte, pois, nem todos são legitimados pelos atores 

envolvidos no Design Arte, tais como: as galerias, os marchands, os museus e outros 

atores que atuam neste segmento. Porém, é importante compreender todos os fluxos 

dessas possibilidades e dessa necessidade de diferenciação, pois os makers são 

profissionais que não precisam ser definidos como designers no sentido clássico da 

palavra. 

5.1 Makers: um ofício redescoberto 

Faz-se aqui necessário abordar um movimento típico da contemporaneidade. O 

Movimento Maker (MM), que é um fenômeno relativamente recente, surgido em 2005 

com o lançamento da revista Make, tendo por volta de 15 anos (GONÇALVES, 2016). É 

importante considerar que ele apresenta variáveis que podem atrasar ou acelerar a sua 

propagação nos diversos pontos do planeta. A intensificação desse movimento se deu 

nos últimos dez anos quando foram criados vários blogues, fóruns, entre outras 

iniciativas relativas ao mundo maker, que permitiram maior velocidade de comunicação, 

com o uso e acesso à Internet que foi capaz de interligar makers em todo planeta, 

acarretando assim, novos paradigmas no universo projetual. Com isso, a divulgação do 

trabalho desses makers adquiriu uma dimensão exponencial. Gonçalves (2016) 

acrescenta: o movimento maker provém da práxis do DIY (do-it-yourself) com a adição a 

esse processo de duas vertentes: “a componente digital e a extrema disponibilidade de 

recursos proporcionada pela Internet” (GONÇALVES, 2016, p. 81).  

É certo que as primeiras referências ao MM surgiram nos Estados Unidos, e as 

últimas publicações sobre o tema se concentrou nos últimos sete anos do século XXI. 
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Gonçalves (2016, p. 117) aponta: “este dado ilustra o hiato compreendido entre as 

primeiras manifestações de uma atividade e o seu reconhecimento”. 

O Movimento Maker denota hoje em dia um potencial transformador da 

sociedade com evidentes implicações nos sistemas produtivos, sendo que essa 

autonomia produtiva é uma característica da fase III do capitalismo artista, que trabalha 

com a retomada da manualidade e do saber prático, estimulando aptidões específicas 

bem como o empreendedorismo, a recuperação de técnicas e saberes esquecidos ou 

em desuso.  

Numa tentativa de definição do termo Jatobá esclarece: os makers são pessoas 

que decidiram pensar, desenhar, fabricar e vender o próprio objeto. São designers da 

era pós-industrial, ou seja, são fabricantes, pesquisadores, estudam novos materiais 

projetam e muitas vezes constroem suas próprias máquinas (JATOBÁ, 2014). Os 

makers são profissionais que não precisam ser definidos como designers no sentido 

tradicional da palavra. 

Com os makers há um renascimento da manualidade e do saber prático, 

fomentado pelo designer e curador de design Peter Hughes chama de diálogo 

continuado entre maker, objeto, materiais e processos, estabelecido pela fusão do 

design com o fazer e com a força da hiperindustrialização e da globalização digital 

(HUGHES, 2013). 

Como afirma Fagbohoun (2014) a produção dos makers é rica em significados, e 

se contrapõe à produção industrial e tenta lutar principalmente: “contra as ineficiências 

dos modelos econômico, social e ambiental que nas últimas décadas se têm revelado 

insustentáveis, conduzindo à exploração de mão de obra, ao esgotamento de recursos, 

e à acentuação da estratificação social” (FAGBOHOUN, 2014, p. 73).  

Com relação a esse contexto o pesquisador e designer português Gonçalves 

ressalta: o Movimento Maker se caracteriza como um movimento de base digital, e 

constrói sua ação com a chamada “net generation”, ou como também são conhecidos, 

os “nativos digitais”. Essa “net generation” apresenta diferentes formas de 

aprendizagem e preferências distintas das outras gerações que os precede, em grande 

parte devido à influência da tecnologia, da Internet e das redes sociais.  

Para o reconhecimento do seu trabalho, e também para venda, os makers fazem 

uso de websites próprios ou utilizam diversas plataformas comerciais presentes no 

planeta. Eles criam os próprios produtos, suas próprias assinaturas e marcas e/ou 

micromarcas. Assim, os makers diversificam soluções que constituem práticas 
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estimuladoras da criatividade, maximizando o envolvimento com os projetos que eles 

desenvolvem. 

Na prática dos makers, há a constatação de que, a partir do final do século XX e as 

duas primeiras décadas do século XXI, os makers atuam de forma a inserir o Design Arte 

em uma rede que trabalha na sua própria promoção. Além disso, eles incluem a 

continuidade das instituições legitimadoras da arte e do design, tais como os museus, 

galerias, e outros. Nessa perspectiva, os designers desenvolvem produções que 

alcançam um público específico e também um maior número de pessoas, por conta das 

mídias sociais ou plataformas específicas que divulgam seus trabalhos conduzindo-os a 

uma significativa dimensão exponencial. 

Os makers fizeram com que fosse atualizado o conceito e o significado do 

designer na contemporaneidade. Eles trabalham, muitas vezes na criação de projetos 

únicos e diferenciados. Em outras palavras, o designer maker atua como autor presente 

e não como figura omitida e impessoal. Dissolvem-se assim todas as barreiras que a 

atividade estabelecia com qualquer outra área de criação.  

Ficou esclarecido que os makers fazem uso de ferramentas digitais, produzem 

em máquinas de fabricação doméstica, mas na verdade, o que realmente muda nem é 

tanto o modo de produção utilizado por eles e sim os autores desses objetos. Com isso é 

interessante resgatar as palavras do escritor e designer Bruno Munari proferidas em 

2007 e adequá-las ao momento atual. “O designer é o artista do nosso tempo” (MUNARI, 

1979, p. 74. Não porque seja um gênio, mas porque, com o seu método de trabalho 

restabelece o contato entre o design e o público; porque enfrenta com [...] competência 

qualquer exigência que a sociedade em que vive lhe faça; porque conhece seu ofício, as 

técnicas e os meios mais adequados para resolver problemas de design. Para reforçar 

as palavras de Munari, Gonçalves afirma:  

o maker é um novo tipo de artesão, um fazedor ligado virtualmente ao mundo. 

Usando a Internet, partilha ideias, contribui noutras, produz e divulga objetos, 

vendendo-os a clientes que procuram bens customizados, peças adaptadas 

aos seus interesses particulares, únicos (GONÇALVES, 2016, p. 87). 

Para demonstrar que isso não é novo e resgata-se aqui, com o designer Enzo 

Mari, um momento histórico. Em 1974, em Milão, Mari lançou um manual 

autoexplicativo, uma cartilha com uma série de instruções na esperança de que as 

pessoas aprendessem carpintaria, mas, uma carpintaria com qualidade em seu 

processo de construção. O seu projeto Autoprogettazione foi apresentado como: um 
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projeto para fazer móveis fáceis de montar usando pranchas e pregos, por meio de um 

menor número possível de etapas (MARI, 1974).  

Figura 93 - Livro Autoprogettazione de Enzo Mari 

  
Fonte: https://www.corraini.com/en/catalogo/scheda_libro/62/autoprogettazione. 

A seguir o designer, em uma de suas performances, demostra como confeccionar 

peças simples.  

Figura 94 - Enzo Mari em performance 

 
Fonte: https://www.designboom.com/design/enzo-mari-autoprogettazione-for-artek/. 

Na compra do manual, Mari pedia que as pessoas enviassem fotos das peças que 

eram confeccionadas. Curiosamente, depois desse manual, Mari cai na maior de suas 

contradições: uma de suas cadeiras foi colocada em produção e as peças produzidas 

foram vendidas por um alto preço. A cadeira que poderia ser facilmente construída em 

casa se tornou uma peça muito cara. No entanto Mari, ainda continuou a ser um dos 

designers políticos mais radicais da nossa história, com um pensamento voltado 

totalmente para a questão da sustentabilidade. 

https://www.corraini.com/en/catalogo/scheda_libro/62/autoprogettazione
https://www.designboom.com/design/enzo-mari-autoprogettazione-for-artek/
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O Movimento Maker retoma o binômio produtor-consumidor na medida em que 

ambos comunicam diretamente, não só no sentido estritamente comercial, mas 

frequentemente numa vertente colaborativa, aprimorando os produtos por meio do seu 

diálogo, os makers frequentemente trabalham de forma colaborativa. Esta atitude 

confere aos makers o estatuto de observadores nos três campos que definem qualquer 

atividade liberal ou produtiva: “concepção (design); manufatura; e marketing” 

(ANDERSON, 2012, p. 87).  

Os autores Javelle e Péché refletem sobre a relevância do MM e reconhecem seu 

enorme potencial e suas repercussões futuras. Sugerem que o poder do movimento é de 

tal modo importante que já está sendo absorvido pela sociedade, transformando-a, 

criando um impacto econômico crescente, principalmente pela não dependência de 

cadeias produtivas industriais.  

Para finalizar, é importante contextualizar que o movimento maker, 

primeiramente, se inseriu em um contexto de mídias digitais propiciada pela sociedade 

de informação. Isso o diferencia dos movimentos de ruptura dos anos 1960 e 1970. Por 

sua vez, o maker, como produtor individual, diante das ferramentas atuais, tornou-se 

capaz de conceber localmente e distribuir globalmente, exercendo o papel de 

empreendedor. Por essa razão, pode-se considerar que o movimento maker propõe 

formas de ruptura típicas do mundo pós-industrial. 

5.2 A confecção de peças em edição limitada e assinada no design brasileiro no 

contexto do capitalismo artista  

A escolha dos nomes dos designers a seguir se deu primeiramente por 

projetarem dentro do contexto do design com status de arte. Além disso foram 

escolhidos pelo grau de reconhecimento de seus trabalhos pelo mercado, em todos os 

seus segmentos: galerias, museus, feiras, casas de leilão. Em resumo, a escolha 

desses nomes levou em consideração o reconhecimento de suas produções, seus 

protagonismos e seus espaços no mercado. Outro critério importante foi o contato que a 

autora conseguiu estabelecer com eles, seja por email, contato telefônico e pessoal. 

Tiago Curioni (2017) é formado em arquitetura e urbanismo, com especialização 

em arquitetura bioecológica e sustentabilidade. Em seu ateliê em São Paulo, o designer 

cria e executa peças de mobiliário, iluminação entre outros, utilizando diversos 

materiais, tais como: cobre, aço, madeira, vidro, onde revela sua produção autoral. 
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O designer é conhecido por seu trabalho no campo do design autoral, e por seu 

processo criativo. Curioni obteve indicação Honorária ao Prêmio Design of The Year 

(2016) com o banco Angel, pela instituição International Association of Designers (IAD) e 

em 2015 foi convidado por Waldick Jatobá para expor na MADE.  

Figura 95 - Banco Angel em diversos ângulos 

  
Peça executado em superfície mineral sólida 

Fonte: Foto doada por Tiago Curioni. 

O banco Angel esteve presente no 2º Circuito de Arte 10 Contemporânea na 

Galeria Murilo Castro, em Belo Horizonte, entre os dias 02 setembro a 07 de outubro de 

2017, na exposição intitulada: a convergência do Design e da Arte Contemporânea. 

Bruno Simões, curador da MADE frisou, numa palestra proferida na Galeria Murilo 

Castro, que o diálogo da arte com o design não é novo e complementou:  

isso foi sendo investigado por importantes nomes das artes, de Salvador Dali
64

 

a Donald Judd
65

, ambos ao longo dos anos 70. Acho que todo artista que se 

conecta com o universo criativo/investigativo para além do pictórico é capaz de 

encontrar esses pontos de convergência, não só da arte com o design, mas 

com a arquitetura, o urbanismo e a sociedade (JATOBÁ, 2017). 

O banco pode ser usado em áreas internas ou externas, e nesse projeto o 

designer se concentrou na concepção de um banco sem fazer uso de suposições 

convencionais. O designer pretendeu demonstrar o poder do “feito à mão” (JATOBÁ, 

2017). O banco propõe uma condição híbrida - a peça é ao mesmo tempo móvel e 

escultura, ou seja, arte e peça funcional. A seguir, a poltrona Savana confeccionada em 

                                            
64

 Salvador Dali (1904-1989) foi um importante artista plástico espanhol surrealista.  
65

 Donald Clarence Judd (1928-1994) foi pintor minimalista norte-americano. 
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vime, feita à mão, foi executada apenas 5 unidades. A peça não usa nenhuma estrutura, 

nem metálica ou de madeira em sua confecção, os galhos de vime são curvados na água 

e depois colados um a um, formando o “tronco da árvore” da poltrona que serve como 

base para o encosto.  

Figura 96 - Poltrona Savana 

    
Fonte: Foto doada pelo designer. 

A poltrona Savana de 2017 se faz numa transposição de uma paisagem natural 

para um móvel que adquire firmeza e grande resistência para se sentar. A poltrona faz 

alusão a um universo orgânico em dimensão tridimensional. Em entrevista, o designer 

relata que:  

a poltrona Savana foi feita com uma pequena fábrica de móveis de vime ao 

lado de nosso estúdio em São Paulo. Tínhamos um ótimo relacionamento com 

os artesãos e propusemos trabalhar em uma peça exclusiva e diferente das 

que produziam. Foi uma imersão completa na técnica e passamos muitas 

horas dentro da fábrica aprendendo e fazendo junto (CURIONI, 2018). 

E complementa sua fala:  

enviamos a poltrona Savana para o Leilão e foi uma excelente surpresa a 

receptividade, uma vez que foi vendida bem acima do valor estipulado. Isso 

nos deu conhecimento para trabalhar e entender melhor o mercado europeu, 

onde hoje temos uma base aberta em Porto (Portugal). Essa estratégia tem 

intenção de emplacar produtos no mercado europeu e aproveitar a excelente 

mão de obra portuguesa (CURIONI, 2018).  
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Mais adiante na Figura 140, pode-se ver o valor que a peça atingiu no Leilão da 

Casa Piazza realizado no ano de 2017. A seguir, a luminária Bubble (apenas 5 unidades 

executadas) é interativa, pois permite inúmeras posições e a esfera em mármore 

(branco ou preto) possui uma haste de latão ou aço inox escovado. A lâmpada é de Light 

Emitting Diode (LED)66
 e o ajuste é feito ao se fazer um movimento rotacional da esfera 

sobre o anel de latão da base. A peça cria um vínculo de empatia que torna mais fácil 

estabelecer uma relação com o objeto. A luminária ganhou o prêmio Gold Design Award 

winner em 2016.  

Figura 97 - Luminária Bubble, 2016 

    
Fonte: https://www.tiagocurioni.com.br/. 

Já a Coleção Life Collection, de 2017, é composta por uma mesa lateral e uma 

luminária. As peças são revestidas em liquen vivo proveniente dos países do norte da 

Europa. O artefato não demanda nenhuma manutenção nem com água e nem poda. A 

mesa lateral tem tampo de vidro e foi criada em parceria com a empresa italiana Benetti 

Home. O material vivo é na cor fúccia e foi executada apenas uma peça (one-off), sendo 

um exemplo harmonioso de comunhão entre trabalho artesanal e tecnologia (CURIONI, 

2018). A peça se torna um objeto enigmático pela utilização do líquen, e nele se 

reconhece a propensão para o Design Arte que caracteriza profundamente a atividade 

desse designer. 

                                            
66

 LED, que significa diodo emissor de luz. 
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A luminária Roof é da mesma linha de objetos “Vivos” executada em chapa de     

aço dobrada e líquen vivo, possuindo duas lâmpadas uma interna, para preservação       

da planta, e outra externa para iluminação do ambiente, o líquen se apresenta na cor 

verde.  

Figura 98 - Life Collection, 2017 

    
Roof Lamp e Life Table (2017)  Detalhe da mesa lateral com o líquen na cor 

fúccia 

Fonte: Foto doada pelo autor. 

Essa peça foi exposta numa mostra coletiva, que ocorreu de 29 de novembro de 

2017 a 10 de fevereiro de 2018, na Galeria Nicoli na exposição de design 

contemporâneo intitulada, Acervo: Luminárias de Autor. Em entrevista, o designer 

relata:  

Possuo duas linhas distintas, uma linha comercial e de produtos em alta 

tiragem e outra autoral. Para os produtos autorais, costumo pesquisar    

artesãos e técnicas ainda desconhecidas ou algum material e tecnologia 

novos e que poderiam ser levados para fins de desenvolvimento de algum 

produto. Isso gera desde produtos com aspecto mais handmade e tradicional, 

como é o caso da poltrona Savana; como produtos que envolvem soluções 

tecnológicas inovadoras, como a Life Collection ou o banco Angel (CURIONI, 

2018). 

A próxima peça é o vaso de flores “Sol que Sua”, executado em vidro soprado e 

aro em latão. Feito em parceria com a Galeria Nicoli de São Paulo, foi confeccionado 

especialmente para a exposição Vasos_BR, um projeto desenvolvido exclusivamente 

para a MADE em 2017.  
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Figura 99 - Vaso Sol que Sua 

 
Vidro soprado e latão, 2017 

Fonte: https://www.tiagocurioni.com.br/. 

A peça tem um aro que apoia o tubo de vidro com circunferência de 40 cm, foi 

confeccionado em edição limitada, apenas três peças. Pode-se perceber que a 

experimentação é um dos fios condutores do processo desse designer, no qual a 

tecnologia viabiliza essas ideias e potencializa a capacidade criativa do designer que é 

instrumentalizada por um conhecimento e pesquisa profunda de materiais. Assim 

pode-se concluir que as peças de Tiago Curioni, luminárias, bancos, mesas e 

objetos são executados em caráter de protótipos, peças únicas, séries assinadas e 

ou lançamentos independentes, tais peças percorrem a confecção do artesanal ao 

industrial.  

Solicitado para descrever sua relação profissional e mercadológica com a 

Galeria Nicoli, Tiago relata:  

atualmente trabalho apenas com a Galeria Nicoli, onde desenho peças 
exclusivas sob um tema e budget (despesas) determinados. Estas coleções 
são em série numeradas e limitadas e comercializadas basicamente com 
colecionadores de arte (CURIONI, 2018). 

O próximo designer aqui apresentado é Léo Capote, que foi mencionado 

anteriormente no item 3.2.1, one-off, com o móvel Petrarca. O conceito de trabalho 

de Léo Capote é de reutilizar objetos já industrializados para desenvolver novas 

peças. 
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Figura 100 - Cadeira Panton, 1960 e Panton Porcas, 2013 

      

    Panton, Verner Panton, 1960.      Panton Porcas, Léo Capote, 2013. 

Fonte: https://www.leocapote.com. 

Para melhor visualização destaca-se a seguir a peça em detalhes executada 

com as porcas soldadas e finalizada com pintura eletrostática. 

Figura 101 - Detalhe da cadeira Panton Porcas 

 
Fonte: https://www.leocapote.com/. 

Uma de suas criações a cadeira “Panton Porcas” de 2013, executados 

apenas três exemplares, é inspirada na cadeira Panton de 1960 do designer 

dinamarquês Verner Panton (1926-1998). A cadeira é executada a partir da união 

por soldagem de 680 porcas e tem dimensão H85 x L48 x 58 cm.  

Nesse contexto, a apropriação da forma da cadeira Panton causa um impacto 

e subverte a noção de autoria. Isso incita uma discussão sobre o papel da autoria. E 

como adverte Sudjic (2010) a peça de Léo Capote, mais especificamente, quebra a 

noção de original e autêntico.  
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A seguir apresenta-se o stand de Léo Capote na MADE 2017 e mostra a 

diversidade de peças que ele tem desenvolvido ao longo de sua carreira, com 

identidade própria e apropriação na combinação de industrial com artesanal.  

Figura 102 - Vista do stand do designer Léo Capote na MADE 2017 

 
Fonte: Foto da autora na MADE 2017. 

No período de 19 de abril a 20 de maio de 2017, na Galeria Nicoli, em São 

Paulo, ocorreu a exposição “Tetraedro e outras estruturas com prego” que marcou a 

primeira individual da dupla da Outra Oficina (Léo Capote e Marcelo Stefanovicz). A 

exposição foi composta por oito peças inéditas - entre banco, cadeira, poltrona, 

espelho, armário, mesa e luminária.  

Segundo o curador, as peças reunidas nessa exposição formam uma coleção 

cuja concepção é a experimentação, com formas geométricas executadas em 

pregos de aço carbono soldadas, com acabamento em pintura eletrostática. As 

peças em forma de pirâmide têm uma geometria forte e ao mesmo tempo leve. 

Todas as peças dessa coleção têm baixo peso, alta rigidez e grande leveza visual. A 

pintura em preto ou branco uniformizou as peças e possibilitou adquirir uma 

linguagem homogênea (SIMÕES, 2017b). 
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Figura 103 - Coleção Tetraedro, 2017 

       
Armário, (2017), uma peça executada (one-off). Mesa lateral com vidro (2017) disponível em 

preto e branco, 8 peças executadas. 

  
Cadeira, (2017), uma peça executada (one-off). Poltrona (2017), disponível em preto e branco, 8 

peças executadas. 

Fonte: SIMÕES, 2017b, p. 3, 8, 11-12, Catálogo Tetraedro e outras estruturas com prego. 

Simões diz sobre o trabalho da dupla: “o repertório figurativo se transforma 

em abstração artística e o design experimental que flerta com a arte „ready-made‟ 

adquire uma narrativa mais estruturada e independente” (SIMÕES, 2017b, p. 02). O 

próprio curador da mostra, em seu texto de apresentação da exposição na Galeria 
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Nicoli, ao analisar o processo e a linguagem poética da dupla, acrescenta:  

A esse intenso processo que mistura experiência, intuição e desejo; que 
mistura a linguagem artística contextual de Marcelo e a inventividade 
frenética de Léo, se adiciona mais uma camada formal que mantém a 
complexidade do trabalho, enquanto adiciona o paradoxo da leveza, da 
clareza, do signo (SIMÕES, 2017b, p. 02). 

O trabalho de Léo Capote mescla tecnologia ao acabamento artesanal 

primoroso, características que balizam o trabalho do designer. Ele vem sendo 

reconhecido e suas peças foram expostas no Museum of Arts and Design (MAD) em 

Nova York com a exposição intitulada: New Territories: Laboratories for Design, Craft 

and Art in Latin America. 

A exposição ocorreu no período de 4 de novembro de 2014 a 5 de abril de 

2015, e contou com mais de 75 artistas e designers latino-americanos, que têm 

produzido trabalhos inovadores e contemporâneos, desde o ano de 2000, 

combinando colaborações de coletivos e design autoral. A curadora da exposição 

Lovery Stokes Sims, comentou sobre a participação dos brasileiros e afirmou:  

Lidar com a contribuição brasileira foi um desafio, pois há uma grande 
quantidade de material de alta qualidade, [...] o que gosto nas peças que 
selecionamos é que mostram o trabalho dessa nova geração que está 
levando o recycling e o upcyling a altíssimos níveis de criação. E isso era 
muito importante [...], pois ajuda a definir um novo momento do design 
brasileiro, possibilitando situar e expandir além do que já é conhecido, e 
assim atualizar a percepção normalmente associada ao „Brazilian design‟ 
(CLEMENCE, 2014). 

Sims ressalta: “O trabalho dos brasileiros tem caráter individual e significativo, 

e juntos formam uma consistente representação do atual momento criativo do design 

made in Brazil “pós irmãos Campana” (CLEMENCE, 2014).  

A peça que foi exposta nessa exposição contou com a opinião decisiva dos 

Irmãos Campana, como relata Léo Capote (2018): “Eles me disseram para não 

pintar [...], deixar na cor natural”. Depois que a cadeira foi finalizada Léo foi 

convidado para desenvolver uma pequena linha e criar uma coleção feita a partir de 

porcas soldadas.  

A seguir uma visão geral da exposição com as peças de Léo Capote em 

primeiro plano. 
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Figura 104 - Vista geral da Exposição New Territories: Laboratories for Design, Craft 

and Art in Latin America 

 
Fonte:  http://madmuseum.org/exhibition/new-territories. 

Consequentemente, Léo Capote participou do concurso de design do Museu 

da Casa Brasileira, da mostra “Marco 500” (2002 e 2003) e do salão D&D Expo 

Center Norte. Hoje, os móveis que cria estão em museus, mostras, galerias, casas 

de Leilão como na Casa Piasa, na França entre outros (LESSA, 2011).  

Outro exemplo de trabalho de Léo Capote é o Armário Colher. A peça de 

2016 é constituída por colheres encaixadas por meio de uma a tecelagem. A obra 

revela a textura de um trabalho feito à mão. Foram executados cinco exemplares 

com dimensões de H170 x L80 x P40 cm acompanhados de um certificado de 

autenticidade da peça.  

O trabalho desenvolvido nessa peça combina arte, técnica, testa os limites do 

material escolhido e resgata processos construtivos de tradição artesanal a partir da 

experimentação e afirmação de sua linguagem pessoal.  
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Figura 105 - Armário Colher, 2016 

 

 

 
Armário Colher (2016) Detalhe do armário Colher 

Fonte: SU, 2017, p. 146. 

Cabe afirmar que Léo Capote desenvolve peças em edições limitadas e 

assinadas, que estão presentes em galerias e museus. Seu percurso profissional é 

ocupado pela longa ligação com a produção autoral e seu trabalho é marcado pela 

dimensão laboratório-ateliê, concentrado na realização de peças únicas ou em 

edições limitadas. Fato é que cada uma das peças desenvolvida pelo designer tem 

destino comum e processos de criação similares. 

Outro designer a ser estudado que trabalha com design autoral é Paulo 

Goldsten. Sua primeira individual foi realizada entre 03 de agosto a 23 de setembro 

de 2017, na Galeria Nicoli. Conhecido por suas peças conceituais, ele desenvolveu 

a coleção Colateral, desenvolvida a partir de fragmentos de cadeiras encontradas ao 

acaso. O designer explora a forma e o material dessas peças achadas. Esse tipo de 

trabalho é também conhecido como objet Trouvé na língua francesa (objeto achado).  

A exposição intitulada “Colateral - exercícios de forma” aborda esse aspecto 

de seu processo criativo - a constante prática da investigação em que transforma os 

mecanismos e funções dos objetos.  
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Figura 106 - Coleção Colateral de Paulo Goldestein 

       
Mochila com alça de madeira Thonet (1\1) Espelho de madeira, latão e vidro (1\1) 

       
Mesa Colateral - vidro, madeira e metal  
(cadeira Bertoia (1\5) 

Armário Colateral (madeira, latão e 
metal) 

Fonte: http://coisaseideias.com/wp-content/uploads/2015/04/design-made-a-milano-bruno-simoes-
09.jpg 

O resultado é um exercício onde se obtém resultados impactantes. Como 

afirma o curador da exposição Bruno Simões:  

a escolha das formas trabalhadas na exposição não segue a lógica pura da 
geometria Euclidiana - do cubo, do cilíndro, da esfera ou da pirâmide - não 
se trata de uma busca logaritma. Muito menos suas reverberações 
etimológicas mais complexas, como é o caso dos emblemáticos artigos 
realizados por Bruno Munari entre os anos 60 e 70, entitulados Circle, 
Square e Triangle, em que o designer italiano atribui a cada forma uma 
qualidade. Aqui a etapa é ainda anterior, mais urgente e intuitiva, uma 
reação à primeira impressão (SIMÕES, 2017a). 

A exposição apresenta um conjunto de seis criações que partem de formas 

conhecidas, como o encosto de uma cadeira Thonet, o assento da cadeira Saarinen, 
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a cadeira Bertoia que se transformam em luminária, mesa de apoio, espelho, 

gaveteiro, relógio e uma mochila. Nelas, o elemento primordial é a forma original que 

inspira a criação, evidenciada sempre pela cor preta, onde elementos pontuais em 

latão e madeira se agrupam para comportar a nova função (SIMÕES, 2017a).  

Todas as peças dessa coleção podem ser vistas como esculturas, nas quais 

aparecem as funções originais de cada objeto. Essas peças sugerem a ideia de 

alteração do estado original do que foi encontrado articulando uma linguagem 

híbrida. Com isso o designer demonstra uma capacidade de projetar voltada para 

dotar o objeto de um potencial emocional e afetivo.  

Convém aqui relatar que a coleção Colateral de Paulo Goldstein tem 

correspondências com o trabalho desenvolvido por Martino Gamp, designer italiano. 

Gamp desenvolveu a coleção 100 cadeiras em 100 dias, no ano de 2007. Ele 

executava uma nova cadeira por dia durante cem dias, reunindo pedaços de 

cadeiras que achava descartadas na rua ou na casa de amigos. Com isso o 

designer gerou híbridos combinando questões formais e funcionais com questões 

sociológicas e semiológicas (GAMPER, 2017). Isso demonstra como os designers da 

nova geração, de diversas partes do mundo, estão em um constante diálogo. Tal 

diálogo é facilitado devido ao acesso a todos os meios de comunicação nas mídias 

sociais, ou nas plataformas abertas.  

Figura 107 - Coleção 100 chairs in 100 days de Martino Gamper 

  
Fonte: http://martinogamper.com/100-chairs-in-100-days-at-ybca-san-francisco/. 

Os objetos de Martino Gamper, bem como os objetos de Paulo Goldestein, 

remetem aos Objet Trouvé do surrealismo, que tem a intenção de causar 

estranhamento. As peças destes dois designers discutem a função de equilíbrio, 
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explora o encontro do luxo com o popular, entre outros.  

O designer colecionou pedaços de cadeiras descartadas nas ruas ou das 

casas de amigos, gerando, com isso, objetos com formas híbridas, poéticas, que a 

princípio causam certo estranhamento. Tais peças apresentam combinações e 

arranjos inesperados, ou, como disse Gamper (2017): “O que acontece com o status 

e o potencial de uma cadeira de jardim de plástico quando ela é estofada com uma 

luxuosa camurça amarela?”.  

O designer se propôs algumas restrições ao desenvolver o projeto: limitar-se 

aos materiais disponíveis e ao tempo disponível, com a exigência de que cada 

cadeira fosse única. E complementa: “a motivação foi a metodologia: o processo de 

fazer, de produzir e absolutamente não se esforçar pelo perfeito. Esse tipo de 

criação era muito mais sobre restrições do que sobre liberdade” (MARTINO ..., 

2017). O projeto foi exibido em Londres em 2007, na Trienal de Milão em 2009 e no 

Yerba Buena Center for the Arts, em São Francisco, em 2010.  

Ao longo do século XX, muitos artistas e designers se inspiraram no 

pensamento de Duchamp e propuseram uma questão: onde começa o design que 

cuida dos objetos utilitários e até onde ele pode ser permeado pela arte? Sobre essa 

questão, o curador da exposição Colateral, Bruno Simões, afirma: 

Essas formas originais encontradas por Paulo são ainda reverenciadas pela 
construção de uma grande escultura fruto da sobreposição das mesmas, 
também em preto, representando o próprio traço ou a pureza do 
pensamento plástico. Através desse elemento o designer alcança uma 
interessante perspectiva poética das formas e incorpora elementos do 
movimento readymade, cunhado por Marcel Duchamp, para dar toques 
surrealistas ao seu ato de fazer (SIMÕES, 2017a).  

Com relação ao relato de Bruno Simões, pode-se acrescentar que a cor preta, 

sempre utilizada nas “peças encontradas” tem a função de dar destaque e, ao 

mesmo tempo, unicidade às peças. Tal código permite gerar uma grande força 

comunicativa e a elaboração de uma linguagem muito simples, imerso num universo 

quase primitivo, de matriz universal de significado.  

Paulo Goldstein participou da exposição Vasos_BR (realizada na MADE 

2017), criando um vaso de flor exclusivamente para a feira. A Vasos_BR foi 

patrocinada pela Galeria Nicoli e contou com a participação de mais nove designers 

contemporâneos que atuam com a produção autoral. Foram executadas três peças 

do vaso Callas em vidro, latão e osso.  
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Figura 108 - Vaso Callas para Galeria Nicoli 

 
Fonte: http://galerianicoli.com.br/pecas/vasos/. 

Paulo Goldstein participou de diversas exposições, tais como: MADE, Galeria 

Nicoli (São Paulo/Brasil), What is Luxury? no Victoria & Albert Museum em Londres 

em 2015, MADE (Milão/Italia) também em 2015, Restless Futures - Central Saint 

Martins [Londres-2015], RED Studios (São Paulo Design Weekend) no Instituto 

Europeu de Design (IED) em São Paulo em 2015, “Skills - Thinking Through Making, 

Telling by Hand”, Nordnorsk Kunstnersenter [Noruega], Scarcity Project, Central 

Saint Martins (London Design Festival), Collect, Saatchi Gallery [Londres], Fixperts, 

Future Everything (Manchester/Inglaterra), entre outros. 

Para finalizar, o curador Bruno Simões faz uma síntese do trabalho de Paulo 

Goldesntein, no ano de 2018. Simões afirma:  

com um estilo único, de pensamento complexo e artístico, o designer 
sempre esteve preocupado com o seu posicionamento e nunca fez 
concessões comerciais que colocasse em risco suas crenças. Uma 
maturidade e confiança que sempre me causaram admiração para além das 
criações. E esses anos desafiadores desde seu retorno ao Brasil parecem 
finalmente ter valido à pena - sua linguagem conceitual finalmente alcançou 
uma audiência para além do colecionismo. Sua série de vasos se tornaram 
populares e agradaram por uma estética ao mesmo tempo elegante e 
complexa, onde o novo caminho por materiais nobres, bem editados, 
funcionou muito bem (SIMOES, 2019b). 

Outro designer a ser apresentado é Brunno Jahara, que nasceu no Rio de 

Janeiro e graduou-se em design pela Universidade de Brasília (UNB). O designer fez 
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pós-graduação no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, na Itália. 

Atualmente vive entre São Paulo e Rio de Janeiro entre seu estúdio e ateliê.  

Ainda sobre esse designer, destaca-se a exposição  iperb lico, que ocorreu 

entre 20 de março e 04 de maio de 2014 no Museu Histórico Nacional no Rio de 

Janeiro, onde foram reunidos os trabalhos produzidos ao longo dos últimos 10 anos 

de sua carreira. A curadoria da mostra foi feita por Marcelo Vasconcellos e a 

exposição ocupou 750 m², em três galerias do museu, exibindo suas principais 

coleções - como Neorústica, Batucada, Multiplástica Doméstica e Palafitas, além de 

várias informações sobre o seu processo criativo e as referências do artista, exibindo 

inúmeros croquis e desenhos (GAIO, 2014).  

Figura 109 - Coleção Multiplástica 

 

 
Fonte: http://www.brunnojahara.com/works%20pages/transatlantica.html. 
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A coleção Multiplástica, de 2012 é composta por peças coloridas montados a 

partir de materiais industriais plásticos, tais como potes e embalagens domésticas. 

As peças são montadas em um eixo de alumínio que forma uma coluna-base para 

sustentação das peças. A coleção tem como peças: luminárias, fruteiras, porta-

objetos, dentre outros, e foi exposta no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de 

janeiro, entre 8 e 11 de novembro de 2012. Alguns itens estão disponíveis para 

venda no Cooper Hewitt Museum em Nova York. 

Ao visualizar a peça, fica evidente o sentido do nome “multiplástica”: objetos 

que possuem como matéria prima vários outros componentes de plástico, tais como 

tampas plásticas de detergente, amaciante de roupas, garrafas de água e 

refrigerantes, bacias plásticas, etc. A coleção aponta para o reaproveitamento e uso 

de peças plásticas.  

Essa coleção suscita o conceito de “subversão” do objeto: Jahara subverte a 

matéria prima (tampas e utensílios domésticos) dando a eles um novo destino e uma 

nova significação. Em outras palavras, diz respeito a uma reinvenção da matéria 

prima e da funcionalidade “original” dos objetos subvertidos.  

As tampinhas, vasilhas e vasilhames se deslocam do seu sentido e uso 

“originais” para compor novos objetos na coleção de Jahara. Para Lang Ho (2010) 

esse exercício de uso e aplicabilidade dos materiais é um marco fundamental do 

pensamento característico do design contemporâneo. Essa coleção instiga o 

espectador a um novo olhar para as coisas encontradas no lixo e cria novas 

possibilidades para os objetos utilitários. As peças são simples, de estrutura leve e 

distantes do universo da produção industrial, alcançando um lugar de produção 

singular e única.  

A Coleção de 2014, Conterrâneos, feita em cerâmica terracota, com algumas 

peças com detalhes em ouro, consiste de pratos, fruteiras, vasos, tigelas, luminárias 

e candelabro.  

O título da coleção (Conterrâneos) indica aquilo ou aquele que se origina da 

mesma terra, conforme Jahara afirma “àqueles que compartilham a mesma 

identidade geográfica”. A coleção sugere, por meio de sua nomenclatura, as 

diversas inter-relações com o material e isso resulta em composições singulares, e 

inúmeras possibilidades de combinações e composições (ROCHA; MOURA, 2015). 
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Figura 110 - Coleção Conterrâneos 

   
Fonte: http://www.brunnojahara.com. 

Essa coleção remete a peças do artesanato brasileiro, que não é específico 

de uma única região: é de todo o território brasileiro. Essa coleção tem aspectos 

comuns com o artesanato do barro, tão presente no Brasil. Ao trabalhar com o barro, 

a coleção de Jahara propõe olhares a partir de perspectivas e significados 

simbólicos.  

Figura 111 - Coleção Transatlântica 

 
Fonte: http://www.brunnojahara.com/works%20pages/transatlantica.html. 
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A convite do diretor criativo da empresa Vista Alegre, o designer francês Sam 

Baron, Brunno Jahara desenvolveu em 2012, para a Vista Alegre, uma tradicional e 

sofisticada marca portuguesa de porcelanas, a coleção Transatlântica, composta por 

pratos, tigelas, bandejas, panelas, serviço de chá e café. O serviço de mesa 

completo tem 70 peças, e o serviço de chá e café têm respectivamente 15 peças. 

Durante três meses, Jahara obteve total licença criativa e acesso aos 

arquivos da fábrica (com 200 anos de existência). O resultado foi uma coleção 

executada pelos artesãos da fábrica, em branco, azul e ouro. As peças celebram a 

união e as diferenças entre Brasil e Portugal, bem como o oceano e a viagem que os 

separa. A coleção, quase inteiramente monocromática, azul e branco, é rompida 

somente pelo detalhe em ouro em sua borda, e mescla signos da cultura brasileira 

(mais especificamente do Rio de Janeiro) com signos da cultura portuguesa.  

Figura 112 - Detalhes da coleção Transatlântica 

  
Fonte: http://allmysisters.com.br/2013/07/17/vista-alegre-brunno-jahara/. 

Os motivos são uma colagem dos elementos que mostram a cultura brasileira 

e portuguesa, usando ícones de um cruzamento transatlântico imaginário que liga 

estes dois países, que compartilham séculos de história juntos. Usando o trabalho 

de azulejo e resgatando várias imagens iconográficas dos arquivos da fábrica, 

Jahara mistura elementos contemporâneos, criando um híbrido de tradicional e 

novo. Nas peças feitas em louça, o autor representa o Pão de Açúcar, a arma, o 

http://allmysisters.com.br/2013/07/17/vista-alegre-brunno-jahara/
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picolé, o cavalo Marinho, entre outros ícones. O prato da Coleção Transatlântica 

recebeu menção honrosa no German Design Awards em 2016. 

Nas peças executadas em louça, com linguagem portuguesa, pode-se 

afirmar: “diferentemente da coleção Conterrâneos, a identidade brasileira se faz pela 

diferenciação do modelo colonizador. Em outras palavras, Jahara imprime marcas 

da brasilidade em uma linguagem tão tipicamente portuguesa”67 (DORNAS, 2019, 

tradução nossa). Essa coleção não se constitui em uma cópia de um modelo 

português. A identidade brasileira se faz presente a partir da diferenciação do 

modelo, e a palavra Transatlântica tão bem traduz a coleção: design brasileiro feito 

em terras portuguesas; identidade brasileira a partir da diferenciação dos modelos 

portugueses. Dessa forma, essa coleção aponta para uma questão em relação ao 

conceito de identidade: ao mesmo tempo diz do Brasil e diz do mundo. 

Bruno Simões, ao falar sobre o trabalho de Jahara, menciona um estilo 

singular, um certo “Tropicalismo” que caracteriza suas coleções. No entanto, a 

percepção do trabalho de Jahara está condicionada ao olhar de quem observa. 

Várias serão as leituras quanto os olhares que se voltam para as questões projetuais 

elencadas por Brunno Jahara.  

A linguagem dos produtos de Brunno Jahara traz reflexões sobre materiais e 

suas características, tais como: a resistência, a transparência ou a opacidade, a cor, 

a qualidade e a superfície. O trabalho do designer propõe novos olhares e várias 

possibilidades de uso do material.  

O designer André Ferri estudou arquitetura e urbanismo especializando-se em 

Design de Móveis. Seu ateliê, situado na cidade de Belo Horizonte, é o local onde o 

designer desenvolve seus projetos. As peças são construídas exclusivamente pelas 

mãos do designer, peça por peça, por meio de técnicas construtivas de marcenaria 

tradicional.  

A primeira coleção a ser apresentada utiliza a memória como ponto de partida 

para contar histórias por meio dos objetos. Em 2018, foi inaugurado o Espaço 

Comum Luiz Estrela, em um prédio de 1913, localizado na Rua Manaus 348, no 

bairro São Lucas, na cidade de Belo Horizonte. O ambiente que esteve abandonado 

por mais de 20 anos, estava em processo de restauração. André Ferri resgata as 

madeiras centenárias do prédio que dão origem à coleção “Memória”, lançada em 

                                            
67

 “Unlike the Compatriots collection, the Brazilian identity is created out of the differentiation of the 
colonizing model. Jahara leaves marks on the Brazilian way in the typical Portuguese language”. 
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junho de 2018 no Espaço Luiz Estrela.  

Figura 113 - Coleção Memória de André Ferri 

 
Fonte: FERRI, 2018b, capa.  

O designer encontrou diversas espécies de madeira, tais como peroba do 

campo, peroba rosa, braúna, jacarandá e maçaranduba. Durante o processo de 

restauro, algumas madeiras perderam a função estrutural pelo desgaste sofrido e 

tiveram que ser removidas. Com essas peças André Ferri desenvolveu sua coleção 

Memória.  

Ao desenvolver a coleção, ele optou pela permanência das marcas do tempo 

nas madeiras, e com isso revela: “consegui preservar detalhes interessantes, como 

furos dos pregos da construção original, algumas rachaduras das madeiras que 

permaneceram e que contam um pouco dessa história” (FERRI, 2019). 

A coleção Memória valoriza a relação entre design, produto e memória. Trata-

se de um modo de transformar histórias de vida e memória em peças de design. O 

designer afirma: “minha inspiração sempre foi direcionada para a madeira e o 

diálogo que posso criar com esse material [...] hoje a marcenaria é meu lugar de 

criação”. O designer complementa: “eu entendo primeiro a madeira para depois fazer 

o design” (FERRI, 2018b).  
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Figura 114 - Visão geral da coleção Memória 

 
Da esq. Para direita: Luminária Costureira, Balanço Gira e Luminária Ó. 

Fonte: FERRI, 2018b, p. 11. 

Cada peça é feita manualmente pelo próprio designer em seu ateliê, com uso 

da marcenaria tradicional, o que dá um caráter único e exclusivo a cada criação. O 

grande diferencial de seu trabalho é o caráter único de cada peça, que transita entre 

o design e a arte. Seu processo de confecção das peças é lento e a manifestação de 

suas ideias é pura expressão da arte.  

Figura 115 - Luminária Memória 

 
Fonte: FERRI, 2018a, p. 33. 
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Outra peça de outra coleção é a cadeira Canoa, desenhada em 2018, 

confeccionada em madeira freijó e latão. A peça exibe um caráter artesanal e seu 

trabalho pode ser percebido como uma alquimia na madeira. Com suas mãos de 

“artífice”, André Ferri tem o poder de manifestar o indizível em suas peças. 

Figura 116 - Cadeira Canoa 

 
Fonte: FERRI, 2018a, p.19. 

A luminária de teto Costureira, em madeira freijó carbonizada, é torneada à 

mão. Possuí tubo em alumínio e contrapeso em latão. O foco de luz pode ser 

alterado girando o tubo. A peça foi premiada com o primeiro lugar no Prêmio Salão 

Design 2018.  

Figura 117 - Luminária Costureira carbonizada 

 
Fonte: Foto doada pelo designer André Ferri. 
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O universo criativo de André Ferri tem um único fio condutor: aquele que 

norteia o design e sua linguagem por meio de peças confeccionadas exclusivamente 

à mão, peça por peça, com técnicas construtivas da marcenaria tradicional. Tudo 

isso se move com força, sensibilidade e essencialidade.  

Carol Gay nasceu em São Paulo e graduou-se em arquitetura pela 

Universidade Mackenzie, em 2000. Participou do workshop „A Construção do Objeto‟ 

ministrado por Fernando e Humberto Campana. Esta experiência, segundo ela, foi a 

gênese do seu processo criativo e sua inserção no mundo do design autoral. A 

designer afirma: “No workshop refleti sobre várias questões além da estética, me 

aproximando do mundo do design, da sustentabilidade, e por fim encontrando meu 

caminho de expressão” (GAY, 2018, p. 02). 

Em 2003, Carol Gay ministrou workshops na Universidade La Sapienza em 

Roma, Itália, no Museu Brasileiro da Escultura (MuBe) e no Istituto Europeo di 

Design (IED) em São Paulo, Brasil. A seguir o folder do Workshop na Universidade 

de Roma. 

Figura 118 - Folder do workshop de Carol Gay na Universidade de Roma 

 
Fonte: http://carolgay.com.br/. 
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Em 2004, foi selecionada, entre oito jovens designers do mundo, para 

participar do workshop “Il vetro temperado per la casa e la ristorazione” na empresa 

Bormioli Rocco, em Fidenza, Itália (GAY, 2018). Em 2006, foi convidada para 

participar da exposição „Wallpaper Global Edit‟, organizada pela revista Wallpaper, 

no Salone del Mobile em Milão na Itália. 

Em janeiro de 2014, Carol Gay entrou para o grupo de design (IN)vasão que 

tem curadoria de Waldick Jatobá que é o criador e curador da MADE, e Jatobá se 

tornou diretor criativo do grupo. O coletivo é composto por designers com diferentes 

formações, e um conceito que os une: a subversão de diversos materiais e objetos 

do cotidiano. O grupo é composto por Carol Gay, Bruno Simões, Léo Capote, 

Marcelo Stefanovicz, Ana Neute e Rodrigo Almeida, a cada ano, o grupo escolhe um 

tema para desenvolver seus objetos. A seguir, uma foto dos integrantes do grupo 

(IN) vasão.  

Figura 119 - Grupo (IN)vasão 

 
Integrantes do grupo (IN)vasão: Carol Gay, Bruno Simões, Léo Capote, Marcelo Stefanovicz (Outra 
Oficina) e Ana Neute 

Fonte: http://carolgay.com.br/. 

O grupo executou a árvore de natal para o Hotel Tivoli Mofarreji em 2016. A 

peça tem 4 metros de altura e foi executada com 600 metros de aço, 300 metros de 

fio e 70 lâmpadas de filamento de carbono (FAILUTTI, 2016). Isto é, os designers 

executam trabalhos sob encomenda e fazem peças únicas. 
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Figura 120 - Árvore de Natal do Hotel Tivoli Mofarreji 

 
Fonte: https://www.facebook.com/pg/brunosimoesarquitetura/posts/. 

No mesmo ano, Carol Gay foi selecionada, entre 28 designers do mundo, 

para participar da feira Ambiente na área Talents - uma plataforma para designers 

em ascensão em Frankfurt na Alemanha. Um exemplo do seu trabalho é a mesa de 

centro Ágata de 2014, executada em edição limitada a cinco peças.  

Figura 121 - Mesa de Centro Ágata 

 
Fonte: http://carolgay.com.br/. 

https://www.facebook.com/pg/brunosimoesarquitetura/posts/
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Outros exemplos são a Luminária Anel (2002/2014), confeccionada com 

mangueira de gás em PVC, aço inox e fita LED (Light Emitting Diode, que significa 

diodo emissor de luz) desenvolvida com o conceito de subversão do objeto e o Vaso 

Raízes executado em edição limitada a três peças e mais a prova de artista, para a 

Galeria Nicoli em 2017, confeccionado em vidro soprado com base em metal.  

Figura 122 - Luminária Anel e Vaso Raízes  

     
Luminária Anel Especial com fecho 
banhado a ouro (2016).  

Vaso Raízes em vidro soprado e base de 
metal (PA+3) 

Fonte: http://carolgay.com.br/. 

Em 2016, Carol Gay entrou para o elenco de designers da Galeria Nicoli e 

teve várias peças em exposição na coleção permanente da galeria. Entre elas, as 

peças da linha Brigadeiro, o vaso de flor Raízes, a linha Régua, a luminária Anel, 

entre outros. Percebe-se que há um crescente grupo de galeristas que está 

estimulando e encorajando experimentos no conceito de produtos únicos (one-offs, 

protótipos e edições limitadas). Vários designers autorais estão comprometidos com 

a experimentação. Eles estão criando novas conexões entre design e mercado, 

explorando atitudes cada vez mais desafiadoras. 

Em 2018, a designer foi indicada na categoria iluminação para o prêmio Casa 

Vogue com a série Cristais de 2017, confeccionada em edição limitada, que tem 

como material as pedras naturais e vidro soprado. A ideia da peça é valorizar esse 

mineral de extrema riqueza presente em solo brasileiro. Por meio de 

experimentações com o vidro soprado, as pedras (ametista, citrino, calcita e quartzo, 

turmalina negra) foram usadas como suporte.  
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Figura 123 - Coleção Cristais 

 
Fonte: http://carolgay.com.br/ 

Finalmente a coleção S.O.M de 2018, destinada a amplificar som de 

celulares. A designer persiste na forma do vidro soprado, linguagem que ela faz 

questão de reforçar. Carol Gay relata: “a inspiração veio da percepção do som junto 

ao vidro” (GUSTAVSEN, 2018, p. 36). 

Figura 124 - Coleção S.O.M 

 
Fonte: http://carolgay.com.br/. 

O repertório de Carol Gay apresenta expressividade e emoção. Em seu 

trabalho confluem elementos culturais e comerciais. Esses dois territórios convivem 

num cenário mercadológico com uma linguagem que propõe um jogo ao observador 

com narrativas cheias de sentimento. São peças em edição limitada.  
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O próximo designer apresentado é Sergio Matos, graduado em Design de 

Produto pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em 2005. Ele abriu 

seu estúdio em 2010 em Campina Grande, na Paraíba, onde executa, com sua 

equipe, seus produtos. O designer trabalha com consultorias em desenvolvimento de 

produtos, trabalhos expográficos, cenográficos, entre outros (MATOS, 2018). 

Seu trabalho é pautado em um conceito mais artesanal e o designer 

desenvolve, com as comunidades locais das regiões norte e nordeste, diversas 

parcerias. O trabalho artesanal é sua característica mais forte e, em sua trajetória, 

ele já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Segundo o designer, ele: 

colabora para fortalecer a imagem do design brasileiro. Abre rotas para a 
difusão do conhecimento, onde a junção do design com o artesanato resulta 
em consultorias dirigidas às comunidades artesãs. Cada experiência gera 
oportunidades empreendedoras e resgata sonhos individuais e coletivos. 
Fortalece, ainda, a crença nas habilidades herdadas dos antepassados e 
projeta a autoestima como combustível para aprimorar riquezas que estão 
na ponta dos dedos, na palma das mãos (MATOS, 2018).  

E acrescenta:  

Mais que função o Design tem o poder de abrigar história, memória e laços 
afetivos. É dessa percepção - forrada com a essência da brasilidade - que o 
designer mato-grossense Sérgio Matos se abastece e nutre o 
desenvolvimento de produtos de mobiliário e decoração. Tudo referendado 
no caldeirão cultural com tempero mestiço. A base sólida da criação finca os 
pés na regionalidade, na identidade que resiste ao tempo e preserva 
técnicas e saberes ancestrais. O feito à mão, com calor humano, estampa o 
selo da originalidade (MATOS, 2018). 

Em uma consultoria realizada para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) da Paraíba, desenvolveu com um grupo de 

marisqueiras e artesãs de Acaú, praia do município paraibano de Pitimbu, peças 

com sobras das cascas de mariscos. Ele confeccionou também utilitários e mobiliário 

a partir do trabalho artesanal.  

A poltrona Acaú, com estética calcária, é feita de cascas de mariscos em uma 

estrutura de arame dobrado, coberta com fio de algodão e protegida por verniz. 

Assim como a fruteira Acaú de 2013.  

A seguir apresentam-se as peças da coleção Acaú.  
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Figura 125 - Coleção Acaú de 2015 

 

   Fruteira Acaú, 2013           Poltrona Acaú, 2013 

Fonte: https://www.sergiojmatos.com.br/. 

A poltrona Acaú se apropria das formas do coral Chifre de Alce, em 

dimensões grandiosas de 130 cm x 140 cm x 90 cm, pesando 60 Kg. Em 2015 a 

peça fez parte da exposição dos designers brasileiros, que a MADE levou para 

Milão. A exposição se realizou no Palazzo Litta no Circuito 5Vie como parte da 

programação do Fuorisalone em Milão. A imagem a seguir mostra o designer com 

sua peça.  

Figura 126 - Sérgio Matos na poltrona Acaú em Milão 

 
Fonte: https://www.mercadodeartedesign.com/. 
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A seguir, o puff Carambola de 200968, apresenta dimensões 50 cm x 45 cm e 

peso de 3,8 Kg. O puff é entrelaçado artesanalmente com corda de poliéster sobre 

aço carbono ou alumínio. A peça recebeu o reconhecimento em 2012 com os 

prêmios iF Product Design Award, na Alemanha, considerado um dos mais 

importantes da área, e o Design Excellence Brazil. Em 2018, o designer recebeu o 

International Contemporary Furniture Fair (ICFF) na categoria Mobiliário Externo com 

o banco Carambola, exibido na feira de Milão.  

Figura 127 - Banco Carambola 

 
Fonte: https://www.sergiojmatos.com.br/. 

Em novembro de 2018, o designer lançou o banco “Nós”, executado 

especialmente para a exposição “Masculino e Feminino”, inaugurada na rede de 

hotéis NH, o Nhow. O designer comenta:  

Discutir as fronteiras entre os gêneros e revelar a união perfeita entre a 
essência feminina e a masculina são propostas da mostra. Foi o único 
estúdio brasileiro convidado a integrar o evento, e ele revela que quis 
retratar em linhas sensuais e contínuas, moldadas no aço tingido de 
vermelho, a delicadeza e o vigor dos sexos (MATOS, 2018).  

O designer acrescenta sobre o banco:  

o design exalta sexualidade na expressa fusão dos corpos. Sutilezas do 
traço sinuoso que evidencia organicidade e vitalidade: masculino e feminino 
configuram o todo, o indivisível. As linhas contínuas do mobiliário para área 
externa dominam a rigidez do aço, projetam volumes e cedem pistas da 
anatomia voluptuosa e sedutora, sem declarar gênero (MATOS, 2018). 

                                            
68

 O banco Carambola é assinado por Sergio Matos e por Cyro Vizgueiro e é produzido em maior 
escala, mas trançado manualmente, resultando num trabalho artesanal, razão dele ser 
apresentado na tese.  

https://www.sergiojmatos.com.br/
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Sua forma ressalta leveza e utiliza referências das regiões norte e nordeste 

com a principal característica do trabalho de Sérgio Matos que é o trançado. 

Figura 128 - Banco Nós 

 
Fonte: https://www.facebook.com/sergio.j.matos/photos. 

A cadeira Cobra Coral, de 2016, possui estrutura de aço inoxidável e é 

revestida com corda naval nos tons inspirados nas cores da cobra Coral. O design 

de Sérgio Matos abriga as mais diversas referências: o trabalho artesanal, seus 

laços afetivos e a tradição do norte e nordeste brasileiros, seu trabalho transmite 

simplicidade, originalidade e encantamento. 

Figura 129 - Cadeira Cobra Coral 

  
Fonte: https://www.sergiojmatos.com.br/. 

O próximo designer é o autodidata Rodrigo Almeida. Nascido em Sorocaba, 

São Paulo, ele atua como designer de mobiliário, de interiores e de moda. É 
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considerado pelos especialistas como um dos maiores talentos brasileiros da nova 

geração.  

O designer tem como ponto de partida para seus trabalhos a cultura 

brasileira, dentro de um repertório contemporâneo e universal. Recentemente o 

Centro Nacional de Artes Plásticas (CNAP) Francês, órgão do Ministério da Cultura 

responsável pelas aquisições dos museus franceses, adquiriu a cadeira Yamamoto 

(2009), para acervo permanente do museu Centre Georges Pompidou em Paris. 

Além do CNAP, o designer expõe suas peças nos seguintes museus: Museu das 

Culturas Brasileiras; no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS); no 

Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Desde 2009, colabora com a Nova 

Academia de Belas Artes (NABA) de Milão, onde, além de ministrar workshops, 

participa de projetos e exposições. O designer já fez exposições individuais e 

coletivas como a Endemic (Milão), Entre Noux, para a Maison Christian Lacroix na 

Galeria Patricia Dorfmann (Paris) e Poéticas da Miscigenação, na Galeria Fat, 

também em Paris e no Museu do Design e da Moda (MUDE) em Lisboa. 

Sobre a poltrona Construtivista de 2014, o designer relata que fez a poltrona, 

em jacarandá, para a Galeria Legado Arte. O designer explicou que comprou 

dormentes, mesas com pés quebrados os reprocessou. “Fiz quatro peças ao todo e 

a versão de jacarandá foi um sucesso. A pessoa que comprou pediu para ter 

exclusividade nesse modelo e pagou por isso” (ALMEIDA, 2019).  

Figura 130 - Poltrona Construtivista 

 
Poltrona Construtivista de 2014 

Fonte: http://www.studiorodrigoalmeida.com/. 

Rodrigo Almeida possui espírito crítico e alto grau de exigência em seus 
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projetos. Ele é um incansável pesquisador. Quando indagado pela jornalista e 

especialista em design Regina Galvão, a respeito do Design Arte, ele certificou: “o 

design arte é uma invenção do mercado e não dos designers, acho que foi uma 

invenção da feira Design Miami”. Ele complementa:  

o criativo sempre existiu: Sottssas (Ettore Sottsass, 1917-2007) fazia isso, 
Memphis (grupo italiano de arquitetura e design fundado por Sottssas em 
1981) fazia isso. O trabalho de criação é desenvolver uma linguagem. [...] 
No design, acho mais interessante percorrer todo o caminho: do comércio 
até a arte, e arte no sentido de ser mais conceitual e não de se apropriar de 
uma manifestação artística (GALVÃO, 2017). 

A cadeira África foi lançada em 2009 como peça única. Em 2012, foram 

executados doze exemplares. A peça tem uma estrutura que transmite simplicidade 

e é um dos objetos chave para entender o seu repertório projetual. Suas convicções 

e seu desenho foram ganhando autonomia e se transformaram em um método de 

formas e aplicações do seu design. Dessa forma o designer ultrapassa o plano da 

estética das formas e entra em questões mais abrangentes que tocam a sociologia e 

a antropologia que recorrem à ascendência do povo brasileiro.  

Figura 131 - Cadeira África 

 
Fonte: DUARTE, 2017, p. 132.  

A cadeira África participou da exposição “como se pronuncia design em 

português” que se realizou entre 24 de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 
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2017, no Museu do Design e da Moda (MUDE), Coleção Francisco Capelo, realizada 

no Palácio dos Condes da Calheta, em parceria firmada com a Universidade de 

Lisboa. Catarina Vaz Pinto, Vereadora da Cultura do Município de Lisboa, afirma:  

A exposição apresentou uma visão problematizante do design e da 
economia do Brasil contemporâneo. Mostrou com clareza a complexidade e 
as contradições de um país com uma escala continental que passou por 
uma profunda transformação social durante os primeiros anos deste novo 
século, fugindo de clichês e estereótipos (PINTO, 2017, p. 05).  

Maria Cecília Loshiavo dos Santos (2015, p. 245) complementa: “a cadeira 

África realiza uma síntese de elementos visuais, táteis e de linguagem simbólica 

através da sobreposição de materiais sobre a estrutura”. A autora ainda destaca: o 

mercado brasileiro apresenta grande variedade de opções no que diz respeito à 

produção de móveis: uma produção em escala massiva nos anos 1970-1980, e 

posteriormente a isso, nas décadas de 1990: o mercado passou a apresentar 

diferentes segmentações delimitando algumas vertentes: “o móvel de autor, 

assinado, com canais de venda e faixa de clientela próprios” (SANTOS, 2015, p. 

207). O Design Arte cada vez mais é uma manifestação presente a partir dos anos 

de 1990 e os primeiros anos do século XXI, sendo uma experiência muito explorada 

no design contemporâneo.  

Figura 132 - Cadeiras África na Exposição Como se pronuncia Design em Português 

 
Fonte: DUARTE, 2017, p. 117.  

A segunda edição da cadeira África, executada em 2012, segundo o curador 
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da exposição Frederico Duarte (2017, p. 133), “é um produto mais depurado na 

forma, sofisticado nos materiais e comercial na ambição”. Ele descreve que a 

cadeira integra a primeira coleção da marca ITENS, criada por Rodrigo Almeida em 

2016, para promover a criação e comercialização de seus projetos, e também de 

outros designers brasileiros contemporâneos. Duarte (2017, p. 133) complementa: 

“as duas cadeira são testemunhas da evolução de uma carreira, mas também da 

inscrição de um designer em diferentes contextos culturais e mercados de 

consumo”. 

Pode-se falar também da cadeira Barraco, projeto executado em 2015, que o 

designer expôs na MADE de Milão em 2015. A peça se configura em sobreposições 

de placas de compensado curvadas, que representa a estética do improviso. O 

próprio nome da cadeira faz alusão às favelas brasileiras. 

Figura 133 - Cadeira Barraco 

    
Cadeira Barraco (2015) 

Fonte: http://www.studiorodrigoalmeida.com/. 

O curador da exposição Frederico Duarte apresenta o designer Rodrigo 

Almeida no catálogo da exposição “Como se pronuncia design em português” da 

seguinte forma: 

Rodrigo Almeida é o mais cerebral dos designers brasileiros de mobiliário. 
Os seus móveis apresentados em revistas e galerias de design por todo o 
mundo, questionam noções universais como conforto, significado e gosto. E 
revelam também as texturas, as cores, as matérias e as intricadas raízes da 
cultura brasileira (DUARTE, 2017, p. 133). 
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É interessante aqui ressaltar que Rodrigo Almeida se lançou no mundo do 

design primeiramente pelo mercado da moda. As cadeiras Kawakubo e Rei (2009), 

ambas peças únicas (one-off), são uma homenagem a Rei Kawakubo, designer de 

moda japonesa, fundadora da grife Comme des Garçons, que é um dos maiores 

nomes da moda mundial. As duas cadeiras compõem uma forma que lembram o 

kimono, a veste japonesa, e nos fazem refletir sobre como suas peças muitas vezes 

parecem escultura. Suas cadeiras são artísticas, inesperadas, emotivas, verdadeiras 

esculturas, dessa forma Rodrigo Almeida consegue modificar, com seu trabalho, a 

percepção do observador.  

Figura 134 - Cadeira Kawakubo e Cadeira Rei 

  
Cadeira Kawakubo e Cadeira Rei, ambas de 2009 

Fonte: http://www.studiorodrigoalmeida.com/pit-bulls-light. 

Em 2013, o designer foi convidado para confeccionar luminárias e vasos para 

a comemoração de 10 anos da galeria Legado Arte. As peças foram desenvolvidas 

em cerâmica, com a intenção de criar um contraponto com o acervo de cerâmicas 

europeias que a galeria já tem em seu acervo. A exposição “Coleção Herbário” 

apresenta 20 peças assinadas e datadas pelo designer. São peças únicas, 

texturizadas, modeladas e pintadas à mão. 
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Figura 135 - Vasos e Luminárias da Coleção Herbário 

  
Peças cerâmicas e Luminárias Broto Amarelo, Broto Vermelho e os pendentes Cipós 

Fonte: https://casavogue.globo.com/Design/noticia/2013/08/ceramicas-de-rodrigo-almeida.html. 

A exposição “Coleção Herbário” fez parte do calendário oficial da Design 

Weekend em 2013 e se configura como um retorno às origens de seu trabalho pois, 

além da moda, no início de sua carreira, ele produzia cerâmicas.  

A cadeira Catingueira (2016), desenvolvida na Ilha do Ferro em Alagoas, em 

parceira com Zé Crente, foi confeccionada para a mostra Afluentes que aconteceu 

em agosto de 2016 na galeria Legado Arte, durante a Design Weekend, em São 

Paulo. A cadeira lembra a estética naif69 e foi confeccionada com pequenos troncos 

pintados à mão. A ideia foi unir os designers e artesãos que moram na beira do Rio 

São Francisco, no sentido de buscar um diálogo entre as diferentes manifestações.  

O trabalho de Rodrigo Almeida tem uma suavidade e leveza na prática e nos 

resultados, além de revelar uma potencial e complexa miscigenação da cultura 

brasileira. A sua vontade de inovar, de arriscar e de implementar novos modelos e 

conceitos faz com que ele trate suas peças como verdadeiras esculturas. Marcelo 

Rosenbaum, o coordenador desse projeto, afirma: “[...] o que a gente vai apresentar 

ao mundo? Repetir um modelo lá de fora? Acho que não. Devemos propor um novo 

modelo” (DUARTE, 2012, p. 59). E a linguagem alcançada por Rodrigo Almeida 

consegue totalmente propor esse outro modelo.  

                                            
69

 A palavra naïf é um termo francês que significa ingênuo ou inocente; é um conceito que designa 
artistas autodidatas que desenvolvem uma linguagem pessoal e original, portanto, a “arte naïf” é 
uma arte de natureza pueril que demonstra uma criatividade autêntica baseada na simplificação 
de elementos decorativos, é uma arte espontânea, pura, poética e colorida (DEMPSEY, 2003, p. 
120). 



 212 

Figura 136 - Cadeira Catingueira e designers e artesãos 

   
Artesãos e designers do projeto Afluentes. Da esq. para direita Maria Amélia Vieira, Petrônio Farias e 
Anjos, Dalton Costa, Jasson, Rodrigo Almeida, Zé Crente, Rodrigo Ambrósio e Valmir Lessa.  

Fonte: https://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2016/06/ilha-do-ferro-nova-marfa.html. 

Para finalizar, pode-se dizer que o trabalho de Rodrigo Almeida se define pela 

apropriação e por descontextualizar os objetos da vida cotidiana, com uma produção 

múltipla e difícil de ser rotulada. Como o próprio designer afirma: “sou conceitual, 

pois tinha necessidade de criar um vocabulário”. Em seu trabalho ele apresenta um 

espírito poético, com uma dose de inocência e romantismo, e não teme nada 

enquanto avança em sua estética contemporânea e universal. O designer gera, 

assim, valor cultural aos produtos, matérias-primas e técnicas construtivas que ele 

utiliza.  

Pode-se entender que a produção atual do design brasileiro, num tempo em 

que predominam a liberdade formal, os cruzamentos criativos e a indefinição de 

fronteiras, fica difícil impor qualquer rótulo. Com esse potencial infinito, a nova 

geração de designers brasileiros obtêm resultados formais ilimitados.  

Cabe aqui resgatar o pensamento Flusser (2007) quando relata que nem 

sempre designer e artista foram indivíduos distintos na confecção e execução de 

seus trabalhos. Já Martins e Martins (2013) afirmam que o principal motor 

transformador desses dispositivos é a subjetividade do designer ou artista que, 

afinal, é quem revela a essência desse esforço.  

Com isso o designer conseguiu “inventar” ou construir o seu próprio 

repertório, independente de soluções utilitárias. Chaimovich (2009) curador do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo afirma: “ao explorar formatos livres de 

https://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2016/06/ilha-do-ferro-nova-marfa.html
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restrições funcionais, tornou-se um criador de produtos com identidade estética 

própria. [...] a tendência autoral no design de hoje leva o criador de objetos utilitários 

a aproximar-se de modo crescente do artista” (CHAIMOVICH, 2009, p. 05). 

Deve-se, portanto, destacar que a novíssima geração de designers brasileiros 

cada vez mais, se consolida no espaço do Design Arte por meio desse hibridismo 

sísmico. E com essa linguagem articulam-se diversos atores que tradicionalmente 

não estavam ligados ao design. Reiteram-se aqui os cinco atores: galeria, museu, 

marchand, curador e designers.  

Faz-se interessante aqui mencionar o trabalho da embaixada do Brasil em 

Tóquio, que para divulgar os designers brasileiros (tanto dos mestres do design 

moderno, quanto da geração de design contemporâneo), desenvolveu com a 

estética mangá, revistas em quadrinho em formato digital nas quais protagonizam os 

designers brasileiros (a série possui edição trilíngue em japonês, português e inglês 

sendo divulgada nas redes sociais pelo perfil @brasembtokyo). Esse trabalho 

começou no setor de imprensa da Embaixada Brasileira em Tóquio, na época ainda 

sob o comando de André Corrêa do Lago, que chefiou a embaixada entre 2013 e 

2017, e foi o primeiro brasileiro a integrar o júri do Prêmio Pritzker de arquitetura. 

André Corrêa do Lago sempre atuou para que a arquitetura e o design brasileiros se 

tornassem mais reconhecidos no Japão.  

Figura 137 - Material divulgado pela Embaixada Brasileira em Tóquio 

 
Fonte: https://www.olhares.news/manga-design-brasileiro/ e https://www.instagram.com/brasembtokyo. 

O trabalho divulgado pela Embaixada Brasileira no Japão apresenta o design 

brasileiro estruturado em três segmentos. Os Masters of Design, que homenageia os 
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grandes nomes do design brasileiro. Os Living Legends que são os designers 

consagrados que estão em atividade; e a Next Generation que é a novíssima 

geração. Isso reforça o reconhecimento destes designers pelo mercado nacional e 

internacional. Já houve a publicação de 12 designers: Joaquim Tenreiro (1906-

1992), Lina Bo Bardi (1914-1992), Sérgio Rodrigues (1927-2014), Geraldo de Barros 

(1923-1998), Giuseppe Scapinelli (1891-1982), Ricardo Fasanello, Oscar Niemeyer 

(1907-2012), Paulo Mendes da Rocha, Jorge Zalszupin, José Zanine Caldas (1919-

2001), Irmãos Campana, Cláudia Moreira Salles e a nova geração com o Guto 

Requena, Carol Gay, Zanini de Zanine, Rodrigo Ohtake, Ana Neute e os 

representeantes do Studio Alva, os irmãos Marcelo Alvarenga e Susana Bastos 

(GALVÃO, 2019).  

Raphael Nascimento, chefe do setor de imprensa e de diplomacia pública da 

Embaixada Brasileira em Tóquio, declara: “Nossa proposta é apresentar aos 

japoneses as faces do Brasil que eles não conhecem. Queremos que esse novo 

universo abra espaço para uma presença ainda maior de produtos brasileiros aqui 

no Japão” (MUNIZ, 2018).  

A seguir, os catálogos da Casa de leilão parisiense Piasa nos anos de 2016 e 

2017. No ano de 2016 foi confeccionado um catálogo bilíngue francês/português. 

Figura 138 - Catálogos Piasa 2016 e 2017 

   
       Design do Brasil, 2016        Design + Art do Brasil, 2017 

Fonte: SU, 2016, 2017. 

O leilão foi realizado em duas datas em anos diferentes: no dia 7 de julho de 

2016, intitulado: o Design do Brasil (1940-2015) e no dia 13 de dezembro de 2017, 

intitulado: Design + Art do Brasil. A curadora Sophie Su integrou no lote de leilão 

peças de design moderno brasileiro e design contemporâneo. Ela relata: “concebi a 

exposição justamente para que o público pudesse entender o design brasileiro em 
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sua globalidade. [...] A ideia era poder mostrar a grande variedade e a grande 

riqueza que tem o design brasileiro, tanto vintage quanto contemporâneo” (SU, 

2017, p. 05). 

No ano de 2016, os designers brasileiros obtiveram reconhecimento e a 

legitimação de seus trabalhos. Percebe-se que todas as estimativas de preço foram 

superadas.  

Figura 139 - Peças dos designers brasileiros no Leilão Casa Piasa 

Ano de 2016 - Design do Brasil 

 

 
 

115 

ƒ Léo Capote (XX-XXI)Mesa 
Picareta 

Result: 6770 € 
Estimation: 4500 / 6500 € 

 

 

 
 

123 

ƒ Brunno Jahara X tables 
Result: 18956 € 

Estimation: 13 500 / 17500 € 

 

 
 

125 

ƒ Carol GayLuminaria Cactus 
Result: 1354 € 

Estimation: 1500 / 2500 € 

 

 

 
 

126 

ƒ Carol Gay- Vaso Bola 
Result: 541 € 

Estimation: 800 / 1000 € 

 

 

 
 

135 

ƒ Sergio J Matos (XX-
XXI)Poltrona Bodocongó 

Result: 5416 € 
Estimation: 4000 / 6000 € 

 

Fonte: SU, 2016.  

Para contribuir, é importante citar aqui Bourdier. Esse autor ampliou, a partir 

da década de 1960, estudos relevantes no campo da sociologia e antropologia, 

aprofundou os temas sobre mercado de bens simbólicos, que se tornaram 

referências para as diversas ciências humanas (SETTON, 2008).  

https://www.piasa.fr/en/products/l-o-capote-x-x-x-x-i-mesa-picareta_1516626939_5a65e3fb818e0
https://www.piasa.fr/en/products/l-o-capote-x-x-x-x-i-mesa-picareta_1516626939_5a65e3fb818e0
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-x-tables_1516626941_5a65e3fd62d0e
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-x-tables_1516626941_5a65e3fd62d0e
https://www.piasa.fr/en/products/carol-gay-luminaria-cactus_1516626941_5a65e3fdc3442
https://www.piasa.fr/en/products/carol-gay-luminaria-cactus_1516626941_5a65e3fdc3442
https://www.piasa.fr/en/products/carol-gay-vaso-bola_1516626942_5a65e3fe06ecd
https://www.piasa.fr/en/products/carol-gay-vaso-bola_1516626942_5a65e3fe06ecd
https://www.piasa.fr/en/products/sergio-j-matos-x-x-x-x-i-poltrona-bodocong_1516626944_5a65e4000e2a1
https://www.piasa.fr/en/products/sergio-j-matos-x-x-x-x-i-poltrona-bodocong_1516626944_5a65e4000e2a1
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Figura 140 - Peças dos designers brasileiros no Leilão Casa Piasa 

Ano de 2017 - Design + Art do Brasil 

 

 
 

107 

ƒTiago Curioni 
Result: 12294 €  

Estimation: 5500 / 7500 € 

 

 

 
 

119 

Brunno Jahara (né en 
1979)Ensemble de six objets de 

table 
Result: 3380 € 

Estimation: 1000 / 2000 € 

 

 
 

137 

ƒAndre Ferri (né en 1990) 
Result: 956 € 

Estimation: 700 / 900 € 

 

 

 
 

158 

ƒ Leo Capote et Marcelo 
Stefanovicz - Outra Oficina 

Result: 2049 € 
Estimation: 1000 / 1500 € 

 

 
 

170 

ƒBrunno Jahara (né en 1979) 
Result: 2458 € 

Estimation: 1800 / 2500 € 

 

 

 
 

171 

ƒBrunno Jahara (né en 1979) 
Result: 409 € 

Estimation: 300 / 500 € 

 

Fonte: SU, 2017. 

O leilão de 2017 também reafirmou o reconhecimento dos designers 

brasileiros e os preços atingiram valores expressivos. Com isso, a partir da 

hipermodernidade, confirma-se a impossibilidade de delimitar a arte e o design, 

mesmo que ainda exista a atuação de instituições como museus, galerias, casas de 

leilão e outros, isto é, o mercado da arte, como instância de legitimação e 

consagração do objeto artístico (BOURDIEU, 2007). O autor aponta a existência de 

instâncias imprescindíveis para a manutenção de um público erudito, capaz de 

dialogar com as teorias e práticas do campo da arte culta. O mercado de bens 

simbólicos adquire uma dinâmica exclusiva, separando as obras de arte legítimas 

das ilegítimas, “de forma que as segundas não ameaçassem a superioridade das 

primeiras” (BOURDIER, 2007, p. 128).  

https://www.piasa.fr/en/products/tiago-curioni_1516624237_5a65d96d24bcb
https://www.piasa.fr/en/products/tiago-curioni_1516624237_5a65d96d24bcb
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-n-en1979-ensemble-de-six-objets-de-table_1516624238_5a65d96e1703a
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-n-en1979-ensemble-de-six-objets-de-table_1516624238_5a65d96e1703a
https://www.piasa.fr/en/products/andre-ferri-n-en1990_1516624239_5a65d96f63922
https://www.piasa.fr/en/products/andre-ferri-n-en1990_1516624239_5a65d96f63922
https://www.piasa.fr/en/products/leo-capote-et-marcelo-stefanovicz-outra-oficina_1516624241_5a65d9710f9b0
https://www.piasa.fr/en/products/leo-capote-et-marcelo-stefanovicz-outra-oficina_1516624241_5a65d9710f9b0
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-n-en1979_1516624242_5a65d9720c8b9
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-n-en1979_1516624242_5a65d9720c8b9
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-n-en1979_1516624242_5a65d9721f364
https://www.piasa.fr/en/products/brunno-jahara-n-en1979_1516624242_5a65d9721f364
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A partir de Bourdier, foi interessante destacar o leilão exclusivo da Casa Piasa 

de peças brasileiras, que se articula como instância de legitimação do objeto 

artístico. Foram apresentados os móveis, luminárias e objetos da novíssima geração 

dos designers brasileiros que participaram do leilão da Casa Piasa, com o valor que 

as peças leiloadas foram arrematadas por colecionadores e\ou apreciadores, nos 

leilões de 2016 e 2107.  

É interessante trazer as palavras de Lipovetsky e Serry (2015) que afirmam 

que o capitalismo artista: 

tem de característico o fato de que cria valor econômico por meio do valor 
estético e experiencial: ele se afirma como um sistema conceptor, produtor 
e distribuidor de prazeres, de sensações, de encantamento. [...] O 
capitalismo se tornou artista por estar sistematicamente empenhado em 
operações que [...] mobilizam os afetos, os prazeres estéticos, lúdicos e 
sensíveis dos consumidores (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 31). 

As peças, no leilão de 2017, também superaram os valores estimados, com 

isso pôde-se perceber que os colecionadores, marchands e galeristas notadamente 

apostaram nessa novíssima geração de designers brasileiros. Assim a economia da 

hipermodernidade, está focalizada em outras fontes de criação, onde os valores e 

gostos estéticos geram prazer, sonhos e emoções nos diversos consumidores, 

assim como, estimulam afetos e fazem sonhar, sentir e divertir, e isso tem um preço, 

que se apresenta em valores monetários. 
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6 DISCUSSÃO: DESIGN - UM CALEIDOSCÓPIO DE PERSPECTIVAS  

Pode-se perceber que as fronteiras tradicionais entre arte e design estão em 

constante convergência. O tema Design Arte faz parte de uma série de exposições, 

leilões, livros, debates, sites e outros. Todos esses eventos despertam a atenção 

para essa forma de se fazer design. Essa convergência entre arte e design está 

prosperando e levando os designers a diversas orientações projetuais. Os membros 

desta novíssima geração de designers brasileiros procuram claramente uma outra 

maneira de fazer suas vozes serem ouvidas. Eles despontam na cena internacional, 

um após o outro, tornando-se designers cujos trabalhos são observados, exibidos e 

coletados pelos museus, galerias, feiras, etc. 

Percebe-se que existe uma crescente articulação dos atores, quais sejam: 

galerias, marchands, museus, colecionadores, designers, em prol de uma agenda de 

valorização e essas ações acontecem no contexto do capitalismo artista 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015) e das culturas híbridas (CANCLINI, 2013), 

momento em que são valorizadas as infinitas possibilidades do design como 

recursos para agregar valor simbólico e comercial às manifestações do design na 

sociedade hipermoderna. 

Nessa tese foi apresentada a trajetória de cada designer brasileiro da 

novíssima geração e seus trabalhos relevantes sob o conceito híbrido do Design 

Arte. É importante dizer que todos eles surgiram na III fase do capitalismo artista, 

isto é, nesse contexto de diluição de fronteiras. Nesse terreno fecundo de projeto, no 

qual o design alcançou a conceituação de Design Arte, os designers brasileiros 

obtiveram um grande reconhecimento internacional com a qualidade de seus 

trabalhos. 

Pode-se afirmar que essa novíssima geração de designers assinala para 

sedimentação das convergências do design com a arte. Entre pontos altos e baixos da 

prolífera e intensa produção dessa novíssima geração, destacam-se as diversas 

possibilidades de apresentação desse design, como por exemplo: o design 

colecionável, upcycling, design de autor, Design Arte, entre outros. Pode-se afirmar 

também que essas manifestações se configuram em diversas formas e possibilidades, 

tais como: protótipos, one-offs (peças únicas), edições limitadas, numeradas e 

assinadas, e outros. Nesse sentido os designers desconstroem conceitos 

estabelecidos nessas atuais formas de configuração. Lipovetsky e Serroy afirmam:  



 219 

Se desenvolvem as peças únicas, as edições limitadas, assinadas e 
numeradas que, recriando a raridade, situam o design no mesmo terreno da 
arte e do luxo. O que tem por consequência a alta das cotações, a explosão 
dos preços que caracterizam o mercado de arte contemporâneo. O design 
incorporou hoje as características da obra de arte (raridade, distribuição em 
galerias, trabalho sistemático de comunicação-promoção), tanto que, tal 
como o mercado de arte, aparece como uma esfera heterogênea entre, de 
um lado, produtos provenientes da grande série e ofertados em salas por 
algumas centenas de euros e, de outro, peças raras de algumas centenas 
de milhares de euros. O design, na fase III, se estende a todos os nichos de 
mercado: do luxo ao low cost (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 168).  

Percebe-se que essa novíssima geração de designers brasileiros desenvolve 

peças para galerias, feiras de arte, museus, etc. Incorporando características das 

obras de arte, destacadas por Lipovetsky e Serroy, que são: raridade, altos preços, 

trabalho de comunicação e a promoção de seus nomes e suas peças. Ainda 

considerando a fala de Lipovetsky e Serroy (2015) na citação anterior, um aspecto 

importante a ser destacado é o elemento comercial também presente nessas peças. 

Por um lado o desejo de exclusividade - inerente ao ser humano - por outro lado, o 

interesse comercial nessas peças ganhou cada vez mais reconhecimento. Galerias 

de arte e design responderam a essa necessidade e o número de eventos e 

exposições realizados neste campo aumentou exponencialmente.  

Essas manifestações presentes no Design Arte que se configuram em 

diversas formas, tais como protótipos, peças one-offs e peças limitadas, assinadas e 

numeradas são considerados originais nesse contexto do capitalismo artista, pois 

adquirem um status tradicionalmente dirigido aos objetos de arte pela sua unicidade 

e grau de experimentação. Para Lipovetsky e Serroy (2015), no capitalismo artista o 

mercado do design é apenas uma pequena parte de um sistema, que inclui o 

consumo, a venda, o prazer e a emoção. Os autores afirmam, ainda, que na III fase 

do capitalismo artista não existe mais o monopólio de criação industrial e que são 

vários os atores que colaboram para incrementar o mercado do Design Arte, tais 

como: os museus, as galerias, os curadores, os críticos de arte, marchands, 

colecionadores, entre outros, e as tecnologias da informação viabilizaram a 

comercialização destes objetos, numa rede planetária.  

Fazendo um paralelo sobre a questão da modernidade e da 

hipermodernidade, Lipovetsky e Serroy (2015) asseguram: “se o design da primeira 

modernidade era construtivista, austero e asséptico, o da segunda modernidade se 

afirma amistoso, feminino, sensível” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 176). Com 

isso, na hipermodernidade o design se caracteriza pela convivência de todas as 
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escolas e todas as tendências, não havendo mais proibições e limites. Os autores 

complementam: o design “coexiste com as audácias mais delirantes e as 

manipulações mais lúdicas” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 181). Pode-se então 

constatar que o design dessa novíssima geração brasileira apresenta diversas 

adjetivações, tais como as formas “lúdicas” de Tiago Curioni; o design “experimental” 

de Léo Capote; os objetos do cotidiano “revisitados” de Paulo Goldstein; o 

“tropicalismo” de Brunno Jahara; o caráter “único e exclusivo” de André Ferri; a 

“poesia” dos vidros de Carol Gay, a “elegância artesanal” das criações de Sérgio 

Matos e a “atitude visceral” de Rodrigo Almeida. Podemos dizer que os designers 

brasileiros apresentados são aventureiros, ousados, alguns abertamente radicais e 

provocativos, outros mais refinados, mas todos com maior ou menor grau de 

liberdade de criação.  Neste sentido, Lipovetsky e Serroy afirmam:  

Quem quiser traçar um quadro do design das três últimas décadas deverá 
multiplicar as rubricas e distinguir uma multidão de correntes. [...]. Não há 
mais escola dominante: a hora é de proliferação, de desregulamentação, de 
mestiçagem dos estilos e dos gostos. Hoje, o estilo não é mais tanto o de 
uma época, que mescla todos os estilos, quanto o dos próprios designers 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.182). 

Recupera-se aqui a interrogação de Lang Ho (2010): “quem poderia esperar 

que estratégias tão pessoais, como a dessa novíssima geração de designers 

brasileiros, iria produzir um modelo para a prática do design no século XXI?” 

Recupera-se aqui também De Masi (2014) que assevera: “esse é o modelo inédito 

de que o mundo necessita”! É preciso destacar que, ainda encontra-se dificuldade 

entre os teóricos e estudiosos do assunto em classificar essas peças, havendo muita 

disparidade entre as opiniões e conceituações. Essas conceituações esbarram na 

diluição de fronteiras e isso dificulta uma categorização rígida, do que é protótipo, 

one-off (peça-única), edições limitadas, numeradas e assinadas, edições especiais, 

edições de luxo, reedições, prova de artista e outros. 

É importante ressaltar que, essencialmente, uma edição limitada é uma 

quantidade limitada de cópias, no entanto, não existe uma definição unívoca sobre a 

restrição exata do número de cópias, pois, esse número é diferente nas várias 

manifestações do Design Arte, como pôde ser visto ao longo dessa tese. Mas, em 

geral, os especialistas são da opinião de que esse número precisa ser limitado. 

Em resposta a essa demanda, a modernidade venceu o desafio da 

quantidade e a hipermodernidade enfrenta o desafio da qualidade na relação dos 
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objetos com a cultura e com o tempo vivido. Lipovetsky e Serroy, elucidam:  

Em nossos dias, os objetos design flertam com a moda, mesclam 
funcionalidade e „tendência‟, conforto e ludismo, presente e passado, 
tecnologia e poesia, aliam intuição e saber-fazer, misturam os estilos, 
cruzam o útil com o simbólico, casam materiais naturais e industriais, cores 
e funções (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 170).  

Ainda nesse contexto pode-se perceber que na fase III do capitalismo artista, 

as peças dos designers brasileiros da novíssima geração estão presentes nas 

galerias, museus, feiras de todo o mundo. E ainda participam deste cenário, 

instituições privadas, marchands, críticos de design e de arte. São nesses espaços 

que os objetos adquirem a chancela de quem promove e distribui essas peças de 

design. Com a diluição de fronteiras entre a arte e o design, e com essa rede de 

comunicação global, o designer, que antes parecia distante, potencializou e 

enriqueceu o mercado do Design Arte.  

Essa terceira fase do capitalismo artista, que se solidificou nas duas primeiras 

décadas do século XXI, é a fase da proeminência da globalização e da multiplicação 

das estéticas, da desregulamentação da antiga oposição entre arte e design. As 

hibridizações se dão em todo o espaço onde se cruzam a indústria, o comércio, a 

arte, e o design. “Na época III do capitalismo artista se esfumam as fronteiras e as 

hierarquias: com o capitalismo artista terminal, o mundo das artes entrou na era da 

desregulamentação generalizada das referências culturais” (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p. 169). 

Assim, nesse contexto, Lipovetsky e Serroy se posicionam em relação ao 

hibridismo e ao capitalismo artista:  

A ascensão de uma cultura de hibridização mesclando territórios e estéticas 
antinômicas: o capitalismo artista terminal se apresenta sob o signo do 
transestético e da desregulamentação generalizada, como mostra a 
evolução do design, pelo qual começamos o exame desta nova face do 
capitalismo criativo (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 158). 

Assim, os designers dessa novíssima geração elegem um design híbrido à 

arte, e nesse hibridismo, se percebe a diluição das fronteiras entre arte e design, 

pois eles incorporaram as relações entre os atores pertencentes ao mundo da arte, e 

com isso realizam exposições em galerias, produzem peças em menor número e 

não abrem mão da questão da Autoria. Em outras palavras fazem um design com 

aquilo que a arte propõe.  
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Esse hibridismo foi aqui chamado sísmico, pois apresentou de forma radical a 

ruptura entre as fronteiras, propondo uma reverberação de ondas que atingem e 

unem a arte e o design. Essas ondas são produzidas pelos designers dessa 

novíssima geração brasileira. Nessa linha de pensamento pode-se dizer que, em 

relação a essa linguagem híbrida, que se sedimenta na terceira fase do capitalismo 

artista, Lipovetsky e Serroy asseguram que: 

Assim é o estágio híbrido, transestético, do design característico do último ciclo 

do capitalismo artista. Depois do grande movimento vanguardista de 

purificação funcionalista das formas, eis-nos no tempo hiperconsumista da 

hibridização dos territórios e das formas. Em nossos dias, os objetos design 

flertam com a moda, mesclam funcionalidade e “tendência”, conforto e 

ludismo, presente e passado, tecnologia e poesia, aliam intuição e saber-fazer, 

misturam os estilos, cruzam o útil com o simbólico, casam materiais naturais e 

industriais, cores e funções (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 170). 

Pode-se afirmar que essas linguagens só são possíveis com a diluição das 

fronteiras entre a arte e o design. Nessa perspectiva arte e design não se opõem, se 

fundem. Essa fusão se encontra mais especificamente no que Lipovetsky e Serroy 

chamam de fase III do capitalismo artista. Com isso os autores asseveram:  

O design não expressa mais uma racionalidade tecnicista de engenheiro e 
não se apresenta mais como uma criação soberana comandada unicamente 
por considerações funcionais e pela exigência de mudar a realidade social. 
Ele procura concretizar em produtos as novas buscas sensitivas de bem-
estar, as expectativas ligadas à escalada da individualização e dos modos 
de vida à la carte. E, no mesmo passo, não cessa de acentuar todos esses 
traços (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 180).  

Interessante aqui dizer que, no mercado do design contemporâneo brasileiro, 

os novíssimos designers, inseridos no capitalismo artista, se reinventaram e 

revelaram uma nova forma de ver e pensar seus objetos, enriquecendo a cultura 

estética. Assim Lipovetsky e Serroy argumentam: “se sustentarmos a ideia de uma 

III fase do capitalismo artista estabelecendo-se a partir dos anos 1980, isso se deve 

à conjunção de todo um grupo de fenômenos tecnológicos, políticos, econômicos e 

estéticos” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 156). 

Atualmente o Design Arte reivindica outros status, não só porque é único, 

devido à escolha de material ou da técnica, mas também porque é projetado e 

assinado por um designer ou credenciado por um museu ou uma galeria. 

Compreendemos desde a década de 1990, que as fronteiras entre arte e design 

tornaram-se turvas, e em alguns casos até desapareceram. Essa presença do 
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designer, tanto pela sua assinatura, pelas qualidades semióticas, subjetivas e 

culturais, foi visto por Cauquelin (2005) como se o próprio designer se tornasse uma 

obra, um “astro” importante na rede que envolve seu trabalho. Pela abordagem de 

Lipovetsky e Serroy (2015), o designer agrega afetividade e emoção ao produto, 

tornando o consumo algo mais prazeroso, e segundo Cauquelin (2005), é uma 

estratégia que envolve a arte e o design no regime de comunicação, voltada para 

promover a marca ou o produto, atraindo o consumidor que se identifique com esse 

designer ou esse produto.  

A fase III do capitalismo artista subverteu a organização fordiana da 

produção, e os makers, que surgiram nessa novíssima geração, se estabeleceram 

numa economia de variedade, de personalização dos produtos, das séries 

assinadas e numeradas (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). E esses autores 

complementam:  

A fase III funciona de acordo com duas lógicas: a primeira é a das grandes 
marcas que difundem um design internacional despojado de características 
particularistas; a segunda vê se multiplicar um design baseado na interação 
do global e do local, do moderno e do étnico, do vanguardismo ocidental e 
das culturas do mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 166).  

Diante disso, a novíssima geração de designers, que se encontra nessa 

interação global/local e nesse vanguardismo descrito por Lipovetsky e Serroy (2015), 

se estabelece com uma estética própria e original. Nesse sentido Domenico de Masi 

refere-se a esse tempo e ocasião de “momento mágico” e certifica: 

Hoje o Brasil se encontra em uma situação única em relação ao seu 
passado e ao seu futuro. Depois de ter copiado por 450 anos a Europa e 
então outros cinquenta os Estados Unidos, agora que ambos os modelos-
mito entram em uma crise profunda, o gigante latino-americano está sozinho 
consigo mesmo, diante do seu futuro. Trata-se de uma questão inquietante, 
que pode dissolver-se na confusão ou pode gerar o modelo inédito de que o 
mundo precisa (DE MASI, 2014, p. 707).  

Pode-se afirmar que o design deixou de ser atividade somente do âmbito 

projetual e adquiriu uma perspectiva mais intelectual. Essa possibilidade, que os 

designers brasileiros da novíssima geração abriram, com virtuosismo técnico e força 

plástica emocional impressionantes, permitiu que os objetos fossem criados e 

produzidos sem quaisquer restrições, com plena liberdade de escolha dos materiais, 

das técnicas e dos conceitos formais. 
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Investigar a novíssima geração de designers brasileiros foi um desafio, uma 

verdadeira aventura acadêmica. Neste sentido, essa pesquisa abriu uma nova 

perspectiva e possuí certo ineditismo, pois as informações que aqui constam 

estavam diluídas, portanto, esse trabalho possui relevância, pois além de agrupar e 

compilar, apresenta análise do trabalho dessa novíssima geração de designers 

brasileiros e mostra a grande força de criação contemporânea nacional. 

A fronteira Arte e Design se apresenta em uma linha tênue e vaga abrindo 

espaço para um discurso crítico. O Design Arte é um segmento que atrai a atenção 

para objetos de design singular. Alguns autores questionam o advento do Design 

Arte, mas de um modo geral os principais intermediários culturais envolvidos se 

sentem desafiados e entendem a importância desses designers e sua relevância 

cultural e social: um novo domínio nasceu com a promessa de permanecer. 

Neste contexto fica a convicção de um real amadurecimento da atual geração 

de criadores brasileiros e o fortalecimento do elo entre linguagem, expressão e 

execução, por meio de um repertório que se amplia para além de influências 

estilísticas e se aprofunda em métodos próprios.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se dizer que o design é hoje uma das mais dinâmicas de todas as 

produções criativas, que acompanhou as transformações do final do século XX e 

início do século XXI. O design, por meio de uma ampla gama de abordagens, muitas 

vezes alimentadas por novas tecnologias e outras vezes simplesmente por pura 

imaginação, faz com que os designers expandam as possibilidades de criação. 

O processo de criação no campo do Design Arte se aciona por meio de um 

conjunto de saberes e técnicas, com história, arte, fantasia, influências culturais, 

habilidades, tradições entre outros. Tudo isso pode ser visto no vibrante mundo do 

Design Arte. O universo do Design Arte é ao mesmo tempo sofisticado e lúdico, 

caracterizado por uma linguagem visual reconhecível que funde arte e imaginário 

com criatividade desenfreada e com uma poderosa interação entre tradição e quebra 

de regras e paradigmas. 

Vimos que, no cenário atual, diversos são os lugares em que o Design Arte se 

estabelece e que esses espaços exploram o imaginário vinculado ao universo da 

arte e do design, e consequentemente, atribuem valores estéticos e emocionais aos 

objetos do Design Arte no mercado. Nesse despertar, os designers apresentam 

idiomas próprios e utilizam materiais singulares ao desenvolverem seus objetos, 

rejeitando algumas vezes o componente industrial do design. Dessa forma se propõe 

um design híbrido como uma outra direção no século XXI. Sabemos que alguns 

precursores já haviam explorado esse caminho. Atualmente esse hibridismo se faz 

com maior liberdade e pouco a pouco, os designers exploram, ampliam e 

compartilham essa convergência entre arte e design, chegando a outros rumos 

projetuais, muito inventivos e criativos. 

Pode-se apontar para os processos de hibridação responsáveis pelas 

combinações entre tradicional e disruptivo, global e local, feito à mão e industrial, 

dentre outras, encontrando nas diversas manifestações fontes artísticas e culturais 

que se encontram em galerias e museus em todo o mundo. Espaços esses que 

reconhecem os talentos de diversos designers do mundo inteiro. 

Cada coleção ou peça desenvolvida por esses designers constrói pontes 

culturais, que nos convidam a ampliar nossa visão de mundo, acenando que a prática 

criativa deve se tornar uma atitude radical. Assim os paradigmas do projetar são 

modificados, a diversificação de materiais, as mediações feitas por curadores, críticos 
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de arte, marchands, donos de galerias, os museus, os colecionadores, o trabalho 

amplamente experimental permitem que os processos sejam seus maiores estímulos. 

Podemos afirmar também que o desligamento da produção industrial em série 

permite a produção de peças únicas e/ou pequenas séries. Essa é a construção de 

um caminho que definitivamente interessa a esses designers.  

Entende-se, portanto que esses processos são transformadores no momento 

em que o designer utiliza diversos materiais e técnicas, criando assim novos 

símbolos e dando novos sentidos a estes símbolos. Pode-se afirmar que essa 

estética é uma possibilidade dentre tantas outras já exploradas. 

A corrente contemporânea do Design Arte possui agora uma função 

emocional, fazendo com que o objeto transcenda sua função primária e fazendo com 

que as peças nos levem a uma jornada mental, de modo que experimentemos o 

design como um campo contemplativo capaz de mover, transformar, alcançar e tocar 

tanto o público quanto os colecionadores. Com isso, os membros desta novíssima 

geração de designers brasileiros exploram claramente outras opções e outras 

maneiras de se fazer design, cujo trabalho é observado e exibido em museus e 

galerias de todo o mundo. 

O mundo contemporâneo encontra-se em rápida mutação e passou a 

obscurecer as fronteiras e concebe, por meio de várias áreas do saber que incluem 

arte, arquitetura, design, moda, mídias, entre outras e com os desdobramentos do 

Arte-Design introduziram o público a um fluxo constante de objetos que se 

comunicam com outros discursos. As peças apresentam-se carbonizadas, 

emboladas, marteladas, enferrujadas, destruídas, desfiguradas, naturais, entre 

outras. Cada uma expressa a sociedade em reviravolta e confusa, em que a forma 

deve e pode ser desconstruída, onde se desencadeia um debate acalorado sobre o 

sentido e o absurdo do Design-Arte.  

Alguns segmentos não aceitam o advento do Design-Arte, outros se sentem 

desafiados e entendem a relevância cultural e social desse segmento: o que não se 

pode desprezar é que um novo domínio nasceu e veio para ficar. Como resultado, as 

galerias, os museus, os designers, as casas de leilão, os marchands estão 

ativamente envolvidos na produção de peças limitadas e assinadas criadas por 

inúmeros designers.  

O design brasileiro se tornou relevante auxiliado, em grande parte, pelas 

atividades conceituais e curatoriais dos principais intermediários culturais. Essa 
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novíssima geração de designers se encontra num contexto peculiar, onde se movem 

livremente e confortavelmente entre um domínio e outro. Muitas vezes os preços das 

peças são proibitivos e um número escasso de pessoas tem acesso, mas ainda que 

as peças sejam onerosas e não cheguem às massas, o conceito fica difundido.  

Como já foi dito, todas essas ações acontecem no contexto do capitalismo 

artista e das culturas híbridas, momento em que são valorizadas as mais diversas 

produções do Design Arte. O acesso a essas obras é limitado, pois, muitas vezes, os 

preços exorbitantes tornam o mercado excludente, já que somente colecionadores 

abastados podem saborear o que é único e singular nessas peças.  

O segmento do Arte Design tem valorização da assinatura e numeração com 

indicação de peças exclusivas que trazem o nome do designer ou da marca. 

Possuem números de série, indicando serem peças únicas que estão associadas à 

exclusividade. Percebe-se ainda, com a nossa pesquisa, o uso das potencialidades 

das atuais redes de comunicação que promovem a produção, circulação e consumo, 

que envolvem tanto as instituições de legitimação e consagração (museus, galerias, 

etc.) quanto à coexistência de um design audacioso e exclusivíssimo.   

Pode-se então afirmar que o design dessa novíssima geração brasileira por 

meio de interpretações diversas passeia por formas e vocabulários que acrescentam 

unicidade e exclusividade. O designer Tiago Curioni tem um trabalho híbrido de arte 

e tecnologia, que expõe uma outra relação entre o botânico e o técnico, que empurra 

os limites entre arte e design ao extremo e usa uma linguagem formal que é 

delicada, mas ao mesmo tempo atrevida, e algumas vezes, quase ameaçadora. Seu 

vocabulário está enraizado nas formas naturais dos objetos que muitas vezes se 

deixam agir pela natureza, com galhos, tubérculos ou líquens que se tornam um 

banco, uma cadeira ou uma luminária. Críticos de design e colecionadores admiram 

e colecionam suas peças, hipnotizados e atraídos por seu trabalho.  

Léo Capote, adorna arquétipos bem conhecidos, tirando-os do contexto e 

mostrando suas formas, sempre acreditando que isso é uma parte do seu processo, 

onde os materiais assumem o papel protagonista, criando um senso de admiração 

em cada um de nós. Embora o valor simbólico expresso em suas peças supere em 

muito sua função, ele chega a um trabalho sólido, introduzindo uma noção de 

fabulação, onde o infindo é reimaginado. Ele pega peças do passado e literalmente 

dá uma reviravolta que altera, mas nunca desfigura a aparência, aprimorando 

recursos e transformando a realidade.  
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Paulo Goldstein coloca o comum em um pedestal, ressaltando o contraste 

entre os materiais e as formas, chegando a um resultado elegante. Algumas de suas 

peças se lançam no espaço, como se estivessem em um filme de animação stop 

motion, em que os objetos se apresentam como alienígenas capazes de mover e 

transformar, alcançar e tocar tanto o público quanto os colecionadores. Um dos 

temas comum em seu trabalho é o uso de objetos encontrados (objet Trouvé) que 

são ao mesmo tempo móveis, objetos e esculturas. Com suas manipulações, ele dá 

um novo propósito, ou revive a funcionalidade da peça alcançando em seu trabalho 

caráter único e poesia bucólica.  

Brunno Jahara tem um senso inusitado de pensamento e de criação, suas 

habilidades são surpreendentes. Ele desafia as noções de material e acredita que 

vale a pena usar o design para compartilhar os recursos criativos do mundo. 

Tradição e ruptura são onipresentes em seu trabalho, onde um mundo acolhedor, 

inventivo e muito criativo é uma realidade. Suas peças muitas vezes desafiam a 

gravidade, criando ilusão e movimento.  

André Ferri é um mestre, suas habilidades escultóricas são exploradas e seu 

trabalho assustadoramente refinado utiliza técnicas artesanais. O designer faz com que 

as portas estimulantes da percepção se abram. Em sua atividade o impossível se torna 

possível, e a magia se transforma em móveis e objetos elegantes e singulares. Seu ofício 

executado de forma estritamente individual causa emoções, e isso se reflete na figura do 

próprio designer, que ao longo dos anos amadureceu um estilo que mistura sabiamente 

tradição com predicativos de leveza e conforto. A abordagem escultural que ele dá as 

suas peças altera o significado da palavra design. 

Carol Gay utiliza a plasticidade do vidro com uma elegância artesanal, 

delicada e poética, quase mística. Ela encontra uma relação de equilíbrio entre 

artesania e linguagem contemporânea. Suas luminárias com superfícies de vidro 

polidas e brilhantes contrastam com seus suportes pesados e pairam no espaço 

como planetas encapsulados, transmitindo uma tensão com um purismo de forma e 

uma sofisticação de linguagem. 

Sérgio Matos é capaz de sintetizar grandes questões sociais em todo seu 

trabalho. Com intuição preciosa ele alerta incessantemente a sociedade sobre o 

ataque ao trabalho do artesão e seus efeitos sobre a dignidade humana. Seu 

trabalho é um híbrido de história e memória humanas. Ele encontra uma relação de 

equilíbrio entre regionalismo e internacionalização, com peças executadas à mão ele 
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reconstrói uma visão inteiramente nova do artesanato, com rico repertório e peças 

com personalidade. 

Rodrigo Almeida, com sua veia selvagem, possuí um humor sombrio e alterna 

voos de fantasia com momentos de reflexão e capacidade de provocar. Seu trabalho 

é um retrato do tempo em várias dimensões: tempo perdido com remontagens 

desconstruídas, tempo de memória com peças fictícias de um outro tempo 

capturado, e tudo se torna atemporal. Tudo isso ilustrado com críticas afiadas e 

polifonia narrativa. Seus projetos são indisciplinados e nos levam a sonhos 

insondáveis, alguns de seus móveis parecem ter sido recuperados de forças 

primitivas e oníricas. 

Por fim, após a análise e apresentação das características de cada designer 

contemporâneo brasileiro, verificamos que os mesmos são responsáveis por 

movimentarem o mercado autoral brasileiro e mundial, com suas peças, produtos e 

objetos produzidos em escala industrial, ou peças assinadas e numeradas. Eles têm 

por finalidade, a nosso ver, conhecimentos intelectuais, capazes de mover, 

transformar e tocar o público em geral. Após a nossa pesquisa, constatamos a clara 

intenção de cada um dos papeis dessa rede e dos principais intermediários culturais 

ativamente envolvidos. 

O mundo do Design Arte se constitui em um mercado orientado por esses 

intermediários culturais (galerias, museus e marchands), que respondem às 

necessidades visuais e emocionais de colecionadores que procuram pelo único. As 

escolhas dos designers para executar suas peças, são guiadas por suas 

experiências artísticas, que guardam a qualidade dos objetos que estão sendo 

confeccionados. Esses artefatos são concebidos a partir de questões conceituais, 

com isso eles cultivam uma geração de colecionadores orientada pelo Design Arte 

com uma crescente sofisticação do consumidor e sensibilização do mercado. Estes 

designers colocam novos limites e combinam várias disciplinas, ideologias, 

restrições que coexistem no design e na arte. 

Vimos que, no cenário atual, na terceira fase do capitalismo artista, diversos 

designers exploram o design vinculado ao universo da arte, atribuindo valores 

estéticos e emocionais e se diferenciando no mercado. A atual geração de designers 

contemporâneos é múltipla e miscigenada: os designers cada vez mais trabalham 

com peças numeradas e assinadas, ou trabalham em pequena escala próximo ao 

objeto único. 
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A visão do Design Arte é olhar para o design por meio do prisma da arte, 

reconectando as pessoas com a poética dos produtos exclusivos. Assim o design 

contemporâneo rompeu as fronteiras entre arte e design, e lançou uma nova luz 

sobre um tema que permanece na vanguarda. Assim pode-se afirmar que essa 

atitude adquiriu um colorido incendiário explorado na sociedade hipermoderna na 

fase III do capitalismo artista. 

O passado nos instrui e o futuro nos ensinará que, quando os nossos 

sistemas entrarem em colapso, os fundamentos encontrados no Design Arte, com o 

retorno às singularidades locais e regionais, mostrarão que a integridade dessa 

direção permanecerá como uma crença na própria humanidade. Eis assim, o cenário 

do novíssimo design brasileiro. 
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APÊNDICE A - Relatório de Entrevistas 

1. Consentimento e informações prévias 

1.1 Apresentação do Pesquisador 

Meu nome é Adriana Nely Dornas Moura, sou pesquisadora e designer. Meus 

dados para um futuro contato são: tel. (31) 98446 9897, e-mail: 

adrianadornasmoura@gmail.com. Atualmente faço parte do corpo discente do 

doutorado do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado 

de Minas Gerais. O Programa incorpora a Linha de Pesquisa Cultura, Gestão e 

Processos em Design. Para maiores informações sobre o programa: 

http://www.ed.uemg.br/cursos/pos-graduacao-stricto-sensu/doutorado-em-design.  

1.2 Explicação dos objetivos e natureza da pesquisa 

Esta tese de doutorado objetiva investigar e entender como se processa a 

criação no campo do Design Arte da novíssima geração de designers no contexto 

social e cultural brasileiro. Para tanto, iremos pesquisar as teorias que alicerçam 

questões referentes ao design autoral e seus respectivos contextos históricos. Para 

esse balizamento, vamos realizar levantamento bibliográfico sobre o tema, além de 

problematizar o desenvolvimento do design autoral.  

1.3 Informações sobre a entrevista 

Os dados coletados serão utilizados para fins de pesquisa, podendo, 

futuramente, fazer parte de publicações como artigos, apresentações em 

congressos, entre outros ligados à atividade de pesquisa. Quanto à tese, após 

aprovada, deverá ser disponibilizada para consulta na biblioteca da Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG). 

As pessoas escolhidas para entrevista são designers, arquitetos e 

pesquisadores relacionados ao tema.  

1.4. Consentimento 

O consentimento para a aplicação das entrevistas foi dado mediante 

agendamento prévio com cada um dos profissionais, por meio do envio do roteiro da 

entrevista para pré-análise. Caso alguma resposta tenha sido avaliada como 

“assunto sigiloso”, os entrevistados tiveram a liberdade de não respondê-la. 
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APÊNDICE B - Roteiro da entrevista com os Designers  

Nome do Entrevistado:  

Data da entrevista: 

Formação acadêmica: (onde estudou? qual curso fez?) 

1- O que você compreende por Design Arte? 

2- Para você o que é Design Arte? 

3- Quais são os profissionais (stakeholders) que tornam possível o seu trabalho 

circular nos museus, galerias, sites especializados, etc? E como se dão essas 

relações?   

4- Em quais galerias, museus ou outros espaços relacionados ao Design Arte você 

já expôs? No Brasil ou no exterior? 

5- Fale um pouco sobre a receptividade do seu trabalho na casa de Leilões PIASA 

(França)? 

 

Abre-se aqui um espaço para algo que você ache importante dizer, além das 

perguntas formuladas.  
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APÊNDICE C - Roteiro da entrevista com os Teóricos e Críticos de Design  

Nome do Entrevistado:  

Data da entrevista: 

Formação: (onde estudou? qual curso fez?) 

1- Existe diferença entre design autoral e colecionismo? Se sim, Qual? 

2- Você percebe diferença entre design autoral, maker, one –off, dentre outros, ou 

todos fazem parte de uma grande tendência chamada Design Arte? 

3- Indique nomes de designers brasileiros significativos dentro da linguagem do 

design autoral? O que os faz significativos?  

 

Abre-se aqui um espaço para algo que você ache importante dizer, além das 

perguntas formuladas.  


