
Terra, água, fogo e ar. Os quatro

elementos da natureza foram o tema da

mostra “Elementos Suecos”, apresen-

tada pela Embaixada da Suécia e

pelo Swedish Institute na 6ª Bienal

Internacional de Arquitetura, em São Paulo

Winnie Bastian

“A natureza é um tema muito próximo ao espírito sueco, e

os designers se inspiram nela.” A afirmação é da designer

industrial colombiana Margarita Matiz Bergfeldt, radica-

da há sete anos na Suécia. Foi a partir da veneração que

os suecos têm pela natureza que Margarita, curadora da

exposição itinerante “Elementos Suecos”, teve a idéia de

estruturar a mostra, que conta com 84 produtos, a par-

tir dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar. 

A idéia era expor peças de diferentes naturezas e conce-

DESIGN EM QUATRO ELEMENTOS

Suecia Final  10/12/2005  16:34  Page 28



bidas para públicos bastante diversos, de modo a mos-

trar o design sueco da forma mais ampla possível, in-

cluindo desde produtos artesanais a outros altamente

industrializados, passando até mesmo por obras de arte. 

Móveis, equipamentos de segurança, ferramentas, obje-

tos decorativos, embalagens, equipamentos esportivos,

tecidos, meios de transporte, equipamentos para reabi-

litação: o contraste entre os produtos – unificados pela

temática dos quatro elementos – fazia parte da estraté-

gia para mostrar o poder do design sueco, e também

Nas duas páginas, produtos vinculados ao elemento “fogo”. Acima, à esquerda, tecido termossensível: a estampa muda conforme a temperatura,

interagindo com o usuário; design Linda Worbin. Na sequência, o protótipo de equipamento para piquenique Togo combina refrigerador (na parte in-

ferior) e grill (em cima, sob a tampa), tendo ainda espaço para pratos e talheres. Abaixo, Firesteel, emite uma faísca de 3000oC, suficiente para ge-

rar fogo em qualquer temperatura ou altitude – desde que associado a materiais inflamáveis, como papel picado ou serragem. Trabalha com a mes-

ma eficiência quando molhado e pode ser usado como sinal de emergência graças ao alto brilho de sua faísca. No pé das duas páginas, luminária Flam-

ma, design Carl Öjerstam para a rede Ikea. No centro da página ao lado, Melt, objeto em vidro com múltiplas funções: vaso, castiçal, recipiente

para petiscos, centro de mesa; design Margarita Matiz Bergfelt. No alto, vista geral da exposição na 6ª BIA, com a barreira Noaq em primeiro plano
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ressaltar como o design está incorporado ao cotidiano dos

habitantes daquele país, não se restringindo a setores

específicos ou a extratos sociais privilegiados.

A importância do design na Suécia é reforçada pela pro-

moção, em 2005, do Ano do Design, iniciativa do governo

que busca aumentar a consciência, por parte da popula-

ção, da contribuição que o design pode dar à sociedade. ❉

Para mais detalhes sobre a exposição, visite o site:

http://www.nopicnic.com/elementos/Elementos_Suecos.html

Nesta página, itens relacionados ao elemento “ar”. Acima, selos comemorativos ao ano do design na Suécia reproduzem, de forma estilizada, ícones do

design nacional; projeto de Lars Sjöblom. Abaixo, à esquerda, caixa de alimentos desenvolvida por Margarita Matiz Bergfeldt para a Agência Espacial

Européia (ESA): além de extremamente leve (cada quilo enviado ao espaço tem alto custo), reproduz figuras lúdicas com a intenção de humanizar o cotidia-

no dos astronautas. À direita, aspirador Oxy3, design Esbjörn Svantensson para a Electrolux: devolve o ar aspirado ao ambiente, após purificá-lo em 99%
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ARC DESIGN

Acima, Noaq, barreira temporária contra inundações, inventada por Sigurd Melin. Trata-se de um tubo inflável, feito em

plástico reforçado, e que possui, em toda a sua extensão, uma “saia” que impede a água de avançar. À medida que o

nível da água começa a subir, a saia é pressionada firmemente contra o solo, ancorando o tubo. É o que o fabricante

chama de “princípio do aparador de livros” (ele dá suporte aos livros, mas é mantido no lugar pelo peso dos mesmos).

Nas extremidades do tubo, zíperes permitem a conexão entre módulos para formar uma cadeia, até atingir o compri-

mento necessário. O produto recebeu o prêmio SKAPA, distribuído anualmente às três principais invenções suecas

Acima, E/S Orcelle, protótipo de navio ecológico para transporte de carros, apre-

sentado na World Expo 2005, em Aichi, Japão: uma combinação de energia eólica,

solar e obtida a partir das ondas dão energia à embarcação; design No Picnic para

Wallenius Wilhelmsen. À esquerda, britadeira hidráulica Cobra MK1, de Björn

Dahlström para Atlas Copco, recebeu diversos prêmios por seu design ergonômi-

co (reduz drasticamente o nível de vibração) e ambientalmente correto (não uti-

liza ligas metálicas pesadas e todos os componentes possuem informação sobre

os procedimentos de reciclagem). Abaixo, Balansplatta, acessório para reabilita-

ção física: o usuário coloca a plataforma sobre o chão e, ao equilibrar-se sobre

ela, exercita músculos e tendões; design No Picnic para Otto Bock Scandinavia AB
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