
A busca da singularidade é algo
notório no design pós-industrial. Nesse
contexto, presenciamos a difusão de
criações personalizáveis, indo ao encon-
tro do desejo de se possuir algo único.
Um exemplo são os produtos executados
com técnicas de prototipagem rápida (a
popular “impressão 3D”), que há anos
vêm ganhando espaço. Designers do
calibre de Ron Arad e Patrick Jouin já
exploraram o recurso, que envolve alta
tecnologia e custos ainda elevados.

Uma só matriz, inúmeras
possibilidades: máqUinaslow-tech

desenvolvidas por jovens
designers são o ponto de partida

para a criação de peças únicas
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Nesta pág., luminárias
e vasos da linha
Faceture e a máquina
para sua execução,
tudo criado pelo
designer Phil Cuttance,
neozelandês baseado
em Londres. Na pág.
ao lado, peças da
coleção Pixel e a
máquina-molde criada
pelo britânico
Julian Bond

Recentemente nos deparamos com
dois cases que também permitem a
criação de formas únicas. A diferença es-
sencial, agora, é que ambos têm natureza
low-tech – são construídos a partir de má-
quinas simples, quase rudimentares,
desenvolvidas pelos próprios designers
especificamente para esses projetos.

o primeiro deles, criado pelo inglês
Julian Bond e batizado de Pixel, envolve
uma máquina com 1.300 varetas plásti-
cas que podem ser deslocadas para criar
a forma desejada no molde. em seguida,
a cerâmica líquida é despejada no inte-
rior do equipamento, assumindo seus
contornos. Uma vez endurecida, a mas-
sa é removida do molde e levada ao forno.
“A simplicidade da máquina significa que
até alguém sem experiência em cerâmica
pode usá-la para produzir as próprias pe-
ças”, declara Bond, que iniciou o projeto
em 2010, durante seu mestrado na Royal
College of Art, em Londres, e agora o ex-
põe na itália – a mostra, na swing Gallery,
em Benevento, segue até 15 de setembro.

em vez de cerâmica, a resina à ba-
se de água foi o material escolhido
pelo neozelandês Phil Cuttance para a
coleção Faceture, composta por vasos, lu-
minárias e até uma mesa de apoio. Difere
a matéria-prima, dialogam as formas

– que, nos dois casos, se destacam pelo vi-
sual geometricamente desconstruído.

De início, Cuttance constrói o mol-
de: uma folha de polipropileno com
0,5 mm de espessura é vincada com o
auxílio de um estilete, dobrada e então
fechada com fita adesiva. em seguida, a
resina é misturada com o corante dese-
jado e derramada dentro do molde, que
é girado – primeiro, manualmente, e de-
pois com o auxílio da máquina – para
espalhar o material de maneira unifor-
me. Assim que a resina se solidificar, o
processo é repetido com uma nova cama-
da de resina, de outra cor, depositada no
interior da peça e girada repetidamente.

Nos dois casos, o resultado são produ-
tos que, embora sejam da mesma família,
possuem formas ímpares e, à primeira
vista, remetem ao universo digital, a des-
peito de sua execução quase artesanal.
entretanto, a um segundo olhar, as peças
revelam, em sua própria estética, o pro-
cesso construtivo que lhes deu origem.
Um verdadeiro caso de “expressão da
verdade” nos materiais e na técnica cons-
trutiva, conceito que remonta a William
Morris (1834-1896) e aos adeptos do mo-
vimento arts & crafts no final do século
19. eis o artesanato reinterpretado pelo
design contemporâneo de vanguarda. l
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