
MOSTRA DOS IRMÃOS CAMPANA EM PARIS TRAZ PEÇAS INÉDITAS, NAS QUAIS MATERIAIS NObRES E ADORNOS
DOS SÉCUlOS 17E 18 SÃO “TEMPERADOS” COM ElEMENTOS E FORMAS INUSITADOS

Por Winnie Bastian

Foi por sua produção com materiais “tirados da rua” que
Fernando e Humberto Campana se tornaram conhecidos no
cenário internacional do design. reinterpretados pelas men-
tes inventivas destes irmãos, ralos, mangueiras, papelão, palha,
arame e outras matérias-primas “baratas” ganharam novas
conotações e adquiriram valor.

Pois os produtos que serão apresentados na nova exposição
dos designers, a ser inaugurada no dia 13 deste mês no Musée
des arts Décoratifs, em Paris, passam longe desses materiais.
Quem visitar Les frères Campana – Barroco Rococó, em cartaz até
24 de fevereiro de2013, irá se deparar com peças criadas a par-
tir de matérias-primas nobres, como o bronze e o mármore.

tudo começou no ano passado, quando os designers fo-
ram convidados pela Galleria o, de roma, e pela curadora
emanuela nobile Mino para participar da primeira edição
do projeto Privato romano interno, que se propõe a convidar
profissionais de renome internacional para criar produtos exe-
cutados de forma manual em tiragem limitada e com materiais
e técnicas próprios da tradição artesanal italiana. as criações
devem dialogar com lugares específicos de roma, escolhidos
por simbolizar diferentes períodos da arquitetura.
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No caso de Brazilian Baroque Collection, nome da mostra
apresentada pelos Campana na capital italiana, o local eleito foi o
Palazzo Pamphilj, que abriga a embaixada do Brasil. Interagindo
com a arquitetura barroca de Francesco Borromini e os afres-
cos de Pietro da Cortona, estavam mesas, castiçais e luminárias
criados a partir de antigos ornamentos de móveis, fundidos em
bronze, extraídos de um repertório iconográfico dos séculos 17
e 18. As peças foram construídas artesanalmente em um ateliê
romano especializado no manejo do mármore e do bronze.

“Gostamos tanto desse trabalho que, quando recebemos
o convite do museu de artes decorativas, decidimos continu-
ar o percurso com os ornamentos de bronze”, conta Humberto
Campana. Nesta nova empreitada, no entanto, há um “apro-
fundamento”, nas palavras do próprio designer. O barroco
romano dos ornatos então utilizados agora é “contaminado”

por elementos característicos do repertório dos irmãos, como
animais – no caso, aranhas, besouros e formigas fundidos em
bronze. Em contraste com o bronze e o mármore, aparecem ma-
térias-primas simples, como a fibra de coco – aqui, porém, no
papel de coadjuvantes. “Buscamos uma tensão de materiais, de
um mundo totalmente primitivo e natural, que é o nosso, que
trazemos do Brasil, com a questão da Antiguidade, da História,
que é o bronze, o passado solidificado”, reflete Humberto.

Esta segunda etapa resultou em nove peças inéditas, in-
cluindo sofás, armários e luminárias, que serão apresentadas
no Musée des Arts Décoratifs junto a outras já expostas na
mostra romana, em 2011. Até o fechamento desta edição, os
produtos estavam em processo de finalização. Em breve, Casa
Vogue publicará em seu site uma galeria com imagens da mos-
tra. Vale aguardar e conferir essa nova incursão da dupla. l

Ao lado, pendente
Callina, uma das
peças inéditas a
serem apresentadas
em Paris; e, no alto, à
esq., luminária de piso
Ouro Preto, exposta
em Roma em 2011.
Na pág. ao lado,
Fernando (à esq.) e
Humberto Campana
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REVERÊNCIA AO SLOW DESIGN
Durante a abertura da exposição Les frères
Campana – Barroco Rococó, Fernando e Humberto
Campana receberão uma homenagem do Comité
Colbert, associação francesa que congrega 75marcas
do mercado de luxo e 13 instituições culturais.
Apesar de a dupla já ter realizado projetos para duas
empresas integrantes do comitê – Bernardaud
(fabricante do centro de mesa Nazareth, acima)
e Lacoste –, Humberto atribui a honraria a outro
motivo: “Acho que esse prêmio tem a ver com
a valorização do que é manual no nosso trabalho,
que leva a um distanciamento da massificação.
Nós fazemos projetos para alguns produtos
de massa, como os produzidos pela Melissa e Alessi,
mas os conceitos sempre surgem a partir do slow
design, ligados ao fazer manual”.
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