
Em sua 11aEdição, o London dEsign FEstivaL mostra por quE a capitaL
britânica é considErada um dos cEntros mundiais dE criatividadE Em dEsign.

a surprEsa: boa partE dos produtos inovadorEs sE aproxima,
dE aLguma Forma, da naturEza

Por Winnie Bastian*

RETORNOAOnatural
“Design is everywhere.” O slogan escolhido para o
11o London Design Festival, realizado na capital britânica de
14 a 22 de setembro, não poderia ter sido mais feliz. Além da
interpretação mais ampla, de que tudo o que nos cerca envolve
de alguma forma o design, o significado literal da frase tam-
bém se fez valer: com mais de 300 eventos espalhados pela
cidade, o design estava mesmo em toda parte.

Concentrando várias mostras simultâneas, o Victoria and
Albert Museum foi um dos pontos-chave. Destaque para God is
in the details, em que 14 designers convidados escolheram peças
do acervo do museu cujos detalhes, normalmente ocultos, fo-
ram revelados por lupas e binóculos feitos com lentes Swarovski.

As feiras, claro, são parte importante do festival. Chama
a atenção o fato de 100% Design, Tent & Superbrands e

Criadas pela holandesa Anne Ten
Donkelaar, as Flower Constructions
são colagens 3D que mesclam
flores impressas recortadas e flores reais
secas e prensadas, presas com alfinetes
para ganhar a profundidade visual
desejada. Expostas na Tent pela
galeria The Cold Press

o o fato de 100% Design, Tent & Superbrands e
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A designer
norte-americana Laura

Kishimoto manipula
a madeira de freixo

laminada e explora as
possibilidades formais

de suas curvas
na escultórica Yumi

Chair. Na Tent
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Em constante
movimento, a cúpula
de vidro soprado das

luminárias Ripple gera
um jogo dinâmico de luz e

sombra, remetendo aos
reflexos do sol na água;

projeto do estúdio
londrino Poetic Lab,
foram apresentadas

na Designjunction

Projeto de Benjamin
Hubert, um dos
principais talentos da
nova geração inglesa,
Ripple é a mesa de
madeira mais leve
do mundo, com
apenas 9 kg; um
processo inovador
corruga as lâminas
de bétula e reduz o
uso de material em
70% a 80%. Lançada
na Aram Store
durante a mostra
Antecedents,
dedicada ao designer

Os galhos do salgueiro-chorão
dão forma a este assento

apresentado pelo inglês
Spencer Jenkins na Tent; a peça

integra a Pebble Collection,
na qual seixos rolados

coletados pelo artista são
reproduzidos em escala

aumentada, dando origem a
itens utilitários ou decorativos

Especialista em porcelana, o britânico Richard Brendon
lançou, durante a Designjunction, sua parceria

com o estúdio de design de estampas Patternity; o
resultado são peças altamente gráficas, como

o prato da linha Reason e a xícara da linha Warp,
cujo exterior espelhado multiplica a padronagem do pires

Inspirada no acúmulo de algas
nas raízes dos mangues em seu
Porto Rico nativo e no movimento
dessas de acordo com a
correnteza, a cadeira Volo Rosso,
de Victor Monserrate, usa fibra
de carbono, resina epóxi flexível
e espuma expansível de poliuretano
para obter o efeito de velocidade
desejado. Na 100% Design
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Designjunction reservarem espaço para os jovens criadores e
para projetos de caráter experimental. Vender é importante,
sem dúvida, mas fomentar a inovação é essencial – e essa cons-
ciência parece unânime entre os business men do design inglês.

Entre as peças mais inovadoras vistas no festival, um de-
nominador comum: a proximidade com a natureza, que se
manifesta tanto no privilégio de matérias-primas como a ma-
deira, a palha e o junco quanto na busca por referências no
momento do projeto. Cadeiras com inspiração em algas e lu-
minárias que emitem reflexos de água na parede são alguns
exemplos. Licenças poéticas muito bem-vindas e que só enri-
quecem as criações que mostramos nestas páginas. l

Os vasos de porcelana
apresentados pela
ceramista Fenella
Elms na Designjunction
chamam a atenção
por sua “pele” cheia
de escamas, resultante
da minuciosa aplicação
de pequenas pastilhas,
também de porcelana,
antes da queima

A sueca Bolon
apresentou, na
Designjunction, um novo
padrão para seu famoso
piso de PVC tramado:
no formato de um “V”
aberto, Wing permite a
criação de interessantes
composições gráficas

As tradicionais lanternas
chinesas ganham nova

roupagem no projeto do
estúdio espanhol Yonoh:

Chou, lançada pela
compatriota LZF na

Designjunction, tem a
cúpula formada por finas

lâminas de madeira em
vez de papel

Apresentada pelo egípcio
Cherif Morsi na 100% Design,

a banqueta alta Mosk
foi baseada na arquitetura

islâmica e em sua forma
inteligente de distribuir

as cargas usando o mínimo de
material para obter a maior

resistência possível; resultado:
pesa somente 3,8 kg
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Para a mostra God is in the details, apresentada
pela Swarovski no Victoria & Albert Museum, o designer

de joias Stephen Webster destacou esta arma de fogo
medieval, que ostenta um minucioso e surpreendente

trabalho de incrustação e gravação

Pensado para crianças de 1 a 3 anos, o
simpático Play&Eat Saddle Seat, exibido na

Tent pela inglesa Tamasine Osher, busca dar
mais autonomia aos pequenos – o acesso pela

escadinha traseira dispensa o auxílio de
adultos – e estimulá-los a permanecer

por mais tempo à mesa

Inspiradas nas criaturas
marinhas de mesmo
nome, as luminárias

Medusa integram a linha
criada pelo estúdio

sueco Claesson Koivisto
Rune para a marca

chilena Made in Mimbre;
os fios de vime da base

ocultam três finas
pernas de metal que

sustentam o conjunto

ta arma de fogo
surpreendente
ção e gravação

Lançado na 100%
Design, Laokoon® é um

novo material: uma
composição de lâminas

plásticas costuradas
gera uma estrutura

orgânica que remete à
pele dos peixes, com

suas escamas, e
permite a execução de
inúmeras formas para
diferentes usos – aqui,

uma luminária

Integrando a 3a edição
do Design Exquis, espécie
de “jogo” que propõe
um diálogo criativo entre
designers, o kit de potes
criado pelo estúdio 45
Kilo, de Berlim, buscou
referência no sorvete;
assim, a tampa de Corian
faz alusão ao sabor flocos,
enquanto as cores
vibrantes das bases
remetem ao verão.
Apresentado na Roca
London Gallery
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