
ConheCidos pelas
Criações intimamente
ligadas ao artesanal,

os irmãos Campana
assinam, para a lot of

Brasil, uma linha de
moBiliário industrial

que preserva a
espontaneidade do

traBalho da dupla – as
peças serão lançadas

durante o salão
do móvel de milão

Por Winnie Bastian C
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Poltrona da linha
Estrela – todas as peças

estão disponíveis em
sete cores: vermelho,

azul, verde-menta,
amarelo intenso, cobre,

preto e branco, com
acabamento de verniz

poliuretano, que
permite o uso outdoor.

Na pág. seguinte, em
sentido horário, a partir

do alto: a mesa de
jantar; o designer e

empresário Pedro
Franco; os designers

Humberto (à esq.) e
Fernando Campana;

a mesa lateral; e o sofá
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O ano era 1989. Fernando e Humberto Campana faziam
sua incursão inicial no mundo do design, na extinta galeria
Nucleon 8, em São Paulo, com a mostra Desconfortáveis. Feitas
de ferro, sem pintura ou qualquer revestimento, as cadeiras
expostas eram totalmente artesanais e se destacavam pela ex-
pressividade plástica. Voltamos a 2015. Os irmãos designers,
hoje reconhecidos mundialmente, preparam-se para lançar no
Salão do Móvel de Milão uma linha de mobiliário na qual res-
gatam o uso do metal, primeira matéria-prima que utilizaram
para se expressar. Mas as semelhanças param por aí.

Embora mantenham a linguagem característica da dupla,
as peças da linha Estrela, criadas para a A Lot Of Brasil, pas-
sam longe da produção artesanal. O metal aqui é o aço, que,
recortado a laser, é depois soldado por robôs originalmente
usados na indústria automobilística. O objetivo dessa mudança
é chegar a produtos de preço mais acessível, para democratizar
o design by Campana. “Queríamos ter uma produção industrial
de cem cadeiras por dia, mas sem perder a essência do trabalho
deles”, conta Pedro Franco, diretor da A Lot Of Brasil.
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O desenvolvimento da coleção – composta por cadeira,
poltrona, mesa de jantar, sofá, mesa de centro, mesa lateral,
banqueta de bar e lustre – foi desafiador, especialmente no ca-
so das peças curvas. Enquanto as mesas têm o tampo recortado
a partir de uma única chapa de aço, em uma só etapa, cadeira,
poltrona e sofá demandaram um processo construtivo singular.
“Nós criamos um molde, no qual os módulos circulares são po-
sicionados, um a um, e depois vem um robot, que finaliza a solda
em menos de um minuto”, revela Pedro.

Em cada produto, são empregados módulos de diversos ta-
manhos, como explica Fernando: “A variedade de diâmetros dá
uma impressão maior de organicidade e facilita na forma da ca-
deira, para ela ficar mais confortável”. “Queríamos que as peças
tivessem uma forma, mas não uma igualdade. É como cons-
truir a casualidade”, completa Humberto.

Os tais módulos circulares também são responsáveis pelo
nome da coleção: “Chamamos a linha de Estrela porque [eles]
parecem estrelas-do-mar, aquelas ‘bolachas’”, diz Humberto.
Por essa razão, a dupla concebeu o estande de 100 m² como se
fosse um “jardim submarino”, formado por aglomerações de
corais. Será a terceira participação da A Lot Of Brasil no Salão
do Móvel, mas agora com um espaço generoso e localizado no
Pavilhão20, ao lado de marcas consagradas do design mundial,
como Kartell, Vitra e Moroso. “Foi uma surpresa muito bacana
e é um grande reconhecimento”, comemora Pedro, com humil-
dade e, ao mesmo tempo, um firme propósito: “Nossa missão é
levar a brasilidade para um caminho industrial, de alta produ-
ção. Esse percurso, hoje, é algo bastante claro para nós.” l

Totalmente dedicado
à linha Estrela,
o estande da A Lot
Of Brasil no Salão
do Móvel de Milão
foi concebido pelos
irmãos Campana
como um jardim
submarino, no qual
os módulos circulares
se agrupam para
criar estruturas
similares às dos corais
– o piso receberá
uma estampa
impressa, enquanto
as paredes exibirão
os mesmos módulos
em MDF recortado,
com iluminação
em backlight; e, abaixo,
detalhe da mesa
de centro
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