
madeirando

“Não sou viciado em desenhar. Meus sketch
books parecem um livro, porque têm mais escrita do
que desenho.” A declaração é do designer Rodrigo
Calixto e poderia surpreender aqueles que co-
nhecem seu trabalho, caracterizado pela estética
apurada, para além do acabamento impecável. Mas
como, então, as palavras se transformam em mó-
veis? “Tenho uma necessidade visceral de estar com
as máquinas – é lá que o meu processo criativo se de-
senrola, o tempo todo”, entrega.

O contato direto com o material é condição cria-
tiva para este talentoso designer, cuja conexão com a
madeira remonta à infância e à adolescência, quando
observava e ajudava o pai a exercer o hobby da mar-
cenaria. Aos 17 anos, assim que começou a cursar
desenho industrial na PUC-Rio, o acesso à oficina
da faculdade fez com que ele pudesse se aproximar
ainda mais. Apesar de tudo isso, Rodrigo é um au-
todidata na arte da marcenaria e sempre baseou
sua evolução como designer-marceneiro em uma
premissa: a da experimentação constante. E abre
espaço para que, com ele, outros profissionais tam-
bém se desenvolvam. Em sua Oficina Ethos, ao lado
do jovem sócio Guilherme Sass, três estudantes de
design têm a oportunidade de aprender a trabalhar
a madeira de forma mais estruturada, e contam com
a empatia do ‘professor’: “Me reconheço muito ne-
les. Às vezes eu ‘abro’ uma madeira nova, que eles
nunca viram, chamo todos e eles ficam com aquele
olhar de criança – e lembro que eu era igualzinho”.
Generoso, sente prazer em ensinar e quer “facilitar
a vida” de seus pupilos: “Tento diminuir, para eles, as
dificuldades que tive”.

AOS 36ANOS, RODRIGO CALIXTO JÁ É
UM DOS MAIS RECONHECIDOS DESIGNERS-

-ARTESÃOS DA MADEIRA EM NOSSO PAÍS.
APÓS BREVE PAUSA FORÇADA, O CARIOCA

RETOMA SUA ATIVIDADE COM FÔLEGO TOTAL
POR WINNIE BASTIAN | RETRATO DARYAN DORNELLES
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Nesta pág., Rodrigo
Calixto e duas vistas do

balanço Bilanx (2013),
criado com Guilherme

Sass: na parte inferior, a
frase “tempus fugit” (o

tempo foge, voa) alerta
para a importância do

momento presente
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Apesar da paixão e do respeito pela madeira,
Rodrigo Calixto não gosta de ter sua produção as-
sociada à ideia do ecofriendly. “A verdade é que me
preocupo, penso e trabalho com madeira de demo-
lição não por ser ecologicamente correta, mas por
ser bela, rara, seca e estável”, revela.

Passando por um momento de retomada pes-
soal – em janeiro, Rodrigo foi diagnosticado com
leucemia e ficou vários meses internado para trata-
mento –, ele volta a trabalhar a todo vapor em sua
oficina e já apresenta dois novos produtos: a mesa de
centro Tektoniké e a mesa de jantar Arquimedes,
encomendada pela arquiteta Gisele Taranto logo
após sua saída do hospital. “Às vezes sou como um
alfaiate. O cara mede no ombro, faz a primeira pro-
va, aí tem o ajuste, a segunda prova... Acho isso o
maior barato”, diz, referindo-se à evolução dos pro-
dutos ao longo do processo de desenvolvimento.

Pergunto sobre o impacto dos últimos aconte-
cimentos em seu modo de ver a vida e a profissão.
“Não penso em trabalhar menos, pois amo o que
faço e não acho que trabalhe exaustivamente. Mas
a doença me fez colocar os sonhos em perspectiva.
Sempre quis ter uma oficina no campo, pensava em
me mudar para Petrópolis depois dos 45 anos; hoje,
projeto fazê-lo antes dos40. Tudo isso me fez parar
e pensar: eu estou nas rédeas agora – antes eu era o
predicado, agora sou o sujeito.” l
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Em sentido horário,
a partir da foto ao lado:
composta por 45 cubos
de madeira com o nome
da espécie gravado,
sustentados por uma
levíssima estrutura de
acrílico, a Xiloteca Brasilis
(2011) é um dos trabalhos
mais conhecidos de
Rodrigo e integra o acervo
de colecionadores
europeus e norte-
-americanos; o banco
Velho Chico (2013) é
marcado pelo contraste
entre as formas retilíneas
e a curva suave formada
por finas lâminas
de madeira (resíduos
da produção de sua
oficina); elementos
construtivos típicos
da arquitetura inspiraram
a criação da mesa
de centro Tektoniké
(2015), cujas linhas
e sobreposição de planos
remetem à Fallingwater,
a casa mais famosa
projetada por Frank
Lloyd Wright; e a mesa
Arquimedes (2015),
que brinca com
a oposição de pesos
nos dois volumes
que sustentam o tampo

; hoje,
projeto fazê-lo antes dos40. Tudo isso me fez parar
e pensar: eu estou nas rédeas agora – antes eu era o
predicado, agora sou o sujesujesu ito.” l
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CRIAÇÕES
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