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“Eu verdadeiramente não tenho uma cor fa-
vorita. Meu fascínio com a cor emerge da sua
qualidade enigmática, inescrutável.” A frase é da
designer holandesa Hella Jongerius, que se dedi-
cou, nos últimos dez anos, ao estudo intensivo
das propriedades e possibilidades cromáticas em
tecidos e mobiliário, a convite da empresa suíça
Vitra (veja box). Após uma década pesquisando
tons e matizes, Hella deixou de ser uma criadora
com talento natural para cores e ganhou o status
de expert – não à toa, neste meio-tempo a empre-
sa de tapetes Danskina, da Holanda, a chamou
em 2012 para ser sua diretora de arte. Agora, o
Design Museum de Londres prepara a mostra
Breathing Colour by Hella Jongerius, que será aber-
ta no dia 28 deste mês.

Trata-se de uma exposição que borra os li-
mites entre o design e a arte, reunindo várias
instalações que propõem um olhar mais profun-
do sobre o comportamento da cor, explorando

formas, materiais, sombras e reflexos. As insta-
lações, na maioria feitas exclusivamente para a
mostra, abordam os efeitos das condições de ilu-
minação em nossa percepção das cores. “As cores
tocam tantos aspectos do design: palavras, for-
mas, materiais, espaço, luz. É uma experiência
completamente relacionada ao contexto físico,
visual, artístico e cultural. Portanto, elas sãomui-
to subjetivas, diferentes para cada pessoa, cada
superfície, formato e condições de luz. Isso torna
a cor algo misterioso e em constante mudança”,
diz Hella. “Essa subjetividade é meu ponto de
partida. Eu não quero educar as pessoas em har-
monia das cores”, provoca.

A exposição se divide em espaços separados
que simulam as condições de luz natural em ho-
ras específicas – manhã, tarde e noite. A designer
explica que seu desejo é “levar os visitantes atra-
vés de todas as cores ao longo do dia”, iniciando
com a luz matinal e suas reflexões azuladas. “Os
tons da manhã são pastel, macios e frescos, com
menos amarelo e nada de preto. Depois vem a luz
amarela intensa ao meio-dia, trazendo contrastes
vivos e estrutura – as cores parecemmais esverde-
adas e avermelhadas. E, à noite, o preto começa a
se mesclar entre os matizes, e as sombras das for-
mas assumem o controle – para Platão, a sombra
é a rainha de todas as cores.”

Diversos objetos tridimensionais, que Hella
batizou de Colour Catchers, surgem no decorrer
do trajeto. Feitos de papelão dobrado e colado,
eles foram especialmente pensados para ajudar a
estudar e entender a cor. As superfícies convexas
facetadas absorvem e refletem os tons próximos.

Desse modo, essas peças se tornam uma tabela
cromática tridimensional, revelando gradações
da cor que se situa na base dos objetos mesclada
com reflexões de outras nuances ao redor.

Assim como no caso dos Colour Catchers, to-
da a mostra se baseia no caráter subjetivo da cor
e na experiência do usuário ao percebê-la. Mas
se Hella não tem uma cor preferida, o que seriam
belas nuances na definição da designer? “Para
mim, são produzidas com pigmentos de alta qua-
lidade e ‘respiram’ com a luz, assumindo novos
matizes sob diferentes condições de iluminação.”
Feliz de quem puder experimentar o colorido de
Hella no DesignMuseum até 24 de setembro.

VIAGEM CROMÁTICA
CELEBRAR TODO O POTENCIAL DA COR NO DESIGN TEM SIDO

A MISSÃO DA HOLANDESA HELLA JONGERIUS, QUE ESTE MÊS GANHA
MOSTRA DEDICADA AO TEMA NO DESIGN MUSEUM, EM LONDRES

POR WINNIE BASTIAN FOTOS ROEL VAN TOUR E DIVULGAÇÃO
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À esq., um
flagra do making
of da mostra:
alguns têxteis
da instalação
WovenMovie
pendurados no
estúdio de Hella
em Berlim – uma
antiga fábrica
de salsichas na
região do Mitte;
feitas com
diversas técnicas
e cores, as peças
retratam os
Colour Catchers
em diferentes
horários do dia

As sombras –
rainhas das

cores, segundo
Platão – têm lugar

de destaque na
exposição;

ícones do design
do século 20

(como a cadeira
Standard, design
Jean Prouvé para

Vitra, à dir.)
serviram de

suporte para a
“materialização”

das sombras,
construídas

com espuma

Acima, detalhe
deHanging

Beads, instalação
que reúne 40

sólidos feitos com
um sanduíche

de poliéster opaco
e translúcido –

a ideia é explorar
as múltiplas

características
das cores ao
receber a luz

“EU VERDADEIRAMENTE NÃO TENHO UMA COR
FAVORITA. MEU FASCÍNIO COM A COR EMERGE
DA SUA QUALIDADE ENIGMÁTICA, INESCRUTÁVEL”

“E
FA
DA
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EM BUSCA DAS CORES PERFEITAS
Ao longo de dez anos, Hella Jongerius esteve à frente de uma bela
empreitada: desenvolver uma biblioteca de cores e materiais para
a empresa suíça Vitra, reconhecida internacionalmente pela qualidade
do mobiliário que edita – que vai de clássicos como Jean Prouvé
e Verner Panton a grandes nomes contemporâneos, como Jasper
Morrison e os irmãos Bouroullec. Uma senhora responsabilidade,
portanto, e que começou quase que por acaso. Em 2005,
o sofá Polder, de sua autoria, foi lançado pela Vitra no Salão
do Móvel de Milão e fez um sucesso arrebatador. “Ver como Hella
magistralmente combinava e arranjava uma variedade de texturas
têxteis em algo novo e energético no Polder nos fez pensar que ela
seria a parceria certa para discutir cores e tecidos”, diz Eckart Maise,
diretor de design da Vitra. “Cores, texturas e materiais sempre foram
relevantes no meu trabalho, mas de forma instintiva”, conta Hella
no livro I don’t have a favourite colour (Gestalten, 152 págs.), em
que descreve seu método de pesquisa e o processo de construção
da Vitra Colour & Material Library, para a qual compilou e criou matizes,
tecidos e acabamentos. Todo o universo da biblioteca foi organizado
em quatro “mundos cromáticos”, nas palavras da designer –
Claros, Verdes, Escuros e Vermelhos. Estudos com têxteis são parte
importante do processo, e também estão descritos em detalhes
no livro. Leitura indispensável para os amantes do bom design.

Acima, os quatro grupos de cores nos quais Hella organizou a Vitra
Colour & Material Library: Claros, Verdes, Escuros e Vermelhos. Na pág.
anterior, abaixo, em sentido horário: página dupla da publicação traz
croquis e estudos cromáticos para o sofá Polder, a partir do qual
a Vitra elegeu a holandesa como sua art director de cores e materiais;
moodboard com pequena parte dos estudos realizados por Hella
nos últimos dez anos; e a capa do livro que é resultado desse trabalho

Feitos de papelão
dobrado e colado,
os Colour Catchers
(acima e à esq.)
foram pensados
para auxiliar
no estudo e no
entendimento
da cor – os matizes
próximos são
absorvidos e
refletidos pelas
superfícies convexas
facetadas, que assim
se transformam
em uma espécie
de tabela de
cor tridimensional

“A EXPERIÊNCIACOMACOR É COMPLETAMENTE
RELACIONADA AO CONTEXTO FÍSICO, VISUAL,

ARTÍSTICO E CULTURAL – ELA É SUBJETIVA:
É DIFERENTE PARA CADA PESSOA, CADA SUPERFÍCIE,

FORMA E CONDIÇÕES DE LUZ”
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