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METRÓPOLE
DEMADEIRA

POR MEIO DE UMA INSÓLITA E SEDUTORA COLEÇÃO DE MÓVEIS
QUE SIMULAM EDIFÍCIOS, O MINEIRO PORFÍRIO VALLADARES
DISCUTE A CONSTRUÇÃO DA CIDADECONTEMPORÂNEA E VALORIZA
AS QUALIDADES DA MARCENARIA ARTESANAL
POR WINNIE BASTIAN FOTOS DANIEL MANSUR/DIVULGAÇÃO
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À dir., a cômoda Fort Lauderdale,
que possui gavetas mais largas e

profundas que a maioria dos
(i)móveis – “alegoricamente falando,
é um prédio de apartamentos dúplex
com um estilo meio neomoderno”,

diz Porfírio; e, mais à dir., a Business
Plaza, que serve como papeleira
vertical e também para “guardar
miudezas: baseia-se em alguns

edifícios de arquitetura brutalista da
década de 1970 destinados a abrigar
grandes escritórios e corporações”

À dir., a Place de la Concorde, que pode ser usada
como papeleira vertical, “tem como base alguns

prédios neoecléticos paulistanos – parece que o
neoclássico nunca sai totalmente de moda na capital

paulista”, comenta o designer; acima, o bufê
SQS 106 BL: “Pensando nas metrópoles brasileiras,

não poderia faltar uma referência aos edifícios
modernistas que abrigavam apartamentos funcionais
no início da construção de Brasília”. Na pág. anterior,

Porfírio apoia-se sobre um de seus (i)móveis

UMACIDADE IMAGINÁRIA, constituída
por edifícios que se transformam em cômodas,
papeleiras, bufês e criados-mudos. Assim pode
ser traduzida, em poucas palavras, a inusitada série
(i)móveis, concebida pelo arquiteto e designer
mineiro PorfírioValladares. A ideia de fazer essa
analogia entremobiliário e prédios surgiu, conta
Porfírio, “de trabalharmuito commadeira e
commarcenaria, mas tambémdaminha vivência
como arquiteto. Eu nunca consegui desvincular
a noção de que apartamentos são caixas dentro
de caixasmaiores – são gavetas”.

Para discutir essa relação, Porfírio propôs
uma série de 18 “construções” genéricas,
concebidas a partir do que ele enxerga na cidade:
“Não temnenhuma arquitetura excepcional, os (i)
móveis são uma alegoria daquilo que se pode
observar nas grandesmetrópoles brasileiras.
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Prédios banais de arquitetura banal, que
podem ser vistos como representantes de estilos
desenhados para atender ao segmento imobiliário
de cada época específica. A única referência um
poucomais objetiva são aquelesmodelos deBrasília,
que também foram inventados”, diz, falando
de dois (i)móveis que remetem aos longos edifícios
presentes nas superquadras da capital federal.

Impossível não notar a ironia presente
nos nomes de cada “prédio”:Central Park, Fort
Lauderdale, Itapuã,Michelangelo, Place de la
Concorde, Place desVoges... “Os empreendedores
imobiliários sãomestres emarrumar nomes
estrangeiros para ‘ilustrar’ os lançamentos. Isso
émuito característico dessemercado, vender uma
certa fantasia”, avalia Porfírio.Os nomes são,
portanto, umcomplemento essencial à crítica que
o designer faz à produção imobiliária urbana, hoje
repleta de edifícios anônimos, comnomes que
buscam transmitir uma ideia irreal de singularidade.

Mas se foi a arquitetura ordinária que deu a
faísca inicial para a concepção da série, a execução

Acima, à esq., detalhe do modelo Atahualpa revela a complexidade
construtiva dos (i)móveis, que só são totalmente compreendidos
ao seremmanuseados; e, acima, à dir., o verso domodelo Soleilmostra
o preciosismo na execução, que demarca, em sua constituição,
elementos arquitetônicos como pilares e vigas

é a total antítese do
comum.Os itens
foram confeccionados
meticulosamente pelo
marceneiro ZéDias,
mestre no trabalho
artesanal damadeira
e parceiro de Porfírio
hámais de 35 anos.
“Ele esteve aomeu
lado nessa história por
dois anos emeio
para construir todas
as peças. A toda hora

eu estava namarcenaria com ele, discutindo encaixes,
amelhormaneira de resolver...
foimuito,muito gratificante”, relembra o designer.

O resultado é um conjunto de “edifícios” que
seduz pela beleza do todo,mas ainda pormunúcias
que vão se revelando aos poucos: a textura damadeira
(apenas encerada, sem verniz), os encaixes, recortes
e aberturas, as gavetas cujos limitesmuitas vezes
só se evidenciam ao serem abertas. Ao freijó, espécie
mais usada nos (i)móveis, soma-se a imbuia, em
detalhes que simulam as janelas.

A “cidade” de Porfírio poderá ser conhecida ao vivo
emuma exposição naGaleria Bergamin&Gomide,
em São Paulo, em cartaz de4 de julho a4 de agosto.
O local, que tem como foco principal a arte, abriu
espaço para omobiliário por uma simples razão: “É um
trabalho incrível e nos apaixonamos!Não tem como
não se relacionar com a arquitetura dessemobiliário,
que é fascinante pela execução e pela linguagem,
além do elemento político”, afirmaThiagoGomide,
sócio da galeria ao lado deAntonia Bergamin.

A coleção, aliás, é difícil de ser classificada – seriam
maquetes, móveis, objetos de arte?Mas e qual é a real
necessidade de uma categorização? Porfírio põe fim
à questão: “Essa ambivalência de não definir o campo
emque os (i)móveis se situam – se é na arquitetura,
no design ou nas artes – é uma coisa queme agrada.
Não voume preocupar. Cada umque faça a sua leitura
e coloque no campo que acharmais adequado”. �
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Ao lado, Central Park, (à esq.),
que pode ser usado como gaveteiro
vertical, “conversa com uma das
preferências do mercado imobiliário,
a fachada em ‘pele de vidro’”, e Soleil,
(à dir.), “remete ao último estilo
a cair no gosto da construção civil
no Brasil, um legítimo neomoderno”

Ao lado, Michelangelo (à esq.), outro
(i)móvel que faz as vezes de cômoda,
e Atahualpa (à dir.), que funciona
como gaveteiro vertical para guardar
documentos e outros pequenos objetos:
“É inspirado nos tantos prédios art
déco que ainda se observa nas metrópoles
brasileiras e seu nome faz referência
a uma variante do estilo que fez muito
sucesso em terras cariocas, o ‘Azteca’”;
e, abaixo, o bufê SQS 12 BLF, “também
derivado do que se vê ao passear
pelos setores habitacionais mais antigos
da Asa Sul de Brasília”
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