
CAMPANA B
HUMBERTOeFERNANDOCAMPANAsempre forammais reconhecidos
Nova York, feiras em Milão e parcerias com grandes maisons de
e comemoram sua primeira coleção de exportação produzida
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NA BROTHERS
no exterior do que em seu próprio país. Emmeio a exposições em
Paris, eles começam a conquistar maior popularidade no Brasil
por uma empresa nacional por WINNIE BASTIAN fotos MAURÍCIO NAHAS

Humberto veste:
Costume R$ 5.995,

camisa R$ 895 e
gravata

R$ 525 Burberry |
Relógio Breitling

Transocean
Chronograph

R$ 30.200

Fernando veste:
Costume

R$ 10.030, camisa
R$ 1.070 e gravata

R$ 630 Gucci |
Relógio Breitling

Transocean
Day & Date
R$ 18.890
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E
xperimentedigitar “IrmãosCam-
pana” noGoogle. O buscador in-
dicará 90mil páginas da internet.
Troque agora as palavras pelo seu
equivalente em inglês, “Campa-
naBrothers”.Onúmero será bem
maior: 230mil documentos inde-

xados. É verdade que o inglês é o idiomauniver-
sal e muitos sites têm sua versão nessa língua.
Mas pode-se traçar aqui umparalelo. Humber-
to e Fernando Campana, de 62 e 54 anos, res-
pectivamente, criados em Brotas, no interior

de São Paulo, sempre foram mais reconheci-
dos internacionalmente, em países com mais
tradição no design e commaior respeito pelos
criadores, do que no Brasil, local em que a arte
de conceber e produzir artefatos ainda tem es-
paço para crescer.

Embaixadoresdacriatividadenacionalnoex-
terior, os irmãos são autores demóveis e objetos
cultuadosnomundotodo, selecionadosparaaco-
leçãopermanentedemuseuscomooCentreGeor-
gesPompidoueoMuséedesArtsDécoratifs, em
Paris, e o MoMA, emNova York. O sobrenome,

Sofá Cipria
(2009)

Produzido
pelo Estudio

Campana
e Edra
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“Fernando começou a ‘limpar’ as coisas
que eu criava, e sugerir para fazermos outras
coisas que pudessem ser reproduzidas
sem a nossa mão”, diz Humberto

Fernando veste:
Costume R$ 10.030,
camisa R$ 1.070 e
gravata R$ 630 Gucci

Humberto veste:
Costume R$ 5.995,
camisa R$ 895
e gravata R$ 525
Burberry
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que ganhou espaço por suas criações autorais
inusitadas – muitas vezes construídas com ob-
jetosbanais comoplásticobolha,mangueirade
jardim ou cerdas de vassoura –, também é fre-
quentemente associado a marcas de moda. A
criatividade da dupla já esteve a serviço de gri-
fescomoBaccarat,LacosteeLouisVuitton, inte-
grantesdoComitéColbert –associação francesa
que reúne asmaioresmaisons de luxo daquele
país.Dentreosmuitosprêmios recebidospelos
irmãosestáoPrixColbertCréation&Patrimoi-
ne, outorgado pelo próprio comitê.

A Itália é um dos lugares mais im-
portantes para adupla, pormais de
uma razão. A primeira diz respei-
to à ascendência italiana por parte
de pai emãe.Ovínculo comopaís

também é fortalecido por outro motivo: foi a
Itália que os revelou para o mundo, quando,
em1990, o jornalista e críticodedesignMarco
Romanelli publicouo trabalhodaduplana res-
peitadíssima revistaDomus. Desde então, não
pararammais de visitar o país, seja para traba-
lhar comempresas italianas, seja para apresen-
tar suas criações na Semana deDesign deMi-
lão e no Salone del Mobile – principal feira de
mobiliário do mundo –, que acontecem na ci-
dade italiana todos os anos, nomês de abril.

Esteano,aparticipaçãodosCampananoSa-
lone tevesaborespecial: pelaprimeiravez, adu-
plaapresentouumacoleçãoproduzidaporuma
empresabrasileira – oquemostra ummaior re-
conhecimento do talento da dupla em seu pró-
prio país. Recentemente, eles foram tema de
reportagem do jornal popularMetro e partici-
paramdoEsquenta!, programadeReginaCasé,
na TV Globo. Com cadeira, poltrona, mesa de
jantar, sofá e outros móveis feitos de aço re-
cortado a laser, a linha Estrela, lançada pela A
Lot of Brasil, foi sensação na feira de Milão e
deve ser sucesso de vendas no Brasil e no exte-
rior.Aprodução,altamente industrializada, tem
um objetivo: conseguir preços mais acessíveis

“Nós somos
uma grife e
prezamos
muito com
quem vamos
trabalhar. Esse
nome vale,
e nós não
vamos soltá-lo
assim”, afirma
Humberto
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parademocratizarodesign“byCampana”.A li-
nhade luminária, cadeira, poltrona, sofá,mesa
lateral e de centro deverá custar de R$ 800 a
R$4mil –umpreçomuitomaisemcontadoque
amédia de suas peças, em torno de R$ 30mil.

Os Campana acabaram desenvolvendo seu
trabalho de mobiliário no exterior, principal-
mente na Europa, onde as indústrias investem
pesado no design. As parcerias com empresas
brasileiras nessa área são relativamentenovas.
Com a A Lot of Brasil, o desafio era manter a
linguagemespontânea que permeia o trabalho
dos irmãos.Para isso, foramnecessáriosvários
meses de pesquisas e desenvolvimento. “Para
mim,designédetalhe…Souobsessivocomisso,
àsvezesnemdurmo.Dinheiroé legal,maso im-
portante é eu poder olhar umobjeto daqui a 20
anos eme orgulhar”, afirmaHumberto.

Além dos produtos desenvolvidos para
marcas tradicionais demobiliário e acessórios
para a casa, os Campana têm se aproximado
cada vez mais do universo da moda. No mês
passado, a Fendi lançou em Milão a poltrona
The Armchair of Thousand Eyes, criada por
eles com uma centena dos chamados Fendi
Bag Bugs, penduricalhos de bolsas com cara
demonstrinhos,dediferentescorese formatos.
E a Louis Vuitton exibiu a segunda edição do
projeto Objets Nomades, no qual convida
vários designers a criar peças que possam ser
desmontadas e transportadas em uma viagem
hipotética – aqui, a dupla apresentou novas
versõesdecorparaoarmárioMaracatu, formado
por franjasdevárias tonalidades,e tambémuma
nova poltrona de balanço, chamada Cocoon,
ambos explorando a maestria no trabalho do
couro que deu fama àmarca francesa.

Nocasodasduasgrifes,nãoéaprimei-
ra colaboração com os irmãos brasi-
leiros, umclaro sinaldo sucessodes-
sas parcerias. “Quando recebemos
essa resposta, de soluções práticas

para algo que pensamos, adotamos a filosofia

Poltrona
Estrela (2015)
Produzida pelo

Estudio Campana
e A Lot of Brasil
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Humberto veste:
Costume R$ 5.995
e gravata R$ 575

Burberry | Camisa
Ricardo Almeida

R$ 727

Fernando veste:
Costume de seis

botões R$ 15.660 e
camisa R$ 1.470

Ralph Lauren

Espelho Quebrado
(2014)

Produzido pelo
Estudio Campana
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daempresa,ficamosfiéismesmo.Porexemplo,
a Havaianas nos chamou para fazer um traba-
lho, mas nós negamos”, conta Fernando, refe-
rindo-se à bem-sucedida parceria com a con-
corrente Melissa, para quem já criaram vários
modelos de sapatilhas – que figuram entre os
best sellers damarca –, além de sapatos de sal-
to, tênis e bolsa.

Fidelidade, sim,masqualquervisão român-
ticadobusinessparaporaí.Os irmãosnãoasso-
ciamseusobrenomeaumaempresapor impul-
so, segundoHumberto. “Nós somos uma grife
e prezamosmuito comquemvamos trabalhar.
Esse nome vale, sabe?”, afirma.Uma conexão,
digamos, ideológica, também é fundamental,
completa Fernando. “Quem nos contrata hoje
sabequevai serumtrabalhodealfaiataria, que
vai levar algum tempoequepodemocorrer re-
visões do projeto”, diz.

Eassimtemsido, comtodosos ladosmaisdo
que satisfeitos. Apesar de não falarem em nú-
meros, osdesigners revelamqueconseguiriam
viver somentede royalties, embora tenhamou-
tra fonte importante de renda nos produtos fa-
bricadosemsérie limitadapelosartesãosdeseu
estúdio e tambémemprojetos de arquitetura e
interiores. Eles assinam, por exemplo, os inte-
rioresdocafédoMuséed’Orsay, emParis, ede
uma das luxuosas suítes do hotel Iniala Beach
House, na Tailândia.

Seao tratardenegóciososCampanasão
cuidadosos eatémetódicos, quandoo
assunto é criação a lógica que vale é a
da liberdade – e, emmuitos casos, da
subversão. Imaginealguémpropor,em

uma conceituada escola nomeio da Suíça, um
workshopnoqualumacasaseriaconstruídacom
lixo recolhido das ruas? E criar uma mesa de
jantarusandoralosdechuveiro deplástico?Ou
pensaremumarmário revestidodecapachosde
fibradecoco?Poiselesfizeramtudo isso.Ocaso
da escola suíça aconteceu em1999, umaépoca
em que reúso ou sustentabilidade ainda não
eram palavras damoda. “Ninguém acreditava
quepudessesair resultadodo lixo (emLausanne,
às quartas-feiras, as pessoas jogam o que não
queremna rua), e surgiram trabalhos incríveis.
Foi quando a gente começou a tomar partido
do erro, do torto... É o design da escassez”,
fala Fernando. Vale lembrar que sua peçamais
icônica – a cadeira Vermelha, produzida pela
italiana Edra desde 1998 – é um estofado sem
estofamento, cujoassentoéacolchoadoporum
emaranhado de cordas de algodão.

Liberdade também é abolir o desenho, ins-
trumento primeiro da criação para muitos de-
signers. Foi o que fez Humberto, há cerca de

“Quem nos
contrata hoje

sabe que
vai ser um

trabalho de
alfaiataria,

que vai levar
algum tempo
e que podem

ocorrer
revisões do

projeto”, diz
Fernando
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SITE E TABLET
Veja o vídeo
exclusivo feito
durante o ensaio
de capa

dotempotrouxematuridadeprofissionale tam-
bémpessoal.Ambosestãoplenamenteconfortá-
veis com sua aparência, como afirmaHumber-
to. “Aos62anos,mesintoumhomemcompleto
no sentido de saber me portar, me vestir, usar
umtraje,ocortedecabelocerto.Euadquiri essa
segurança. Antes eu ficava em dúvida: ‘Ai, sou
artista, sou louco, não quero ser burguês’, mas
assumimeupapel, dealguémquepodeserbur-
guês quando temque ser,mas tambémpode se
vestir omais casual possível.”

Os irmãos se preocupam com o visual, mas
não se obrigam a usar a últimamoda. Low pro-

file, Humberto prefere peças atempo-
raisevesteLacoste. “Gostoquan-

do a roupa começa a ficar na
minha pele, com o uso. Aí
eu acho que ela tem uma
verdade”,confessa.“Te-
nho uma jaqueta que
adoro, pois desbotou
no limitecerto”, con-
cordaFernando,que
também curte rou-
pas esportivas e te-
cidos tecnológicos,
mas com modera-
ção. Ele gosta de ter-
nos Ricardo Almeida

e botas Prada.
Tratados por muitos

como uma só pessoa, os ir-
mãos têmgostosdiferentes.Fer-

nando, taurino, é mais enraizado,
do tipo que busca um “silêncio visual e

mental” ; o pisciano Humberto é inquieto. “Este
mês viajei para a Suíça, fiquei quatro dias, depois
fui aRoma, acabodevoltar deTóquio edaqui a al-
guns dias vou para a Europa. Adoro circular”, diz.

E é desta forma, cada um com seu estilo, que os
designersmais famosos do Brasil levam a vida. Ao fi-
nal da entrevista, pergunto o que gostariam ainda de
fazer. Fernando, o arraigado, responde que “adoraria
fazer o homem voar sem avião: uma asa, assim, que
você abra...”; Humberto, o inquieto, pensa em criar
– ou melhor, plantar – raízes: “Quero reflorestar meu
sítio em Brotas; já plantamos 15 mil árvores nativas,
quero enchê-lo inteiro”. O poder de surpreender dos
irmãos Campana ultrapassa os limites do design.

um ano emeio. “Não desenhomais. Se a ideia
é forte ela fica, permanece na cabeça até eu vir
para o estúdio”, diz. A que se deve amudança?
“Consegui um tempo para me tratar bem, fa-
zerginásticanoparque...Aí ascoisas surgemde
outra forma”, avalia. “O Ibirapuera, paramim,
é Brotas. Sábado à tarde, fazer ginástica... Fico
deitado, fazendo abdominal, olhando o céu, os
pássaros voando.” Embora visitem a cidade do
interior menos do que gostariam, é fácil notar
que o vínculo permanece.

Os dois deixaram a casa dos pais por volta
dos 18 anos para fazer faculdade emSãoPaulo.
Por causa da ditaduramilitar, Humber-
to, que queria ser escultor, acabou
estudando Direito. “Era uma
época muito chata, ser ar-
tista era muito complica-
do.Umapessoadaminha
família tinha sido mor-
ta pela ditadura, então
meu pai sentia muito
medoqueeu fossear-
tista. Era uma época
sombria, dava medo
deviver”,afirma.Oito
anos mais novo, Fer-
nando jápôdeescolher
a arquitetura. “A mi-
nha época foi a de tran-
sição para a democracia.”
Ainda na faculdade, fez es-
tágio como assistente de mon-
tagemdaBienaldeArtedeSãoPau-
lo, quando teve contato com artistas do
calibre de Keith Haring, Anish Kapoor, Tony
Cragg, Daniel Buren e o grupo Fluxus.

Oinício da carreira da dupla não foi
nadaconvencional.Apósse formar,
Humberto entregou seu diploma
aopai e semudoupara Itabuna,na
Bahia. “Para mim, a Bahia tinha

muito a ver com liberdade, pelos tropicalistas,
tudo isso.Eu tinhaumamigoarquitetoquemo-
rava lá emeencomendava espelhos para os ba-
nheirosdosprojetosdele. Fiquei umano fazen-
do isso e comecei a pegar gosto por criar. Cada
espelho era diferente, eu buscava me renovar
naquilo. E veio uma habilidade manual incrí-
vel, que eu não sabia que tinha.”De volta a São
Paulo, passou a ter a ajuda de Fernando. “Ele
começou a ‘limpar’ as coisas que eu criava, e
sugerir para fazermos outras coisas que pudes-
sem ser reproduzidas sem a nossa mão”, con-
taHumberto. Vendo queumcomplementava o
outro, o trabalho emdupla surgiu naturalmen-
te. E assim já se vãomais de 30 anos. O passar
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“Me sinto um homem completo no sentido
de saber me portar, me vestir, usar um traje,
o corte de cabelo certo. Eu adquiri essa
segurança”, afirma Humberto

Humberto veste:
Costume R$ 5.995
e gravata R$ 575
Burberry | Camisa
Ricardo Almeida
R$ 727

Fernando veste:
Costume de seis
botões
R$ 15.660 e camisa
R$ 1.470 Ralph
Lauren

Na página ao lado:
Poltrona The
Armchair of
Thousand Eyes
(2015)
Produzida pelo
Estudio Campana
e Fendi

Produção
Gustavo José
Grooming
Paula Vida
(Capa MGT)
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