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“OMemphis foi um
retorno ao artesanal.
Hoje isso é um dos
atrativos do design”

Michele De Lucchi
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fala-se de MEMÓRIA

ANOS VOLÁTEIS, a década de 1980 viu surgir e desaparecer
uma série de movimentos em diferentes áreas de atuação.
Naquele período efervescente, uma das mais significativas
iniciativas no campo do design foi o grupo italiano Memphis,
liderado pelo arquiteto e designer austríaco Ettore Sottsass
(1917-2007) e formado por profissionais inquietos.

Em 1981, há 30 anos, eles apresentaram no Salão Interna-
cional do Móvel, em Milão, peças que iam de encontro aos
preceitos do modernismo da Bauhaus. Esses criadores pós-
-modernos, entre os quais Andrea Branzi, Matteo Thun
e Michele De Lucchi, propuseram um desenho com cores vi-
brantes, que evocava da arquitetura clássica ao kitsch dos anos
1950. Com certo desconforto proposital, as peças muitas vezes
enfatizavam mais o apelo visual do que sua função.

“O Memphis mostrava que era possível ir além do gosto

Faz 30 anos que o movimento pós-moderno
Memphis questionou os paradigmas da Bauhaus
e revolucionou a trajetória do design. Dada a sua
inventividade, parece que foi ontem
por Beto Abolafio
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Memphis
top list
1. Estante Carlton (1981),
um clássico de Ettore Sottsass

2. Cama Horizon (1984),
de Michele De Lucchi

3. Mesa Flamingo (1984),
de Michele De Lucchi

4. Conjunto de cerâmica
Cabbage Pepper Radish (1985),
de Aldo Cibic

5. Assento-ringue Tawaraya
(1981), de Masaroni Umeda.
Na foto acima, o grupo Memphis,
com Sottsass (à dir., de bigode)
e De Lucchi (à esq., de barba)

6. Cadeira First (1983),
de Michele De Lucchi

7. Luminária Tahiti (1981),
de Ettore Sottsass

estabelecido em relação à ergonomia, ao racionalismo e à fun-
cionalidade”, explica Carlos Zibel Costa, coordenador do curso
de Design da FAU-USP. Não à toa, o trabalho foi taxado por
muitos críticos da época como de mau gosto. Até hoje, pode-se
dizer que o legado do Memphis, que passa ao largo do academi-
cismo, leva a reações do tipo “ame ou odeie”.

O arquiteto Michele De Lucchi lembra aquele tempo de
grande pesquisa: “O Memphis foi um retorno ao artesanal, mas
sempre numa relação com a indústria, para fazê-la mudar a lógica
do standard. Hoje isso é um dos atrativos do design”.

O movimento cujo nome deve-se a Stuck Inside of Mobile with
the Memphis Blues Again, música de Bob Dylan, de 1966, teve
grande sucesso comercial e influenciou o mundo do design. Mas
se desgastou logo, dissolvendo-se em 1988. Hoje, aquelas peças
memoráveis são editadas pela Memphis Milano, representada
pela Post Design Gallery, em Milão.Fo
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