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From Spain With Design
Mensagem

From Spain With Design
Message

A Universidade de Aveiro associou-se ao ID+ Instituto de
Investigação em Design, Media e Cultura e à READ, Red
Española de Asociaciones de Diseño para trazer a Aveiro a
exposição “From Spain With Design. Identidade e Território”.
Comissariada e coordenada por Uqui Permui, Ángel
Martínez, Gloria Escribano e Juan Lázaro, em Espanha, e
por Francisco Providência, em Aveiro, esta mostra reúne
um conjunto de 125 artefactos que se destacam pela
projeção que conseguiram obter no mercado nacional e
internacional, por terem dado respostas coerentes e com
valor a necessidades identificadas por esse mercado, e por
serem resultados exemplares de uma boa sinergia entre o
design e a sociedade.
As obras foram concebidas por 120 empresas espanholas e agrupam-se em cinco núcleos com os temas
Internacionalização, Identidade e Território, Interseções,
Cumplicidades e Sustentabilidade, refletindo a identidade
do contexto em que nasceram. É uma seleção bastante
diversa, quer no tipo de trabalhos que reuniu — design
industrial, design gráfico, design de interiores e design de
serviços — quer no tipo de temas para os quais as peças
expostas nos remetem — inclusão, igualdade de género,
questões ambientais, ambições tecnológicas e sustentabilidade económica de estruturas e produção.
Esta variedade serviu de inspiração aos docentes e in
vestigadores do Departamento de Comunicação e Arte da
Universidade de Aveiro e do ID+ Instituto de Investigação
em Design, Media e Cultura para produzir esta publicação.
Com esta iniciativa, cria-se uma oportunidade para
refletir sobre a importância do design, sobre a forma como
está integrado na nossa vida e sobre o processo de conceção que envolve designers, organizações e sociedade.
Muitas vezes assume-se o design como um mero processo de transformar objetos em peças bonitas, mas o
design é muito mais do que isso. É arte, é ciência e é uma
disciplina que nos ajuda a encontrar soluções para desafios que aparentemente não são de resolução evidente.

The University of Aveiro associated with ID+ Research Institute for Design, Media and Culture and READ, Red Española
de Asociaciones de Diseño to bring to Aveiro the exhibition
“From Spain With Design. Identity and Territory”.
Commissioned and coordinated by Uqui Permui, Ángel
Martínez, Gloria Escribano, and Juan Lázaro, in Spain,
and by Francisco Providência, in Aveiro, this show brings
together a set of 125 artifacts that stand out for the projection they have achieved in the national and international
market, for having given coherent and valuable responses
to the needs identified by that market, and for being
exemplary results of a good synergy between the design
and society.
The works were designed by 120 Spanish companies
and are grouped in five nuclei with the themes Internationalization, Identity and Territory, Intersections, Complicities
and Sustainability, reflecting the identity of the context in
which they were born. It is a very diverse selection, both
in the type of work it brought together — industrial design,
graphic design, interior design, and service design — and in
the type of themes to which the exhibited pieces refer us
— inclusion, gender equality, environmental issues, technological ambitions, and the economic sustainability of
structures and production.
This variety served as inspiration for the teachers and
researchers from the Department of Communication and
Art of the University of Aveiro and the ID+ Research Institute
for Design, Media and Culture to produce this publication.
With this initiative, an opportunity is created to reflect
on the importance of design, on how it is integrated into our
lives, and on the design process that involves designers,
organizations and society.
Design is often assumed to be merely a process of
turning objects into beautiful pieces, but design is much
more than that. It is art, it is science, and it is a discipline
that helps us find solutions to challenges that are seemingly unsolvable.
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Paulo Jorge Ferreira
Reitor da Universidade de Aveiro

With a strong inter and multidisciplinary inclination,
design uses creativity, reasoning, and imagination to look
and think about objects, signs, and symbols, and transform them into understandable and concrete resources. It
is a creative process that shapes and affects our experience and our understanding of the world.
The reconciliation of this artistic, intuitive, and interpretive component of design with the scientific and technological knowledge is fundamental to understand the problems of the future in a more integrated way and to find new
approaches and solutions with added value.
Bringing this exhibition to the University of Aveiro, in the
year when we mark the 25th anniversary of the creation of
the Design Degree, is an excellent motto for a wider discussion about the role of design in the affirmation of our cultural
identity, in the projection of this identity in national and
international markets, and about its potential in bringing
together academia, business, and society in general.

Paulo Jorge Ferreira
Rector of the University of Aveiro

photo: Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro

8

Com um forte pendor inter e multidisciplinar, o design
recorre à criatividade, ao raciocínio e à imaginação para
olhar e pensar nos objetos, signos e símbolos e transformá-los em recursos compreensíveis e concretos. É um
processo criativo que molda e afeta a nossa experiência e
a nossa compreensão do mundo.
A conciliação desta componente artística, intuitiva e
interpretativa do design com os saberes de matriz científica
e tecnológica é fundamental para compreendermos os problemas do futuro de forma mais integrada e para encontrarmos novas abordagens e soluções com valor acrescentado.
Trazer esta exposição para a Universidade de Aveiro, no
ano em que assinalamos os 25 anos da criação da Licenciatura em Design, é um excelente mote para uma discussão mais alargada sobre o papel do design na afirmação
da nossa identidade cultural, na projeção dessa identidade
nos mercados nacionais e internacionais, e sobre o seu
potencial na aproximação do meio académico, ao tecido
empresarial e à sociedade em geral.
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25 anos da área do Design

25 years of Design

O Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) deu os
seus primeiros passos em 1990 na Universidade de Aveiro
e integra hoje quatro áreas científicas, Música, Ciências e
Tecnologias da Comunicação, Design e Estudos de Arte.
A área do Design foi fundada há 25 anos, com a primeira
edição da licenciatura em Design, e rapidamente se consolidou, também no domínio da investigação, com a criação, em 2007, do Instituto de Investigação em Design,
Media e Cultura (ID+). A oferta formativa do Design é uma
referência, nacional e internacional, envolvendo hoje três
ciclos de estudos (licenciatura, mestrado e doutoramento)
e uma extensa atividade que ultrapassa os limites do
departamento e da Universidade.
A licenciatura em Design teve a sua primeira edição no
ano letivo de 1996/97, oferecendo dois ramos de especialização, designadamente em Design de Comunicação e
Design Industrial. Estima-se que por ela tenham passado
cerca de 1250 estudantes que são hoje profissionais de
reconhecido mérito no mercado de trabalho.
Os/As licenciados/as em Design são profissionais competentes, habilitados/as para projetar o pensamento estratégico em soluções/artefactos/produtos inovadores, aliando
a experiência de uso à experiência estética, estimulados/as
pelo mote do “saber pensar” para o “saber fazer”. São profissionais habilitados a responder, através do Design, a diferentes desafios societais contemporâneos, locais e globais,
em diálogo com diferentes áreas do conhecimento. A área do
Design engloba em si mesma um universo de conhecimento
que nos permite ver o mundo por uma lente diferente.
Conviver com o Design é um exercício de aprendizagem
permanente.
Aprendi que um/a designer nunca escreve num papel
pautado ou quadriculado, prefere sempre a liberdade de
uma página em branco.
Aprendi que um/a designer aproveita, muitas vezes,
o momento da pausa para café para fazer um esquiço no
guardanapo de papel.
Percebi que um/a designer não usa uma caneta qualquer.

The Department of Communication and Art (DeCA) took
its first steps in 1990 at University of Aveiro and integrates, nowadays, four scientific areas, Music, Sciences
and Communication Technologies, Design and Art Studies.
The Design area was founded 25 years ago, with the first
edition of the degree in Design, and rapidly consolidated
itself, also in the research domain, with the creation, in
2007, of the Research Institute for Design, Media and
Culture (ID+). The training offer in Design is a reference,
both national and international, nowadays involving
three levels of study (degree, master and doctorate) and
an extensive activity that goes beyond the limits of the
department and the University.
The degree in Design had its first edition in the academic
year 1996/97, offering two fields of expertise, namely in
Communication Design and in Industrial Design. It is estimated that nearly 1250 students might have held it and
are presently professionals of recognised standing in the
labour market.
The graduated in Design are competent professionals,
qualified to project the strategic thinking into innovative
solutions/artefacts/products, by allying the user experience with the aesthetic experience, stimulated by the
motto from the “knowing how to think” to the “knowing
how to make”. They are qualified professionals responding,
through Design, to several contemporary societal challenges, both local and global, in dialogue with different
fields of knowledge. The Design area includes, itself, a
universe of knowledge that enable us to see the world
through a different lens.
Living together with Design is a permanent learning
exercise.
I have learnt that a designer never writes on lined or
squared paper, but, instead, prefers the freedom of a
blank page.
I have learnt that a designer seizes the coffee break to
make a sketch on the paper napkin.
I have understood that a designer does not use any pen.

Frequentemente opta pela caneta de cor preta e ponta
muito fina ou o apenas o lápis, aproveitando todo o material riscador para desenhar/escrever.
Neste universo existe uma galáxia chamada Tipografia que tem um léxico próprio, com muitas regras e muitas
classificações. As letras — os tipos — têm uma anatomia
própria! Os/As designers de tipos articulam a estética, a
coerência e a irreverência com a tipografia.
Aprendi também que não é só no papel que o espaço
em branco funciona como elemento libertador. O espaço
em branco é um elemento de comunicação muito eficaz
porque facilita a leitura, permite organizar, ajuda a respirar, orienta, confere personalidade e retira ruído entre os
outros elementos comunicativos.
Ao longo destes 25 anos, na Universidade de Aveiro, a
área do Design tem construído uma escola reconhecida
pelos pares, a nível local, nacional e internacional. Esta
escola tem possibilitado, através da formação nos diferentes ciclos de estudo e também da investigação, criar
conhecimento multidisciplinar e transdisciplinar. A nível
local, a matriz departamental da Universidade de Aveiro
propicia e agiliza a articulação com as outras áreas disciplinares do DeCA, com as Engenharias, as Ciências da Saúde,
a Química, a Psicologia, entre outras. A nível nacional, o
posicionamento na rede de escolas de Design e a criação
de projetos como o Observatório de Design incrementam
este diálogo entre pares. Por último, o Design do DeCA no
panorama internacional envolve-se e participa em redes
de conhecimento como são exemplo a rede MEDes (Master of European Design) que congrega sete universidades
europeias, a rede Cumulus, a BID (Bienal Iberoamericana
de Diseño) e o DESIS (Design for Social Innovation and
Sustanability) Network, entre outras.
Nos tempos de mudança em que vivemos e que permanentemente nos convidam à inovação, desejo que o
sucesso a que o Design do DeCA nos habituou no passado
se multiplique nos próximos 25 anos.
Bem hajam!
Ana Veloso
Diretora do Departamento de Comunicação e Arte

Frequently he/she chooses a black-coloured pen with a
very fine tip or just the pencil, taking advantage of all the
graphic material to draw/write.
In this universe there is a galaxy called Typography that
has a specific lexicon, with many rules and many classifications. Letters — and types — have their own anatomy!
Designers devoted to the types articulate aesthetic,
coherence and irreverence with typography.
I have also learnt that it is not only on paper that the
blank space functions as a liberating element. The blank
space is a highly effective communication element, since it
facilitates the reading, enables to organise, helps breathing,
guides, confers personality and eliminates noise among
the other communicative elements.
During these 25 years, at the University of Aveiro, the
Design field has built a recognised school by its peers,
locally, nationally and internationally. This school has
enabled, through the graduation in the several levels of
study and also through research, to create multidisciplinary and transdisciplinary knowledge. Locally, the
departmental matrix of the University of Aveiro propitiates
and expedites the articulation with other subject areas
from DeCA, with Engineering, Health Sciences, Chemistry, Psychology, among others. At a national level, the
positioning in the net of Design schools and the creation
of projects such as the Design Observatory intensify this
dialogue between peers. At least, Design from DeCA, in
the international overview, gets involved and participates
in knowledge networks such as the MEDes (Master of
European Design) network, that gathers seven European
universities, the Cumulus, the BID (Bienal Iberoamericana
de Diseño) and the DESIS Design for Social Innovation and
Sustainability) Network, among others.
In the times of change we are living in and that are
permanently inviting us to innovation, I hope that the
success that Design from DeCA offered us in the past will
be multiplied in the next 25 years.
Thank you so much!
Ana Veloso
Director of Department of Communication and Art
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From Spain With Design
na Universidade de Aveiro
com o ID+

From Spain With Design
at University of Aveiro
with ID+

O ID+ (Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura) investiga no vasto território que inclui o Design, a
Arte e outras atividades criativas. Foi criado em 2007 por
um grupo de professores, maioritariamente das universidades de Aveiro e do Porto, ligados à educação de Design.
Em 2017, expandiu a sua organização acolhendo o Instituto Politécnico do Cávado e Ave, suportando uma rede de
investigadores que abrange dez instituições parceiras, no
Centro e Norte do país, mas também na ilha da Madeira.
O ID+ tem como um dos seus objetivos registar e legitimar a investigação através da prática do Design, bem
como garantir a transferência, apropriação e comunicação desse conhecimento científico, promovendo o Design
noutros contextos sociais, culturais e económicos.
Com a extinção do Centro Português de Design, em
2013, perdeu-se um instrumento público dedicado à promoção do Design. Por outro lado, o movimento associativo
dos designers em Portugal, tendo uma adesão residual
entre os profissionais, não consegue protagonizar iniciativas que assegurem a visibilidade nacional e internacional
que o Design português merece.
As unidades de investigação e as instituições do ensino
superior dedicadas ao design parecem ser, assim, e neste
momento, a única infraestrutura institucional com presença nacional que poderá proporcionar uma base de
apoio resiliente e perene para a realização dessas atividades. Essa REDE (Reunião das Escolas de Design) tem
sido central no desenvolvimento do projeto de um Observatório do Design em Portugal – projeto de investigação,
financiado pela FCT – enquanto estrutura distribuída para
a recolha e interpretação de dados sobre o ecossistema do
Design português.
Nesse sentido, a importância da exposição From Spain
With Design reside no facto de ser, simultaneamente, um
exemplo e um caso que merece ser estudado, investigado
e debatido, quer pelos objetivos que materializa, quer pela

ID+ (Research Institute for Design, Media and Culture)
investigates in the vast territory that includes Design, Art
and other creative activities. It was founded in 2007 by a
group of teachers, mainly from Universities of Aveiro and
Porto, linked to the Design education. In 2017, it expanded
its organization hosting the Polytechnic Institute of
Cávado and Ave, supporting a net of researchers covering
ten partner institutions, in the Center and North of the
country, but also in the island of Madeira.
ID+ has as one of its goals to register and legitimate the
research through the practice of Design, as well as to guarantee the transference, appropriation and communication
of that scientific knowledge, promoting Design in other
social, cultural and economic contexts.
With the extinction of Centro Português de Design
(Portuguese Centre of Design), in 2013, a public instrument devoted to the promotion of Design was lost. On
the other side, the associative movement of designers in
Portugal, having a residual adherence among the professionals, cannot feature initiatives that ensure the national
and international visibility that Portuguese Design merits.
The research units and the higher education institutions devoted to design seem to be, therefore, and at
the moment, the sole institutional infrastructure with
national presence able to provide a resilient and lasting
support base to the accomplishment of those activities. That REDE (Reunião das Escolas de Design) — United
Schools of Design — has been central in the development
of the project of an Observatory of Design in Portugal – an
research project, funded by FCT – as a distributed structure for the collection and interpretation of data on the
Portuguese Design ecosystem.
In that sense, the importance of the exhibition From
Spain With Design lies in the fact of being, simultaneously,
an example and a case deserving to be studied, investigated and debated, either by the goals it embodies, or by
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demonstração da capacidade das redes na mobilização
de vontades e na agregação de desígnios. Com esta
exposição, a Red Española de Asociaciones de Diseño, as
políticas públicas traduzidas no apoio do Governo de Espanha e a academia (que colaborou) provam, e de forma virtuosa, que o todo pode ser efetivamente maior que a soma
das partes.
Justifica-se assim que o ID+, através do seu polo na Universidade de Aveiro, se tenha envolvido, desde o primeiro
minuto, nesta iniciativa como pressuposto de ação: desde
a sua proposta à Reitoria – que em boa hora a decidiu acolher e patrocinar – até ao design expositivo e à publicação
deste livro/catálogo que inclui textos de investigadores
seus sobre os trabalhos expostos; mas também como
pretexto para promover o Design junto das empresas, o
debate e a reflexão entre designers e académicos, suscitando a participação dos estudantes e alargando-a a toda
a comunidade.
Um passo que esperamos seja inspirador para o caminho que o Design português merece traçar no sentido da
sua afirmação, quer junto das empresas e dos públicos
nacionais, quer ao nível da sua internacionalização.
Vasco Branco
Diretor do ID+ Instituto de Investigação
em Design, Media e Cultura

the demonstration of the capacity of nets in mobilisation
of wills and in the aggregation of purposes. With this exhibition, the Red Española de Asociaciones de Diseño, the
public policies translated into the support of the Spanish
Government and the academia (which cooperated) prove,
and in a virtuous way, that the whole can, indeed, be bigger
than the sum of the parts.
This is the reason for ID+, through its pole at University of Aveiro, to have involved itself, from the very first
minute, in this initiative as a premise for action: since its
proposal to Rectory — that in good time decided to host and
sponsor — to the exhibiting design and the publication of
this book/catalogue including texts from its researchers
on the exhibited works; but also as a pretext for promoting
Design near companies, the debate and the reflection
among designers and scholars, calling for the students’
participation and broadening it to the entire community.
A step we hope to be inspiring for the path that Portuguese Design merits to accomplish for its statement,
either near companies and national publics, or at its internationalisation.

Vasco Branco
Director of ID+ Research Institute
for Design, Media and Culture
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Somos reflexo do que
se desenha?

Are we a reflection of what
is designed?

O projeto From Spain With Design (FSWD) nasceu em
2009, com o objetivo de promover a internacionalização de
designers de diferentes disciplinas da Comunidade Valenciana. A iniciativa foi projetada em duas direções: para o
exterior com o objetivo de “exportar” a imagem do design
valenciano; e para o interior, como demonstração ao nosso
próprio coletivo, da possibilidade de amplificar ao mundo o
design da nossa Comunidade.
Para elucidar a questão, começámos a convocá-la em
formato webinar, em pleno confinamento COVID-19, sob o
título Desenhar para o mundo que aí vem. (...) Antecipávamos já algumas das questões que abordamos nesta publicação: a realidade do Design em Espanha, a situação do
setor ante a internacionalização, ou como aplicar o Design
sustentável na sociedade e na indústria. (...)
Avaliando as obras que surgiram na plataforma FSWD,
poderíamos dizer que não existe um estilo único, algo
lógico se tomarmos em conta a pluralidade cultural e a permeabilidade da globalização, características que também
nos parecem positivas. A diversidade já não é um sintoma
de fraqueza, mas de criatividade, engenho e força. Somos
mutáveis, mutantes, capazes de nos adaptar a diferentes
paisagens, somos agrestes e suaves, somos flexíveis. E
dentro desta heterogeneidade encontramos uma relação
comum: desenhamos produtos e imagens robustas que
permanecem na retina por muito tempo, ao mesmo tempo
que somos capazes de dotá-los de emoção.
O resultado é um design honesto, elaborado com cabeça
e paixão. (...) Um repertório que representa muito melhor
o que somos, uma fauna fascinante que habita um país
aberto e amigável que, além de acolher pessoas de todo o
mundo, também ambiciona melhorar a vida dos seus habitantes e promover uma economia à escala global, dando
destaque às economias locais.

The From Spain With Design (FSWD) project was born
in 2009, with the aim of promoting internationalization
of designers from different disciplines in the Valencian
community. The initiative was proposed in two ways,
externally with the purpose of “exporting” the image of
Valencian design, and internally, as a demonstration to our
own collective of the possibility of amplifying design from
our community to the world.
To clarify the question, we began with a webinar date
we did in the middle of the COVID-19 lockdown, with the
title Design for the World to Come. (...) There we anticipated
some of the issues we were going to address in this publication: the reality of design in Spain, the situation of the
sector in the face of internationalization, and how to apply
sustainable design in society and in the industry. (...)
If we look at the work that appears on the FSWD platform, we could say that there is no single style, which is
logical if we take into account the cultural plurality and
permeability of globalization, a characteristic we also
consider to be positive. Diversity is no longer a symptom of
weakness but rather of creativity, ingenuity, and strength.
We are changeable, mutable, able to adapt to different
landscapes, we are rugged and soft, we are flexible. And
within this heterogeneity we find a common relationship,
which is that we design robust products and images that
stay on the retina for a long time, while at the same time
we manage to fill them with emotion.
The result is honest design, crafted with thought and
passion. (...) A repertoire that represents much better
what we are, a fascinating fauna that inhabits an open
and friendly country that, in addition to welcoming people
from all over the world, also aspires to improving the lives
of its inhabitants and to promoting na economy on a global
scale, giving local economies a leading role.

Juan Lázaro, Uqui Permui, Ángel Martinez, Gloria Escribano
Comissários da Exposição From Spain With Design

Juan Lázaro, Uqui Permui, Ángel Martinez, Gloria Escribano
Commissioners of the Exhibition From Spain With Design
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Texto adaptado do original com a seguinte referência: Lázaro, J.,
Permui, U., Martínez, Á. & Escribano, G. (2020). FSWD ¿Somos
reflejo de lo que se diseña? In From Spain With Design ¿Refleja la
imagen de España lo que diseñamos? (pp. 19–23). Experimenta
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25 formas
25 anos de pensamento em Design
na Universidade de Aveiro

25 forms
25 years of Design thinking
at University of Aveiro

MADE.PT designa o grupo de investigação integrado no
Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+),
que pretende contribuir para a construção de Portugal,
através de um Design crítico, dirigido ao desenvolvimento
e prosperidade. Nesse propósito, o grupo centra a sua
atividade científica no projeto (investigação através do
Design) conciliando a teoria com a prática, numa expressão crítica que amplia o conhecimento em design, fundado
na prática do desenho — desenho (disegno) que, através
da sua proposição de desígnio, deu origem à anglo-saxónica Design, fundando a sua condição projetual. O grupo
que aqui se pronuncia em nome do Design, entende, pois, a
relevância da prática na concretização, insubstituível pela
teoria que a deverá estudar. Não obstante, este grupo considera de relevante interesse e impacto a sua participação
em comunidades pluridisciplinares, ambicionando a interdisciplinaridade com as outras áreas da universidade, que
os textos aqui compilados sugerem.
Os ensaios críticos que enquadram as 25 peças selecionadas nesta brochura varrem uma grande amplitude
de temas que vão da visão mais tecnológica do Design,
em parceria com as Engenharias Mecânica e Informática,
à inovação social documentada por campanhas ativistas
ou ao desenho de objetos, reconhecendo-lhes uma função
simbólica que supera o seu destino prático. As formas são
ideias e as ideias constroem a realidade. Importa a realidade herdada, mas importa mais a realidade imaginada,
com que se concretizarão novos futuros.
Os 25 objetos são apresentados pela perspetiva dos
interesses de investigação dos seus autores (alfabeticamente ordenados) e podem ser classificados sob o critério
ontológico do seu domínio criativo e morfológico, isto é,
pelo que os distingue enquanto propósito.
Cerca de um terço dos projetos reportam-se a manifestações autorais (sinalizados a vermelho), valorizando
a dimensão simbólica e a representação do significado

MADE.PT names the research group integrated in the
Research Institute for Design, Media and Cultura (ID+),
aiming to contribute for the building of Portugal, through
a critical Design, directed to development and prosperity.
With that purpose, the group centers its scientific activity
in the project (research through Design) conciliating
theory and practice, in a critical expression that amplifies the knowledge in design, founded in the practice of
drawing — design (disegno) that, through its proposition of
intention, gave origin to the Anglo-Saxon Design, founding
its projectual condition. The group speaking up here, in the
name of Design, understands, therefore, the relevance of
practice in accomplishment, irreplaceable by the theory
that might study it. Nevertheless, this group considers its
participation in multidisciplinary communities of relevant
interest and impact, ambitioning the interdisciplinarity
with the other areas in the university, that the texts here
compiled suggest.
The critical essays that frame the 25 selected pieces in
this brochure cover a large scope of themes that go from
the most technological perspective of Design, in partnership with the Mechanical and Computer Engineering, to
the social innovation documented by activist campaigns
or to design of objects, acknowledging them a symbolic
function that overcomes their practical end. The forms are
ideas and ideas build reality. The inherited reality matters,
but the imagined reality matters the most, with which
new futures will be accomplished.
The 25 objects are presented based in the research
interests of their authors (alphabetically ordered) and can
be classified by their creative and morphological criterion,
i.e. by what distinguishes them as purpose.
Nearly one third of the projects report to authorship expressions (signaled in red), valuing the symbolic
dimension and the representation of the meaning through
shape, that we could designate as poetic; another third
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através da forma, que poderíamos designar por poéticos; outro terço corresponde a produtos mais focados
no desempenho funcional pela otimização da produção,
sustentabilidade material e redução de custo energético,
que poderemos designar por tecnológicos (sinalizados a
verde); o restante terço, sujeitando-se ao imperativo de
um programa social, diz respeito à justificação do design
na mediação com as pessoas, quer entendidas como
cidadãos que aspiram à liberdade e justiça social, quer
enquanto mercado capaz de incrementar o volume de
vendas, concorrendo para a soberania económica (sinalizados a azul). Estas três áreas — do autor, da tecnologia
e do programa —, convivem entrelaçadas, comunicando
através da forma que poderá ser recebida e subjetivada
pelo outro, por todos os outros. Este livro é, assim, depositário de um acervo de 25 interpretações, algumas delas
pronunciadas por ex-alunos desta universidade, agora
colaborando já como professores ou investigadores.
• Afonso Borges apresenta-nos a “mesa Val do Barco”
(Tomás Alonso, 2014) em que o predomínio geométrico da
base em granito contrasta com a organicidade do tampo —
tábua única de castanheiro centenário — constituindo-se
numa metáfora da Galiza. Explorando o território entre a
arte e o design, Alonso procura o significado da forma, antes
mesmo do seu destino prático. O “candeeiro FollowMe”
(Inma Bermúdez, 2016), é por Borges entendido como
arquetípico: não se trata de uma luminária, mas reúne todas
as que nos são familiares. Multiculturalista, este objeto procura a essência transfronteiriça de um denominador
comum e universal alternativo ao regionalismo local.
• Álvaro Sousa traz-nos o projeto “tipografia Roca” (Pepe
Gimeno, 2019), assumindo-se a tipografia como principal
elemento de comunicação da reputada multinacional espanhola, declinada para outros alfabetos; na base do exercício,
está o sofisticado e rudimentar desenho à mão, comunicando a inimitável marca Roca pelo código visual da sua
genética. • Cláudia Albino interpreta a aproximação do
design ao artesanato, através das “cestas Amelia” (Ricardo
Tubío, Xavier Rilo e Javier Aliste, 2011) e da “cadeira de
exterior Buit” (Marta Yebra e Imanol Elósegui, 2020), que
resultam no diálogo entre artesanato e indústria, fazendo
parar o tempo para rever o modo como vivemos. Trata-se

corresponds to more focused products in the functional
performance through production optimisation, material sustainability and energy cost reduction, that we
can designate as technological (signaled in green); the
remaining third, submitting to the imperative of a social
programme, with respect to design’s justification in mediating people, either viewed as citizens aspiring to freedom
and social justice, or as market capable of increasing the
sales volume contributing to the economic supremacy
(signaled in blue). These three areas — of the author, of
the technology and of the programme —, live together
interlaced, communicating through the way that can be
received and subjectivated by the other, by all the others.
This book is, therefore, a trustee collection of 25 interpretations, some of them by alumni from this university, now
already collaborating as teachers or researchers.
• Afonso Borges presents us the “table Val do Barco”
(Tomás Alonso, 2014) in which the geometric predominance of the granite base contrasts with the organicity of
the tabletop — single board centenary chestnut — constituting itself as a metaphor for Galicia. Exploring the territory between the art and the design, Alonso searches for
the meaning of the shape, even before its practical destination. The “luminaire FollowMe” (Inma Bermúdez, 2016) is
understood by Borges as archetypal: it is not a luminaire,
but assembles all the ones that we are familiar to. Multicultural, this object looks for the transborder spirit of a
common and universal denominator alternative to local
regionalism. • Álvaro Sousa brings us the project “Roca’s
typography” (Pepe Gimeno, 2019), the typography assu
ming itself as main communication element of the reputable Spanish multinational, poured into other alphabets;
in the basis of the exercise, there is the sophisticated and
rudimentary hand drawing, communicating the inimitable
Roca brand through the visual code of its genetics.
• Cláudia Albino interprets the closeness of design to
handicraft, through the “Amelia baskets” (Ricardo Tubío,
Xavier Rilo and Javier Aliste, 2011) and the “Buit outdoor
chair” (Marta Yebra and Imanol Elósegui, 2020), resulting
in the dialogue between handicraft and industry, making
the time to stop reconsider our way of living. The task is to
balance the technique and the sustainability of the territory,
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de conciliar a técnica com a sustentabilidade do território,
através da circularidade da economia. • Eduardo Noronha
revela-nos o famoso “capacete Closca” (estúdio CuldeSac™, 2015), pela sua portabilidade de colapsável, com apenas 290 g de peso, escondendo, na sua aparente simplicidade, a complexidade técnica que garante as normas de
proteção EN1078 e CPSC. A par do capacete Closca, a “bicicleta de montanha Conor WRC Thunder” (Javier Vidorreta,
2019), também apresenta elevado protagonismo técnico,
quase exclusivamente ditado pela exequibilidade industrial e ergonomia funcional. • Fernando Sousa convoca a
“bicicleta estática RUDDER” (estúdio ROJOMandarina,
2017), uma bicicleta-escultura em bambu, que emparelha
com óculos de realidade virtual, oferecendo uma experiência assumidamente ótima, de submersão individual à realidade virtual. •• Francisco Providência observa o “berço
Cocoto” (Ximo Roca Diseño, 2019), composto por estrutura
e alcofa, convocando o utilitarismo “construtivo” sob o
imperativo funcional, considerado uma via para o socialismo. Mas no “almofariz Totem” (Martín Azúa, 2019), pelo
contrário, convoca-se a arte em si mesma; como se o objeto
tivesse o direito a existir apenas para ser. Constata-se que

through the circularity of economy. • Eduardo Noronha
reveals to us the famous “Closca helmet” (CuldeSac™
studio, 2015), for its collapsible portability, weighing only
290 g, hiding, in its apparent simplicity, the technical
complexity that ensures the EN1078 and CPSC protection
norms. Besides the Closca helmet, the “MTB Conor WRC
Thunder” (Javier Vidorreta, 2019), also presents high technical leadership, almost exclusively dictated by the industrial feasibility and functional ergonomics. • Fernando
Sousa convokes the “RUDDER static bicycle” (ROJOMandarina studio, 2017), a bicycle-sculpture in bamboo, paired
with virtual reality goggles, offering an assumedly great
experience, of individual submersion to virtual reality.
•• Francisco Providência observes the “Cocoto cradle”
(Ximo Roca Diseño, 2019), composed by structure and flat
basket, convoking the “constructive” utilitarianism under
the functional imperative, considered a way to socialism.
But in the “Totem mortar” (Martin Azua, 2019), on the
contrary, the art in itself is convoked; as if the object had
the right to exist only to be. One acknowledges that design
operates the cultural mediation through objects that, by
their turn, model the human being: functional objects will
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o design opera a mediação cultural através de objetos que,
por sua vez, modelam o Homem: objetos funcionais criarão
utilizadores funcionários; objetos artísticos promoverão
utilizadores humanizados. • Graça Magalhães dá-nos a ver
a desordenada existência das imagens refletidas na “vitrine
Soulbox” (Belén Moneo, Moneo Brock, 2017), provocando o
fascínio do encontro com o que nos inquieta e questiona,
através da descontinuidade entre o visível e o material. Na
sua dimensão icónica, a forma é aparente, provocando a
vertigem da realidade. • Helena Barbosa comenta o conjunto de “imagens de autor, oriundos de 22 cidades de Espanha” (2016-2021), painel que reproduz 54 cartazes em formato 70 x 100 cm, constituindo uma manifestação do design
(de comunicação) ao serviço das organizações sociais,
enquanto meio de divulgação, evidenciando a profusão de
linguagens retóricas que sinalizam a tolerância de uma
saudável biodiversidade cultural. • Ivo Fonseca apresenta o
“dispositivo de treino AED” (Adrián Larripa, BigD, design
that matters, 2020), dispositivo que associado a um telemóvel, funciona como equipamento didático para o ensaio,
simulação e formação de leigos, para que possam salvar
vidas pela reanimação cardiovascular através de desfi
brilador, exemplificando a importância interdisciplinar do
design com a saúde, tema comum a Joana Quental. • Joana
Quental mostra-nos o projeto “El escondite de los animales”
(Arauna Studio e Rai Pinto Studio, 2014-2017), que introduz,
no ambiente hospitalar, uma dimensão comunicativa e
estética subjetiva, justificada pela qualificação positiva da
experiência do paciente, vinculada ao seu bem-estar. Na
intervenção “El cuerpo humano” (Arauna Studio e Rai Pinto
Studio, 2016), a dupla Arauna (gráfica) e Rai Pinto (ambientes) parte dos órgãos do corpo para a promoção de um sentimento mais agradável que aumenta a disponibilidade do
utente e diminui os seus níveis de stress. •• Lígia Afreixo
apresenta-nos “In The Bauhaus Kitchen” (Elza Yranzo e
Sebastian Alberdi, 2020), o projeto de food design que celebrou o centenário da fundação da Bauhaus (1919-1933),
“obra de arte total”, dirigida a uma arte para a vida e na vida.
Na mesma linha, invoca a “queijeira Lékué” (Joanrojeski,
2015) para questionar os limites do food design na modelação social da vida. O utensílio permitirá elevar os níveis de
exigência organolética, sob a condição económica de uma

create functioning users; artistic objects will promote
humanised users. • Graça Magalhães shows us the disordered existence of the reflected images onto “Soulbox
showcase” (Belén Moneo, Moneo Brock, 2017), provoking
the fascination of the encounter with what disturbs and
questions us, through the discontinuity between the
visible and the material. In its iconic dimension, the shape
is apparent, provoking the vertigo of reality. • Helena
Barbosa comments on the set of “authors’ images, from 22
cities in Spain” (2016-2021), panel reproducing 54 posters
in a 70 x 100 cm format, constituting a (communication)
design manifestation to serve social organisations, as a
means of dissemination, highlighting the profusion of
rethorical languages that sign the tolerance to a healthy
cultural biodiversity. • Ivo Fonseca presents the “AED
training box” (Adrián Larripa, BigD, design that matters,
2020), device that paired with a mobile phone functions as
an instructive equipment for rehearsing, simulating and
training of lay people, so that they can save lives through
cardiovascular resuscitation with the defibrillator, exemplifying the interdisciplinary importance of design with
health, common theme to Joana Quental. • Joana Quental
shows us the project “El escondite de los animales”
(Arauna Studio and Rai Pinto Studio, 2014-2017) that introduces, at hospital setting, a subjective communicative and
aesthetic dimension, justified by the patient’s positive
rating of his/her experience, linked to his/her well-being.
In the intervention “El cuerpo humano” (Arauna Studio
and Rai Pinto Studio, 2016), the duo Arauna (graphic) and
Rai Pinto (environments) start from the body organs to
the promotion of a more pleasant feeling that increases
the patient’s availability and reduces his/her stress levels.
•• Lígia Afreixo presents us “In The Bauhaus Kitchen”
(Elza Yranzo and Sebastian Alberdi, 2020), the food design
project that celebrated the centenary of the Bauhaus
foundation (1919-1933), “total artwork”, addressed to an
art for life and in life. Along the same line, she invokes the
“Lékué cheese maker” (Joanrojeski, 2015) to question the
limits of food design in life’s social modelling. The utensil
will enable to raise the levels of organoleptic demand,
under the economic condition of a strict family management. • Luís Ferreira exhibits the “giant” spice mills of

rigorosa gestão familiar. • Luís Ferreira exibe os moinhos
“gigantes” de “especiarias Carmencita” (Manuel Estrada,
2020), cujo perfil adelgaçado evoca a elegância feminina de
Carmencita, no centenário da marca, não se desvinculando
da identidade tradicional do romantismo espanhol e seu
apelo aos excessos de tempero, testemunha a inscrição
no food design da comunicação de alimentos, suas emba
lagens e narrativas, como “Extrem Puro Extremadura”
(Gallén + Ibañez & Co, 2014), comunicando presunto como
expressão de luxo, ao citar a Coco Chanel no discurso e nas
embalagens do perfume N.º 5 que, ao seduzir os cidadãos,
também os reduzem a agentes mercadológicos de consumo. • Marlene Ribeiro trata o design diretamente ao serviço da sociedade, sob duas campanhas de comunicação:
em “Madrid en Manos de Todos” (Rubio & del Amo, 2020)
para a proteção sanitária à pandemia COVID-19, por cartazes videográficos animados; “EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS” (Uqui Permui, 2015) opondo-se às violências
(sobre as mulheres) e apelando à urgência ativista numa
retórica gráfica informal, estrategicamente desprovida de
estilo. Nos dois casos, o design aponta o foco ao imperativo
do destinatário, através da sobrevalorização do programa. A
“bilha La siesta” (Alberto Martínez, Héctor Serrano e Raky
Martínez, 2016) que • Nuno Dias apresenta, demonstra a
potência estética, simbólica e funcional da ressignificação
da cultura tradicional pelo design. La siesta mostra uma
desconcertante inteligência funcional, ao compreender que
através da evaporação exterior, se reduz a temperatura do
interior. Também • Olinda Martins observa na “fonte tipográfica Meister” (Maria Ramos e Noel Pretorious, 2018) um
contributo fundamental para a comunicação global do licor
alemão Jägermeister, desenhada no rebrand da marca, sob
uma forte inspiração tipográfica e construtivista alemã.
Operando na gramática visual (sintaxe), a tipografia é a tecnologia de comunicação em língua Jägermeister. • Pedro
Bessa apresenta o “projeto UMF, Un Mundo Feliz” (Sonia
Díaz e Gabriel Martínez, 2016), ação ativista de “tipografías
desobedientes” onde, por baixo das cores vibrantes,
espreita um deprimido e cinzento presente. Fundado no
programa, a intervenção social do UMF constitui-se teoria
crítica, ética activista, estética activa e tipografia política.
•• Rita Branco mostra-nos “Un Instrumento para Henar”

“Carmencita spices” (Manuel Estrada, 2020), whose slim
profile evokes the feminine elegance of Carmencita, in the
brand’s centenary, not detaching itself from the traditional
identity of the Spanish romantism and its appeal to the
excesses of seasoning, witnesses the inscription in the
food design of food communication, its packaging and
narratives, likewise “Extrem Puro Extremadura” (Gallén +
Ibañez & Co, 2014), communicating ham as luxury expression, by quoting Coco Chanel in the speech and the packaging of N.º5 perfume that, by seducing citizens, also
reduce them to consumption marketing agents. • Marlene
Ribeiro treats design directly at the service of society,
under two communication campaigns: in “Madrid en
Manos de Todos” (Rubio & del Amo, 2020) to the healthy
protection against COVID-19 pandemics through anim
a
ted videographic posters; “EN NEGRO CONTRA AS
VIOLENCIAS” (Uqui Permui, 2015) opposing to the viol
ences (against women) and appealing to the activist
urgency in an informal graphical rethoric, strategically
deprived from style. In both cases, design points the focus
to the recipient’s imperative, through the overvaluation of
the programme. The “La siesta jar” (Alberto Martínez,
Héctor Serrano and Raky Martínez, 2016) that • Nuno Dias
presents demonstrates the aest–hetic, symbolic and
functional power of redefining the traditional culture
through design. La siesta shows a disconcerting functional intelligence, by understanding that, through the
exterior evaporation, the interior temperature is reduced.
• Olinda Martins observes in the “Meister typographic
font” (Maria Ramos and Noel Pretorious, 2018) a fundamental contribution to the global communication of the
German Jägermeister liquor, desi
gned in its rebrand,
under a strong German typographic and constructivist
inspiration. Operating in the visual grammar (syntax),
typography is the communication technology in Jägermeister language. • Pedro Bessa presents the project
“UMF, Un Mundo Feliz” (Sonia Díaz and Gabriel Martínez,
2016), activist action of “disobedient typographies”
where, under the vibrant colours, peeps a depressed and
grey present. Founded in the programme, the social intervention by UMF constitutes itself as critical theory,
activist ethics, active aesthetic and political typography.
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Francisco Providência,
Diretor do Grupo de investigação MADE.PT,
Laboratório de Design Crítico para o Desenvolvimento
e Prosperidade, ID+

•• Rita Branco shows us “Un Instrumento para Henar”
(Juan Lázaro, CeLeO, 2016) a sociability project through
music, starting from the accomplishment of a percussive
electronical music instrument, intended to be used by
Henar (a quadriplegic girl). Gathering a vast network of
contributors, it enabled a more inclusive social, empowering and self-fulfilling experience to be reproduced.
• Rui Costa presents the “trophee Libro-escalera” (Pep
Carrió, Biblioteca Palermo, 2021), showing us that the
metaphors are “poets, inventors and politicians’ tools”
(Krippendorf) and a dangerous thing (...once they communicate) with a strength much superior to their mass. The
literature awards from the Palermo Library are a model of
the way how the poetic and artistic author design can
contribute to the redefinition of the world, giving space to
the subjectivation of whom sees and interprets them.
The present exercise will testify a contribution to the
state of the art of Design thinking, built along the 25 years
of the foundation of the Design scientific area at University
of Aveiro, which is celebrated this year with the exhibition
From Spain With Design, in good time hosted and sponsored by the Rectorate of University of Aveiro and ID+.
To all of you, thank you so much.

Francisco Providência,
Director of MADE.PT research group,
Critical Design Lab for Development and Prosperity, ID+

font: Francisco Providência
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(Juan Lázaro, CeLeO, 2016) um projeto de sociabilização
através da música, a partir da realização de instrumento
musical eletrónico de percussão, destinado à utilização por
Henar (uma menina tetraplégica). Reunindo uma longa
rede de colaboradores, proporcionou uma experiência
social mais inclusiva, de empoderamento e auto-realização,
a replicar. • Rui Costa apresenta “troféu Libro-escalera”
(Pep Carrió, Biblioteca Palermo, 2021) mostrando-nos que
as metáforas são “ferramentas de poetas, inventores e políticos” (Krippendorf) e coisa perigosa (...já que comunicam)
com uma força muito superior à sua massa. Os prémios de
literatura da Biblioteca de Palermo são um modelo do modo
como o design de autor, poético e artístico, pode contribuir
para a ressignificação do mundo, deixando espaço à subjetivação de quem os vê e interpreta.
O presente exercício testemunhará um contributo para
o estado da arte do pensamento em Design, construído ao
longo dos 25 anos da fundação da área científica de Design
na Universidade de Aveiro, que este ano se celebra com a
exposição From Spain With Design, em boa hora acolhida e
apoiada pela Reitoria da Universidade de Aveiro e pelo ID+.
A todos muito obrigado.
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Mesa Val do Barco Val do Barco Table | TOMÁS ALONSO | 2014
Com a colaboração de In collaboration with Sirvent S. L.

Quando a família 5° projetada por Tomás Alonso para a
Moormann, surge nos blogs de design no final de 2008,
transparece uma primeira insinuação sobre aquilo que
se viria a demonstrar ser uma linha de pensamento de
projeto. O banco, a primeira peça do conjunto, parecia ter
a frescura de pouco do design seu contemporâneo, uma
abordagem de simplificação original. Minimalista na atitude de reduzir a complexidade, controlando o ângulo de
abertura com uma singela corda, o projeto não transmitia,
na aparência, uma ideia de minimalismo formal, frio e geométrico. A atitude minimalista parecia estar mais próxima
da observação de Konstantin Grcic referia — a propósito do
seu projeto ES Shelf para a mesma Moormann e acerca do
estado do design — sobre o uso indevido da engenharia de
uma ponte para construir uma estante, do que da abordagem de undesign do projeto Crate series, de Jasper Morrison, em que, projetando uma caixa de madeira semelhante
a qualquer caixa de vinho, parece esconder o facto ou valor
de ser projetada. 5° é humilde, não leva o papel do design
demasiado a sério, pode ser travada com cordas, mas formalmente é original e não discute autoria ou visibilidade.
Esse mesmo espírito parece estar presente na série Val
de Barco, nas mesas Estoca e Castelo, peças projetadas
para a editora Sirvent. Alonso refere o modo como procura,
muitas vezes, reduzir: as linhas, o material, componentes.
E acentua-o quando afirma ser mais de retas do que de
curvas, o que é absolutamente claro em Estoca, composta
por dois paralelepípedos, um na base e outro no tampo, e
dois cilindros de suporte. O desenho é minimalista, enquadrando-se nas críticas que foram dirigidas aos exemplos
mais radicais de design geométrico: serem indiferentes e
projetarem tudo do mesmo modo, independentemente da
tipologia, uso e audiência. Mas esta descrição está longe de
dizer tudo, pois o conjunto é verdadeiramente exuberante.
As escolhas materiais, as proporções exageradas, o jogo
de texturas da base e tampo, em granito e castanheiro,
assim como as escolhas de cor, tornam as peças formalmente mais próximas da abordagem do Grupo Memphis
e da liberdade dos projetos de Ettore Sottsass do que de
qualquer minimalista contemporâneo. Projetado como
um paralelepípedo, o tampo, uma tábua única, imperfeita
e brutalista, afasta-nos de qualquer ilusão de geometria,

When the 5° family, projected by Tomás Alonso for Moormann, appears in design blogs at the end of 2008, there
is a first insinuation about what would be proven to be a
line of project-oriented thought. The stool, the first piece
of the set, seemed to have the freshness of little of its
contemporary design, an approach of original simplification. Minimalist in the attitude of reducing complexity,
controlling the opening angle with a simple rope, the
project did not convey, in appearance, and idea of formal,
cold and geometric minimalism. The minimalist attitude
seemed to be closer to the observation by Konstantin
Grcic — concerning his ES Shelf project to the same Moormann and about design state of design — on the misuse of
the engineering to build a bridge and the one needed to a
bookcase, than to the approach of undesign from the Crate
series project, by Jasper Morrison, in which, by projecting
a wood box similar to any box of wine, it seems to hide the
fact or value of being projected. 5° is humble, it does not
take the role of design too seriously, might be restrained
with ropes, but formally it is original and does not argue
authorship or visibility.
That same spirit seems to be present in the Val de Barco
series, in the Estoca and Castelo tables, projected pieces
for the Sirvent publisher. Alonso mentions the way how
he seeks, many times, to reduce: the lines, the material,
components. And highlights it when affirming to be more
of straight than curve lines, what is absolutely clear in
Estoca, composed by two parallelepipeds, one at the base
and the other one on the tabletop, and two support cylinders. The design is minimalist, fitting in the criticism that
was addressed to the most radical examples of geometric
design: being indifferent and projecting everything the
same way, besides typology, use and audience. But this
description is far from telling everything, once the set
is truly exuberant. The choice of materials, the exaggerated proportions, the game of textures between the
base and the tabletop, in granite and chestnut, as well as
the colour choices, turn the pieces formally closer to the
approach of Grupo Memphis and the freedom of projects
by Ettore Sottsass than any contemporary minimalist.
Projected as a parallelepiped, the tabletop, a single board,
flawed and brutalist, keeps us away from any illusion of
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colocando-nos num espaço entre dois mundos, modernista e pós-modernista, minimalista e Memphis, que, de
acordo com Mateo Kries, só recentemente se parecem ter
tornado compatíveis. Visitando o seu percurso, este conflito entre simplificação e originalidade parece estar sempre presente. Tal como no trabalho de Grcic, parece existir
uma tensão latente, situar-se entre a arte e o produto. Cada
categoria é contaminada pela outra, o que Alonso refere
quando observa como os trabalhos comissariados, de galeria, lhe permitem experimentar, sem constrangimentos,
soluções que depois influenciam os produtos criados para
produção massificada. Inspirado nas técnicas artesanais
da Galiza, de onde é originário, Val de Barco encontra-se
nesta fronteira, tem um caráter artístico, mas é um produto
produzido em pequena série e comercializado.

geometry, placing us into a space between two worlds,
modernist and post-modernist, minimalist and Memphis,
that, according to Mateo Kries, only recently seem to have
become compatible. By visiting his path, this conflict
between simplification and originality seems to be always
present. Such as the work of Grcic, there seems to be
a latent tension, to be located between the art and the
product. Each category is contaminated by the other one,
which Alonso mentions when observing how the curatorial works, at gallery, enable him to experiment, without
restraints, solutions that afterwards influence the products created to the massified production. Inspired in the
craft techniques from Galicia, where he comes from, Val
de Barco locates itself on this border, has an artistic character, but it is a product produced in small scale and sold.
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Numa das imagens promocionais divulgadas pela Marset,
FollowMe encontra-se no exterior, acesa num ambiente
escuro e rodeada de plantas. Uma das suas marcas distintivas fortes, a sua pega, ou asa, surge praticamente
impercetível, apenas sugerida por uma leve sombra. O
abajur, iluminado, e o pé, no mesmo material e com um
forte reflexo projetado, dominam a imagem, desenhando
uma geometria perfeita — um Arquétipo. Tal como Flat
Light de Eero Aarnio, a forma em policarbonato parece
desenhar a imagem de síntese, que numa siåmplificação
do termo de Carl Gustav Jung, conhecemos como imagem
da ideia de luminária. Não se trata de uma luminária, mas
sim de um conceito construído a partir de todas as que
nos são familiares.
Mais do que cada produto, as suas imagens sugerem
possibilidades, tudo aquilo que podemos fazer com eles, a
vida que projetamos. A sugestão de utilização no exterior
amplia o seu alcance. Projetada para ser uma luminária
de mesa, a resposta ao esforço das marcas e às novidades
proporcionadas pela tecnologia LED e melhoria na performance das baterias, dão nova autonomia e uma segunda
vida a FollowMe, estendendo o seu universo ao copo e
piquenique ao final do dia. Escondida à noite, mas colorida
e bem visível de dia, a pega acentua o seu caráter, que é
também clarificado pelo nome. Numa exploração abrangente do termo Affordance, a asa não apenas permite, mas
antes convida, à liberdade.
A pega transforma o projeto em algo pessoal que podemos transportar connosco. Não reconhecemos esta forma
de asa de muitas luminárias, mas é-nos certamente familiar de outros universos, de objetos domésticos, chaleiras
ou sacos, lembra-nos produtos como o Beolit12, da designer Cecilie Manz, ou o mais antigo TP1, de Dieter Rams.
Esta alteração de contexto, apropriação de uma forma para
a sua utilização num contexto diferente, somada à tecnologia e portabilidade, entregam a mensagem escondida, a
absoluta contemporaneidade no pensamento contido em
FollowMe, num cocktail que o parece tornar num produto
significante e atrativo. É baseado em coisas que conhecemos, no arquétipo, e em modelos de catálogos antigos da
própria marca, recorre ao conhecimento acumulado ao
longo de gerações, mas é também novo e um sentido de

In one of the promotional pictures released by Marset,
FollowMe is located on the outside, lit in a dark atmosphere and surrounded by plants. One of its most distinctive brands, its handle (or handhold), appears nearly
imperceptible, only suggested by a light shadow. The lit
abatjour and the base, in the same material and with a
strong projected reflex, d ominate the picture, designing
a perfect geometry — an Archetype. Such as Flat Light
by Eero Aarnio, the shape in polycarbonate seems to
design the picture of synthesis, that in simplification of
the concept by Carl Gustav Jung, we know as an image of
the idea of a luminaire. It is not a question of a luminaire,
but, definitely, a concept built from all those which are
familiar to us.
More than each product, its images suggest possibilities, everything we can do with them, the life we
project. The suggestion of outdoor use amplifies its
scope. Projected to be a table luminaire, the answer to the
brands´ effort and to the novelties provided by the LED
technology and the upgrade of batteries´ performance,
give a new autonomy and a second life to FollowMe,
expanding its universe to the glass and the picnic at the
end of the day. Hidden at night, but colourful and clearly
visible by day, the handle highlights its character, that
is also clarified by its name. In a wide exploration of the
concept Affordance, the handhold not just allows, but
rather invites to freedom.
The handle transforms the project into something
personal that we can carry with us. We cannot recognise this shape of handhold from many luminaires, but
it certainly is familiar to us from other universes, from
domestic objects, kettles or bags, it reminds us of products
such as Beolit12, from the designer Cecilie Manz, or the
oldest one TP1, from Dieter Rams. This change of context,
the appropriation of a shape in order to use it in a different
context, added to the technology and portability, deliver
the hidden message, the absolute contemporaneity in the
thought contained in FollowMe, in a cocktail that seems to
turn it into a significant and attractive product. It is based
in things we know, in the archetype, and in models from
ancient catalogues of the brand itself, using the knowledge
accumulated through generations, but it is also new and a

unique que Inma Bermúdez procura sempre. É projetado
para a tecnologia mais atual, mas projetando um futuro
menos frio e mais humano.
Na escolha dos materiais — do policarbonato adequado
à transparência e uso exterior necessários, mas também
ao conforto da madeira — no cuidado no detalhe, existe
um sentido realista, de se tratar de um produto. Na criação de uma gama de cores parece estar contida uma forte
consciência dos novos mercados, com desejos individuais,
sendo rejeitada a noção de One for All. Inma Bermudéz
começou a sua carreira na Alemanha e Suécia. Existe no
seu trabalho e discurso uma consciência de universalidade da audiência, de necessidade de falar para diferentes
pessoas, de ter em conta o multiculturalismo. Esse multiculturalismo, hoje, refere-se tanto ao mundo como a cada
país, não existindo uma cultura única, mas uma cultura
que é construída por memórias com origens diferentes.

sense of unique that Inma Bermúdez always searches for.
It is designed for newest technology, but projecting a less
cold and more human future.
In the selection of materials — from the polycarbonate
adequate to the required transparency and outdoor use,
but also to the comfort of wood —, in the care with the
detail, there is a realistic sense, of addressing to a product.
In the creation of a range of colours there seems to be
contained a strong consciousness of new markets, with
individual wants, being rejected the notion of One for
All. Inma Bermudéz started her career in Germany and
Sweden. There is in her work and speech a consciousness
of the audience’s universality, of the need of speaking to
different people, of considering multiculturalism. That
multiculturalism, nowadays, refers both to the world and
to each country, not existing a single culture, but a culture
that is built from memories with different origins.
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Desenhada em 2019 pelo estúdio de design valenciano
Gimeno Gràfic, a tipografia corporativa concebida para
representar a marca Roca, acabou por se transformar
no principal elemento de comunicação da multinacional
espanhola. Baseando-se na versão bold originalmente
desenhada para a marca, acrescentaram 3 pesos (Light,
Regular e Black) tanto em romano como em itálico, nos
alfabetos latino, greco e cirílico, o que acabou por gerar 717
glifos diferentes.
Sendo a identidade gráfica da marca de carácter essencialmente tipográfico, o desenvolvimento da tipografia
Roca fez com que esta passasse a poder comunicar num
mercado cada vez mais global de forma coerente e uniforme, influenciando a perceção de quem com ela contacta:
transmitindo uma identidade única, contemporânea e atual,
consegue conjugar os valores que a marca defende e que
cruzam a tradição com a inovação e a paixão pelas pessoas.
O realce dado pela ligação entre os diferentes elementos de cada letra, a forma diferente como os terminais das
ascendentes e o contraste são desenhados, o eixo vertical
do oco do “O” que contraria o eixo do contorno exterior do
mesmo, assim como o exagero do arredondamento das
letras relativamente à linha de base do alfabeto – que são
muito mais do que meras compensações óticas –, criam
uma identidade única e diferenciada em letras de personalidade vincada e distintiva.
O arrojo demonstrado pela Roca ao centrar toda a sua
identidade na fonte é, assim, mais do que um mero exercício de branding, fortalecendo de forma consistente uma
identidade única e inimitável.

Designed in 2019 by the Valencian design studio Gimeno
Gràfic, the corporate typography conceived to represent
the Roca brand, ended up transforming itself into the
main element of communication of the Spanish multinational. Based on the bold version originally designed for
the brand, 3 weights were added (Light, Regular and Black)
both in Roman and in Italics, in the Latin, Greek and Cyrillic
alphabets, which ended up generating 717 different glyphs.
The graphic identity of the brand being essentially
typographic, made the development of the Roca typography possible to start communicating in a much more
global market in a coherent and consistent way, by
influencing the perception of those having contact with
it: by transmitting a unique, contemporary and updated
identity, it is able to join the values defended by the
brand and that cross tradition with innovation and the
passion for people.
The highlight given by the connection between the
different elements of each letter, the different way in which
the upwards’ terminals and the contrast are designed, the
vertical axis of the void of the “O” which counteracts the
axis of its exterior contour, as well as the exaggeration
of the rounding of the letters with respect to the baseline
of the alphabet — that are much more than mere optical
compensations —, create a unique and differentiated identity in letters with a strong and distinctive personality.
The boldness demonstrated by Roca by centering all its
identity on the font is, therefore, more than a pure branding
exercise, empowering a singular and inimitable identity in
a consistent way.
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As cestas Amelia, desenhadas para embalar e transportar alimentos em substituição das tradicionais cestas em
plástico, destinam-se à venda de legumes e fruta nas feiras. Concebidas pelo atelier sediado na Corunha cenlitrosmetrocadrado, dos designers Ricardo Tubío e Xavier Rilo
com o marketeer Javier Aliste, as cestas são construídas
com estrutura periférica em madeira de pinho, armando
bolsa interior têxtil (cores verde e azul), apresentando-se
sob quatro combinações. Os materiais em que é construída, não só permitem acondicionar os alimentos com
gentileza, como garantem, através das suas qualidades
físicas e formais, um prolongado tempo útil de vida e
muitas possibilidades de uso.
Pela sua disponibilidade prática e funcional, reconhecemos neste produto de Design uma ferramenta estratégica
e sustentável que opera para além da forma. O seu desenho resulta de uma orientação humanista sob a premissa
de desenvolver produtos de forte carácter emocional e
social (cenlitrosmetrocadrado, 2021). Estes artefactos não
são apenas uma resposta à função a que se destinam, são
objetos com forte valor simbólico, não descartáveis, que
contribuem para uma mudança de paradigma relativamente ao consumo.
“É consensual, que a alteração de paradigma económico (linear para circular) é uma necessidade e um imperativo para um crescimento sustentável. A curta vida útil
dos produtos foi, no passado, uma abordagem empresarial
fundamental, que promovia atualizações frequentes e a
necessidade das mais recentes tecnologias. Hoje em dia,
a atividade económica pode beneficiar das oportunidades
existentes para prolongar a vida útil dos produtos e criar
produtos competitivos que sejam duradouros (...). Urge, por
isso, promover a mudança do modelo tradicional, assente
na recolha, produção e eliminação, para um modelo designado por circular, em que a eco-inovação tem um papel
primordial” (Comissão Europeia, 2015).
As Amelia são um bom exemplo de design circular, porque foram concebidas para serem reutilizadas sem perda de
valor acrescentado. Foram desenhadas para manter o valor
dos recursos em utilização, contribuindo assim para reduzir
o impacto negativo das nossas atividades, uma vez que a
reutilização é, quase sempre, energeticamente mais vanta-

Amelia baskets, designed to pack and transport food
products, in place of the traditional plastic baskets,
are intended to the sale of vegetables and fruit at fairs.
Conceived by the atelier located in A Coruña, cenlitrosmetrocadrado, from the designers Ricardo Tubío
and Xavier Rilo with the marketeer Javier Aliste, the
baskets are built with a peripheral structure of pine
wood, framing an interior textile pouch (green and blue
colors), presented in four combinations. The materials in
which they are built enable not only to pack foods kindly,
but also guarantee, through their physical and formal
properties, an extended useful life period and numerous
potential uses.
By their practical and functional availability, we
ack
now
ledge in this Design product a strategic and
sustainable tool that operates beyond the shape. Its
design results from a humanist orientation under the
premise of developing products with a strong emotional
and social character (cenlitrosmetrocadrado, 2021). These
artefacts are not only a mere response to their intended
purpose, they are objects with a strong symbolic value,
non-disposable, that contribute to a change of paradigm
concerning consumption.
“It is consensual, that the change of the economic paradigm (linear to circular) is a need and an imperative for a
sustainable growth. The brief useful life of products was,
in the past, a fundamental business approach, which promoted frequent updates and the need for the latest technologies. Nowadays, the economic activity can benefit
from the existing opportunities to prolong the useful life
period of products and create competitive products that
are durable (...). We urge, therefore, to promote the change
from the traditional model, based on the recollection, production and elimination, to a model known as circular,
where the eco-innovation plays a key role” (Comissão
Europeia, 2015).
Amelia are a good example of circular design because
they were conceived to be reused without loss of added
value. They were designed to maintain the value of
resources at use, thus contributing to a reduction of the
negative impact of our activities, once reuse is, almost
always, energetically more favourable than recycling.
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josa do que a reciclagem. Verifica-se menor perda material,
o que permitirá reduzir a exploração de recursos naturais
que seriam necessários para a sua produção (Flipsen, 2021).
Mas a sua pertinência também se estende à sua materialidade, já que “os resíduos de embalagens constituem a
maior parte dos produtos de plástico que consumimos (…)
tendo em conta o consumo crescente, a prevenção destes
resíduos desempenhará um papel fundamental na gestão
das quantidades de resíduos produzidas” (Bakas, 2019).
Enquanto “objetos sedutores, perenes de direito e ciclo
de vida próprios” (Verzolio & Manzini, 2008), “evitando a
sua rápida obsolescência” (Gomes & Albino, 2021), as Amelia são demonstrativas de como o design emocionalmente
durável, poderá incrementar o valor simbólico dos objetos e
o tempo de interação entre o consumidor e produto (Champman, 2009, p.35), contribuindo para a diminuição do lixo no
planeta, para um mundo mais sustentável e para uma vida
mais prazerosa.

There is less material loss, which will enable to reduce the
exploration of natural resources that would be necessary
for their production (Flipsen, 2021). But their relevance
is also extended to its materiality, once “the residues
from packaging constitute the largest part of the plastic
products that we consume (…) considering the growing
consumption, the prevention of these wastes will play a
fundamental role in the management of produced residues” (Bakas, 2019).
As “seductive objects, enduring of their own entitlement and life-cycle” (Verzolio & Manzini, 2008), “avoiding
their quick obsolescence” (Gomes & Albino, 2021), Amelia
demonstrate how the emotionally durable design may
increase the symbolic value of objects and the time
of interaction between the consumer and the product
(Champman, 2009, p.35), contributing for the diminishing
of waste on the planet, a more sustainable world and a
more enjoyable life.
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A cadeira Buit integra a coleção de mobiliário de exterior
desenhada por Marta Yebra e Imanol Elósegui, do estúdio
Mayice, Madrid. Como referem os autores, a inspiração para
a Buit foi marcada pela própria história e valores da marca
Gandia Blasco (Yebra & Elósegui, 2020), assumindo o impulso
do desenho como ferramenta estratégica de inovação e
melhoria da qualidade de vida das pessoas (Gandia Blasco,
2021). Esta emblemática marca de mobiliário exterior, com
grande projeção e reconhecimento internacionais — como
refere o seu presidente e diretor artístico José António Gandia Blasco Canales —, destaca-se pelo recurso a materiais
de qualidade e de vida prolongada, traduzida em produtos intemporais, confortáveis, sóbrios, depurados, livres de
ornamentos e em tons neutros, ideia essencial e transversal
a toda a sua produção (Canales, 2021). Estas serão as características morfológicas que justificam a sua difusão mundial, adaptando-se a ambientes muito diversificados.
Depois de uma longa era marcada pela velocidade e tecnologia, acelerando o ritmo frenético das nossas vidas em
corridas contra o tempo, a pandemia COVID-19 trouxe alterações globais importantes, desacelerando o quotidiano
das pessoas. Por outro lado, essa circunstância implicou
relevantes mudanças sociais, impedindo-nos a proximidade e socialização, reduzindo drasticamente os momentos de convívio, sobretudo em espaço interior. Por isso, as
circunstâncias excecionais em que vivemos durante quase
dois anos, contribuíram para a valorização do espaço exterior e consequentemente do desejo de o requalificar, dotando-o de maior habitabilidade e conforto.
A cadeira Buit construída em alumínio, material de
eleição da Gandia Blasco, enaltece a depuração do desenho pelas linhas concordantes, mais adaptadas ao conforto humano. A sua estrutura rígida, constituída por
uma malha reticulada quadrada que a conforma, recebe
entrelaçado de manga reciclada de malha, de composição
material próprio para usos exteriores. A mistura dos dois
materiais, malha de alumínio e malha têxtil, proporciona o
conforto de sofá interior aos seus utilizadores em espaço
exterior, assim favorecendo uma permanência mais prolongada nos espaços ao ar livre.
Os autores consideram que a cadeira resulta de um diálogo entre a tecnologia industrial da estrutura (teia) e a

The Buit chair integrates the collection of outdoor furniture designed by Marta Yebra and Imanol Elósegui, from
the Mayice studio, Madrid. As referred by the authors, the
inspiration for the Buit was marked by the own history
and values of the Gandia Blasco brand (Yebra & Elósegui,
2020), assuming the urge of design as a strategic tool for
innovation and the improvement of people’s quality of
life (Gandia Blasco, 2021). This iconic outdoor furniture
brand, with great international projection and acknowledgement — as its chairman and artistic director José
António Gandia Blasco Canales refers —, stands out for
its high-quality materials and with extended lifetime,
translated into timeless, comfortable, sober, pure, free
from ornaments and in neutral tones, an essential and
transversal idea to its whole production (Canales, 2021).
These will be the morphological characteristics that justify
its worldwide diffusion, adapting themselves to diverse
environments.
After a long era marked by speed and technology, accelerating the frenetic pace of our lives into races against time,
the COVID-19 pandemic brought important global changes,
slowing down everyday life. On the other hand, that
circumstance implied relevant social changes, preventing
us from proximity and socialisation, drastically reducing
moments of conviviality, mainly in interior space. Therefore, the exceptional circumstances we lived in for almost
two years, have contributed to the valuation of the exterior
space and, consequently, of the desire of its requalification,
providing it with more habitability and comfort.
The Buit chair, built in aluminium, Gandia Blasco’s
material of preference, praises the design cleansing by
the consistent lines, more adapted to the human comfort.
Its rigid structure, constituted by a square reticulated
net that conforms it, receives an interlaced from recycled sleeve net, with a material composition adequate for
exterior use. The mixture of the two materials, aluminium
net and textile net, provides the comfort of an interior
sofa to its users outdoors, thus promoting a more lasting
permanence in the open-air spaces.
The authors consider that the chair results from a
dialogue between the industrial technology of the structure (net) and the artisanal insertion of the textile sleeve

inserção artesanal da manga têxtil (trama), que constituem
a cadeira (Yebra & Elósegui, 2020). Também se observa
que, com a sua evocação artesanal, a cadeira presta uma
homenagem ao negócio primitivo do grupo empresarial
que, em 1941, produzia têxteis. Como é referido pelo grupo,
“o reconhecimento internacional das suas marcas deve-se
também ao olhar inovador e contemporâneo sobre o artesanato, seguindo o exemplo de excelência marcado pela
empresa desde os anos 40” (Gandia Blasco Group, 2021). A
associação do artesanato ao domínio da excelência remete-me para a redefinição do conceito por Richard Sennett,
caracterizando-o como um modo de vida que deseja realizar muito bem uma tarefa, em posse ou domínio absoluto
da habilidade necessária (Sennett, 2010, p. 328). Os vários
prémios internacionais atribuídos à Buit testemunham o
seu reconhecimento público global e o domínio absoluto das
habilidades necessárias dos seus autores designers.
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(weft), constituting the chair (Yebra & Elósegui, 2020).
One can also acknowledge that, with its artisanal evocation, the chair pays a tribute to the original business of
the business group that, in 1941, used to produce textiles.
As referred by the group, “the international acknowledgement of its brands is also due to the innovative and
contemporary view on the craftmanship, following the
example of excellence marked by the company since the
1940s” (Gandia Blasco Group, 2021). The association of
craftmanship with the domain of excellence brings me to
the redefinition of the concept by Richard Sennett, characterising it as a way of life that aims to accomplish a task
very well, in possession of or in absolute domain of the
necessary skill (Sennett, 2010, p.328). The several international awards attributed to Buit testify its global public
recognition and the absolute domain of the necessary
skills of their designers’ authors.
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O capacete Closca é um equipamento de proteção para a
mobilidade suave que acumula no seu Curriculum alguns
dos mais prestigiados prémios internacionais de design,
nomeadamente Red Dot Design (2015), Gold Delta Design
ADI (2020) e Eurobike Award (ano desconhecido).
O capacete é propriedade da Closca, uma empresa
espanhola dedicada à comercialização de produtos de
moda como máscaras de proteção facial reutilizáveis e
garrafas térmicas para transporte de água, liderada pelo
seu fundador Carlos Ferrando.
O design do capacete Closca é da autoria do estúdio CuldeSac™, fundado em 2002, com sede em Valência, que se
auto-insere na área da consultoria criativa pela implementação de estratégias para agregar valor às marcas dos seus
clientes ao explorar caminhos alternativos para concretizar
projetos multidisciplinares na área do design de produto.
A produção industrial do capacete iniciou em 2015,
recorre ao policarbonato injetado (superfície exterior) e
poliestireno expandido (núcleo interior de proteção contra
impactos segundo normas EN1078 e CPSC) para dar forma
à carcaça, e tem como principal característica a retractilidade do sistema que permite uma redução do volume em
55% com apenas um movimento linear deslizante. Esta
característica privilegia a capacidade de armazenamento
do capacete numa mochila ou bolsa quando não está a ser
utilizado, reforçando as suas características de transportabilidade pelo reduzido peso máximo de 290 g. A carcaça
integra um sistema intermutável para substituição de
viseiras disponíveis na loja online da empresa, e a presença de furos ocultos promove um fluxo de ar contínuo
que evita o sobreaquecimento da cabeça. Para potenciar o
conforto ergonómico, o equipamento integra também um
sistema de ajuste na zona posterior do crânio.
Do ponto de vista formal o desenho do capacete foi
inspirado na arquitetura do Museu Guggenheim, em
Nova Iorque. Este edifício da autoria de Frank Lloyd Wright, construído em 1959 e que se tornou um dos projetos
mais populares do arquiteto, representa um sólido geométrico em forma de tronco de cone com o vértice invertido,
apelando às formas orgânicas da natureza que contrasta
com a geometria mais rígida normalmente adotada pela
arquitetura modernista do século XX. Este estilo orgânico

The Closca helmet is a protective equipment for smooth
mobility that gathers in its Curriculum some of the most
design international prestigious awards, namely Red Dot
Design (2015), Gold Delta Design ADI (2020) and Eurobike
Award (unknown year).
The helmet is property of Closca, a Spanish company
devoted to the marketing of fashion goods such as reusable facial protective masks and vacuum bottles for
water transportation, led by its founder Carlos Ferrando.
The design of the Closca helmet, by the CuldeSac™
studio, founded in 2002, with its headquarters in Valencia,
inserting itself into the scope of creative consultancy
through the implementation of strategies to add value
to their clients’ brands by exploring alternative ways
of achieving multidisciplinary projects in the product
design field.
The helmet’s industrial production started in 2015,
uses injected polycarbonate (exterior surface) and
expanded polystyrene (inner core of protection against
impacts according to the norms EN1078 and CPSC) to
give shape to the carcass and has as main characteristic the retractable system which enables a 55% volume
reduction with just a single sliding straight movement.
This characteristic allows the capacity of storage of
the helmet in a rucksack or pouch when it is not being
used, strengthening its transportability characteristics
through the reduced maximum weight of 290 g. The
carcass has an interchangeable system to the substitution of visors available at the online shop of the
company and the presence of hidden holes promotes a
continuous air flow which avoids the overheating of the
head. In order to potentiate the ergonomic comfort, the
equipment has also a system of adjustment in the back
zone of the skull.
From the formal point of view the design of the helmet
was inspired on the architecture from Guggenheim
Museum, in New York. This building, from Frank Lloyd
Wright, built in 1959, and that became one of his most
popular works, represents a geometric solid in the shape
of a cone trunk with the inverted vertex, appealing to the
organic shapes from nature contrasting with the more
rigid geometry usually adopted by the modernist architec-
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citadino inspirou o design do capacete Closca que se conforma a partir de 3 camadas telescópicas que formam uma
concha de proteção da cabeça “e das ideias”. É dirigido a
um público jovem e urbano, sensível às preocupações
ambientais, e que encontra na mobilidade sustentável e no
compromisso de contribuir para cidades mais amigáveis
um estilo de vida sintetizado no agregador de pesquisas
das redes sociais #CitiesWithSoul.
Este valor simbólico é o mote para a comunicação de
todos os produtos Closca, exortando a sua comunidade
de embaixadores (clientes) a reverter a pegada ecológica,
criar um futuro melhor para todos sem poluição, adotar a
mobilidade sustentável e eliminar os produtos de plástico
de uso único.
Considerando o vetor ecológico como o denominador
projetual em design que define a forma, a função e o significado dos produtos Closca, porventura impor-se-á uma
atualização dos materiais utilizados no capacete Closca
numa perspetiva de maior eficiência tecnológica.

ture from the twentieth century. This urban organic style
inspired the design of the Closca helmet, that is conformed
from 3 telescopic layers that mould into a protection shell
of the head “and of the ideas”. It is addressed to a young
and urban audience sensitive to environmental concerns
and compromised to contribute to more friendly cities,
a lifestyle synthesized in the social media search aggregator #CitiesWithSoul.
This symbolic value is the motto for the communication
of all the Closca products, urging its community of ambassadors (clients) to reverse the environmental footprint, to
create a better future for all without pollution, to adopt
sustainable mobility and to eliminate the one-time use
plastic products.
Considering the ecological vector as the designing
denominator in design that defines the shape, the function and the meaning of the Closca products, perhaps an
actualization of the materials used on it, in a perspective
of higher technological efficiency, is due.
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O estúdio Vidorreta está sediado no norte de Espanha,
em Navarra, e é liderado desde 2015 pelo CEO e fundador
Javier Vidorreta. A sua formação em Engenharia Técnica
Industrial Mecânica e pós-graduação em Design Industrial enunciam a abordagem formal e conceptual que
orienta os projetos desenvolvidos pela equipa, exibidos no
website da empresa. Javier Vidorreta revela, ainda, uma
grande vocação empreendedora, acumulando a presidência da Associação de Jovens Empresários de Navarra,
Vogal do Comité Executivo da Confederação Empresarial
de Navarra e Comité Executivo da Confederação Espanhola de Associações de Jovens Empresários. Desde 2019
é membro da Sessão plenária da Câmara de Comércio de
Navarra, membro do UPNA Entrepreneurs Club, mentor
do programa UPNA Senior Mentoring, do programa “Yuzz
Explorer” e do programa Pamplona Emprende.
Em 2019 desenha a gama de bicicletas Conor WRC 2020
que integra modelos de e-MTB (bicicletas elétricas de montanha), estrada e de passeio, produzidas e comercializadas
pela Conor Sports, também sediada em Navarra. A informação disponível sobre as bicicletas é exclusivamente técnica
e não se encontram referências ao design, que sugere uma
abordagem focada na performance do produto, com linhas
sinuosas e de elevada eficiência aerodinâmica, estrutura
robusta visivelmente reforçada para ultrapassar os mais
inesperados obstáculos que o trilho possa revelar sem
denunciar qualquer sinal de fraqueza, apoiada por um sistema de tração elétrica na pedaleira que converte o ciclista
numa fonte inesgotável de energia, infindáveis combinações de engrenagem que permitem relações de transmissão adequadas para todas as velocidades, travões de
disco refrigerados prontos a responder ao mais subtil sinal
da manete, sistema central e frontal com amortecimento
pneumático para diluir os impactos provocados pelo pavimento, sempre com recurso a materiais leves e resistentes,
revestidos por partículas metálicas reluzentes que contrastam com as superfícies escuras e baças da estrutura.
A experiência promovida pelas bicicletas WRC Thunder remete ao universo masculino das exigentes provas
de motas todo-o-terreno que combinam velocidade da
máquina com destreza e coragem do piloto, capazes de
fundir homem e aparelho num único corpo, um corpo

The Vidorreta studio is located in the north of Spain, in
Navarra, and is led since 2015 by the CEO and founder
Javier Vidorreta, His Mechanical Industrial Technical Engineering background and post-graduation in Industrial
Design uncover the formal and conceptual approach that
guide the projects developed by the team, displayed on
the company’s website. Javier Vidorreta reveals, moreover, a big entrepreneurial vocation, accumulating the
chairmanship of Navarra’s Young Entrepreneurs Association, Member of the Executive Committee of the Navarra’s
Corporate Confederation and of the Executive Committee
of the Spanish Confederation of Young Entrepreneurs
Associations. Since 2019 he is member of the Plenary
Session of Navarra’s Chamber of Commerce, member of
UPNA Entrepreneurs Club, mentor of the UPNA Senior
Mentoring programme, of “Yuzz Explorer” programme and
of Pamplona Emprende programme.
In 2019 he designs the Conor WRC 2020 range of bicycles, integrating e-MTB models (mountain electrical bicycles), road and touring bicycles, produced and marketed
by Conor Sports, also based in Navarra. The available
information about the bicycles is exclusively technical and
there are no references to design, suggesting an approach
focused in the product’s performance, with sinuous lines
and of high aerodynamics’ efficiency, a robust structure visibly reinforced to overcome the most unexpected
obstacles that the trail may reveal without exposing any
sign of weakness, supported by a system of electrical traction on the pedal, converting the cyclist into an endless
source of energy, everlasting gear combinations that
enable transmission ratios suitable for all speeds, refrigerated disc brakes ready to respond to the most subtle sign
from the brake handle, central and frontal system with
pneumatic cushioning to dissolve the impacts caused by
the pavement, always with light and resistant materials,
covered with shiny metallic particles that contrast with
the dark and dull surfaces of the structure.
The experience promoted by the WRC Thunder bicycles transports us to the male universe of the demanding
motorbike cross-country competitions, combining the
speed of the machine with the skill and courage of the pilot,
capable of merging man and machine into a sole body,

biónico, potente, impetuoso e arrebatador. Este é o poder
do design, transportar o indivíduo para universos imaginários, recuperar memórias esquecidas de infância, viajar
sem sair do mesmo lugar, ser livre, ainda que por breves
instantes, pela exortação da imaginação criativa consagrada pelo domínio da tecnologia.
Talvez seja essa a função do design, apropriar o desejo.
Talvez tenha sido esse o desejo de Javier Vidorreta.

a bionic, powerful, impetuous and breathtaking body.
This is the power of design, transporting the individual
to imaginary universes, recovering childhood forgotten
memories, travelling without moving, being free, although
very briefly, through the exhortation of the creative imagination devoted by the mastery of technology.
Maybe that is the role of design, to own desire.
Maybe that might have been Javier Vidorreta’s desire.
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A Bicicleta Estática RUDDER – desenhada pelo estúdio
espanhol ROJOMandarina – encontra-se integrada no eixo
temático denominado Cumplicidades, que se expressa, no
plano do exercício do Design, pela exploração do mundo (e
das coisas) assumidamente centrado na experiência que
decorre do seu uso; no seu conforto ergonómico e na otimização da forma de como utilizador se entrelaça e relaciona com cada um destes artefactos.
Considera-se, e de forma análoga a tantos outros objetos
do quotidiano desenhados sob estas premissas, que o seu
desígnio reside na transparência: na impercetibilidade do
objeto no decorrer da experiência de utilização. O pensamento de Martin Heidegger (1962:97–101) sugere-nos que
a perceção de bom funcionamento de determinado equipamento dependerá, justamente, desta condição de impercetibilidade: do seu desaparecimento, do ponto de vista
fenomenológico, em beneficio da otimização da ação. Este
fenómeno verifica-se de forma distinta em cada momento
no qual se perspetiva o contacto com este objeto. Esta será,
porventura, a grande particularidade desta peça.
Num primeiro momento, o objeto procura a transparência na promessa de simbiose com o espaço envolvente:
de se encontrar “em harmonia, do ponto de vista estético,
com os restantes elementos decorativos e mobiliários
presentes no espaço” – com recurso a materiais como o
bambu e o alumínio integrados num desenho minimalista
– substituindo, deste modo, a sua dimensão estritamente
funcional enquanto objeto (doméstico) visualmente
entrópico, disruptivo e “excessivamente desportivo”.
Num segundo momento – o da atividade física propriamente dita – a experiência caracteriza-se por uma elevada
virtualização, uma vez determinada pela visualização em
Realidade Virtual (RV), tornando-se manifesta a intenção de se aprofundar a relação da tecnologia (digital) com
o utilizador, na qual o Design procura constituir-se um
facilitador relacional. A RV, por definição, coloca o utilizador num ambiente completamente sintetizado, em tempo
real, monopolizando a sua atenção, desconectando-o
do ambiente real no qual se insere (Milgram and Kishino
1994:3). Neste cenário, o espaço envolvente é substituído
por uma imagem panorâmica que integra o observador e
acompanhada por estímulos multissensoriais que possi-

The RUDDER Static Bicycle — designed by the Spanish
studio ROJOMandarina — is integrated in the thematic axis
known as Complicidades, that expresses itself, in the plan
of Design practice, through the exploration of the world
(and of things) assumedly centered on the experience
resulting from its use; in its ergonomic comfort and in the
optimisation of the way the user interweaves and relates
himself with each one of these artefacts.
It is considered, and in a similar way to many other daily
objects designed under these assumptions, that its intention lies in the transparency, the almost invisibility of the
object throughout the usage experience. Martin Heidegger’s thought (1962:97–101) suggests us that the perception of proper functioning of a certain equipment will
exacly depend on this condition of almost invisibility, of its
disappearance, from the phenomenological point of view,
for the benefit of action’s optimisation. This phenomenon occurs in a distinctive way at each moment, as the
contact with this object is put into perspective. This will be,
perhaps, the great particularity of this piece.
Firstly, the object achieves transparency through the
promise of symbiosis with the surrounding space: of
encountering itself “in harmony, from the aesthetic point
of view, with the remaining decorative and furniture
elements present in the space” — using materials such as
bamboo and aluminum integrated into a minimalist design
— substituting, this way, its strictly functional dimension
as a visually entropic, disruptive and “excessively sportive (domestic) object”.
As a second step — concerning the physical activity
properly speaking — the experience is characterised by a
high-level virtualisation, once determined by the view in
Virtual Reality (VR), becoming manifest the intention of
deepening the link between (digital) technology and the
user, in which Design aims to constitute itself as a relationship facilitator. VR, by definition, places the user into a
completely synthetised environment, in real time, monopolising his attention, disconnecting him from the real environment where he is inserted into (Milgram and Kishino
1994:3). In this scenario, the surrounding space is substituted by a panoramic picture integrating the observer
and accompanied by multi-sensory stimuli enabling the
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exploration of that visual environment itself — perceived
as “experienced environment” (Grau 2003:7).
This digital component results in, on the one hand, the
growth of the customisation degree of the experience —
linked to the freedom of choice and execution of different
routes in multiple diverse places (variable in growing
valorisation by the publics) — but, overall, in the transformation of this physical activity into an immersive experience capable of inducing the viewer the strong feeling of
being himself in an immediate relationship with the technical images. This feeling of presence in that virtual world
is enhanced by the integration of an electrified engine
(sychronised in real time) capable of simulating upward
and downward movements, rotation or curved inclination
and changes of direction, providing the immersive experience with a high level of realism.
This high correspondence of the representation propitiates the symbiotic relationship from which the (digital)
technology is perceived, throughout the experience, as an
extension of the user’s body (Ihde 1990), becoming, also in
this circumstance, invisible — fulfilling its purpose.

Grau, Oliver. 2003. Virtual Art: From Illusion to Immersion
(Revised and Expanded Edition). Cambridge, Massachusetts:
The MIT Press.
Heidegger, Martin. 1962. Being and Time. 1st ed. edited by J.
Macquarrie and R. Edward. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd.
Ihde, Don. 1990. Technology and the Lifeworld: From Garden to
Earth. 1st ed. Bloomington: Indiana University Press.
Milgram, Paul, and Fumio Kishino. 1994. “A Taxonomy of Mixed
Reality Visual Displays.” in IEICE Trans. Information Systems.
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bilitam a exploração desse mesmo ambiente imagético –
percecionado como “ambiente vivido” (Grau 2003:7).
Esta componente digital repercute-se, por um lado,
no incremento do grau de personalização da experiência
– associada à liberdade de escolha e realização de diferentes percursos em múltiplos lugares distintos (variável
em crescente valorização diante dos públicos) – mas, por
outro lado, na transformação desta atividade física numa
experiência imersiva capaz de induzir no observador a
forte sensação de se encontrar numa relação imediata com
as imagens técnicas. Esta sensação de presença naquele
mundo virtual é potenciada pela integração de um motor
eletrificado (sincronizado em tempo real) capaz de simular
movimentos de subida e descida, rotação ou inclinação em
curva e mudanças de direção, conferindo à experiência
imersiva um elevado grau de realismo.
Esta elevada correspondência da representação propicia a relação simbiótica na qual a tecnologia (digital) é percecionada, no decorrer da experiência, enquanto extensão
do corpo do utilizador (Ihde 1990), tornando-se, também
nesta circunstância, invisível – cumprindo o seu desígnio.

09.
COCOTO, CONSTRUTIVISTA
COCOTO, CONSTRUCTIVIST

· Francisco Providência

Professor Associado Associate Professor | fprovidencia@ua.pt
orcid id · 0000-0002-6411-5267 | ciência id · 1B17-28BD-3F07

Berço Cocoto Cocoto Cradle | XIMO ROCA DISEÑO | 2019

52

“Cocoto”1 é o nome do berço desenhado por Ximo Roca
Diseño, estúdio de design de Valencia, com a expectativa
de aumentar o tempo útil de um artefacto geralmente condenado a uma vida muito curta. Cocoto apresenta-se constituída por duas partes distintas: a estrutura, em construção tradicional de madeira de faia maciça (com rodízios) e
a alcofa, em placa de feltro, material produzido a partir da
reciclagem de garrafas de plástico, acusticamente isolante
e macio ao toque, que protege o bebé também dos ruídos.
Os autores admitem ter fundado o desenho do berço nos
origamis, “dobrando” a placa de feltro para conformação do
contentor, como se fosse uma caixa de papel. O artefacto
ambiciona-se mais sustentável e ecológico, não só por contribuir para a circularidade da economia, como por aumentar a vida útil do objeto, ao lhe atribuir uma polivalência de
usos (simultâneos) — berço de bebé, tapete para gatinhar,
caixa de brinquedos e banco para crianças ou adulto.
A ideia de uma alcofa portátil que se transforma num
tapete, sobre o qual o bebé poderá brincar ou mudar a
fralda, parece-me extraordinariamente prática. A natureza construtivista da sua forma, ausência de ornamentos, estrutura material aparente, com formas geométricas
elementares, convoca o utilitarismo construtivo do design,
marcado pelo movimento estético e político da revolução
russa, que se opunha, então, à arte pura (burguesa) da
representação. Enuncia-se assim o primado da construção contra a representação, sob o imperativo funcionalista.
Malevitch inventou o termo “construtivismo” em 1917,
a propósito da obra de Alexander Rodchenko2 que, como
o engenheiro que projeta pontes ou o operário que fabrica
artefactos, construía imagens com fotografia aplicada a
cartazes mobilizadores, manifestação material de conhecimento colocada ao serviço do povo, enquanto instrumento para a construção do mundo socialista e jamais
objeto de contemplação formalista — “uma arte construtiva que não decora, mas organiza a vida”, El Lissitzky —,
assim contribuindo para a doutrinação ideológica do povo.
Ao associar o construtivismo a Rodchenko, Malevitch
inaugurará o suprematismo3, a supremacia do puro sentimento, que evoca a experiência sensível em si mesma,
independentemente do contexto, desocultando uma realidade escondida (como a matemática na natureza), embora

“Cocoto”1 is the name for the cradle designed by Ximo Roca
Diseño, design studio located in Valencia, with the expectation of increasing the lifetime of an artefact usually
condemned to a very short life. Cocoto is constituted by
two distinctive parts: the structure, traditionally built from
beech solid wood (with casters) and a flat container, made
of a felt plaque, produced material from plastic bottles
recycling, acoustically insulating and soft to the touch,
that protects the baby also from noises.
The authors admit to have founded the design of the
cradle in origami, “folding” the felt plaque to shape the
container, as if it was a box of paper. The artefact aspires
itself to be more sustainable and ecological, not only for
contributing to the circularity of economy, but also for
increasing the object’s lifetime, by conferring it a (simultaneous) multipurpose condition — cradle, carpet for
crawling, toy box and bench for children or adult.
The idea of a portable container that is transformed
into a rug, on which the baby will be able to play or change
the diaper, seems to me extraordinarily practical. The
constructivist nature of its shape, absence of ornaments,
apparent material structure, with elementary geometric
shapes, convokes design’s constructivist utilitarianism,
marked by the aesthetic and political movement from
Russian revolution, that opposed at that time to the (bourgeoise) pure art of representation. The primate of construction against representation is, therefore, declared, under
the functionalist imperative.
Malevitch invented the term “constructivism” in 1917,
apropos the work of Alexander Rodchenko2 that, such
as the Engineer projecting bridges or the worker who
produces artefacts, built images with photography applied
to inciting posters, material manifestation of knowledge
in the service of people, as an instrument for the building
of the socialist world and never a formalist contemplation object— “a constructive art that does not decorate,
but organises life”, El Lissitzky —, thus contributing to the
people’s ideological indoctrination.
By associating constructivism to Rodchenko, Malevitch will inaugurate the suprematism3, the supremacy of
pure feeling, that evokes the sensitive experience in itself,
regardless of the context, uncovering a hidden reality (as

sempre presente. Ainda que não visível, essa energia
espiritual do puro sentimento releva-se de forma abstrata, numa dimensão não objetiva, mas ainda assim real.
A cultura do Design herdou, em boa parte, a tradição dos
movimentos construtivista e suprematista, ambos materialistas e concretistas.

mathematics in nature), although always present. Even if
not visible, that spiritual energy from/of the pure feeling
highlights itself in an abstract way, in a non-objective
dimension, yet real. The Design culture inherited, mainly,
the tradition of the constructivist and suprematist movements, both materialistic and concrete.

photo: https://www.micuna.com
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1	Cocoto Platform Jumper é uma plataforma de videojogos
infantis, editada por Neko Entertainment em 2004.
2	Alexander Rodchenko (1891-1956), fotógrafo, designer gráfico
e artista plástico russo, foi um dos mais versáteis artistas
e fundador do construtivismo russo, tendo-se empenhado
política e propagandisticamente no progresso das ideias
sociais. Acusado de formalismo, será afastado do poder pelos
agentes estalinistas do realismo socialista.
3	Malevich escolheu o termo “suprematismo”, em 1915, para
caracterizar a arte que começa a produzir a partir de 1913,
reconhecendo ser o primeiro movimento artístico a reduzir a
pintura à pura abstração geométrica.

1	Cocoto Platform Jumper is a children videogames platform,
edited by Neko Entertainment in 2004.
2	Alexander Rodchenko (1891-1956), Russian photographer,
graphic designer and visual artist, was one of the most
versatile artists and founder of Russian constructivism, having
engaged himself politically and in propaganda concerning
the progress of social ideas. Accused of formalism, he will be
distanced from power by Stalinist agents of socialist realism.
3 	Malevich chose the term “suprematism”, in 1915, to
characterise the art that he started to produce from 1913,
acknowledging to be the first artistic movement to reduce
painting to pure geometric abstraction.
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O conjunto de almofarizes desenhados por Martín Azúa2,
um designer da artesanía e do natural, como se apresenta,
evocam a ancestralidade da madeira (nogueira americana) tratada ao torno, por técnicas tradicionais de marcenaria. A definição da forma, desenho dos veios, polimento
da superfície dos vasos e o instável equilíbrio sempre em
pé dos pisões, provocam um irresistível desejo lúdico de
tocar, brincar ou mesmo comprar, que supera o simples
programa funcional de esmagador. Ao superar o seu destino prático, parece adquirir um valor em si mesmo, um
direito a existir para nada, ou simplesmente para ser.
A forma atribuída dignifica o material natural, conferindo ordem (ou forma) à desordem e beleza ao bruto (da
madeira natural): a forma é intenção de beleza suprema
(totémica) que resulta da experiência sentida; a beleza da
reconciliação do Homem com a natureza, essa manifestação do criador a que designou natureza. Esta é a beleza
que emerge da tecnicidade tradicional e aspira a modelos
do design que se cruzam com o território e com as manifestações humanas de adaptação ao ambiente, pelo domínio do fazer.
Entre designer-makers, a forma é consequência do sistema de produção — torneiros e oleiros constroem os seus
artefactos sob formas de revolução, produzidas no torno e
na roda — e não do desenho, que, no séc. XVI, libertará a
forma da sua submissão técnica. Contaminada pela natureza, a produção dos artesãos (e design-makers) vem salvaguardada dos excessos ornamentais por uma cultura
do essencial que, apurada pela carência, abdica, como a
natureza, de todo o supérfluo.
Diz-nos Peter Zumthor3: “Na experiência da beleza fico
consciente de uma carência (... e referindo Martin Walser),
quanto mais falta a alguém, tanto mais belo pode ser o que,
para suportar a carência, se tem de mobilizar” (ZUMTHOR,
2005: 66), como se a experiência da beleza resultasse da
redenção do feio sublimado.
Estes almofarizes transportam-me ao Japão. O design
japonês não compensa a carência da beleza com a ornamentação delirante da arte contemplativa, mas, pelo contrário, transforma a condenação funcional numa manifestação de arte operativa, desenhando cada artefacto
ou serviço. O design opera a mediação cultural através de

The set of mortars designed by Martín Azúa2, a designer
of handicraft and of natural, as he presents himself, evoke
the wood’s ancestry (American walnut) worked on by
lathe, with traditional joinery techniques. The definition
of the form, the design of grain of the wood, the polishing
of the mortars’’ surface and the unstable balance of the
pestles, always standing, provoke an irresistible ludic
desire of touching, playing or even buying that outweighs
the simple functional programme of crushing. By overcoming its practical destiny, it seems to acquire a value in
itself, a right to exist for nothing, or simply to be.
The given shape dignifies the natural material, providing
order (or form) to disorder and beauty to the rough (of
natural wood): the shape is intention of supreme beauty
(totemic) that results from the felt experience; the beauty
of the human reconciliation with nature, that manifestation of the Creator which He called nature. This is the
beauty emerging from the traditional technicality and
aspires to design models that intersect themselves with
the territory and with the human manifestations of environmental adjustment, through the handicraft.
Among designer-makers, the shape is consequence of
the production system — lathe operators and potters build
their artefacts under forms of revolution, produced in the
lathe and in the potter’s wheel — and not of design, that, in
the sixteenth century, will free shape from its technical
submission. Contaminated by nature, the artisans’ production (and design-makers) comes safeguarded from the
ornamental excesses by a culture of the essential that,
refined by scarcity, renounces, as nature, all the superfluous.
Quoting Peter Zumthor3: “In the experience of beauty I
become aware of a lack (... and mentioning Martin Walser),
the more is missing to someone, the more beautiful can be
what one has to mobilise to support scarcity,” (ZUMTHOR,
2005: 66), as if the experience of beauty was a result of the
redemption of the sublimated ugly.
These mortars take me back to Japan. Japanese design
does not compensate the lack of beauty with the delirious
ornamentation of contemplative art, but, on the contrary,
transforms the functional conviction into a manifestation
of operative art, designing each artefact or service. Design
operates the cultural mediation through objects that, by
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objetos que, por sua vez, modelam o Homem. Objetos funcionais criarão utilizadores funcionários (Flusser). Objetos
artísticos promoverão utilizadores humanizados.

their turn, model the human being. Functional objects
will create functioning users (Flusser). Artistic objects will
promote humanised users.

1 Totem, (do inglês totem), objeto considerado símbolo sagrado.
2	Azua identifica o design como “a capacidade natural
para melhorar o meio ambiente”, como se o desenho não
tivesse rompido com a sua prévia ordem natural, através
do artificial que inaugura. E explica: “a colaboração com
artesãos permitiu-me explorar uma relação de respeito com
os materiais e aprimorar uma cultura material mais rica e
diversificada — os objetos dignificam o material de que são
feitos e o trabalho das pessoas envolvidas na sua realização”.
3	ZUMTHOR, Peter (2005). Pensar a arquitectura. Barcelona: ed.
Gustavo Gili.

1	Totem, (from the English totem), object considered a sacred
symbol.
2	Azua identifies design as “the natural ability to improve the
environment”, as if design had not broken with its previous
natural order, through the artificial it inaugurates. And
explains: “the collaboration with artisans enabled me to
explore a respectful relationship with the materials and to
upgrade a richer and more diverse material culture — the
objects dignify the material they are made of and the work
from people involved in its accomplishment”.
3	ZUMTHOR, Peter (2005). Pensar a arquitectura. Barcelona: ed.
Gustavo Gili.
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Soulbox é um objeto iridescente, configura-se como uma
presença caleidoscópica. Uma espécie de contentor em
mudança que prefigura o tempo presente. Traduz a realidade algures entre a idealização da sacralidade de um altar
e a concretização no que nele pode estar contido. Soulbox
parece não querer dar corpo a uma idealização utópica,
minuciosa e detalhada mas, pelo contrário, apresenta-se
na forma minimalista inscrevendo o objeto na realidade.
O espaço retilíneo contido dentro dos limites do material
acrílico transparente é ambíguo. Aquele que manipula o
objeto vê-se nele (e por ele) refletido. Em Soulbox o desenho do objeto alcança a dimensão de ato icónico. A forma
é, em si, aparente, provocando a vertigem da realidade.
No entanto, Soulbox existe geometricamente estável
dentro do espaço humanizado, na intimidade de quem a
ele confia as suas relíquias ou alternadamente fazendo
dele o depositário de outros artefactos usados na celebração da festiva convivialidade.
Pela importância dada ao efeito de superfície, à geometrização da forma ou ao simbolismo cromático, criando
uma ilusão espelhada no reflexo da cor e da luz, Soulbox
exprime uma natureza ornamental em ruptura com o
efeito mimético, que testemunha ‘une anthropologie de
l’ornement constitutive du passage de la nature à la culture (...)’ (Buci-Glucksmann, 2008, p.23). Ver a desordenada existência das imagens refletidas no objeto Soulbox
provoca o fascínio do encontro com o que nos inquieta e
questiona através da descontinuidade entre o que é visível
e o que é a matéria.

Buci-Glucksmann, Christine (2008). Philosophie de l’ornement.
D’Orient en Occident. Galilée

Soulbox is an iridescent object, configurates itself as a
kaleidoscopic presence. A sort of a changing container that
prefigures the present time. It translates reality somewhere
between the idealisation of an altar’s sacredness and the
materialisation of what can be contained by it. Soulbox
seems not to want to embody a utopian idealisation, thorough and detailed but, on the contrary, presents itself in the
minimalist form inscribing the object into reality.
The rectilinear space contained in the boundaries of
the transparent acrylic material is ambiguous. The one
manipulating the object watches himself on it and is (by it)
reflected. In Soulbox the design of the object reaches the
dimension of an iconic act. The shape is, in itself, apparent,
provoking the vertigo of reality.
However, Soulbox exists geometrically stable inside of
the humanised space, in the intimacy of whom entrusts to
it his relics or alternately making of it the depositary of other
artefacts used in the celebration of festive conviviality.
By the importance given to the surface effect, to the
geometrisation of shape or to the chromatic symbolism,
creating a mirrored illusion onto the reflex of colour and of
light, Soulbox expresses an ornamental nature breaking
with the mimetic effect, that testifies ‘une anthropologie
de l’ornement constitutive du passage de la nature à la
culture (...)’ (Buci-Glucksmann, 2008, p.23). To watch at the
disordered existence of images reflected onto the Soulbox
object provokes the fascination of the encounter with
what disturbs and questions us through the discontinuity
between what is visible and what is material.
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A súmula do que se pretende expressar neste texto, para
além de proporcionar algum entendimento sobre o tema
cartaz e a sua interligação com uma determinada realidade,
que se prende com a nacionalidade espanhola, é também
reflexo das necessidades e consequências imbricadas na
relação invisível entre os/as designers e a esfera pública.
Nessa comunicação, apenas encenada e acenada pela
visualidade, este artefacto procura estreitar laços de forma a
potenciar uma relação de proximidade e de ‘encantamento’
como se tratasse de um ‘amasiamento’, de cariz mais ou
menos efémero, ou até eterno, pelas propostas visuais que
cada cartaz encerra. Os cartazes convocam e provocam
empatias nos diferentes públicos e, por isso, são artefactos
de excelência, porque constituem-se enquanto referência
incontornável na história da comunicação gráfica. Comunicação essa, imaginada e interpretada pelos/as designers
cujas representações são fixadas de forma expressiva,
através de argumentos visuais distintos, quer ao nível de
conteúdos de texto, quer de imagens. Com base nessas premissas, o cartaz é um ‘espaço’ de possibilidades infinitas, e
é tão amplo que, enquanto objeto, continua a estar sujeito
a definições indefinidas e, por isso, contempla uma série de
significados ou (des)entendimentos, quer pela sua identificação enquanto artefacto físico, quer sobre o que comunica.
O conjunto de cartazes apresentados nesta exposição
é reflexo da multiplicidade de interpretações realizadas
pelos/as designers, por espelharem representações e
estilos distintos que configuram as influências dos ‘lugares’ e das experiências individuais de cada designer. Inicialmente, afixados nos seus lugares de origem, com uma
dispersão geográfica vasta, surgem agora neste contexto
expositivo, saindo do seu território original para ‘invadirem’ outros locais, revelando individualmente a sua identidade em outros contextos físicos. Se, por um lado, desprendem-se da sua proveniência, por outro lado surgem
mesclados, não deixando de perder o rasto de pertença e
de carácter identitário que os caracteriza, quer pelo lugar,
quer por quem os desenha.
Dada a diversidade de temas presentes nesta mostra,
e o design distinto entre cada cartaz, pode considerar-se
que existe um denominador comum que todos abraçam —
o cartaz cultural. Essa tipologia, por norma, é a mais acari-

The summary of what this text is intended to express,
besides enabling some comprehension on the poster’s theme and its interconnection with a certain reality,
which is about the Spanish nationality, is also a reflex of
the needs and consequences interlinked in the invisible
relationship between designers and the public sphere. In
that communication, just staged and waved a close and
“enchanted” relationship as if it were a marital union,
more or less ephemeral, or even eternal, by the visual
proposals that each poster contains. Posters convene and
provoke empathetic relationships in different audiences
and, therefore, they are excellent artefacts, once they
constitute themselves as an inevitable reference in the
history of graphic communication. Such communication
imagined and interpreted by designers whose representations are fixed in an expressive way, through distinctive
visual arguments, either concerning text contents, or
images. Based on those premises, the poster is a “space”
of endless possibilities, and is so vast that, as an object,
it remains subject to undefined definitions and, for this
reason, contemplates a series of meanings or (dis)agreements, either by its identification as a physical artefact, or
by what and how it communicates.
The set of posters presented in this exhibition is a reflex
of the multiplicity of interpretations accomplished by the
designers, by reflecting distinctive representations and
styles that configure the influences of the “places” and the
individual experiences of each designer. Initially, posted
in their places of origin, as a vast geographical dispersion,
they now appear in this exhibiting context, out of their
original territory to “invade” other places, revealing their
identity individually in other physical contexts. If on the
one hand, they detach themselves from their origin, on
the other hand they appear mingled with each other, not
ceasing to lose the trail of belonging and of identity character that distinguishes them, whether for the place, or by
whom designs them.
Given the theme’s diversity present in this show, and
the distinctive design between each poster, one can
consider that there is a common denominator that all
of them embrace — the cultural poster. That typology is,
typically, the most cherished one by designers, and it

nhada pelos/as designers, e também acontece pela requisição frequente dessa participação por parte de quem
encomenda o cartaz. Pode dizer-se que é a mais acarinhada, porque o grau de liberdade de criatividade é maior
na realização destes cartazes, talvez pelo reconhecimento
da importância e valorização do design no âmbito da cultura. Consequentemente, a promoção de diferentes acontecimentos que tiveram lugar em Espanha, do ponto de
vista cultural, está bem patente nesta mostra, embora em
alguns cartazes evidenciam-se temas, de forma implícita,
com uma dimensão política. Essa variação também surge
do ponto de vista autoral. Ou seja, se os/as designers são
distintos/as entre si, as suas retóricas visuais também o
são, embora, paradoxalmente, constata-se um fio condutor de proximidade quase transversal à maioria destes/as
designers, que consiste no recurso recorrente ao desenho
em detrimento do uso da fotografia, reforçando também
por esta via a sua identidade autoral.

also happens for the frequent request by whom orders
the poster. One can tell that it is the most cherished one
because the level of freedom for creativity is bigger
concerning these posters, perhaps because of the recognition of the importance and valorisation of design in the
field of culture. Consequently, the promotion of different
events that took place in Spain, from the cultural point of
view, is clearly visible in this exhibition, although in some
of the posters, in an implicit way, themes with a political
dimension are evident. This variation also comes from the
authorship point of view. That is to say, if designers are
different among each other, so are their visual rethorics,
although, paradoxically, one can notice a close conducting
wire almost transversal to the majority of these designers,
which consists of recurrently using drawing to the detriment of the use of photography, reinforcing, also through
this means, their authorship identity.
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Uma pessoa sofre uma paragem cardíaca no espaço
público; os serviços de emergência são imediatamente
contactados e uma ambulância é enviada para o local da
ocorrência. Perto, encontra-se disponível um AED – Automated External Defibrillator, dispositivo que, de forma
automática ou semiautomática, permite parar a arritmia
e evitar danos irreversíveis aos órgãos vitais do paciente,
enquanto é aguardada a chegada da ambulância. Concebidos para uso de utilizadores leigos, o treino prévio de uso
dos dispositivos AEDs permite, em casos similares, duplicar a probabilidade de sobrevivência do paciente (Weisfeldt, 2010).
AED Training Box é um kit de treino em cartão que, em
conjunto com a app, simula um AED real e orienta o utilizador em vários cenários de reanimação cardiovascular. Foi
desenvolvido pela El ABC que salva vidas, associação sem
fins lucrativos formada por profissionais de saúde e bombeiros, dedicada à divulgação na comunidade de práticas
para a resposta adequada a situações súbitas de paragem
cardiorrespiratória.
Com um custo de produção radicalmente inferior ao de
um kit de treino convencional, a AED Training Box encontra no suporte aos serviços prestados à comunidade, um
valor inversamente proporcional à qualificação da matéria que o compõe. O cartão, como elemento estrutural de
injusta humildade, incorpora uma ampliação de significado proporcionada pelo software, sendo este, segundo
terminologia de Löwgren & Stolterman, um material sem
qualidades, com poucos atributos inerentes, mas com o
qual é possível criar quase tudo.
As dimensões de empatia, acessibilidade e autonomia
de aprendizagem, associadas aos contextos de uso deste
produto, expressam igualmente, a mudança em curso na
relação dos sistemas de saúde com a sociedade, para uma
maior autonomização do paciente em relação à gestão da
sua própria saúde. O health seeking – processo contínuo
e autónomo de manutenção do bem-estar subjetivo dentro e fora dos serviços médicos formais – apresenta-se na
contemporaneidade, em oposição ao modelo clássico de
tratamento das condições agudas da doença, e de subalternização da opinião do paciente, em relação ao percurso
do seu próprio tratamento.

A person experiences a cardiac arrest in the public space;
the emergency services are immediately called and an
ambulance is sent over to the scene location. Nearby,
an AED – Automated External Defibrillator is available,
which, in an automatic or semi-automatic mode, enables
to stop the arrhythmia and to prevent permanent
damage to patient’s vital organs, while the arrival of the
ambulance is expected. Designed for common users, the
previous training of AEDs devices makes it possible, in
similar cases, to double the patient’s chance of survival
(Weisfeldt, 2010).
The AED Training Box is a training kit made of paperboard that, paired with the app, simulates a real AED and
guides the user through various cardiovascular resuscitation scenarios. It was developed by El ABC que salva
vidas, a non-profit association constituted by healthcare
professionals and firemen, dedicated to the diffusion in
the community of practices for the adequate response to
sudden cardiopulmonary arrest situations.
With a production cost radically inferior to the one of a
conventional training kit, the AED Training Box finds in the
services delivered to the community, a value in inverse
proportion to the classification of the matter which it is
made of. The paperboard, as structural element of unfair
humility, incorporates an expansion of meaning provided
by the software, this one, according to terminology from
Löwgren & Stolterman, a material without qualities, with
few inherent attributes, but with which one can create
almost anything.
The dimensions of empathy, accessibility and lear
ning autonomy, associated to the contexts of the use
of this product, similarly express the ongoing change
involving the relationship between healthcare systems
and society, to a greater autonomisation of the patient
concerning his own health management. The health
seeking – continuous and autonomous process of the
subjective well-being maintenance inside and outside
of the formal medical services — is presented in contemporaneity, in opposition to the classical treatment model
of the disease acute conditions, and of subordination of
the patient’s opinion, concerning the course of his own
treatment.
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Two vectors should be noted for this change in the context
of the present exhibition. The first one considers the breakthroughs, over the last decades, in technology — hardware
and software – that provided the general public with a skill
without precedents, to understand and act over people’s
own health. The e-patient becomes, therefore, someone
technologically qualified to manage his health, the “e-“
meaning not only electronically enabled but empowered
and engaged (Jones, 2013). The second vector is constituted
by the acknowledgement of design’s systemic role in health
projecting artefacts and services of the healthcare systems
in the future. Having brought into focus, for decades, the
ergonomics of spaces/equipments and the communication
to the public, the increasing concern about the subjective
dimensions of the human condition as the well-being, the
confidence and the autonomy have set the role of design in
health, as a generator of meaning — at personal level, in the
subject of experience design, and at a strategic level, as a
driving force to social innovation.

Importa referir dois vetores para esta mudança no contexto da presente exposição. O primeiro compreende os
avanços, nas últimas décadas, da tecnologia – hardware
e software – que possibilitaram à população em geral
uma capacidade sem precedentes, de compreender e agir
em relação à sua saúde. O e-paciente torna-se, portanto,
alguém capacitado tecnologicamente na gestão da sua
saúde, significando o “e-” não apenas electronically enabled but empowered and engaged (Jones, 2013). O segundo
vetor é constituído pelo reconhecimento do papel sistémico do design no projeto dos artefactos e serviços dos
sistemas de saúde do futuro. Tendo-se focado, durante
décadas na ergonomia dos espaços/equipamentos e na
comunicação ao público, a crescente preocupação com as
dimensões subjetivas da condição humana como o bem-estar, confiança e autonomia firmaram o papel do design
na saúde, como gerador de significado – ao nível pessoal,
na disciplina do design da experiência, e ao nível estratégico, como motor para a inovação social.

Jones, P. H. (2013). Design for Care: Innovating HealthCare
Experience. New York: Rosenfeld.
Weisfeldt, M. L., Sitlani, C. M., Ornato, J. P., Rea, T., Aufderheide, T.
P., Davis, D., Dreyer, J., Hess, E. P., Jui, J., Maloney, J., Sopko, G.,
Powell, J., Nichol, G., Morrison, L. J., & ROC Investigators (2010).
Survival after application of automatic external defibrillators
before arrival of the emergency medical system: evaluation
in the resuscitation outcomes consortium population of 21
million. Journal of the American College of Cardiology, 55(16),
1713–1720. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.11.077
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Levar um(a) filho(a) ao hospital representa, invariavelmente, uma situação de ansiedade e de tensão para a
criança e para os pais, em que para além da apreensão
motivada pela doença, sobrevêm um conjunto de emoções
negativas que ultrapassam o tratamento que possa ser
dado pela assistência médica.
O autorrelato de crianças, adolescentes e pais envolvidos numa experiência hospitalar reportam “o medo, a
tristeza, a raiva, a preocupação, a fadiga e a dor” (PedsQL)
sentidos nestes momentos de enorme stress psicológico.
Por isso se percebe que a Organização Mundial de Saúde
(1948) defina a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de
doença ou enfermidade”. Esta aceção ultrapassa o modelo
médico tradicional (que sublinha o papel do diagnóstico
clínico e da intervenção) e vincula a saúde ao bem-estar. É nesta dimensão (reconhecidamente subjetiva) que
encontramos oportunidades de intervenção para o design
– assumindo, como António Damásio, que “os sentimentos, como representantes da homeostase, são os catalisadores das respostas que iniciaram as culturas humanas”,
identificando deficiências homeostáticas e antecipando
“estados desejáveis que merecem esforço criativo”. A
humanização dos espaços de saúde estará entre estes
desígnios, na perspetiva de qualificar positivamente a
experiência do paciente.
Nas palavras de Arauna Studio / Rai Pinto Studio, autores de “El escondite de los animales” desenvolvido para o
Hospital Sant Joan de Déu, o projeto responde à necessidade de “pediatrizar” a urgência deste hospital – estendendo-se posteriormente às restantes zonas interiores e
exteriores do edifício, nomeadamente através de um sistema de sinalética.

Taking a son/daughter to the hospital invariably represents
an anxious and tense situation for the child and the
parents, involving both the apprehension caused by the
disease and a range of negative emotions that exceed the
treatment that might be given through medical assistance.
Children’s, teenagers’ and parents’ self-reports involved
into a healthcare experience report “the fear, the sadness,
the anger, the concern, the fatigue and the pain” (PedsQL)
felt in these moments of enormous psychological stress.
This is why World Health Organisation (1948) defines
health as a “state of complete physical, mental and social
well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. This definition goes beyond the traditional medical
model (highlighting the role of the clinical diagnosis and
intervention) and links health to well-being. It is in this
dimension (admittedly subjective) that we find opportunities for design to intervene — assuming, as António
Damásio, that “feelings, as agents of homeostasis, are
the catalysts for the responses that gave origin to human
cultures”, identifying homeostatic deficiencies and foreseeing “desirable states that deserve creative effort”. The
humanisation of healthcare spaces will be among these
purposes, in the perspective of positively qualifying the
patient’s experience.
In the words of Arauna Studio / Rai Pinto Studio, authors
of “El escondite de los animales” developed to the Hospital
Sant Joan de Déu, the project meets the need to “turn paediatric” this hospital’s emergency service — subsequently
expanding to the remaining interior and exterior areas of
the building, namely through a signposting system.
To “turn paediatric” is an interesting expression, as far
as it reinforces the idea of a humanisation directed to the
children public. However, it is perhaps reductive to name
the extension of the programme to which it responds to: we
cannot forget that the paediatric age goes until 18 years old
and, although children may be the main benefiting, parents
and healthcare professionals also coexist in this space. This
inclusiveness might have been crucial, not only to the theme
choice, but also to the adopted style: the representation of
animals by using outlines and a reduced number of colours
from the same chromatic range results in a minimalist
image, but which, through the economy of means, enables

“Pediatrizar” é um termo interessante, na medida
em que reforça a ideia de uma humanização dirigida ao
público infantil. Contudo, será porventura redutor para
nomear a extensão do programa a que responde: não
podemos esquecer que a idade pediátrica se estende até
aos 18 anos, e embora as crianças possam ser as principais beneficiárias, coabitam também neste espaço os pais
e profissionais de saúde. Esta abrangência poderá ter sido
decisiva, quer na escolha do tema, como do estilo a adotar:
a representação de animais com recurso a silhuetas e a
um número reduzido de cores da mesma gama cromática
resulta numa imagem minimalista, mas que, pela economia de meios, permite uma interpretação aberta e polissémica. Embora aparentemente simples, o desenho nunca é
evidente e obriga sempre a um segundo olhar, desafiando
quem por ali passa a ver para além do imediato: seja pelo
uso de lâminas coloridas que em corte nos fazem reconhecer a espécie, pelas formas preenchidas por pontos
de cor, pelos animais de grande porte que adivinhamos a
partir dos animais em escala reduzida que lhes ocupam o
corpo, ou pelas onomatopeias que traduzem os sons desses bichos e que criam os caminhos a seguir. O percurso
feito até à sala da consulta, de tratamento ou de operações
é suavizado pela construção de uma perspetiva individual; é este constante jogo de interpretação, conseguido
pelo que é representado e o que está ausente no desenho,
que permite a cada um fazer uma viagem pessoal criadora de um sentido de lugar. Na perspetiva da transformação “emotiva” de que fala António Damásio, imagens
positivas ganham ascendente sobre as negativas, traduzindo-se num sentimento agradável que faz aumentar a
disponibilidade do utente e diminuir os níveis de stress.
Mas para além das evidentes vantagens na perspetiva dos
utilizadores, “El escondite de los animales” transforma um
espaço indiferenciado num espaço único, conferindo-lhe
uma identidade que será importante para o reconhecimento da instituição.
Para esta afirmação colabora também “El cuerpo
humano”, projeto concebido pelos mesmos autores para o
átrio de entrada do Hospital Sant Joan de Déu. Trata-se de
um conjunto de cinco instalações interativas, cada uma
representando um sistema ou órgão do corpo humano.

an open and polysemic interpretation. Although apparently
simple, the design is never obvious and always requires
a second glance, challenging the ones passing by to look
beyond the immediate: through the use of colourful foils
that, cut, make us acknowledge the species, through the
shapes filled with points of colour, through the large animals
that we can guess from the animals at a small scale that fill
their bodies or through the onomatopoeias translating their
sounds and that create the paths to follow. The itinerary
crossed to the consultation, treatment or operating room is
softened by the construction from an individual perspective; it is this permanent interpretation game, achieved
through what is represented and what is absent from the
drawing, that enables each one to make a personal journey
creator of a meaning of place. In the perspective of the
“emotive” transformation mentioned by António Damásio,
positive images prevail over the negative ones, resulting in
a pleasant feeling that increases the patient’s availability
and decreases stress levels. But additionally to the evident
advantages as far as the users’ perspective is concerned, “El
escondite de los animales” transforms an undifferentiated
space into a unique space, providing it with an identity which
will be important for the recognition of the institution.
For this affirmation “El cuerpo humano” also collaborates, a project designed by the same authors for the lobby
of Hospital Sant Joan de Déu. It is a set of five interactive
installations, each one of them representing a system
or an organ of the human body. Although we may frame
these two projects in the Design with social responsibility
scope, they respond to entirely distinctive programmes:
at a functional and objective level, we would say that “El
escondite de los animales” organises the space and facilitates the users’ orientation, at the same time involving
them subjectively into a narrative that is being built while
they are progressing on their itinerary; as far as “El cuerpo
humano” is concerned, one can perceive a scenic dimension in the project, created to bring the users closer to an
impersonal and large-scaled space — turned into “a space
where things live in” (Bachelard). These facilities invite
children to play, offering an involvement that implies the
body participation and distracts them from the context.
Symbolically, playing with “the parts” that constitute one
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photo: http://arauna.studio/project/the-human-body/

Ambiente “El cuerpo humano” “El cuerpo humano” Environment | ARAUNA STUDIO, RAI PINTO STUDIO | 2016
Cliente Client Hospital Sant Joan de Déu

photo: http://arauna.studio/project/the-human-body/

Embora possamos enquadrar estes dois projetos no âmbito
do Design com responsabilidade social, eles respondem a
programas bem distintos: a um nível funcional e objetivo,
diríamos que “El escondite de los animales” organiza o
espaço e facilita a orientação dos utentes, ao mesmo tempo
que os envolve subjetivamente numa narrativa que vai
sendo construída à medida que fazem o seu percurso; no
caso de “El cuerpo humano”, percebe-se uma dimensão
cenográfica no projeto, criada para aproximar os utentes
de um espaço impessoal e de grandes dimensões – tornado um “espaço onde habitam as coisas” (Bachelard).
Estas instalações convidam as crianças a brincar, proporcionando um envolvimento que implica a participação
do corpo e as distrai do contexto. Simbolicamente, brincar
com “as peças” que constituem um corpo poderá torná-las mais familiares. Tratando-se de um hospital pediátrico, essa experiência contribuirá para que as crianças
compreendam o seu funcionamento, ao mesmo tempo que
permite aos médicos criar uma linguagem que se aproxime
destas metáforas para comunicar com os seus pequenos
pacientes. Destacaria dentre estas instalações, o ecrã táctil que permite que as crianças escrevam mensagens que
são imediatamente apresentadas num labirinto luminoso
de LED suspenso no teto. Segundo reporta o hospital, é
muitas vezes o momento em que agradecem o apoio e o
carinho que receberam dos profissionais de saúde durante
a doença. Já testemunhei noutros hospitais, em Portugal,
os recados de agradecimento escritos à mão e os desenhos feitos para médicos e auxiliares que criam verdadeiros laços com estes pacientes. São manifestações de afeto
únicas e irrepetíveis, desenhadas e escritas por alguém e
para alguém. Com as redes sociais, as mensagens perdem
o rosto e no anonimato somos todos capazes de grandes
manifestações. Imagino que para uma criança, ter perante
os seus olhos e a uma escala incrível a mensagem que
escreveu – uma mensagem que todos naquele átrio podem
ler –, trará uma consciência da importância das palavras e
do efeito que provocam nos outros.
Com estes projetos, o Hospital Sant Joan de Déu será um
excelente exemplo do que o design pode fazer pela humanização da saúde, mas será também um contributo para
resgatarmos a condição de ser humano.
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body might help to turn them more familiar. Given it is a
paediatric hospital, that experience will contribute for the
children to understand their functioning, at the same time
permitting doctors to create a language close to these
metaphors to communicate with their small patients. I
would outline of these installations the tactile screen,
that allows children to write messages that are immediately presented in a luminous LED labyrinth suspended
from the ceiling. According to the hospital, it is frequently
the moment when they thank the support and care they
have received from the healthcare professionals during
their disease. I have already witnessed in other hospitals,
in Portugal, the gratitude handwritten notes and drawings
for doctors and supporting staff that create true bonds
with these patients. These are unique and unrepeatable demonstrations of affection drawn and written by
someone and to someone. With social media, messages
lose their face and anonymously we are all capable of great
manifestations. I imagine that, for a child, to have before
his/her very eyes and at an amazing scale the message
he/she wrote — a message that everyone in that lobby can
read —, will bring awareness to the importance of words
and the effect they cause on others.
With these projects, Hospital Sant Joan de Déu will be an
excellent example of what design can do for the healthcare humanisation, but will also be a contribution for us to
recover the condition of being human.
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Banquete In The Bauhaus Kitchen In The Bauhaus Kitchen Banquet | CREATIVE FOOD STUDIO
BCB — ELSA YRANZO, SEBASTIAN ALBERDI | 2020

A casa em construção (Bauhaus) é o nome da escola de
design fundada por Walter Gropius em 1919, Weimar —
transitada para Dessau (1923) e finalmente para Berlim
(1930) —, mas também a casa ecossistema do Homem no
mundo, nunca acabada e, por isso, sempre em construção.
O projeto In The Bauhaus Kitchen, partindo do texto de
Nicholas Fox Weber, diretor da Fundação Joseph e Anni
Albers, que o financiou, foi apresentado em 2020 no Pavilhão de Barcelona2.
Celebrando o centenário da Bauhaus, através da multidisciplinaridade entre arte e gastronomia, uma equipa de
60 profissionais (designers, cozinheiros, artesãos, artistas plásticos, músicos, cineastas e escritores), liderada
pela food designer Elza Yranzo e pelo designer de produto
Sebastian Alberdi, construiu uma experiência sensorial
performativa, com utensílios detalhadamente desenhados, traduzida num banquete para 18 convidados. Como a
ambicionada “obra de arte total” de Gropius, este evento é
também a metáfora da orquestração multidisciplinar da
própria escola.
Contudo, In The Bauhaus Kitchen (Ince et al., 2012) apresenta a Bauhaus enquanto laboratório de formas, um laboratório de vida onde se ensaiavam novas práticas e formas de estar sociais. A arte, na perspetiva construtivista,
encontrava significado e coerência na vida — uma arte contributiva para a criação de uma vida mais reparadora. Era
a vida entendida como revolução dela própria que movia
criativamente a escola de Weimar.
Um dos mais polémicos e extravagantes professores da
Bauhaus foi Johannes Itten, professor de Desenho e teoria
da cor, budista e vegetariano. A discórdia de Alma Maller
(mulher de Gropius) com o radicalismo da dieta da escola
defendida por Item espoletou uma discussão alimentar
que encontrou, em Alberts e Klee, duas posições alternativas e divergentes: Alberts desenhava a comida através da
cor dos alimentos. Klee, interessado no detalhe e na gradação organolética, combinação e variação tonal dos sabores, defendia uma cozinha de base tradicional.
A pintura construtivista, com formas elementares e
cores sólidas, traduzia-se no desenho e composição dos
alimentos coloridos, abstratamente tratados, mas não
ignorando a extensão e profundidade do seu passado

The house in construction (Bauhaus) is the name of the
school of design founded by Walter Gropius in 1919, Weimar
— moved to Dessau (1923) and finally to Berlin (1930) —, but
also the ecosystem house to humans in the world, never
finished, and, for this reason, always under construction.
The project In The Bauhaus Kitchen, beginning with
the text of Nicholas Fox Weber, director of The Joseph and
Anni Albers Foundation, that funded it, was presented in
2020 at the Pavilion of Barcelona2.
Celebrating the Bauhaus centenary, through the multidisciplinarity between art and gastronomy, a team of 60
professionals (designers, chefs, artisans, visual artists,
musicians, film makers and writers), led by the food
designer Elza Yranzo and the product designer Sebastian
Alberdi, built a performative sensory experience, with
carefully designed utensils, portrayed into a banquet for
18 guests. Such as the ambitioned “total piece of art” from
Gropius, this event is also the metaphor for the multidisciplinary orchestration of the school itself.
However, In The Bauhaus Kitchen (Ince et al., 2012)
presents Bauhaus as a laboratory of shapes, a laboratory
of life where social new practices and ways of being were
rehearsed. Art, from the constructive perspective, found
meaning and coherence in life — a contributive art for the
creation of a more restorative life. It was the life perceived
as revolution of itself that creatively impelled the school
of Weimar.
One of the most controversial and extravagant teac
hers from Bauhaus was Johannes Itten, Drawing and
colour theory teacher, Buddhist and vegetarian. The
disagreement of Alma Maller (Gropius’ wife) on the radicalism of the school’s diet advocated by Item gave origin
to a discussion on food, that found, in Alberts and Klee,
two alternative and divergent positions: Alberts drew
food through the colour of food products. Klee, interested
in the detail and the organoleptic gradation, combination and tonal variation of flavours, defended a traditional-based cooking.
Constructivist painting, with elementary shapes
and solid colours, was translated into the drawing and
composition of colourful foods, abstractly treated, but not
ignoring the extension and depth of their deep-rooted
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enraizado na cultura humana, marcada por sabor a pão de
centeio e manteiga, salsichas fumadas e couve fermentada.
É no mundo que encontraremos novas soluções e não
fora dele; “a ideia de que a beleza deve viver em tudo criará
um mundo mais reparador” (Moore, 2021, p. 94).
O projeto In The Bauhaus Kitchen coloca todo o esforço
do design ao serviço da experiência estética (de beleza)
onde indivíduo (eu) e coletivo (os outros) se cruzam, como
o princípio de Muhammad Ali3 — devendo ser nós mesmos
enquanto indivíduos, só o seremos se conectados a um nós
maior. O eu precisa do nós para ser mais do que o indivíduo e o nós carece de todos os eus para criar significado de
modo coletivo, paradoxo que a Bauhaus resolveu através
de uma arte para a vida.

past in human culture, marked by the taste of rye bread
and butter, smoked sausages and fermented cabbage.
It is in the world that we will find new solutions and not
outside of it; “the idea that beauty must live in everything
will create a more repairing world” (Moore, 2021, p. 94).
The project In The Bauhaus Kitchen puts all the effort
of design to the benefit of the aesthetic experience (of
beauty) where the individual (I) and the collective (Others)
mutually intersect, such as the motto from Muhammad
Ali3 — we ought to be ourselves as individuals, but we just
will reach it if connected to a greater us. The I requires the
us to go beyond the individual and the us needs all the I’s to
create meaning in a collective way, paradox that Bauhaus
solved through an art for life.

1 24.02.2022, dia da invasão da Ucrânia pela Rússia.
2	Edifício desenhado por Mies Van der Rohe, diretor na Bauhaus
de Berlim, de 1930 a 1933, então encerrada pelo exército Nazi.
3 [1942-2016]

1 24.02.2022, day of Ucrania’s invasion by Russia.
2	Building designed by Mies Van der Rohe, director at Bauhaus
in Berlin, from 1930 to 1933, then closed by the Nazi army.
3 [1942-2016]
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À repetida pergunta “O que é o food design e para que
serve?”, a queijeira Lékué, marca espanhola de artefactos para apoio à confeção e conservação alimentar, desenhada em 2015 pelo coletivo criativo Joanrojeski, representa uma das múltiplas respostas.
O desenho de utensílios, bens transacionáveis de consumo, campanhas educativas ou experiências fundadas
na premissa alimentar, sua industrialização e distribuição,
assim como a reflexão sobre o relacionamento do Homem
com os alimentos, em busca de uma vida mais saudável e
lúdica, são algumas das muitas derivações do desenho de
comida (food design). A alimentação tem uma importância mais profunda na nossa existência do que aquilo que
julgamos saber, pese embora a resistência de uma moral
maniqueísta herdada, opondo a condenação material do
alimento à imaterialidade do espírito, quando o segundo
depende do primeiro. A experiência alimentar, sua memória e afeições que nos moldam o comportamento e a vida
parecem ser, sobretudo, uma atividade espiritual.
A origem do queijo, partindo do leite — alimento primeiro
a que somos submetidos ao nascermos e que nos manterá
vivos até que adquiramos autonomia —, parece remontar aos primórdios da vida humana ao adotar a pastorícia
como primeira tecnicidade, seguindo-se a descoberta da
fermentação (colonização por bactérias) para a sua transformação e conservação em queijo. A mulher tem tido um
papel relevante nas invenções que hoje fazem parte da
herança organolética, suporte do nosso património alimentar. Ao transformar um alimento perecível e líquido
num outro armazenável e sólido, deu-se uma mudança
quimérica que permitiu a magia de sobreviver à falta de
alimento e por isso, a superação da condenação à morte.
Ainda que este objeto doméstico não substitua naturalmente o património do queijo e dos queijeiros que todos os
dias repetem industrialmente estes processos transformando-os na essência da tradição (Koren 1997:35), podemos compreendê-lo como um equilibrado contraponto à
acelerada tendência para uma digitalização das experiências sensoriais, hoje universalmente niveladas.
A beleza da queijeira Lékué convoca o conceito japonês wabi-sabi 1, levando-nos à criatividade de uma
experiência artesanal doméstica, mais económica. Este

To the reiterated question “What is food design and what
is it for?”, the Lékué cheese maker, Spanish brand of
artefacts to support food preparation and conservation,
designed in 2015 by the creative collective Joanrojeski,
represents one of the multiple answers.
The design of utensils, tradable consumption goods,
education campaigns or experiences grounded on the
dietary premise, as well as the reflection on the relationship of humans with food, seeking for a healthier
and playful life, are just a few of the many derivations
of food design. Diet has a much more profound importance in our existence than what we believe to know,
despite the resistance of an inherited Manichaean moral,
opposing the material condemnation of food to the spirit’s immateriality, when the latter depends on the former
one. Eating experience, its memory and affection, which
shape our behaviour and life, seem to be, above all, a
spiritual activity.
The origin of cheese, starting from milk — primary food
which we are exposed to when we are born and that will
keep us alive until we become autonomous —, seems to
go back to the early human life by adopting pasturage as
first technicality, following the discovery of fermentation (colonisation by bacteria) to its transformation and
conservation into cheese. The woman has played a relevant role in the inventions that, nowadays, are part of the
organoleptic legacy, support of our food heritage. When
transforming a perishable and liquid food into another
one, storable and solid, a chimerical change has happened
that enabled the magic of surviving the lack of food and,
for that, the overcoming of death sentence.
Even though this domestic object does not naturally
replace the heritage of cheese and cheese makers that
everyday industrially repeat these processes, transforming them into the essence of tradition (Koren
1997:35), we can understand it as a balanced counterpoint
to the fast tendency to a digitalisation of sensory experiences, nowadays universally leveled.
The beauty of the Lékué Cheese Maker convokes
the Japanese concept of wabi-sabi 1, conducting us to
the creativity of a domestic artisanal experience, less
expensive. This utensil — composed by three comple-

utensílio — composto por três acessórios complementares
encastráveis e laváveis (um vaso, uma cesta e uma tampa)
—, recebendo leite e um fermento (vinagre ou iogurte) permitirá a domesticidade alquímica do queijo.
Este artefacto evoca a ancestralidade humana do pastor
em cuja essência está o Homem que sobreviveu à natureza, alimentando a sua comunidade com afeto. O food
design convoca a essência do Homem, permitindo-lhe
viver melhor e com mais prazer, possibilitando-lhe fazer
em casa o seu queijo e, assim, garantindo uma melhor
economia doméstica, elevando os níveis de exigência
organolética e, consequentemente, a qualidade de vida.

mentary inset and washable accessories (a bowl, a
basket and a lid) —, receiving milk and a yeast (vinegar
or yoghurt) will allow the alchemical domesticity of the
cheese.
This artefact evokes the human ancestry of the
herdsman that, in whose essence, is the human that
survived nature, feeding his community with affection.
Food design convokes the human essence, enabling him
to live better and gladly, allowing him to make his cheese
at home and, therefore, guaranteeing a better domestic
economy, elevating the organoleptic requirement levels
and, consequently, the quality of life.

1	Segundo idealização Zen japonesa do séc. XV, é a beleza
das coisas modestas e humildes, é a beleza das coisas não
convencionais. A principal estratégia da inteligência sóbria,
modesta e sensível é a economia de meios. A redução até à
essência, sem lhe retirar a poesia, mantendo as coisas limpas
e sem obstáculos.

1	According to the Japanese Zen idealisation from the fifteenth
century, it is the beauty of humble and modest things, it is
the beauty of non-conventional things. The main strategy
for sober, modest and sensitive intelligence is the economy
of means. The reduction until the essence, without removing
the poetry from it, maintaining the things clean and free from
obstacles.
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Carmencita é uma marca tradicional, fundada em 1920
em Espanha, reconhecida no comércio de especiarias e
ervas aromáticas. A empresa de cariz familiar foi criada
por Jesús Navarro Jover, que para a identificar escolheu o
nome da sua filha mais nova, usando como imagem uma
fotografia desta vestida com um sombrero cordobés e
um mantón de Manila (xaile tradicional de seda de cores
vivas decorado com motivos naturais e fantasia, associado
à mulher andaluza) sobre o qual pousa um cravo, e com a
qual decorou as primeiras embalagens. Iniciou a atividade
no comércio de açafrão, especiaria de uso comum na culinária do Mediterrâneo, e atualmente comercializa uma
vasta variedade de produtos.
Em 2020 o estúdio Estrada Design foi o responsável pela
atualização da imagem corporativa da marca Carmencita,
marcando assim a celebração dos 100 anos de existência.
O projeto incluiu o desenho de uma nova identidade gráfica da marca, embalagens de produtos e um conjunto de
outros suportes de comunicação, que visou “reforçar o
uso daquele nome próprio”, um dos seus principais signos
de identidade.
A figura feminina, enquanto homenagem a Carmencita
(agora avó de um dos atuais proprietários), revela-se no
desenho da nova identidade, que recupera da fotografia
original da menina os traços essenciais e definidores do
seu rosto, perpetuando o caracol enquanto símbolo identitário como que perpetuando a sua juventude, permitindo
ainda distinguir o seu sombrero e alguns adereços, mas
simplificando as formas através de um desenho de alto
contraste que recorre ao negro e um tom creme. A ampliação do rosto humaniza este signo de identidade da marca
que ao ser sustentado num quadrado, elemento de estabilidade que se revela fundamental na sua aplicação na
linha de produtos, torna a sua presença visual numa peça
central da identidade. Esse reforço permite que o logótipo,
composto com um tipo de letra sem serifa humanista,
apresente uma neutralidade de formas e cores (letras
brancas sobre um retângulo preto) que se equilibra com
reforçada presença da Carmencita.
Os moinhos “gigantes” conformam uma nova coleção
de embalagens de grande formato usadas para diferentes
tipos de pimentas e sal. Apresentam um perfil de formas

Carmencita is a traditional brand, founded in 1920 in Spain,
recognised in the trade of spices and aromatic herbs. The
familiar company was created by Jesús Navarro Jover, that
named it after his youngest daughter, using a picture of
her dressed with a sombrero cordobés and a mantón de
Manila (traditional colourful silk shawl decorated with
nature and fantasy motifs, associated to the Andalucian woman) upon which a carnation rests, as the visual
element used to decorate the first packages. The trade
activity began with saffron, a spice of common usage
in the Mediterranean cuisine, nowadays trading a wide
variety of products.
In 2020 Estrada Design studio was the responsible for
updating the corporative image of Carmencita’s brand,
therefore signaling the celebration of its 100 years of
existence. The project included the design of a new graphic
identity of the brand, packaging and a set of other communication supports, that aimed “to reinforce the use of that
first name”, one of the main identity signs of the company.
The female figure, as a tribute to Carmencita (now the
Grandmother of one of the present owners), reveals itself
in the design of the new identity, recovering from the original girl’s picture the fundamental and defining traits of
her face, perpetuating the curl as an identity symbol from
her youth, allowing further to distinguish her sombrero
and some accessories, but simplifying the shapes through
a high-contrast design using black and a cream tone. The
expansion of the face humanises this brand identity sign
that, by being sustained in a square, stability element that
reveals itself as fundamental in its usage in the product
portfolio, turns up its presence into a central piece of identity. That reinforcement enables that the logo, set up in a
sans-serif humanist font, presents a neutrality of shapes
and colours (white letters over a black rectangle) that
balances itself with the reinforced presence of Carmencita.
The “giant” grinders set a new collection of largeformat packages used for different types of pepper and
salt. Presenting a profile of elegant and female shapes,
favouring the ergonomic relationship in their handling,
a body over which the black mechanism of the grinder
reminds us of the Spanish peinetas used by women
dressed in flamenco costumes. The promotion of the
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elegantes e femininas, favorecendo a relação ergonómica
no seu manuseamento, um corpo sobre o qual o mecanismo negro do moinho nos recorda as peinetas espanholas usadas pelas mulheres vestidas com trajes de
flamenco. Propõem a valorização dos produtos contidos
através do uso da transparência do vidro onde os textos,
sem perder a sua importância comunicativa, se revelam
também eles “transparentes”, conforme a metáfora de
Beatrice Ward em The Crystal Goblet, onde “tudo sobre
ele é calculado para revelar em vez de esconder a coisa
bela que se destina(va) a conter”. Os textos da rotulagem povoam a parte superior do frasco, pousam sobre
os ombros daquele corpo como o mantón de Carmencita,
numa transparência decorativa que assegura clareza na
forma como a informação essencial é passada, hierarquizando e distinguindo a identificação do produto contido,
num tratamento gráfico realizado com rigor, coerência
formal e conceptual, suficiente para criar contraste sobre
a transparência do vidro e a cor das especiarias.

contained products is proposed through the use of glass
transparency, where the texts, without losing their
communicative importance, also reveal themselves
“transparent”, as the metaphor from Beatrice Ward in The
Crystal Goblet, where “everything about it is calculated
to reveal instead of hiding the beautiful thing that is/was
meant to contain”. The texts from the labelling are set on
the upper part of the container, laying on the shoulders of
that body as Carmencita’s mantón, in a decorative transparency that assures clarity in the way through which
communication is accomplished, ranking and distinguishing the contained product identification, in a graphic
treatment held with accuracy, formal and conceptual
coherence, enough to create contrast with the glass transparency and the colour of spices.
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“Luxury lies not in richness and ornateness but in the
absence of vulgarity”. A citação de Coco Chanel foi o ponto
de partida para o projeto de identidade da marca que o
estúdio Gallén+Ibañez&Co desenvolveu, em 2014, para a
Extrem Puro Extremadura, contando com a colaboração
do designer e tipógrafo Andreu Balius, o estúdio Lavernia
& Cienfuegos e a designer de interiores Carmen Baselga.
Um projeto de design abrangente onde desenharam desde
a identidade visual, com um tipo de letra de letra exclusivo,
passando pelas embalagens, toda a comunicação gráfica e
digital, e ainda uma loja monomarca.
A Extrem Puro Extremadura é uma marca de luxo de
carnes curadas ibéricas criada em 2014 pela empresa
familiar Agriculturas Diversas, reconhecida em Espanha
nesse sector de mercado. Surgiu com a intenção de produzir, comercializar e difundir produtos da máxima qualidade para um público exclusivo.
A “elegância discreta” com que nasceu a marca onde
o produto é tratado como uma joia, conforme descreve
Gallén+Ibañez&Co, abre o caminho para a clara semelhança
que se percebe entre o tratamento da identidade e embalagens dos produtos de luxo da casa Chanel e os da Extrem
Puro Extremadura e que funciona como uma metáfora
comunicativa que pretende impulsionar o desejo comportamental do consumidor. Sentimos que estamos perante
um produto de qualidade, que é comercializado numa loja
monomarca com ambiente de joalharia, ou em lojas gourmet, em embalagem de prestígio e que é adquirido como
um presente, conseguindo assim a marca construir uma
imagem de alta qualidade, situando as carnes curadas ibéricas ao nível dos produtos de consumo mais exclusivos.
O projeto de comunicação segue a tradição clássica de
harmonia, equilíbrio e simplicidade da composição gráfica, evoluindo para uma linguagem de vocabulário contemporâneo; aspiração de um equilíbrio físico e emocional, mais racional que intuitivo, que expressa os princípios
clássicos de contenção e ordem. A valorização do espaço
branco, complementado com o uso contido do preto e
dourado, abre espaço à força do elegante e depurado tipo
de letra sem serifa desenhado por Andreu Balius para a
identidade visual, que estabelece uma hierarquia gráfica
delicada numa ausência da complexidade desnecessá-

“Luxury lies not in richness and ornateness but in the
absence of vulgarity”. The quote by Coco Chanel was the
starting point for the brand’s identity project that the
Gallén+Ibañez & Co studio developed, in 2014, for Extrem
Puro Extremadura, counting with the collaboration of the
designer and typographer Andreu Balius, the Lavernia
& Cienfuegos studio and the interior designer Carmen
Baselga. A wide design project where the visual identity,
with an exclusive font, the packaging, all the graphic and
digital communication and even a multibrand shop were
conceived.
The Extrem Puro Extremadura is an Iberian cured
meats luxury brand created in 2014 by the familiar
company Agriculturas Diversas, renowned in Spain in
that market sector. It was created with the intention to
produce, sell and disseminate top quality products for an
exclusive target.
The “discrete elegance” with which the brand where the
product is addressed as a jewel was born, as Gallén+Ibañez
& Co describes, opens the way to the clear perceived
resemblance between the identity treatment and packaging for the Chanel luxury products and the ones from
Extrem Puro Extremadura, and functions as a communicative metaphor that intends to boost the consumer’s
behavioural craving. We feel we have before us a quality
product, sold in a single-brand store with a jewelry shop
atmosphere, or at gourmet shops, in a prestigious packaging and purchased as a gift, thus succeeding the brand
in building a top quality image, positioning the Iberian
cured meats at the level of the most exclusive consumption products.
The communication project follows the classical tradition of harmony, balance and simplicity of the graphic
composition, evolving to a contemporary vocabulary
language; aspiration for a physical and emotional balance,
more rational than intuitive, expressing the classical
principles of containment and order. The valuation of
the white space, complemented with the restrained use
of black and gold, clears the way for the strength of the
elegant and purified sans-serif font designed by Andreu
Balius for the visual identity, that sets a delicate graphic
hierarchy in the absence of unnecessary complexity, but

ria, mas que retém os elementos necessários para uma
comunicação efetiva.
A influência da imagem dos produtos de luxo nota-se,
assim, não só na simplicidade e elegância gráfica, mas
também na qualidade dos materiais e métodos de impressão empregues nas embalagens feitas em papéis certificados, “peças genéricas, personalizadas mediante o uso
de etiquetas para evitar produção além da necessária”, e
que usam tintas à base de água num comprometimento
com as questões da sustentabilidade e do meio ambiente.

retains the necessary elements for an effective communication.
The influence of the luxury products image is noticed,
therefore, not only through the graphic simplicity and
elegance, but also through the quality of materials and
printing methods used in the packaging made of certified papers, “generic, customised pieces through the use
of labels to prevent production beyond the necessary”,
and using water-based inks on a commitment to sustainability and environmental issues.
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“A capital espanhola é a região mais afetada pela pan
demia no país” — ouvimos, repetidas vezes, afirmações
como esta, nos órgãos de comunicação social internacionais e nacionais. Madrid registou números alarmantes de propagação da COVID-19, sobrelotando unidades
de cuidados intensivos e provocando uma crise sanitária
que motivou a implementação de medidas restritivas de
confinamento, com grande impacto na cidade (habitantes,
visitantes e investidores).
Este esforço coletivo de isolamento, favorável à evolução
da curva epidémica, permitiu avançar para uma segunda
fase da estratégia de Saúde Pública (pré-vacinal) assente
em três procedimentos individuais — higienização das
mãos e superfícies, distanciamento social e uso de máscara
—, para um pós-confinamento com vista à “normalização”
da vida económica e social da cidade. Foi neste contexto
que o poder local preparou a retoma. Conscientes da necessidade de cumprimento generalizado das recomendações
das autoridades de saúde, Madrid fez o maior investimento
do ano em meios, lançando a campanha Madrid en Manos
de Todos, difundida em mupis e outdoors digitais, distribuídos pela cidade e sobre edifícios emblemáticos, como Plaza
Callao, Gran Vía, Palacio de la Prensa, Cine Capitol, Teatro
Coliseum ou a estação intermodal de Moncloa, durante os
meses de junho, julho e agosto de 2020.
Desenhada por Rubio & del Amo (estúdio de Design e
Comunicação gráfica), a campanha apresenta uma solução dinâmica versátil, com animações que combinam
o vídeo real das mãos (protagonista central) e motion
graphics tipográfico (a lembrar poesia concreta) a partir
das palavras-chave Higiene, Distancia e Mascarilla, cada
uma trabalhada individualmente. Sobre fundo azul (cor
comum na comunicação em saúde), rompe, a preto, em
Beatrice Regular (Sharp Type, 2018), a palavra que ocupará até ao limite o espaço horizontal do suporte, repetindo-se verticalmente até formar uma caixa de texto.
É a imagem dinâmica das mãos que desencadeia a animação tipográfica (alteração do tamanho e espaço entre
letras), simulando os procedimentos recomendados aos
cidadãos, com movimento circular ascendente diagonal
(higiene), deslocamento horizontal (distância) e sobreposição de camadas (máscara).

“The Spanish capital is the most affected region by the
pandemics in the country” — we have repeatedly heard
statements like this one in the international and national
media. Madrid registered alarming numbers of COVID-19
spread, overbooking intensive care units and provoking
a health crisis that motivated the implementation of
containment restrictive measures, with great impact in
the city (residents, visitants and investors).
This collective effort of containment, beneficial to
the evolution of the epidemic curve, enabled to move
forward to a second phase of the strategy of Public Health
(pre-vaccine) founded in three individual procedures —
hands and surfaces sanitizing, social distancing and the
use of a facemask —, for a post-confinement regarding the
“normalisation” of the city’s economic and social life. It was
in this context that the local power prepared the recovery.
Conscious of the need of general observance of the
recomendations from the health authorities, Madrid made
the largest investment of the year in means, launching
the campaign Madrid en Manos de Todos [Madrid in the
hands of all], disseminated through advertising panels
and digital outdoors, distributed throughout the city and
over emblematic buildings, such as Plaza Callao, Gran
Vía, Palacio de la Prensa, Cine Capitol, Teatro Coliseum or
the intermodal transport station of Moncloa, during the
months of June, July and August 2020.
Designed by Rubio & del Amo (Design and Graphic Com
munication), the campaign presents a versatile dynamic
solution, with animations that combine the real video of
hands (central protagonist) and typographic motion graphics
(remembering concrete poetry) from the keywords Higiene
[Hygiene], Distancia [Distance] and Mascarilla [Mask], each
one individually addressed. On a blue background (common
colour on health communication), ruptures, in black, in
Beatrice Regular (Sharp Type, 2018), the word that will take,
up to the limit, the horizontal space of the support, repeating
itself vertically forming a text box. It is the dynamic image of
hands that elicits the typographic animation (change of size
and space between letters), simulating the recommended
procedures to citizens, with diagonal ascending circular
movement (hygiene), horizontal dislocation (distance) and
overlapping of layers (mask).
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O conceito, trabalhado em palavra e imagem, demonstra capacidade adaptativa a novas mensagens que, destinadas às ruas da cidade, requerem sempre imediatez,
assertividade e empatia. A equipa de Rubio & del Amo
soube tratar o tema com eloquência comunicativa, evitando palavras disciplinadoras como obrigatório ou proibido, assim potenciando a adesão voluntária de uma
comunidade conhecida pelo calor humano e contacto
físico. O investimento financeiro nesta campanha, amplamente divulgada para evitar um retrocesso da situação
epidemiológica, tornou a mensagem omnipresente.
Madrid en Manos de Todos é exemplo da comunicação entre ciência e política mediada pelo Design. Motivada por imperativo de Saúde Pública, a iniciativa política recorre ao Design, resultando numa estratégia que
convoca todos como parte da solução, numa mensagem
clara, direta e assética, que gera um sentimento de responsabilidade e que é representativa do potencial comunicativo do Design (máximo impacto com o mínimo de
recursos visuais) e da sua capacidade de mobilização e
intervenção social, assim garantindo uma melhor qualidade de vida para todos.

The concept, worked in word and image, demonstrates
adaptive capacity to new messages that, destinated to the
city streets, always require immediacy, assertiveness and
empathy. Rubio & del Amo’s team knew how to address
the theme with communicative eloquence, by avoiding
disciplinary words such as compulsory or forbidden,
thereby potentiating the voluntary accession of a community known for human warmth and physical contact. The
financial investment in this campaign, extensively spread
to avoid a setback in the epidemic situation, turned up the
message omnipresent.
Madrid en Manos de Todos [Madrid in the hands of all]
exemplifies the communication between science and
politics mediated by Design. Motivated by a Public Health
imperative, the political initiative appeals to Design,
resulting into a strategy that convokes everyone as part
of the solution, in a clear, direct and aseptic message, that
generates a feeling of responsibility and representative
of Design’s communicative potential (maximum impact
with the minimum of visual resources) and of its capacity
of mobilisation and social intervention, thus guaranteeing
a better quality of life for everyone.
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EN NEGRO.
O espaço vazio, a ausência de palavras. Pelo fim dos feminicídios, pela possibilidade de inscrevermos o nosso nome
CONTRA AS VIOLENCIAS.
Gritos, insultos, ameaças, humilhações, linguagem
sexista, desvalorização, humor sexista, abuso sexual,
anulação, controlo, assédio sexual, agressões — são muitas, demasiadas, as razões que justificam a campanha
EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS. Desenhada em 2015
por Uqui Permui1, teve o apoio do poder local de Santiago
de Compostela e rapidamente se espalhou a toda a Galiza.
Cobrindo de faixas negras edifícios públicos e espaços
comerciais, as mensagens são exibidas num conjunto de
cartazes que podem ser gratuitamente descarregados
(sob licença CC BY-NC-SA) no site do projeto2 e que apresentam frases inspiradoras, numa solução gráfica de alto
contraste, com texto branco sobre fundo preto. A fonte
tipográfica Blender Bold (Nik Thoenen, 2003 para Binnenland Typeface) de arestas cortadas e sem variação de
espessura, dá força às palavras e garante uma imediata
associação ao projeto.
Na simplicidade formal desta campanha realiza-se
a promessa da sua constante atualização, como podemos observar na mensagem NOS MANTENEMOS EN
ALERTA, divulgada em 2020 como resposta ao confinamento sanitário motivado pela pandemia da COVID-19, uma fase negra em que se registou um aumento de
violência doméstica, mas que não emudeceu as vozes
de protesto.
CONTRA AS VIOLENCIAS, EDUCACIÓN abre o diálogo à
necessidade de desconstrução de modelos machistas que
perduram na história e na educação, numa altura em que
há cada vez maior vigilância por parte da sociedade. Assim
fizeram GRAFICAS EN NEGRO, um coletivo de mulheres
designers gráficas espanholas, que se associaram ao projeto, reclamando no manifesto assinado por Raquel Pelta
“o feminismo demonstrou que a visualidade, ou seja, as
condições como vemos e construímos o significado do que
vemos, são uma das chaves para entender como o género
se inscreve na cultura ocidental”. A representatividade das
mulheres é também foco do pioneiro projeto português
ERRATA3, que se apresenta com o objetivo de dar visibili-

EN NEGRO
[IN BLACK]. The empty space, the lack of words. For the
end of feminicides, for the possibility of inscribing our
name CONTRA AS VIOLENCIAS [AGAINST VIOLENCES].
Screams, insults, threats, humiliations, sexist language,
devaluation, sexist humor, sexual abuse, nullification,
control, sexual harassment, aggressions — they are
numerous, too many, the reasons justifying the campaign
EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS [IN BLACK AGAINST
VIOLENCES]. Designed in 2015 by Uqui Permui1, it was
supported by the Santiago de Compostela local government and rapidly spread to all over Galicia. Covering public
buildings and commercial spaces with black stripes, the
messages are exhibited in a set of posters that can be
downloaded freely (under a CC BY-NC-SA license) from
the site of the project2 and that present inspirational
quotes, in a high-contrast graphic solution, with white
text against a black background. The Blender Bold typeface (Nik Thoenen, 2003 to Binnenland Typeface) with cut
edges and no thickness variation, strengthens the words
and guarantees an immediate association to the project.
In the formal simplicity of this campaign, the promise of
its permanent update is accomplished, as we can observe
in the message NOS MANTENEMOS EN ALERTA [WE
STAY ALERT], released in 2020 as a response to the sanitary confinement motivated by the COVID-19 pandemics,
a dark period in which an increase on domestic violence
was reported, but that did not mute the voices of protest.
CONTRA AS VIOLENCIAS, EDUCACIÓN [AGAINST VIOL
ENCES, EDUCATION] opens up the dialogue to the need of
dismantling chauvinist models that persist in history and
education, at a time when there is more and more vigilance by society. GRAFICAS EN NEGRO [WOMEN GRAPHIC
DESIGNERS IN BLACK] did so, a Spanish women graphic
designers’ collective, that associated themselves to the
project, demanding in the manifest signed by Raquel
Pelta “feminism demonstrated that visuality, that is to
say, the conditions how we see and build the meaning
of what we see, are one of the keys to understand how
gender inscribes itself in the western culture”. The representativeness of women is also a focal point of the Portuguese pioneer project ERRATA3, that presents itself with
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dade às mulheres designers gráficas portuguesas, para a
sua justa inscrição na história do Design.
NON SEREI CÓMPLICE é, por fim, a decisão individual que podemos tomar, pela responsabilidade social
de denúncia do crime público de violência doméstica
e, enquanto agentes de educação, pela inscrição das
mulheres nos programas curriculares, nos debates, nos
lugares de decisão, assim garantindo maior diversidade
para a construção de uma cultura visual plural, como
manifestação de modos de ver. EN NEGRO CONTRA AS
VIOLENCIAS é um projeto de cooperação com a sociedade, no espírito de uma cidadania ativa, capaz de mudar
comportamentos para um futuro coletivo igualitário,
mais justo e mais feliz.

the goal of giving visibility to Portuguese women graphic
designers’, for their fair inscription in the history of Design.
NON SEREI CÓMPLICE [I WILL NOT BE ACCOMPLICE] is,
at last, the individual decision we can take, for the social
responsibility of reporting the domestic violence public
crime and, as educational actors, through the inscription
of women in curricular programmes, in debates, in decision-making positions, therefore guaranteeing a bigger
diversity to the construction of a plural visual culture, as
a manifestation of view modes. EN NEGRO CONTRA AS
VIOLENCIAS [IN BLACK AGAINST VIOLENCES] is a project
of cooperation with society, in the spirit of an active citizenship, capable of changing behaviours for a more equal,
fairer and happier collective future.

1 Uqui Permui, designer gráfica e atualmente presidente da
READ, Red Española de Asociaciones de Diseño e integra a
equipa de comissários da exposição From Spain With Design
2 https://ennegrocontraasviolencias.gal/gl
3 https://www.errata.design/pt/

1	Uqui Permui, graphic designer and currently president of
READ, Red Española de Asociaciones de Diseño, integrating
the team of commissioners for the exhibition From Spain
With Design
2 https:/ennegrocontraasviolencias.gal/gl
3 https://www.errata.design/en/
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O conceito de La Siesta remonta ao fim da década de 90,
quando os designers Alberto Martínez, Héctor Serrano e
Raky Martínez se encontravam em Londres no mestrado
em Design de Produto do Royal College of Art. À primeira
vista, parece tratar-se de uma garrafa de desenho contemporâneo produzida em grande série num qualquer
polímero, através de um processo mecânico e industrial.
Mas, com um imaculado acabamento termolacado, a sua
figura aparentemente industrializada revela-se uma ironia. Na realidade, não se trata de uma garrafa industrial,
mas antes de uma bilha (botijo) produzida em barro modelado com as mãos, tal como eram as bilhas tradicionais da
cultura popular espanhola que pretende evocar. Na La
Siesta, a configuração dos dois orifícios da bilha mescla-se
com o formato de uma garrafa de plástico, miscigenando
o imaginário da tradição com uma forma contemporânea,
aparentemente assética. O paradoxo da silhueta que gera
não passa despercebido ao olhar atento à sua estranheza.
Muitos artefactos tradicionais e seculares suportam
uma admirável e desconcertante inteligência funcional. É
o caso da bilha de terracota, cuja forma dos dois orifícios
em conjugação com a porosidade da sua matéria, suportam um engenhoso sistema passivo de evaporação que,
nos climas quentes, permite o arrefecimento do líquido
armazenado. De resto, este icónico objeto da cultura ibérica tem-se revelado, no século XXI, uma fonte de inspiração para vários designers espanhóis como André Ricard
Sala (Càntir 2020), Miguel Milá (Càntir 2019), ou Mariana
Lerma e Mónica Thurne (El Botijo), entre outros.
Poderíamos cinicamente considerar que o atual fascínio
do design pelo artesanato e cultura popular, que também
se sente em Portugal e um pouco por todo o mundo, não
passará de uma tendência e moda passageiras. Creio que
não. De resto, objetos como La Siesta demonstram que
a potência estética, simbólica e funcional, presentes em
tantos artefactos tradicionais do nosso imaginário coletivo mantêm o seu vigor e sentido no presente quando são
interpretados poeticamente pelo design, candidatando-se
a ser, eles próprios, objetos significantes, icónicos e intemporais. La Siesta constitui-se assim como testemunho
da capacidade do design contemporâneo espanhol para
atualizar, potenciar e ressignificar a tradição vernacular,

The concept of La Siesta dates back to the end of the
1990s, when designers Alberto Martínez, Héctor Serrano
and Raky Martínez were in London for the Masters-level
programme in Product Design at the Royal College of
Art. At first sight, it seems to be a bottle in a contemporary design produced in large series in any polymer,
through a mechanical and industrial process. But, with
an immaculate thermo-lacquered finishing, its apparently industrialised figure reveals itself ironic. In reality,
we are not dealing with an industrial bottle, but with a
jar (botijo) produced in hand modelled clay, as the traditional jars were, from the Spanish popular culture that
it intends to evoke. In La Siesta, the configuration with
its two holes blends with the format of a plastic bottle,
mixing up tradition’s imagery and a contemporary
shape, apparently aseptic. The paradox of the silhouette that it generates is not unnoticed under an attentive
glance over its oddity.
Many traditional and centuries-old artefacts support
an admirable and disconcerting functional intelligence.
This applies to the terracotta jar, which shape with the
two holes, paired with the porosity of its matter, support
an ingenious evaporation passive system that, in hot
climates, allows the cooling of the stored liquid. Additionally, this iconic object from the Iberian culture, has
revealed itself, in the 21st century, a source of inspiration
to several Spanish designers such as André Ricard Sala
(Càntir 2020), Miguel Milá (Càntir 2019), or Mariana Lerma
and Mónica Thurne (El Botijo), among others.
We could cynically consider that the present fascination of design for the craftwork and the popular culture,
also felt in Portugal and somewhat all over the world, will
be nothing more than a transient trend and style. I do
not believe it. Besides, objects such as La Siesta demonstrate that the aesthetic, symbolic and functional power,
present in so many traditional artefacts from our collective
imagery keep their vigour and meaning in the present time
when they are poetically interpreted by design, applying
to be, themselves, significant, iconic and timeless objects.
In this way, La Siesta constitutes itself as a proof of the
ability of Spanish contemporary design to update, potentiate and give a new meaning to the vernacular tradition,
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a cultura ancestral e a identidade regional. Demostra que
é possível resgatar artefactos da nossa memória coletiva,
que aparentemente estariam condenados ao silêncio e
solidão dos museus etnográficos, para renovadas vivências e contemplações quotidianas.
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the ancestral culture and the regional identity. It demonstrates that it is possible to rescue artefacts from our coll
ective memory, that apparently would be sentenced to
the silence and solitude of the ethnographic museums, for
renewed experiences and daily contemplations.
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Meister é uma fonte tipográfica criada por Maria Ramos
e Noel Pretorious (NM Type, 2018) em colaboração com
a agência Opperman Weiss e elemento fundamental na
comunicação global da Jägermeister. Uma fonte desenhada especificamente para o rebrand da marca em 2018,
cujo desenho teve forte inspiração na herança tipográfica
alemã do início do século XX e no qual a Bauhaus e fontes
construtivistas tiveram particular importância.
Baseada em formas geométricas simples — quadrado,
triângulo e círculo —, com a proporção dos carateres em
caixa alta mais expandida e muito próxima do quadrado,
o seu desenho robusto confere-lhe uma aparência constante onde se salientam pormenores como os remates em
ângulos de 45˚, os traços diagonais com o mesmo ângulo,
e as curvas achatadas dos carateres, mimetizando a forma
icónica da garrafa Jägermeister. É também nos carateres
em caixa alta que se pode encontrar influências da primeira versão da fonte Futura de Paul Renner, em particular na abordagem criativa nos desenhos dos diacríticos,
dos caracteres alternativos e das ligaturas.
Mas deste trabalho tipográfico vale a pena salientar
outras dimensões que, não estando ligadas especificamente à encomenda ou ao desenho tipográfico merecem
reflexão, pois espelham a diversidade de abordagens no
panorama tipográfico atual.
Nas últimas três décadas a tipografia (enquanto disciplina) evoluiu teórica, técnica e esteticamente, num
cenário onde a crescente oferta formativa prepara profissionais que inicialmente eram autodidatas. Estes anos
de transição e consolidação da tipografia digital fizeram
surgir modelos de atividade variados e alternativos aos
propostos pelos gigantes da indústria tipográfica, sendo
a fonte Meister um exemplo de uma dessas possíveis

Meister is a typographical font created by Maria Ramos
and Noel Pretorious (NM Type, 2018) in collaboration with
the Opperman Weiss agency and fundamental element in
the global communication of Jägermeister. A font specifically designed for the brand’s rebrand in 2018, which
design had a strong inspiration from the German typographical heritage from the beginning of the twentieth
century and in which the Bauhaus and constructivists
fonts were particularly relevant.
Based on simple geometric shapes — square, triangle
and circle —, with the proportion of characters in upper
case more expanded and very close to the square, its
robust design grants it a constant appearance where
details are highlighted such as the corners’ finishings in 45
degrees angles, the diagonal traces with the same angle,
and the characters’ flat curves, mimicking the iconic
shape of the Jägermeister bottle. It is also in the characters
in upper case that one can find influences from the first
version of the Futura font from Paul Renner, in particular
in the creative approach in the design of diactrical marks,
alternative characters and ligatures.
But from this typographical work it is worth pointing
out other dimensions that, not being connected specifically to the order or the typographical design, deserve
reflection, once they mirror the diversity of approaches in
the present typographical outlook.
In the past three decades, typography (as a discipline) evolved theoretical, technical and aesthetically,
in a scenario where the growing training offer prepares
professionals that were initially autodidacts. These years
of transition and consolidation of digital typography made
possible alternative and diverse activity models to the
ones advocated by the giants of the printing industry, the

font: NM Type
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configurações. Uma criação partilhada entre dois designers com formação especializada e que, apesar de trabalharem fisicamente afastados (Espanha e Suécia), conseguem desenvolver trabalho coordenado, conceptual e
formalmente inovador. A par disto, estabelecer colaborações com estruturas empresariais maiores permite a
equipas de pequena dimensão desenvolver projetos de
grandes clientes, não restringindo o seu trabalho de criação tipográfica a projetos autopropostos (fontes desenhadas e disponibilizadas ao público em geral).
No contexto português, e à semelhança do que também
acontece em Espanha, a disciplina da tipografia encontra-se em expansão, com o número de designers a trabalhar
nesta área e a qualidade do seu trabalho a aumentar exponencialmente. Este crescimento é decerto uma consequência do reconhecimento da tipografia como parte integrante
e ferramenta fundamental no desenvolvimento de projetos de design, mas também o resultado dos esforços das
comunidades profissional, educativa e científica, que cada
vez mais fomentam a divulgação e exaltação da disciplina.
Uma comunidade profissional competitiva, que divulga
resultados concretos, revelando uma atividade assente no
equilíbrio entre projetos autopropostos e desenvolvimentos à medida das encomendas1. Uma comunidade educativa
que tenta progressivamente alargar e consolidar a oferta de
formação superior, aprimorando currículos e promovendo
a ligação aos profissionais. Uma comunidade científica que
divulga a investigação e a prática através de ações concretas como encontros em torno da tipografia ou a criação da
primeira Associação de Tipografia de Portugal2.

Meister font being an example of one of those possible
configurations. A shared creation between two designers
with specialised training and that, although working
physically apart (Spain and Sweden), can develop coordinated work, conceptual and formally innovative. In parallel
with this, establishing collaborations with bigger corporate structures enables teams with a small dimension to
develop projects from big clients, not limiting their typographical creative work to self-proposed projects (fonts
designed and available to the general public).
In the Portuguese context, and similarly to what takes
place in Spain, the discipline of typography is expanding,
with the number of designers working on the field and
the quality of their work increasing exponentially. This
growth is, by all means, a consequence of the recognition of typography as an intrinsic part and fundamental
tool in the development of design projects, but also
the result of the efforts from the professional, educational and scientific communities, that more and more
foster the dissemination and exaltation of the subject.
A competitive professional community, that discloses
tangible results, revealing an activity based on the balance
bet
ween self-proposed projects and the ones tailored
according to orders1. An educational community progressively attempting to enlarge and consolidate the higher
education supply, upgrading curricula and promoting the
connection to the professionals. A scientific community
that disseminates research and practice through precise
actions such as meetings on typography or the creation of
the first Associação de Tipografia de Portugal2.

1	R-Typography & Mont Blanc; DSType & Corticeira Amorim;
Scannerlicker & Sony Computer Entertainment, para citar
apenas alguns.
2 https://atipo.pt

1	R-Typography & Mont Blanc; DSType & Corticeira Amorim;
Scannerlicker & Sony Computer Entertainment, to name
but a few.
2 https://atipo.pt
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Um mundo feliz: assim se chama o coletivo responsável
por este ativismo pictográfico de protesto. UMF Un Mundo
Feliz: podemos perguntar-nos se o nome é descritivo,
irónico, programático. A primeira opção é intolerável ou
ingénua, a segunda admissível, a terceira provável.
Fazendo sua a frase de Stendhal, frequentemente citada
por Adorno, de que arte é “promessa de felicidade” e prefigura a utopia1, este desenvolto ativismo gráfico pugna
pelo direito a um mundo feliz. Sonia Díaz e Gabriel Martínez (coletivo UMF) são especialistas em design e cultura
visual. Promovem a autoedição, publicação de fanzines e
stickers, sendo ainda responsáveis por diversos livros, e.g.
Ethics for Survivors (Ed. Complutense, 2019). Este Protest,
Pictogram Activism to Change the World (Hoaki, 2021) disponibiliza centenas de imagens de forte mensagem política, que podem ser livremente descarregadas da internet
e usadas em T-shirts, autocolantes, posters, street art.
Historicamente, o design nasceu e desenvolveu-se em
torno de preocupações de reforma social. Desde logo na
mítica Bauhaus – e no próprio Isotope, do socialista austríaco Otto Neurath, precursor da infografia e do moderno
uso de pictogramas. Infelizmente, pouco depois o Partido
Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães ascendia
ao poder. A escola fechou, os docentes e mestres-artesãos
dispersaram, uma guerra devastou a Europa e, quando
tudo acabou, o design tornara-se uma atividade como
outra qualquer. Nas últimas décadas, alguns acusaram-no
mesmo de conivência com o capitalismo, num ciclo vicioso
de produção e consumismo desenfreado, vazio e oco2.
Em contracorrente, o coletivo UMF retomaria, pois, o
projeto de um design elemento de transformação e de
engajamento social. Mas mantém-se a segunda possibilidade: um epíteto irónico. Afinal, Un mundo feliz é o título
em castelhano de um romance célebre de Aldous Huxley,
Brave New World 3. Nele, Huxley descreve um mundo do
futuro onde a pobreza e a guerra deixaram de existir e
todos vivem permanentemente felizes4.
Por detrás das cores alegres e vibrantes, dos vermelhos e amarelos dos pictogramas UMF, espreita um presente cinzento. Um mundo pouco feliz, embrulhado em
sucessivas pandemias e alterações climáticas; um mundo
onde se pressente já a distopia huxleiana: ao extremar das

A happy world: this is the name of the collective responsible for this pictographic activism of protest. UMF Un
Mundo Feliz: we can ask ourselves if the name is descriptive, ironic, programmatic. The first option is intolerable or
naïve, the second one admissible, the third one likely.
Turning Stendhal sentence his own, frequently quoted
by Adorno, that art is “a promise of happiness” and prefigures utopia1, this agile graphic activism supports the right
to a happy world. Sonia Díaz and Gabriel Martínez (UMF
collective) are specialists in design and visual culture.
They promote the self-publishing, the publishing of
fanzines and stickers, also being responsible for several
books, e.g. Ethics for Survivors (Ed. Complutense, 2019).
This Protest, Pictogram Activism to Change the World
(Hoaki, 2021) provides hundreds of images with a strong
political message, that can be freely downloaded from the
internet and used in T-shirts, stickers, posters, street art.
Historically, design was born and has developed around
concerns about social reform.
Firstly, in the mythic Bauhaus — and in the Isotope
itself, from the Austrian socialist Otto Neurath, pioneer
of the infographic and the modern use of pictograms.
Unfortunately, shortly after the National Socialist German
Workers’ Party was ascending to power. The school
closed, the teachers and the master craftsmen dispersed,
a war devastated Europe and, when everything came to
an end, design had become an activity as any other. In
the last decades, some people inclusively accused him of
colluding with capitalism, into a vicious cycle of production
and unbridled, empty and hollow consumerism2.
In counter-flow, the UMF collective would surely take
back the project of a design as a transformation element
and of social commitment. But the second possibilty is
kept: an ironic epithet. In the end, Un mundo feliz is the title
in Castilian of a renowned novel by Aldous Huxley, Brave
New World 3. In it, Huxley describes a world of the future
where poverty and war ceased and everyone lives permanently happy4.
Behind the joyful and vibrant colours, the red and yellow
ones from UMF pictograms, a present grey lurks. A slightly
happy world, wrapped in consecutive pandemics and
climate changes; a world where one can already foresee
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desigualdades substituir-se-á uma humanidade pacificada, ordenada em alfas, gamas, deltas — onde cada um/a
conhece o seu lugar na engrenagem social: O wonder! …
How beauteous mankind is! O brave new world, that has
such people in it! 5

Huxley’s dystopia: the exacerbated inequalities will be
substituted by a pacified humanity, sorted into alpha,
gamma, delta ones — where each one knows his/her place
in the social gear: O wonder! … How beauteous mankind is!
O brave new world, that has such people in it! 5

1	Theodor Adorno, Teoria Estética, Lisboa: Eds.70, 1982, p. 342; a
citação é incorreta, Stendhal escreveu: la beauté n’est que la
promesse du bonheur (De L’Amour, Paris, 1822, cap.XVII, n42).
2	Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique
du signe, Paris, 1972; Hal Foster, Design and Crime, Nova
Iorque, 2002.
3	
Un mundo feliz, Madrid: Editorial Cátedra, 2013 [1932]; em
Portugal tem sido geralmente traduzido por O Admirável
Mundo Novo.
4	Existe um senão, mas razões de espaço impedem-nos de nos
alongarmos sobre o assunto.
5	William Shakespeare, A Tempestade (acto V, cena I);
trecho citado pelo Selvagem, personagem de O Admirável
Mundo Novo.

1	Theodor Adorno, Teoria Estética, Lisboa: Eds.70, 1982, p. 342;
the quotation is incorrect, Stendhal wrote: la beauté n’est que
la promesse du bonheur (De L’Amour, Paris, 1822, cap.XVII,
n42).
2	Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique
du signe, Paris, 1972; Hal Foster, Design and Crime, New
York, 2002.
3	
Un mundo feliz, Madrid: Editorial Cátedra, 2013 [1932];
in Portugal it has been usually translated as O Admirável
Mundo Novo.
4	There is a drawback, but for reasons of space we are
restrained from elaborating on that.
5	William Shakespeare, The Tempest (act V, scene I); quoted
passage by the Savage, a character from Brave New World.
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Não é todos os dias que se vê uma menina com paralisia
cerebral em palco, a tocar com outros músicos. Mas, porque não? Un Instrumento para Henar confronta-nos e
desafia preconceitos e estigmas sobre a possibilidade de
pessoas com diversidade funcional seguirem e alcançarem os seus desejos e vontades.
Refletindo a partir da experiência de desenhar com e
para pessoas com demência, numa primeira observação, o design mostra-se como facilitador da experiência
musical. Através de um processo cuidado e sensível de
observação e compreensão de como a menina Henar se
movimenta e comunica, foi possível desenvolver um instrumento que lhe permite fazer música. Mas não só. Esta
capacitação da experiência musical é, por sua vez, mediadora de interação social (aspecto que é destacado no projeto — “una historia de socialización con la musica”), onde
a comunicação não-verbal é favorecida através de sons e
movimentos, proporcionando uma vivência inclusiva, em
que a participação é nivelada: todos são músicos e, cada
um com o seu instrumento, contribuem e fazem música
juntos. Assim, podemos ver também o design como uma
oportunidade e convite à participação. Em Un Instrumento
para Henar, a participação vai para além da socialização e
dos concertos. Estende-se também ao processo de design
do instrumento, no qual, nos breves minutos que nos dão a
conhecer, vemos a menina como participante activa, aliás
mencionada como a jefa (chefe) do projeto1. Semelhante à
abordagem de design centrado no humano (human-centered design) que, neste caso, não se baseia em perfis de
utilizador generalizados, mas que trabalha para e com
uma pessoa específica, a Henar. É um trabalho de grande
proximidade entre o designer e o utilizador, em colaboração com profissionais de saúde, professores, músicos,
informáticos, entre outros, revelando também a natureza
interdisciplinar do design. Esta abordagem de “desenhar
para um”2, nomeadamente para alguém com características tão específicas que num processo de design mais
abrangente provavelmente não seria considerado, pode
parecer, à primeira vista, um exercício pouco rentável. No
entanto, pode ser também um primeiro passo e uma inspiração para produtos que, para além de possibilitarem à
Henar fazer o que gosta, poderão vir ser usados noutros

It is not common to see a girl suffering from cerebral paralysis on stage, playing with other musicians. But, why not?
Un Instrumento para Henar confronts us and challenges
prejudices and stigmas about the possibility of people
with functional diversity of following and reaching desires
and wishes.
Reflecting on the experience of designing with and
to people with dementia, in a first observation, design
shows itself as a facilitator of musical experience.
Through a careful and sensitive process of observation
and comprehension on how the little girl Henar moves
herself and communicates, it has been possible to
develop an instrument that allows herself to make music.
But not only. This capacitation of the musical experience
is, in turn, mediating of social interaction (highlighted
aspect in the project — “una historia de socialización
con la musica”), where non-verbal communication is
favoured through sounds and movements, providing
an inclusive experience, in which the participation is
leveled: they are all musicians and, each one with his/
her instrument, contribute and make music together. In
this way, we can also look at design as an opportunity
and as an invitation to participation. In Un Instrumento
para Henar, the participation goes beyond the socialisation and the concerts. It also extends to the process
of instrument design, in which, in the brief minutes they
give to us, we see the little girl as an active participant, in
fact mentioned as the jefa (chief) of the project1. Similar
to the approach of human-centered design that, in this
case, is not based in generic user profiles, but that works
for and with a specific person, Henar. It is a work of great
proximity between the designer and the user, in collaboration with healthcare professionals, teachers, musicians, computer scientists, among others, also revealing
the interdisciplinary nature of design. This approach
of “designing for one” 2, namely for someone with such
specific characteristics who, in a wider design project
probably would not be taken into account, might seem, at
first sight, a scarcely lucrative exercise. However, it can
also be a first step and an inspiration for products that,
besides giving the possibility to Henar of doing what she
likes, shall be used in other contexts and by other people,

contextos e por outras pessoas, com ou sem diversidade
funcional3 – daí o seu desenvolvimento com tecnologias
livres, de acesso aberto, para que facilmente possa
ser replicado e adaptado, conforme as necessidades.
Por vezes, neste tipo de processos, é dada prioridade
à resposta ao programa, que acontece pela aposta na
tecnologia, menorizando assim o registo autoral do
resultado final. Observando as várias iterações de Un Instrumento para Henar, percebe-se também uma evolução
e maior cuidado com a aparência do instrumento, uma
vez que é um aspecto que também contribui para valorizar simbolicamente quem o utiliza.
Un Instrumento para Henar mostra como o design pode
contribuir para dignificar pessoas com diversidade funcional, contrariando estigmas4 e proporcionando experiências mais inclusivas e de empoderamento, que oferecem oportunidades para a auto-realização, afirmando a
sua identidade, e também para a socialização através do
contacto com os outros.

with or without functional diversity3 – the reason for its
development with free technologies, of open access, so
that it can be easily replicated and adapted, depending
on the needs. At times, in this kind of processes, priority
is given to the response to the programme, that happens
through the commitment to technology, therefore
minimising the final result copyright registration. By
observing the several iterations of Un Instrumento para
Henar, one can also perceive an evolution and a greater
care with the instrument’s appearance, once that is an
aspect that also contributes to symbolically value who
uses it.
Un Instrumento para Henar shows how design can
contribute to elevate people with functional diversity,
contradicting stigmas4 and delivering more inclusive and
empowering experiences, that offer opportunities for
self-fulfillment, affirming their identity, and also to the
socialisation through the contact with others.

1	http://wikidiversidadfuncional.org/wiki/Un_instrumento_
para_Henar
2	Wilkinson, Andrea (2020) Designing for one: how designing
for one enriches the student design process. PhD thesis,
University of Leeds.
3	Pullin, G. (2009). Design meets disability. MIT press.
4 Bispo, R. (2018). Design contra o Estigma. PhD thesis,
Universidade de Aveiro.

1	http://wikidiversidadfuncional.org/wiki/Un_instrumento_
para_Henar
2	Wilkinson, Andrea (2020) Designing for one: how designing
for one enriches the student design process. PhD thesis,
University of Leeds.
3	Pullin, G. (2009). Design meets disability. MIT press.
4	Bispo, R. (2018). Design contra o Estigma. PhD thesis,
University of Aveiro.
photo: https://autofabricantes.org/investigacion/henar-3-2/
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Não sendo os idiomas propriedade de nenhum amo, as
palavras não poderão ter nacionalidade. Eventualmente os
textos, sim, se considerarmos que a origem de cada autor
é circunstância determinante para a sua expressão ou linguagens. Nas imagens, sejam elas artefactos de duas, três
ou mais dimensões, isso parece ser ainda mais improvável.
As imagens de uma nuvem, de um lápis, uma árvore, um
livro ou um som são como palavras, sem idioma exclusivo.
Ainda assim, talvez sugestionado pelo contexto da exposição em que está integrada, a peça de Pep Carrió remete
para Joan Brossa ou Chema Madoz, autores de imagens que
parecem ter uma textualidade próxima, ainda mais próxima do que as suas geografias, partilhando um mesmo
idioma que tem na metáfora o seu principal recurso.
As metáforas são coisa perigosa. Dizem sem dizer,
comunicam sub-repticiamente à vista de todos e com uma
força muito superior à sua massa. Disfarçadamente, analisam-nos, denunciando quem somos através das leituras
que delas fazemos. Krippendorf diz-nos que as metáforas
visuais são as “ferramentas de poetas, inventores e políticos”. Nuvens, manchas de tinta, mas também os desenhos
das palavras, ou a conjugação de materiais, formas e escalas, revelam-se segundo o que estamos preparados para
ver. Não ver além do que se observa significa que o nosso
mundo é ainda mais pequeno do que os limites da nossa
linguagem.
A peça de Pep Carrió precisa de ser vista para produzir esse efeito. Descrevê-la é apenas uma forma de a ver
e talvez seja essa a razão de o seu título estar despido de
verbo, libro-escalera. A inclusão de algum verbo implicaria
ver de outro modo — subir, descer, procurar, fugir, alcançar — todos eles produtores de leituras possíveis. Parece
ser, no entanto, que a escada transporta um conjunto de
significados positivos: porque representa o engenho; porque tanto na subida como na descida promete o regresso;
e, acima de tudo, porque é com um livro que essa relação
é proposta. Este domínio dos significados possíveis será
uma das características centrais do Design — criar a possibilidade de leituras infinitas num espaço delimitado de
significados. “En ese entrelazar de verdades se define una
forma de hacer, de comprender el mundo, de comunicarse
con sus semejantes” (Pep Carrió).

The idioms, not belonging to any owner, the words will
not have any nationality. Eventually the texts, yes, if we
consider that the origin of each author is a decisive circumstance for his/her expression or languages. In images,
may they be artefacts of two, three or more dimensions,
that seems even more unlikely. The images of a cloud, a
pencil, a tree, a book or a sound are like words, without
an exclusive idiom. Even so, possibly influenced by the
context of the exhibition it is inserted in, the piece by Pep
Carrió refers to Joan Brossa or Chema Madoz, authors of
images that seem to have a similar textuality, even closer
than their geographies, sharing one same idiom in which
the metaphor is its main resource.
Metaphors are a dangerous thing. They tell without
telling, communicate surreptitiously for everyone to
see and with a strength much superior to their mass.
Stealthily, they analyse us, uncovering who we are
through the readings we make of them. Krippendorf
tells us that visual metaphors are the “tools of poets,
inventors and politicians”. Clouds, ink stains, but also
the drawings of words, or the combination of materials,
shapes and scales, reveal themselves according to what
we are prepared to see. Not seeing beyond what we
observe means that our world is even smaller than the
limits of our language.
The piece by Pep Carrió needs to be seen in order to
produce that effect. Describing it is only a way of seeing
it and perhaps that might be the reason for its title to be
naked from the verb, libro-escalera. The inclusion of any
verb would imply to look at in another way — to go up, to
go down, to search for, to escape, to reach — all of them
producers of possible readings. It seems to be, however,
that the ladder transports a set of positive meanings:
because it represents the skill; because either upwards or
downwards it promises the return; and, above all, because
it is with a book that that relationship is proposed. This
domain of possible meanings will be one of the central
characteristics of Design — to create the possibility of
endless readings in a limited space of meanings. “In that
interlacing of truths one can define a form of doing, of
understanding the world, of communicating with one’s
equals” (Pep Carrió).

101

Num país tão múltiplo como Espanha, com idiomas e
culturas tão diversas no seu território, não deixa de ser
curioso que seja no domínio da linguagem visual que a
unidade parece manifestar-se, seja no respeito pela liberdade e polissemia, seja pela constatação do poder político e
comunicacional de uma metáfora.
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In such a multiple country as Spain, with idioms and
cultures so diverse in its territory, it is curious that it is in
the domain of visual language that unity seems to manifest itself, either respecting freedom and polysemy, either
through the acknowledgement of a metaphor’s political
and communicational power.
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Abad
Alegre Design
Alejandro González
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Stone Designs
Studio Ingrid Picanyol
Think diseño
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As formas são ideias e as ideias constroem a realidade. Importa
a realidade herdada, mas importa mais a realidade imaginada
com que se concretizarão novos futuros. O 25.º aniversário da
fundação da área científica Design na Universidade de Aveiro é
celebrado pelo grupo MADE.PT, do ID+ Instituto de Investigação
em Design, Media e Cultura, com a publicação de 25 ensaios críticos sobre 25 formas, exibidas na exposição From Spain With
Design recebida na Universidade de Aveiro.

Forms are ideas and ideas build reality. Inherited reality matters, but the imagined reality through which new
futures will be materialised matters the most. The 25th
anniversary of Design’s scientific field at University of
Aveiro is celebrated by the group MADE.PT, from ID+
Research Institute for Design, Media and Culture, with the
publication of 25 critical essays about 25 forms, shown
at the exhibition From Spain With Design hosted by
University of Aveiro.
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