
Vamos supor que você esteja entediado de acompanhar tudo 
o que acontece sobre design no “circuito dourado” da Europa. 
Sabemos que Milão, Barcelona e Paris mantêm eventos anu-
ais de grande repercussão na mídia, com arrojos criativos 
e conceitos inovadores. O que une estas cidades, além dos 
últimos aspectos, seriam tradição industrial e visibilidade. 
Mesmo assim, chega um momento em que gostaríamos de 
fuçar talentos iniciantes. O novo que move o mundo, o novo 
que nos empurra para a frente. 

Foi assim que me joguei por um mês na Europa  
Central, a partir de Praga. Dali em diante, a meta era per-
correr cidades tchecas, como Brno e Olomouc. Em seguida, 
Bratislava e Kosice, ambas na Eslováquia. O percurso se 
encerrou em Varsóvia, capital da Polônia – a economia mais 
acelerada da União Europeia. 

Eureka, encontrei coisas absurdamente inovadoras. Cole-
tivos de jovens designers com lojas virtuais, busca por comércio  
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Por Eduardo Logullo, da Europa Central

República Tcheca, eslováquia e polônia Rompem com o desenho 
TRadicional e buscam pRoduTos mais acessíveis. Wish casa 
TRaça um panoRama do novo design da euRopa cenTRal
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daniel Pirsc
 

Entre os ceramistas de destaque na Europa 
Central, o tcheco Daniel Pirsc ensinou téc-
nicas de porcelana até 2003 na Academy of 
Arts, Architecture and Design de Praga. Seu 
estúdio em Mikulov, Sul da Morávia, produz 
uma linha de 30 wallpapers de grande efeito. 
O modelo Rain pode virar um painel de gotas 
sobre fundo azul.

pirsc.cz/en

justo, pesquisas de materiais, retomada de funcionalidades, 
preços acessíveis e, em muitos pontos, desenvolvimento de pro-
dutos em escala industrial.

Observa-se ainda a redescoberta de práticas tradicio-
nais como a cerâmica, o cristal e o ferro. O território tcheco 
se divide em duas áreas distintas: a Boêmia e a Morávia.  
As diferenças, para quem vem de fora, podem nem parecer 
tão evidentes. Mas basta lembrar que existem, até hoje, movi-
mentos separatistas e dois idiomas oficiais. Na Eslováquia, as 
diferenças são maiores, obrigando a nação a admitir 17 idiomas 
pela constituição. Os poloneses são contidos: tagarelam em ape-
nas cinco dialetos, falados em trechos próximos às fronteiras. 

O único traço comum entre as três nações é a religião 
católica. O “coração” geográfico da Europa é um caldeirão lin-
guístico bastante carola, com igrejas e catedrais por todos os 
lados. Mas estamos aqui para falar de design. Confira os prin-
cipais expoentes da nova safra: 
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lukas ostriz
 

Aluno da AFAD (Academy of Fine Arts and Design), em Bratis-
lava, Eslováquia, Lukas Ostriz apresentou uma curiosa lumi-
nária de LED como trabalho de final de curso. Os critérios do 
artista foram conceito, soluções alternativas, modelo, repre-
sentação gráfica e comunicabilidade. A peça foi selecionada 
para a Semana de Arquitetura 2011 de Praga. 

vsvu.sk

Moje Moje
 

Coletivo de designers de Praga, mantém 
loja virtual e produtos divertidos (e baratos) 
em alguns pontos da capital tcheca: bolsas,  
porcelanas, pranchas de skate, livros e brin-
quedos, entre muitos outros itens.

mojemoje.com/en

siMona janisova
 

É a ceramista eslovaca mais hypada. Suas peças, concei-
tualmente extraordinárias, sugerem delicadas ironias:  
a técnica tradicional da porcelana dialoga com referên-
cias espaciais, futuristas, libidinosas e sci-fi.

simonajanisova.sk
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ateh lighting
 

A empresa tcheca Ateh, com lojas em 
quatro cidades do país, alcança desta-
que internacional com as luminárias de 
teto da série Flower. As peças, de inspi-
ração orgânica, têm suas “pétalas” pre-
sas a um “caule” flexível, o que permite 
ajeitar a luminária em várias posições. 
O resultado sugere plantas que brotaram 
naturalmente em ambientes internos.

ateh-lighting.cz
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Małgorzata Mozolewska
 

Baseada em Varsóvia, a designer polonesa 
já vende seus bem-sucedidos projetos para 
o mundo. Entre as (boas) criações, a cadeira 
Sanfonada (Project Seven) e o aquecedor 
Blooming (parceria com Pawel Kowalski). 
Com relevos florais em 3-D, o heater se trans-
forma em painel decorativo durante o verão.

mmozolewska.com
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toMas dzadon
 

Com apenas 30 anos, o designer nascido em Poprad, Eslová-
quia, é um nome em contínua ascensão – não só na Europa 
Central, mas na Finlândia, Suíça e Alemanha. Premiado em 
diversas mostras internacionais, ele vende propostas e ideias. 
Entre muitos projetos, destaca-se o trailer Tradicional Caravan, 
de madeira, inspirado nas cabanas de seus ancestrais.

tomasdzadon.com
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MMcité
 

Empresa tcheca dirigida por David Karasek, a MMcité produz 
peças para áreas públicas urbanas: praças, parques, estações 
de trem e pontos de ônibus (no Brasil, isto ainda é uma uto-
pia, infelizmente). A marca trabalha com designers tchecos, 
eslovacos e alemães. Seus produtos também são expostos 
na Mostra de Milão. O objetivo da empresa é definido como 
“missão cultural”.

mmcite.com
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