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Novas soluções 
Ao lado, cadeiras e mesas 
do projeto Scarcity, exposto 
no London Design Festival 
do ano passado. As peças 
foram reformadas a partir 
de materiais e elementos 
encontrados nas ruas 
de Londres. Acima, o 
paulistano Paulo Goldstein.

As cadeiras, mesas, sofás e luminárias 
reimaginadas foram expostas durante o 
London Design Festival em setembro do 
ano passado, com boa repercussão.

Enquanto consolida sua ideia e seus projetos, 
caminhando na fronteira entre design e arte, 
Paulo planeja se reaproximar neste ano do 
mercado brasileiro, de olho no crescimento e 
na revalorização do trabalho manual. 

“Esse tempo de austeridade tem afetado a 
percepção de muitos designers sobre o que 
e como produzir. Esse período de recessão 
tem gerado um grande crescimento no 
trabalho manual”, avalia. “Design de pequenas 
produções fervilham em todo canto, com 
design open-source, repair manifestos etc. 
Esse ambiente de enorme instabilidade e 
incerteza, na minha opinião, é o grande 
catalisador de mudança. Acho que quem não 
tem sido influenciado vive numa bolha.”

Veja mais 
paulogoldstein.com

Quando tinha uns dez anos, o paulistano 
Paulo Goldstein enfrentou uma grande decep-
ção: seus bonequinhos da série Comandos 
em Ação tiveram seus dedões quebrados e, 
impossibilitados de segurar armas, simples-
mente perdiam boa parte da função. Quase 
vinte anos depois, outro desalento. Radicado 
na Inglaterra, à beira dos 30 anos, ele foi 
atingido pela crise financeira de 2008 e ficou 
sem emprego por vários meses.

Os dois momentos são fundamentais para ex-
plicar a produção atual do designer, que está 
chamando a atenção em Londres. Paulo tem 
se dedicado a transformar móveis e objetos 
quebrados – ou simplesmente descartados – 
em novas peças funcionais. Na série Repair 
Is Beautiful, de 2012, luminárias, cadeiras, 
fones e até um iPod foram reestruturados em 
elaboradas reformas, nunca pensadas para 
serem invisíveis. Seu trabalho tem tudo a ver 
com frustração e reparação. 

“Eu conserto objetos quebrados da mesma 
forma que um sistema econômico quebrado 
funciona, gerando soluções que trazem mais 
problemas e demandam novas soluções, 
num círculo vicioso sem fim, que não mede 
consequências”, contou Paulo. “O resultado 
são peças que refletem o ambiente e o pro-
cesso no qual foram produzidos, consumidos 
e rejeitados. Repair Is Beautiful busca devolver 
controle e poder às mãos do indivíduo.”

Escassez e criatividade 
Quando a crise financeira chegou à Europa, 
Paulo, formado em artes visuais na Faap, 
trabalhava na Inglaterra como escultor e 
model-maker na produção de filmes de ani-
mação, como Frankenweenie, de Tim Burton. 
Sem emprego, aproveitou o inesperado 
tempo livre para estudar e foi aceito para um 
curso de mestrado na Central Saint Martins, a 
conceituada universidade de artes e design. 

Lá, depois do projeto Repair Is Beautiful, 
o brasileiro foi convidado pelo reitor para 
desenvolver uma sala de visitas na instituição 
que tivesse relação com o tema escassez. 
Surgiu então o projeto Scarcity, com móveis 
e materiais reaproveitados. “Interpretando a 
escassez como uma questão de contexto 
cultural, na qual necessidade e desejo são 
relativos, saí com minha equipe por Londres 
atrás de elementos e materiais rejeitados 
que pudessem ter uso. Todas as peças 
foram trabalhadas e consertadas, usando 
criatividade e improviso.”

depois de chamar atenção em 
londres com seus móveis feitos 
a partir de peças descartadas, o 
paulistano paulo goldstein quer 
conquistar o mercado brasileiro


