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1) Na sua opinião quais são os aspectos que diferenciam um designer de uma artista? 

As relações entre design gráfico, de moda ou de produto com a arte, são distintas. 

Eliminando à partida as questões de formação de cada profissional, que considero pouco relevantes, até 
porque o design é anterior à formação em design, a resposta redutora será que designer é quem projecta um 
produto, artista quem cria uma obra para expor. Trata-se de uma falsa resposta, pois um dos interesse das 
áreas é exactamente a sua indefinição e abertura, a forma como o design cruza diferentes áreas, da sociologia 
à filosofia, da engenharia às artes, sendo esta provavelmente a mais próxima. 

Não considero que exista um conflito, mas sim ciclos, momentos de maior cruzamento, influência a 
afinidade, - como a arte nova, o pós-modernismo e memphis, em que o objecto assume um carácter mais 
próximo das artes, em que o design é também exposto - e momentos de maior separação e distanciamento - 
como o modernismo tardio e funcionalismo, em que o design procurou focar-se na função e subalternizar 
outros factores (curiosamente ficando esta fase conotada com o minimalismo, termo que tem origem 
também num movimento artístico). 
O nosso século parece caracterizado por uma maior abertura e por uma diluição, indefinição de fronteiras, 
por existirem exemplos de bom design em todo o espaço entre uma maior procura de racionalidade e 
abordagens mais emotivas. 
Parece existir uma maior elasticidade - tema da exposição Design and the elastic mind, no MoMA - e até 
espaço para o design ser exposto, assim como para a arte ser vivida e usada.  
A alteração da lógica de produção massiva de modelos únicos, para todos - fordismo - em produção em 
menor escala, customizando para cada pequeno mercado, mercados acedidos worldwide pela internet em vez 
de mercado, tem potenciado o surgimento de produtos em pequenas séries, produzidos por companhias de 
menor escala. Neste contexto surge maior diversidade de produtos de consumo, e também mais produtos na 
fronteira entre design e arte, de produtos de design; à venda para uso, mas com abordagens artísticas e de 
manifesto, como o banco Tree Bench ou o Chest of Drawers da Tejo Remy para a Droog; a produtos 
industrializados e produzidos em escala, mas sem uma função específica, como o L’Oiseau dos irmãos Ronan 
e Erwan Bouroullec.  
Mas, mais do que tudo, a suavidade e emoção da arte parecem ter contaminado e humanizado os produtos 
correntes de forma positiva. 

Se design e arte são na prática áreas com objectivos distintos, um dos valores do design parece ser a sua 
abertura à contaminação e convivência com as diversas áreas que o circundam, pelo que a separação, a 
procura de uma catalogação clara do que é o quê, pode tender a condicionar essa liberdade e a reduzir design 
a uma disciplina técnica, a competência e serviço. 

2) Acha que o público, de um modo geral, quando adquire uma peça de design leva em 
consideração que factores? 

O termo peça de design parece insinuar que determinados produtos são distintos de outros, que as peças 
assumem um carácter superior aos outros produtos, sendo interpretados como de acesso mais difícil, mais 
caros. Na minha perspectiva, a exclusão é um princípio que deve ter pouco espaço no design. O termo parece 
apresentar a palavra design como um aditivo, algo que nem todos os produtos incluem, sendo mais 
valorizados os que incluem esse extra. Mais ou menos conscientemente, todos os produtos são projectados, 
pelo que todas os objectos deveriam ser catalogados como peças de design. 

Deste ponto de vista, o termo autoria parece-me mais positivo.  
Não existe na autoria, se não for adicionada apenas para aumentar o lucro ou excluir, nenhum conflito. Um 
produto que assume o seu autor importa com ele os seus princípios, a forma como se propõe melhorar o 
mundo, o prazer e o significado que um bom design coloca num produto. 
A humildade do produto não é um exclusivo do anonimato. A valorização do autor pode aumentar a 
valorização do próprio produto, melhorar a ligação emocional do utilizador e por consequência aumentar a 
vida do objecto, ao contrário de algo que se compra apenas por motivos funcionais, mas que, pela ausência de 
ligação, se deita fora à primeira oportunidade. 

A compra parece ser hoje bastante provocada pela pressão, pela grande valorização da posse e do novo. 
Seja qual for o tipo de produto, a identificação parece ser um factor bastante decisivo na decisão. Investe-se 
num objecto porque se acredita que nos identifica, que transmite aos outros e a nós próprios aquilo que 
acreditamos ser. 



Outro factor é a noção de que, de alguma forma, nos vai mudar a vida, melhorar como nos sentimos. 
No caso de produtos funcionais, eventualmente menos coniotados com a ideia de peça de design, a eficiência 
funcional tende a ser também um factor decisivo. 
O preço, a implicação de um maior esforço para adquirir um objecto, parece, na opinião de alguns autores, 
contribuir para a sua valorização, contribuindo também para a sua maior durabilidade. 

3) Dentro daquilo que conhece sobre o que é feito no design de produto mundial qual é, para 
si, a peça de design mais "disparatada" dos últimos anos por não conseguir aliar função/
usabilidade/estética? 

Nao leio o design como combinação destes três factores. O acto de projectar é eventualmente muito mais 
complexo do que isso, implicando a consideração de contexto, aspectos sociais, sustentabilidade, significado, 
emoção, memória e familiaridade, entre outros factores que não podem ser ignorados. 
Muito menos pode ser interpretada como uma fórmula, com pesos iguais entre factores, pois a exploração 
profunda de um factor pode ser suficiente para todos os outros se tornarem irrelevantes. O L’Oiseau 
anteriormente referido é um bom exemplo, eliminando aspectos funcionais e afirmando-se pela sua 
importância emocional. Alguns dos maiores sucessos do design, como a chaleira Bird Kettle, de Michael 
graves, mais do que por aspectos funcionais, afirmaram-se e tornaram-se best sellers por razões emocionais, 
de libertação de um contexto de frieza dominante dos objectos da sua época. 

Pessoalmente, para a escolha de um objecto que considero negativo, e citando o autor Terence Conran, que 
afirmou projectar tudo menos armas, escolheria a recente arma premium Beretta 486 projectada por Marc 
Newson.  
Embora se trate de um caso diferente, e possa mesmo ser interpretado como uma ironia, e não me 
considrando desprovido de humor, não simpatizo especialmente com a Guns de Philipe Starck para a Flos, 
parecendo-me pouco mais do que um exercício provocador de marketing e luxo.  
Em princípio rejeito todo o produto que se afirme pela violência, exclusão, luxo, e no outro extremo, pela 
promoção da obsolescência, barato, de usar e deitar fora. 

4) Um violino criado pelo estúdio de design IDEIA.M acaba de vencee im If Design Award. 
Acha que o design português tem evoluído de forma significava ao longo dos anos?  

O panorama nacional do design parece-me claramente a melhorar.  
Temos hoje muitos exemplos de excelentes designers e gabinetes, com projecção nacional e internacional, 
mais ou menos jovens, de Rui Alves, a Marco Sousa Santos ou Fernando Brízio, ou no design gráfico dos R2 
da Lizá Ramalho e Artur Rebelo, ao White Studio de Eduardo Aires, ao SilvaDesigners de Jorge Silva.  
As iniciativas também são mais e melhores, da Experimenta curada por Guta Moura Guedes às publicações 
coordenadas por José Bártolo. De duas escolas existentes quando estudei, passou-se para dezenas, muitas de 
muito boa qualidade; de poucas dezenas de estudantes para muitas centenas, e dessa quantidade vem 
também alguma qualidade. A qualidade média poderá ter descido, mas acredito que há hoje mais quantidade 
de bons designers.  
O futuro talvez passe por um caminho semelhante ao Italiano, não exactamente na exuberância, mas na 
passagem da lógica de apenas fabricante à criação de mais marcas, criando espaço para o crescimento de 
mais designers de qualidade. 

Mas design por Portugueses, em Portugal ou emigrados, ou por não Portugueses em Portugal, não é 
necessariamente sinónimo de design Português. O design nacional não parece ter uma identidade clara - nem 
é certo que deva ter - como as noções trabalhadas por países como a Alemanha e Japão, no pós-guerra, 
financiadas e identificadas com conceitos coerentes com a forma de os povos se verem e com a imagem que 
procuraram transmitir para o exterior. Em Portugal, o design parece mais crescer a partir dos designers, 
projectando uma ideia de existência de qualidade de design em Portugal, mas não necessariamente de um 
design Português. Talvez seja essa a nossa identidade, a liberdade. 

EN version 
1) In your opinion what are the aspects that differentiate a designer of an artist? 

The relations between graphic design, fashion or product design with art, are distinct. 
Ignoring the outset of each professional training, which I consider to be irrelevant, in part because design is 
prior to training in design, the partial and fake answer may be that a designer is who designs a product, an 
artist who creates a work to expose. But this is a false answer because one of the interests of the area is 
exactly the blur and opening, the way design crosses different areas, from sociology, philosophy, to 
engineering and arts, being this probably the closest. 



I do not think that there is a conflict, but instead cycles, moments of greater intersection, influence and 
affinity, as the Art Noveau, postmodernism or Memphis, in that the object takes on a character closer to the 
arts, in which the design is also exposed; and moments of greater separation and estrangement, as the late 
modernism and functionalism, in that the design tends to focus on function and devalue other factors 
(interestingly connoted as minimalism, a term that is born in an art movement). 
Our century seems characterized by greater openness and dilution, blurring of borders, with examples of 
good design throughout all the space between an increased demand for rationality and more emotive 
approaches. 
There seems to be a greater elasticity - the theme of the Design and the elastic mind exhibition, at MoMA - 
and even space for the design to be exposed, as well as for art to be experienced and used. 
The change in the mass production of a single model, one for all, from Fordism, to the production on a 
smaller scale, customizing for each smaller worldwide markets, instead of the market, has boosted the 
emergence of products in small series produced by smaller-scale companies. From this new context arises 
greater diversity, and also more products at the border between design and art; for sale and use, but with 
artistic and statement approach, as the Tree Bench or the Chest of Drawers by Tejo Remy for Droog; or 
industrial scale products without a specific function, such as the L'Oiseau by Ronan and Erwan Bouroullec. 
But, more than anything, the softness and excitement of art seem to have contaminated and humanized the 
current products in a positive way. 

If design and art are in practice areas with distinct objectives, one of the values of design seems to be its 
openness to contamination and coexistence with the various areas that surround it, so the separation, the 
search for a clear border and definition of what is what may tend to condition this freedom and reduce design 
to a technical discipline, to competence and service. 

2) Do you think that the general public when purchasing a design piece takes into 
consideration what factors? 

The term design piece seems to imply that certain products are distinct from others, that these pieces assume 
a superior character, being interpreted as of more difficult access. In my point of view, exclusion is a 
principle that should have little space in design practice. The term seems to present the word design as an 
additive, something that not all products include, valuing the ones with that extra. More or less consciously, 
all products are designed, so all objects should be cataloged as design pieces. 

From this point of view, the term authorship seems to be more positive. 
Authorship, if it is not added just to increase profit or to exclude, addresses no conflict. A product that 
assumes its author, imports his principles, the way the designer proposes to improve the world, the pleasure 
and the meaning that a good design puts in a product. 
The humility of the product is not exclusive to anonymity. The valorization of the author can increase the 
value of the product itself, improve the emotional connection of the user and consequently increase the life of 
the object, as opposed to something that is only bought for functional reasons, and due to lack of connection, 
is disposed at the first opportunity. 

The purchase seems to be today quite accelerated by the pressure of consumption, the valorization of the 
possession and newness. 
Whatever the type of product, identification seems to be a very decisive factor in the decision. One invests in 
an object because it is believed that it identifies us, that it will transmit, to the others and to ourselves, what 
we believe to be. 
Another factor is the notion that, somehow, each product has the capacity to change our lives, to help to fill 
the emptiness, to improve how we feel. 
In the case of functional products, possibly less connoted with the idea of design piece, functional efficiency 
tends to be also a decisive factor. 
Price, the implication of a greater effort to acquire an object, seems, in the opinion of some authors, to 
contribute to its valorization, also contributing to its greater durability. 

3) Within what you know about what is being done in world product design, what is the most 
"crazy" piece of design in the last years because you can not combine function/ usability/
aesthetics? 
 
I do not read design as a combination of these three factors. The act of designing is eventually much more 
complex than that, implying consideration of context, social aspects, sustainability, meaning, emotion, 
memory, and familiarity, among other factors that can not be ignored. 
Much less can it be interpreted as a formula, with equal weights between factors, for deep exploration of one 
factor may be sufficient for all others to become irrelevant. The above mentioned L'Oiseau is a good example, 



eliminating functional aspects and asserting itself by its emotional importance. Some of greatest design 
successes, such as Michael Graves’s Bird Kettle, rather than functional aspects, became a best seller for 
emotional reasons, releasing a mundane product from a context of coldness and indifference. 

Personally, for the choice of an object that I consider to be negative, and quoting author Terence Conran, who 
claimed to design everything but weapons, I would choose the recent Beretta 486 premium weapon designed 
by Marc Newson. 
Although it is a different case, and may even be interpreted as irony, and I do not consider myself devoid of 
humor, I do not particularly sympathize with Philipe Starck's Gun series for Flos, appearing to me little more 
than a provocative marketing and luxury exercise. 
As a principle, I reject any product that is affirmed by violence, exclusion, luxury, and at the other extreme, 
by promoting obsolescence, cheap for using and throwing away. 

4) A violin created by design studio IDEIA.M has just won If Design Award. Do you think that 
Portuguese design has evolved meaningfully over the years? 

The national design landscape seems to me to be improving. 
Today we have many examples of excellent designers and offices, with a national and international 
projection, more or less young, like Rui Alves, Marco Sousa Santos or Fernando Brízio, or graphic designer as 
the R2 of Lizá Ramalho and Artur Rebelo, to the White Studio of Eduardo Aires and Jorge Silva’s 
SilvaDesigners. The initiatives are also more and better, from Experimenta, curated by Guta Moura Guedes, 
to the publications coordinated by José Bártolo. From two existing schools when I studied, now there are 
dozens, many of very good quality; from a few tens of students to many hundreds, and from that quantity 
comes some quality as well. The average quality may have decreased, but I believe there are more good 
designers today.  The future may go down a path quite similar to the Italian case, not exactly in the 
exuberance, but in the changing from only manufacturing to the creation of more brands, giving space for the 
growth of a lot more quality designers. 

But design by Portuguese, in Portugal or abroad, or by non-Portuguese in Portugal, is not necessarily 
synonymous with Portuguese design. The national design does not seem to have a clear identity - I am not 
suggesting it should. There is not an idea as the notions worked out by countries such as Germany and Japan 
in the post-war period, financed and identified with concepts consistent with how people see each other and 
with the image they sought to transmit abroad. In Portugal, the design seems to grow more from the 
designers, projecting an idea of the existence of design quality in Portugal, but not necessarily of a 
Portuguese design. Maybe that freedom is our identity. 


