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Design, arte
e inovação
Em entrevista à Portugal Inovador, o
designer de interiores Manuel Francisco
Jorge fala-nos do que melhor caracteriza
os seus trabalhos: uma liberdade de
experimentar, capaz de aproximar os
opostos e garantir que cada projeto é
único.
Designer de interiores
desde 1993, Manuel Francisco Jorge corresponde
hoje a um dos nomes mais
dinâmicos, ousados e interessantes do setor. Assumindo desde a primeira
hora uma linha de atuação
que recusa os ditames das
tendências mais comer-

ciais, eis um verdadeiro
alfaiate de interiores, capaz
de combinar uma invulgar
intuição e independência de
pensamento com um já amplo know-how e gosto pelo
que só o melhor a História
da Arte nos pode ensinar.
Fazendo do requinte o seu
grande lema, o artista ini-

ciou o seu percurso “de forma um bocadinho precoce,
aos 24 anos”.
Manuel Francisco Jorge
encontrava-se, de facto,
ainda a finalizar o curso
superior quando ousou
aventurar-se na sua primeira exposição, aproveitando a eminência de um
importante feira do setor
para demonstrar – num
contexto onde a atenção
seria partilhada com a de
“alguns tubarões” da área
– o peso da sua ambição
estética. Confirmava-se,
deste modo, o surgir de
um jovem artesão que não
teve medo de se afastar de
convenções e modas, para

desenvolver propostas marcadas por uma autenticidade que ainda hoje perdura,
pese embora o atento olhar
com que analisa tudo o que
acontece ao seu redor.
Existe, efetivamente,
“uma vertente muito pessoal”, bem como uma sensação de proximidade muito
grande nos trabalhos assinados por Manuel Francisco Jorge, o que se explica
pela relação de cumplicidade desde logo estabelecida
entre o cliente e o artista.
“Quando vêm ter comigo, as
pessoas sabem que procuram algo diferente, que se
destaque pela qualidade e
não seja efémero”, atesta
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o nosso interlocutor. Não
constituirá, como tal, surpresa que cada projeto por
si executado seja completamente distinto, quer dos
anteriores, quer dos que lhe
sucederão, ou não fosse a
vontade de construir algo
“gratificante” para ambas
as partes a sua grande
inspiração.

UM NOME, UMA
MARCA
“Mais importante do
que definir um conceito e
colocar as nossas peças,
é deixar uma assinatura”,
considera Manuel Francisco Jorge. Esta é uma
virtude que apenas se torna
possível quando todo e
qualquer objeto é escolhido
de acordo com uma harmonia que, não raras vezes,
leva o seu tempo a nascer.
O saber e a sensibilidade
correspondem, por seu
lado, aos elementos que
permitem descortinar essa
mesma fórmula, não admirando que os trabalhos do
nosso entrevistado sejam
classificados como “muito
ecléticos”, graças a “uma
fusão de estilos que parece
fazer a diferença”.
Defendendo que não
se revê nas tendências estéticas mais minimalistas,
Manuel Francisco Jorge
acredita que cada componente inserida num espaço
deve conter a sua essência
e “transmitir sensações”.
Nesse âmbito e pese embora a importância dada
ao atributo da sobriedade,
o designer de interiores
assegura que em todos os
seus trabalhos haverá lugar
“para um pouquinho de fantasia”, independentemente
de o espaço em questão
poder ser de natureza mais
clássica ou contemporânea.
Aventurar-se nos trajetos
menos evidentes engloba-se, também no seu dia-a-dia: “há uma necessidade
de fazer experiências, adoro isso”, garante.
Sentenciando que “o
melhor projeto de decoração é o intemporal”, o nosso
entrevistado não subestima

a importância de jogar com
volumes, transparências
e reflexos a cada novo
projeto, até pelo elevado
grau de exigência comum
a todos os seus clientes.
Focando-se, acima de tudo,
na realização de trabalhos
residenciais, o ADN de
Manuel Francisco Jorge
encontra-se já propagado
de norte a sul do país,
começando a despertar o
interesse também de algum
mercado espanhol.
Mas porque cada projeto é irrepetível e os imperativos qualitativos são
os que falam mais alto, as
expectativas para o futuro
passam, essencialmente,
pelo cimentar do percurso
que trouxe o nosso interlocutor ao patamar em que
hoje se encontra. Não se
afasta, de resto, a hipótese
de vir a ser desenvolvida
uma linha de produtos com
a assinatura de Manuel
Francisco Jorge. Já a médio prazo, salienta-se a
intenção de realizar novos
trabalhos no estrangeiro,
expandindo além-portas
a magia de um estilo que
sabe, como mais nenhum,
misturar o presente com o
clássico, o sóbrio com o
fantástico e o inovador com
o atemporal.

