




a muitas flores, brilhos, cores -, espelhavam uma real

crise econômica (ou de criatividade?). Sem investimentos

torna-se inviável o projeto inovador, aquele que faz avan-

çar a história - que hoje reside nos materiais e na tec-

nologia, não nas aspectos puramente formais.

Design no limite do efêmero, é como podemos definir a

maior parte dos produtos apresentados - como na moda,

como um fogo de artifício a ser consumido na v e l o c i d a d e

de um clarão. Um grande "show-off" que não chegará

nem mesmo a se transformar em tendência.

A Itália é o grande centro produtivo da Europa - mesmo

com a nova política de descentral ização de sua produção -

e é para lá que se dirigem designers de todo o mundo.

Sustentar, manter essa "máquina" na liderança mundial

tem um preço, às vezes pago com a diminuição de seu

próprio ritmo, com a abdicação de antigos ideais. As em-

presas, não mais familiares, começam a se constituir em

grandes grupos econômicos, como o Charme (Cappell ini,

Thonet, Poltrona Frau, Gufram), cujo proprietário é

também presidente da Ferrari. A Cassina, cujas ações

já es tavam na Bolsa, quase foi comprada por um grupo

japonês. E assim a real idade vai se transformando.

Mas as empresas estão abertas à diversidade, e o leque

de nações é cada vez maior. Uma g loba l ização às avessas,

que traz o sabor de cada cultura, o encanto multiétnico...

sem cair no folclórico.

O que mais nos chamou a atenção, no entanto, foi a op-

ção de grande parte dos jovens designers por um "design

para a necessidade" em contraposição à atitude de algu-

mas velhas estrelas - especialmente as propostas pro-

vocatórias -, mas sem o fino humor de um Castiglioni.

Designers de Israel, Senegal, Mali, Brasil, França, Japão,





No o/to dos duas páginas, mostra no prédio Ex-Poste do novo grupo

Charme [veja texto): a partir da esquerda, cadeira Fe/t (anos 1990)

design Marc Newson para a Cappellini, na versão em fibra de vidro

decorada com a imagem da chaise-longue Orgone (edição limitada a

99 peças); cadeira de 1850, em madeira, um dos primeiros produtos

Thonet; Pratone (1971), design Ceretti, Derossi e Rosso para a Gufram,

em espuma de poliuretano e verniz; estante Cloud dos irmãos Bouroullec

(2004), em polietileno, em variante com iluminação embutida. Ao lado

e abaixo, produtos Kartell, T-table, de Patrícia Urquiola, em PMMA com

desenhos recortados, como um bordado, e mesa Optic, design Patrick

Jouin em PMMA multifacetado.

Na página ao lado, embaixo, estante Cloud e cadeira Fish, de Satyendra

Pakahlé, em plástico laqueado com efeito emborrachado, na mostra

da Cappellini



Inglaterra, Holanda, Suíça, Bélgica, Espanha, Canadá,

Alemanha, Chile, Argentina, toda a Escandinávia e, claro,

Itália, compõem nosso variado cardápio das três princi-

pais feiras: Salão do Móvel, Euroluce e Salão Satélite,

além das mostras paralelas.

O que encontramos por trás da simples aparência? Pri-

meiro, a história dos Bancos Suizos, de Alfredo Haberli

para a Bd de Barcelona. Homenagem aos bancos catalães,

de Tusquets e Clotet (Bd, 1974), que eram uma adapta-

ção dos bancos de Gaudí para o Parque Guell, segundo

eles, insuperável. Como variantes da linha, O Poeta (onde

se pode escrever ou comer), O Banqueiro (com espaço

papa ficar em pé, porque estes passam os dias sentados),

O Filósofo (que ama estar só, mas também gosta de con-

versar), D Solitário e, se são dois, A Dupla, porque tam-

bém é possíve l dividir um banco sem ter alguém ao lado.

A Bd apresentou ainda dois outros bons produtos: na co-

leção Transit Furniture Concept, Ross Lovegrove utiliza o

Mil lstone e o Sandstone (polieti leno e granito); e Cotlet

e Tusquets criam Mail Me, uma caixa de correio para pré-

dios com engenhosidade e humor. Seria o prenuncio da

retomada do design espanhol?



Qual o grande "show-off" que parec ia nos t ransportar

às grandes mostras dos anos 1980-1990? O grupo Char-

me, com sua imensa e x p o s i ç ã o na antiga sede central

dos correios (referências desde o convite, estampando

selinhos), com mode los que iam de 1850, um belo e sin-

gelo exemplar Thonet, até relei turas "decoradas" de an-

tigos sucessos, incluindo os esti los de habitar em diver-

sas capi ta is do mundo, com cenár ios da Poltrona Frau. E,

beleza pura, a co leção Gufram dos anos 1970, pop art em

três dimensões.

Qual o mais charmoso espaço? A galer ia Rossana Orlandi,

onde es tava n o s s a cade i r a Paul is tano, de Pau lo M e n d e s

da Rocha. Era também o local da mostra institucional

da feira Promosed ia , cu rado r i a de Marco Romane l l i .

Também nesse espaço encontramos o melhor design

afr icano (Senegal, Dakar, Mali): Baay Xaa ly Sène (ARC

DESIGN 29), Cheik Dial lo, Babaka r Niang, a lém do ho-

landês Piet Hein Eek.

Onde se encont rava o melhor conjunto de mostras? Sem

dúvida na Trienal de Mi lão: Design de Israel, Sottsass

com Abet Laminat, o importante projeto de Enzo Mari, e

a mostra a n t o l ó g i c a de Cae tano Pesce, O Rumor do



Tempo, cujo ca tá logo ostenta a capa com a brasileirís-

sima raspa de coco com resina! Pesce, o "pássa ro

solitário" do design, precursor no uso dos materiais

sintéticos (desde os anos 1960), emociona por seu design

autobiográfico, ou seja, um design portador de idéias e

ideais para nosso tempo - mas sempre à frente desse

tempo - que escreve na epígrafe do catálogo, "essa mos-

tra é dedicada ao transcorrer do tempo: isso a tornará

obsoleta". Um designer que soube expressar e valorizar a

imperfeição, a desigualdade, a natureza feminina do

projeto e da vida, e tantas outras questões humanas,

Acima, à esquerda, banco em

alumínio, da série Family One, design Konstantin Grcic (Magis). Na

seqüência, cabideiro Oka, com regulagem de altura, design do finlan-

dês Teppo Aisikainen para a Valvomo; e cadeira de Ron Arad (Magis):

"this is not rotation molding", escreve Arad na própria cadeira - a

mesma forma em mais um processo tecnológico de produção.

No alto da página ao lado, Ora Ïto em dois momentos: à esquerda,

exposição na sede da Aliança Francesa (os containers de Corian abri-

gavam as peças, vistas por um pequeno orifício frontal); à direita,

chaise-longue (B&B) e luminária One Line (Artemide).

No pé das duas páginas, produtos com design de Alfredo Häberli: abaixo,

conjunto TT (Alias); na página ao lado, Los Bancos Suizos (Bd), um dos

mais interessantes projetos deste ano (veja texto) - seguem uma tra-

dição formal que vem de Gaudi, com três desenhos diversos para as

furacões e acabamento galvanizado ou pintado com resina de poliéster



Acima, à esquerda, Trussardi O' Chair, em alumínio cortado

a laser (a moda se vale do design na semana milanesa); à

direita, mesa aramada do designer inglês Simon Pengelly

na coleção Modus, de Londres. Ao lado, as banquetas Hocker,

de Herzog e de Meuron para a Vitra, são o encontro de três

movimentos circulares. Abaixo, mostra/instalação La Casa

Di Alice, de Markus Benesch na galeria Post Design, no qual

o designer desenvolve sua linguagem em um mobiliário que

nos remete a Sottsass e à Memphis - com detalhe interes-

sante: o puxador, em acrílico, único para todas as portas e

gavetas, funciona com uma ventosa (no detalhe)



Acima, à esquerda, console Dessouschic (chique embaixo), design

Noé Duchaufour Lawrance, na Zanotta - um discreto aceno ao

neoclássico versão 2005 - e espelhos Milo, design Cario

Mollino, década de 1930, hoje produzidos pela Zanotta.

Na seqüência, cadeira Boing, de Tokujin Yoshioka, em fina

pelica plissada, na coleção Driade. À esquerda, mesa

auxiliar Tod, em polipropileno, de Todd Bracher para a

Zanotta. Ao lado e no pé da página, Gaetano Pesce: capa

do catálogo em raspa de coco, resina e cerdas de porco,

produzida em Veneza; aspecto da montagem da mostra (abaixo, à

esquerda), com carrinhos de supermercado e pranchas de madeira, e a

Femminino Chair (2004), também em raspa de coco; luminária Mano di

D/o (abaixo, à direita), criada por Pesce em 1969, um projeto simbólico



sociais, sempre t raduzidas no desenho.

Destaque também para "Enzo Mari e dez mil milhões de

árvores de sugi" mostra de cadeiras em "sugi" árvore tí-

pica do Japão, utilizada no pós-guerra em grande escala

para reflorestamento, hoje em desuso, precisa dar espaço

a outras espéc ies (o Japão, embora tenha 67% de seu

território ocupado por áreas florestais e de campo, é

autônomo em apenas 18%, importando madeira em gran-

de quantidade: rigorosa e respeitada política florestal

está modificando a s i tuação atual, que é também causa

de danos ambientais). Mas a grande descoberta de Sanzo

Dkada, presidente da empresa Hida, foi de como compac-

tar o "sugi" madeira muito macia para uso no mobi l iár io

e de assumir, com Mari, seus nós e be los veios, como

elemento estético. A co leção de cade i ras de Enzo Mari é

uma resposta ao problema.

Quais os países que procuram se unir nas manifestações

para dar uma idéia art iculada do próprio desenvolvimento

do design? Inglaterra e França. A primeira com mostras

espalhadas por toda a c idade (Great Brits, Designers-

block, Design London, além de Tom Dixon e Habitat), mas

em um esforço conjunto de empresas como Hidden Art,

do British Council, e outros órgãos governamentais; a

França com a tradicional mostra do VIA e, este ano, na



sede da Al iança Francesa com Ora Ïto, o novo e talento-

so "enfant terrible" parisiense (veja em ARC DESIGN 39).

Na Feira, quais os estandes mais e laborados, brilhantes,

color idos? Kartell e Edra, esta - claro - com os irmãos

Campana, que tinham a cadeira Jenette em versão co-

lorida na própria Feira e, no show-room, a mostra

Baghdad-Brasíl ia, com o contraponto entre duas mesas:

Brasília, em espelhos fragmentados e sobrepostos refletia,

como representação metafórica, a imagem representada

por sua Catedral; Baghdad, do israelense Ezri Tarazi,

com o mapa da c idade em perfis de alumínio, é a capa

A mostra Sur reunia peças do Brasil, da Argentina e do Chile, com desta-

que para a chaise-longue Apero (acima), design Francisco Gomez Paz,

que parte de uma pesquisa para resgatar o valor de uma tradição de

artesãos do norte da Argentina, "uma zona rural esquecida pelo mapa do

progresso", explica o designer argentino radicado em Milão. A peça utiliza

couro cru e sua costura segue a técnica empregada na fabricação dos

"aperos", sela tradicional da região. Abaixo, design africano: cadeiras de

Dominique Pétot, do Senegal (com listas amarelas) e de Cheick Diallo -

ambas na Galleria Rossana Orlandi.

No alto da página ao lado, à esquerda, armário, na mostra do designer

holandês Piet Hein Eek (Galleria Rossana Orlandi), feito com sobras

de madeira, naturais ou envernizadas. Na seqüência, dois exemplos

de cadeiras em "sugi", design Enzo Mari (veja texto). Embaixo, conjunto

Dickies, em feltro, design Anthony Kleinepier na coleção Moooi, Holanda

desta edição.


