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TONS ESCUROS E AMBIENTES FECHADOS DOMINARAM OS ESTANDES,

desde que nunca pare de mudar", decreta a frase em in-
glês estampada numa das paredes do Salão do Móvel de
Milão, a mais importante mostra mundial do setor. Em-
baixo, a identificação do autor: Augusto Wagner, ator, São
Paulo, Brasil. O nome, até onde foi possível apurar, é des-
conhecido no meio teatral paulistano e fica difícil saber
como o seu texto foi parar ali.

Mas é fácil imaginar por quê. Nunca parar de mudar é
o desafio que fabricantes e designers enfrentam ano após
ano, em uma eterna tentativa de reinventar a roda e bus-
car novidades que mantenham em movimento a engre-
nagem do mercado. Nem sempre os dois objetivos são al-
cançados, como comprovam o encolhimento de 3% que
o setor de mobiliário italiano viveu no ano passado e a
mostra sem surpresas apresentada neste ano.

Se foi o dinheiro curto que inibiu a criatividade nas
pranchetas é impossível saber, mas é certo que, desta vez,
o "novo" mesmo estava lá fora. Mais do que algum móvel
ou acessório, a estrela da 45a edição do salão foi o recém-
inaugurado complexo de aço e vidro de Rho-Pero, uma
obra com silhueta sinuosa e ar futurista desenhada pelo
arquiteto Massimiliano Fuksas (leia texto na pág. 12).

Dentro dos estandes vigorou o mais do mesmo -em-
bora seja bom ressalvar que, em Milão, até o mais do mes-
mo merece ser conferido. Na maioria das marcas, predo-
minaram os padrões de cores e materiais de anos passa-
dos, com mudanças cosméticas em peças bem-sucedidas
-o que, no caso, pode significar até vestir com uma roupi-
nha frufru a cadeira de design arrojado do ano anterior.

Só que essa hegemonia pode ser enganadora. É questão
de mercado e de semântica: predomínio diz respeito ao

odo homem tem o direito de ser o que ele quiser ser,



O SOFÁ KAIMAN JACARÉ, DA LINHA HISTORIA NATURALIS,

DESENVOLVIDO POR FERNANDO E HUMBERTO CAMPANA

PARA A EDRA

design em mutação
MAS, EM MILÃO, ESSA HEGEMONIA PODE PRENUNCIAR A MUDANÇA

presente, tendência é conceito que mira o futuro.
Como as duas situações são conviventes, definir "a"

tendência é questão que desconcerta até arquitetos mais
experientes, como Brunete Fraccaroli e João Armentano.

"Em 90% dos estandes, predominaram os ambientes
mais escuros, com paredes e tetos em cores mais fecha-
das. Preto, grafite e cinzas nos móveis, fechando com de-
talhes bordos, azuis-escuros ou roxos nos tecidos em ge-
ral. A madeira também continuou escura, do tipo wenge
ou ebonizada", descreve Armentano.

"Já em algumas que sinalizam o que vai acontecer, apa-
recem as peças limpas, com desenhos puros e muito aço
inox. As cores também clareiam, do azul-'anjinho' aos
tons claros de verde, numa versão mais light do psicode-
lismo dos anos 70", diz.

É aí que mora o risco. Assim como no mundo da moda,

os rumos da arquitetura de interiores são definidos por
algumas poucas grifes, marcas que investem em pesqui-
sa de novos materiais e técnicas industriais capazes de
dar asas à imaginação dos criadores. São nomes como
Cappellini (cuja parede trazia a frase do ator brasileiro),
Moroso, Sawaya & Moroni, Edra, B&B, Driade, Kartell que
bancam os melhores designers e capitaneiam as inova-
ções. A imensa maioria restante apenas segue o cortejo,
com uma defasagem de dois ou três anos. O panorama
deste ano mostra que essa maioria já chegou lá.

Assim, é de se temer que os escuros predominantes
neste ano comecem a rarear no próximo, fazendo aquela
decoração dos sonhos, que consumiu tempo e dinheiro,
parecer meio antiga antes de ficar velha. E é por isso, leigo
leitor, que você pode ficar perdido na diversidade exposta
nas próximas páginas. Sossegue: você não está sozinho.







a nova onda
vo centro de exposições de Milão, projetado pelo ar-
quiteto Massimiliano Fuksas, consumiu espetacula-
res € 750 milhões. Instalado em uma antiga área in-
dustrial degradada na região de Rho-Pero, a 8 km da
cidade, o complexo deve virar um marco arquitetô-
nico pela combinação de desenho, tecnologia e preo-
cupação ambiental.

São oito pavilhões dispostos frente a frente e inter-
ligados por uma via central de mais de l km, suspen-
sa a 8 m de altura. Num batismo feliz, a estrutura de
47 mil m2 de vidro da cobertura recebeu o nome de
Vela: suas formas fluidas remetem a mares e navios,
com movimentos que sobem como uma grande onda
e descem em espiral, como um redemoinho.

O complexo tem área total de 530 mil m2,260 mil m2

deles para exposições (para efeito de comparação, a

área do Anhembi com a mesma destinação é de cerca
de 70 mil m2). A infra-estrutura dispõe de 74 salas de
reuniões, cerca de 80 pontos de alimentação, guarda-
volumes, correio, banco, centro de fotocópias e fax,
agência de viagem e farmácia, além de estaciona-
mento para 20 mil carros.

Não faltaram os cuidados para minimizar os pre-
juízos ambientais e os custos que uma instalação des-
sas dimensões costuma provocar. A energia consu-
mida em iluminação e aquecimento é gerada nas pro-
ximidades, por uma usina que trata e reutiliza o lixo
urbano.

E não se preocupe com a mão-de-obra necessária
para manter tanto vidro limpo: graças à aplicação de
tintas à base de titânio, a poluição produzida pelos
veículos se transforma em sais minerais que podem
ser eliminados pela chuva.

certamente, a "vela" mais cara do mundo. O no-
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