


O Instituto Politécnico

de Milão tem hoje um

Laboratório de Desenho

Industrial para a Moda,

com 48 alunos que se

exercitam em torno aos temas ligados ao design do

vestuário enquanto produto industrial. É esta a nova

paixão de Nanni Strada, que dirige o laboratório.

Irreverente, ignorando códigos, projetando novas lin-

guagens, rebelando-se nos anos de 1970 contra o

padrão máximo e indiscutível na moda, o do "fio

reto", de alfaiate, no corte das roupas, Nanni Strada

em menos de dez anos de atuacão profissional faz a

passagem - ou a ultrapassagem - fundamental: da

moda ao fashion design.

Qual a sutil diferença?

A despreocupação do fashion design em relação à

moda, à efémera gratuidade da moda, e o fato de ado-

tar conceitos que se baseiam na metodologia projetual

própria ao design. Quando afirmou que "a moda é o

que passa de moda", Coco Chanel instaurou a grande

confusão em torno a essa não tão sutil diferença. A

obra de Nanni Strada mostra os pontos de encontro,

denuncia as diferenças, traça os pontos de união

entre design e moda.

"Se o design é o projeto do mundo, a moda represen-

ta as estacões", escreve Almerico de Angelis e acres-

centa, "... o design da moda é a capacidade de dar

forma aos comportamentos, exatamente a mesma tare-

fa do design", no prefácio do livro "Moda Design", de

Nanni Strada. Um livro gostoso, que se lê como um

romance de aventuras, no qual a designer também

Na página ao lado, a imagem da capa e a

capa do livro "Moda Design", sobre o trabalho

de Nanni Strada (Editoriale Modo, Milão],

com o Torchon em linho.

Nesta página, à esquerda, Torchons monta-

dos sobre o corpo, em foto e desenho;

abaixo, outra das muitas possibilidades de

uso do Torchon



diz "a que veio" e deixa claro seu pensamento projetual.

"Sempre pensei na roupa para viajar, para pessoas que

como eu vivem em uma dimensão de grande mobilida-

de, de curiosidade, de precariedade, de aventura", diz

Nanni Strada sobre seu trabalho. "A roupa é um objeto

capaz de provocar novas linguagens."

O "abito giú dal corpo", roupa descendo pelo corpo, de

1972, foi a primeira oportunidade para Nanni Strada

aplicar suas pesquisas sobre a vestimenta oriental e

suas teorias sobre a geometria da roupa, à realidade in-

dustrial. Convidada pela empresa italiana Max Mara, ela

desenha pecas geométricas, chatas, sem cortes, sem

forro, sem reforços e, principalmente, com costura sol-

dada, como as usadas apenas nas malharias.

Para a produção dessa nova roupa, a indústria de má-

quinas de costura foi solicitada a criar outros dispositi-

vos, fato que passou a ocorrer, com frequência, a cada

nova "invenção" da designer.

Em 1972 nasce a Coleção Etnológica, camisetas com

mangas longuíssimas e meias stretch, sem pés, tam-

bém fora de medida, que se usavam arregaçadas. "É o

conceito de liberdade do corpo, da decomposição e da

redução das pecas de vestuário, que assumem formas

e medidas inusitadas", escreve Raimonda Riccini,



curadora da recente mostra de Nanni

Strada na Trienal de Milão. Para a

Coleção Etnológica, criada em Londres,

onde morava na época, Nanni Strada

precisava de editores de moda corajosos,

e a revista Nova, inglesa, era o alvo dese-

jado. Foi assim que, com a "conspi-

ração" da redatora responsável Caroline

Baker, surgiu o primeiro editorial de

moda com close-ups de segmentos

do corpo e o enfoque no objeto, e não

no comportamento.

O uso difuso da minissaia fez com

que as meias passassem a ocupar posição de protago-

nistas, vestindo mais de um terço do corpo, ganhando

listas, quadrados, desenhos. Um fenómeno que propi-

cia, também, a inovação no campo das máquinas

para produzi-las. A partir dessa realidade,

estender o mesmo processo industrial a todo o

vestido, em malha tubular, foi o lampejo de um

sonho. E a criação de um projeto que antecede

décadas a meia-vestido de Philippe Starck [veja ARC

DESIGN N. 7].

Este novo vestido é a pele, o hábito infinito, uma só

À esquerda, desenha de Nanni Strada

para a sequência do filme "O Manto e

a Pele"; abaixo, à esquerda, esque-

ma da roupa Pantysol, sem costura,

e à direita, a roupa vestida, em foto

publicada no jornal inglês Observer



Fotos do f i lme "O Manto e o Pele"

Acima e abaixo, o Manto, a "roupa chata", de 1373, com costuras e

soldas funcionais e decorativas, que permitem a sobreposição das

diversas partes da roupa; na sequência acima, o esquema de dobradu-

ra para embalagem; fazem parte do metaprojeto para o filme "O Manto

e a Pele", que recebeu o Compasso d'0ro em 1979

peça sem costuras. A pesquisa foi sintetizada no filme

"O Manto e a Pele", criado para apresentação na seção

internacional da Trienal de Milão de 1974, cujo curador

foi Ettore Sottsass.

Sempre partindo de pesquisas sobre roupas e costu-

mes tradicionais em diversas partes do mundo, Nanni

Strada participa, ainda em 1974, do concurso insti-

tuído pelo governo da Líbia para definir o hábito

moderno islâmico. Concurso e intenções

anulados, dessa experiência, no entanto,

surgem as sucessivas versões do hábi-

to-painel, uma peca única que, dobra-

da, parecia já vip embrulhada. É o caso

da Coleção Oriente China, de 1975 a

1979, roupas sofisticadas em tecidos po-

bres, criadas para a loja de mesmo nome, em Milão.

Outro projeto precursor, apresentado em 1988, e uma

das grandes revoluções em nosso modo de vestir - que

poderia ter-se transformado em uma grande questão

judicial [se assim Nanni Strada tivesse decidido) -, foi a

criação dos Torchon, o mesmo,Pleats Please que Issey

Miyake apresentaria quatro anos depois!

Pensado para conviver com o nomadismo real e men-

tal, um objeto autónomo em relação ao corpo, este é o

Torchon. "Apaixonada como sempre pela matéria, vi-

vendo naquele tempo na 'ponte-aérea' Milão-Lisboa,



Fotos Manfredi Bel lat

Acima e ao lado, a roupa árabe islâmi-

ca. O abandono da tridimensionali-

dade, o geometrismo, a flexibilidade e

a criação de novos hábitos são as

marcas fortes do trabalho de Nanni

Strada, presentes nessa renovação

da vestimenta para a mulher islâmica

Acima, sandálias em verniz com

tornozeleiras e salto em perspex,

na coleção para Pandiani, 1967; à

direita, detalhe da coleção URSS,

de 1983, que se insere em uma

campanha do governo russo para

diminuir a distância entre a quali-

dade do produto russo e aquele

estrangeiro, com uso de máquinas

superautomáticas que permitiam

produção em larga série, com

qualidade e facilidade de produção



Acima, esquema de corte e uso do roupa do Coleção

Oriente e China; ao lado, cintos da Coleção Portuguesa;

abaixo, Crespati, exemplo de pesquisa sobre tecidos, na

coleção para o Japão, 1986-1993

comecei a 'experimentar' com minhas saias de linho, a

torcê-las, querendo transformá-las em roupa de viagem.

A tela de linho, com sua seca energia, me permitia ges-

tos liberatórios, me permitia vestir a roupa como os

nómades 'vestem' as tiras nas quais carregam seus filhos,

sem maiores cuidados. Essa foi também a primeira vez

que se tratou um tecido depois da roupa já pronta."

Na linha dos Torchon em linho, Nanni Strada produziu

também pecas para o inverno, em seda ou em tecidos

sintéticos e também em tecidos de lã, nos quais se inse-

ria um sutil fio de elastômero, gerando uma espécie de

crepom, entre a malha e o tecido.

O que é a roupa de Nanni Strada? A roupa design,

um projeto de desenho industrial portador de inova-

ções tecnológicas.

Continuando suas pesquisas baseadas nas roupas

tradicionais de cada país ou cultura, surgiram a Coleção

Rússia e a Coleção Portugal, esta uma experiência exer-

cida em toda a extensão da cadeia produtiva e de distri-

buição. No Japão, com roupas que iam ao encontro da



Acima, projeto realizado durante seminário, com os alunos da "Futurarium, Escola Estética de Design, Arquitetura e Arte", Milão: roupa "multi

wear", realizada com máquinas circulares computadorizadas, retomando a temática do "sem costura", ou seja, sem pontos de solda; abaixo, Pli

Pla, 1993, roupas modulares comprimíveis que se abrem ou fecham como um leque: à esquerda a saia e ò direita o vestido

Mostra Abitare l'Abito

Trienal de Milão, abril a julho 2003

Curador: Raimonda Riccini

Projeto: ítalo Lopi

cultura japonesa

do vestir, seu sucesso

era enorme.

Em 1988, na frente de 300

jornalistas [!], apresenta a

coleção Torchon. Em 1990 inau-

gura sua loja em Tóquio, a Nanni

Strada Shop.

A Coleção Pli-Pla, de 1993, apresenta roupas-objeto, fle-

xíveis, que se abrem e se fecham como um leque.

"Minha intenção é a de desvincular, descolar a roupa

de seu original corte de alfaiataria, e da submissão que

esta sempre teve em relação ao corpo e à moda."

Coerente com seu espírito curioso, nos últimos anos

Nanni Strada tem se dedicado ao ensino. Habitar o

hábito (a roupa); hábito e ritualidade; o hábito da saú-

de; hábito performático; formal & flexível; sedução

controlada; moda e arte são os sete temas por ela

propostos, atualmente desenvolvidos pelos alunos do

Politécnico de Milão.
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