
Conhecido como um dos mais importantes designers da atualidade, o italiano Massimo Morozzi ganhou notoriedade

internacional pelo desenvolvimento de projetos inovadores. Ao longo de sua carreira já criou peças para Alessi, Cassina

e Driade, entre outras importantes empresas. O designer é diretor de arte da Edra desde a sua criação há vinte anos.

Seu talento é tão significativo que algumas de suas peças integram a coleção de design do MoMA (Museu de Arte

Moderna de Nova York) e do Museu de Artes Decorativas de Paris.

Morozzi esteve no Brasil para participar do 2° Seminário Internacional Design e Identidade Cultural, promovido pelo

Programa Trinacional de Artesanato Nandeva, na cidade de Foz do Iguaçu. Na ocasião, recebeu a designer brasileira

Fabíola Bergamo - que também participou do seminário - para uma entrevista exclusiva para KAZA.

Você nasceu em Florença, berço do Renascimento e cidade im-

portante na história da arte. Como foi sua infância na cidade?

Na minha infância existia a guerra (a Segunda Grande Guerra de

1939 a 1945). Por conta disso, minhas lembranças não são muito

boas. Eu vivia fechado dentro de casa e houve momentos que

tivemos que abandoná-la. Numa dessas ocasiões houve uma noite

infernal e toda população ficou abrigada em alguns palácios históri-

cos. Os alemães ao se retirarem da cidade fizeram um acordo com

os americanos e o Vaticano. Na saída eles não destruíram as pon-

tes de Florença, mas por outro lado, mandaram pelos ares todas

as vias de acesso à cidade.

Isso marcou bastante a sua infância?

Sim. Eu e minha família ficamos no Palazzo Pitti com mais sete ou

oito mil pessoas durante a retirada dos alemães. Do palácio dava

para ver a praça vazia e pessoas armadas em cima dos telhados

das casas. Eu vi, mais de uma vez, pessoas que tentavam atraves-

sar a praça e eram atingidas por tiros. As pessoas ficavam ali caí-

das na praça. Essas são as minhas lembranças de infância.

E qual era a profissão de seus pais?

Minha mãe era dona de casa e meu pai foi arquiteto. Ele traba-

lhava no transporte das obras de arte importantes da cidade para



as galerias da ferrovia. Esse serviço era feito para proteger as o-

bras dos ataques aéreos e das bombas terrestres.

Apesar da guerra, Florença serviu como influência para o seu

futuro como designer?

Eu tive dificuldades para me relacionar com Florença. Não é uma

cidade muito amigável, não é um bom lugar para se viver. Somente

nesses últimos vinte anos comecei a ter uma relação melhor com

a Toscana, mas o mal estar com relação à Florença ainda persiste.

Eu aprendi bem tarde algumas coisas que pertenciam à Toscana

que tinham relação comigo. Algumas qualidades.

Quais?

A Toscana é uma região muito particular e possui uma natureza

maravilhosa. Não existe uma pedra, uma rocha sequer que não

tenha sofrido a intervenção humana. Além disso, existe a cultura

dos vinhedos, do azeite de oliva, a comida... Coisas que, a partir de

um certo momento, entendemos que são importantes.

Você poderia falar um pouco mais desse mal estar com relação

à Florença?

Quando eu estava na Universitá di Firenze era muito descontente e

olhava demais para-tudo que acontecia fora de minha cidade. Em

Florença existe essa característica, uma tradição desde o século

XIX, de receber ingleses e, mais tarde, os americanos. Essa relação

é tão forte que existem escolas e universidades americanas que pos-

suem uma sede em Florença. É uma cidade muito anglo-saxônica

nesse sentido. Nos anos sessenta existiam grupos, no campo da

arquitetura, de vanguarda. Outros estudantes de arquitetura daquela

época que estavam em Roma, Milão ou Veneza não possuíam essa

relação com os americanos que existia em Florença. Com o fim do

meu curso de Arquitetura na universidade surgiram oportunidades e

fui morar em Milão. Cidade que, ao contrário de Florença, sou muito

agradecido, porque é uma cidade que respeita muito as pessoas.

Sua ida para Milão aconteceu em que período?

No inicio dos anos setenta quando eu estava com trinta anos de idade.

Nessa época, Milão já era conhecida como a cidade do design?

Minha aproximação com o design já havia começado antes quando

eu ainda estava em Florença. Naquele tempo na Itália a arquitetura

moderna não existia. Ou melhor, não se fazia. Meu pai que era

arquiteto restaurava as coisas já existentes. Era um restaurador

de arquitetura antiga. Na Itália existe todo esse grande patrimônio

histórico e sobrava pouco espaço para se fazer uma arquitetura

nova, assim todo trabalho era resumido na restauração.

Ainda em Florença você se aproximou do design mais do que

a arquitetura?

Sim. Perto de Florença, em Pistoia, existia e existe uma fábrica que

foi uma das primeiras fábricas a usar a marca do design italiano: a Pol-

tronova. Na época, o diretor era o Ettore Sottsass. Ele havia terminado

há pouco tempo a faculdade e vinha toda semana para a Toscana.

Sottsass morava em Turim, mas durante dois anos estava todo fim de

semana em Florença por causa da Poltronova e de um laboratório de

cerâmica que existia nos arrredores. Estávamos em 1968 e ficávamos

até tarde da noite conversando. Ettore me abriu portas. Trabalhei na

Poltronova e, com essa experiência, surgiram oportunidades. Então

mudei para Milão. Lá nasceram meus filhos e construí minha família

(junto com Cristina Morozzi, jornalista especializada em design).

Logo na sua chegada à Milão você abriu seu estúdio de design?

Também, mas em Florença já fazia parte de um grupo que se

chamava Archizoom. Esse grupo foi formado por minha turma de

faculdade quando estávamos na universidade. O Archizoom foi muito

importante na evolução do design chamado radical. Essa experiência

du-rou alguns anos, sobretudo na produção de trabalhos teóricos.

Quem fazia parte desse grupo?

Eu, Andréa Branzi, Paolo Deganello e o Gilberto Corretti. Quando

fui para Milão o grupo se desfez. Por um período, eu e Andréa

trabalhamos junto, mas no início dos anos oitenta cada um seguiu

seu caminho. Meu contato com Ettore foi mantido sem nunca ter

trabalhado com ele. A separação ocorreu quando ele começou a

trabalhar para a Memphis. Nunca me arrependi de não ter traba-

lhado para a Memphis, de não ter tocado o pós-moderno. Trabalhei

para a Cassina, Driade e Alessi. Isso foi importante, pois pude en-

tender muitas coisas do design italiano.

E como surgiu a Edra em sua vida?

Em 1987 conheci um rapaz de uns trinta anos que tinha começado

a fazer a história da Edra, em uma sala, sozinho. Ele me perguntou

se eu podia ensiná-lo em alguma coisa. Eu lhe disse que podería-

mos tentar fazer uma empresa.

A Edra começou com você?

Sim. Era somente ele e dois amigos tapeceiros que faziam sofás.

Então construímos a Edra que em outubro próximo comemora vinte

anos. Eu fui me envolvendo com a empresa cada vez mais e hoje é

praticamente o meu trabalho.

Como acontece esse trabalho?

Às vezes é difícil entender quem projeta e quem não projeta. O

trabalho é conjunto. Pode acontecer de tantas formas. Existem,

por exemplo, algumas coisas que produzimos, mas também peças

que os designers já fi-zeram antes. A poltrona Favela, dos irmãos

Campana, já existia em outra dimensão, era muito grande. Nós

adaptamos o modelo e saiu uma cadeira nova. A partir disso pas-

samos a produzir a Favela em grande escala. Nesses anos todos

aconteceram muitas histórias. Numa outra ocasião fui encontrar

Ross Lovegrove em Londres e não tínhamos idéia do que podería-

mos fazer. No segundo encontro estávamos numa sala com com-



putadores e várias embalagens de isopor, então surgiu a idéia de

fazer uma cadeira de isopor, mas o isopor é um material muito

frágil. Então fizemos uma pesquisa e encontramos um material que

apresentava o mesmo aspecto do isopor, porém mais resistente.

Criamos uma série de cadeiras que podiam ser empilhadas e eram

muito leves. Esse tipo de trabalho leva muito tempo.

Qual a sua opinião para o surgimento de tantos produtos novos?

O problema é que através das coisas novas nós continuamos a

exercer a parte sensorial. Atualmente muitas pessoas vivem numa

dimensão virtual. Passamos muitas horas em frente ao computa-

dor. Então esse problema de manter viva a sensorialidade através

da presença de coisas materiais é muito importante. Me interessa

muito esse aspecto de termos uma relação com a matéria. Uma

coisa da qual me lembro quando era criança, uma coisa positiva,

é que a minha primeira lembrança dos livros foi através do cheiro.

Existe esse universo de odores diferentes. Depois entendi que o

aroma mudava e dependia da qualidade do papel, da tinta usada na

tipografia, da proveniência, do quanto eram velhos...

A relação do ser humano com o ambiente e as coisas que o

cercam é importante.

Esse tipo de problema hoje é muito sério, sobretudo no nosso

habitat, pois não temos muito contato material com as coisas. Isso

porém não significa que devemos introduzir novas formas, mas que

temos que ter cuidado, prestar atenção nas cores, na qualidade

dos produtos. Existe um chef catalão que se chama Ferran Adrià e

que é considerado o maior da atualidade. É um grande filósofo do

gosto também. Escreveu um livro no qual analisa todos os aspectos

da comida, quando você a vê, quando você a coloca na boca e ava-

íia sua textura. Essa experiência sensorial completa é importante.

Essa preocupação com o sensorial é que diferencia o processo

de produção italiano dos outros centros industriais do mundo?

Digamos que a diferença está na alta qualidade. Essa é a base

do made in Italy. Encontramos esse padrão desde a fabricação

de óculos até a produção de vinhos. Isso está relacionado a um

certo modo de organizar a produção que é muito diferente do modo

de organizar a produção de outros países, mesmo daqueles mais

próximos de nós. A França, por exemplo, apresenta um sistema de

produção completamente diferente do italiano. Na Itália, a produção

não está concentrada dentro de uma única fábrica e isso vale para

todos os setores. A produção não é vertical, é horizontal. As coisas

mudam de lugar.

Existe um intercâmbio.

Sim. Isso significa possuir uma grande elasticidade sobre a tec-

nologia, significa poder fazer inovações de maneira muito rápida.

Se cruzarmos os lugares, onde nós estudamos alguns tecidos

com certas características técnicas, certamente estaremos no

mesmo lugar onde a Prada desenvolve tecidos para determinadas

coleções. É tudo uma troca de experiências. Outro fator impor-

tante é o sistema de comunicação. O modo de produzir e o modo

de comunicar essa produção são essenciais. Depois disso, vamos

buscar o designer adequado. Há vinte e cinco anos atrás o design

italiano era somente desenhado por italianos, mas hoje não é mais

assim. Isso enriquece a situação. Se existe algo interessante no

Brasil vamos até o Brasil. Se o ponto de interesse está no Japão é

para lá que vamos e assim por diante.

Tudo isso permite e requer toda uma pesquisa?

Sim, mas o sistema de produção italiano se diferencia pela grande elas-

ticidade e por uma grande velocidade. Essa é a maneira que evoluiu o

design italiano. Da qual fazem parte os irmãos Campana, Philippe Stark

e tantos outros. Stark é uma glória francesa, mas se não fossemos

nós, os italianos, para fazer os seus móveis onde ele estaria? K
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