
Patrícia Urquiola estava agendado para uma noi-
te de sexta-feira no Hotel Fasano. Como houve
desentendimento de horários, combinei com o
seu cicerone Márcio Barbosa, dono da Atrium,
que a conversa aconteceria no dia seguinte por
voltadas 10h.Naquela manhã chuvosa de sábado,
chego ao hotel e vejo a parafernália de refletores,
mais cinco pessoas de feições orientais apressadas
na produção de fotos. A renomada designer, radi-
cada há anos em Milão, estava sentada no braço
de uma das poltronas marrons do lobby. Achei-a,
pelo menos de costas, completamente diferen-
te do que havia visto nas imagens da internet.
Que estranho. Bom, pensei, as mulheres mudam
tanto que tudo é possível. De repente, "Patrícia

Urquiola" se vira e me cumprimenta em "pau-
listés": "Ué, o que você faz por aqui a esta ho-
ra?". Sabe quem era? Costanza Pascoiato. Com
sua filha Consuelo, ela posava para uma edição
especial que a Vogue Japão prepara sobre São
Paulo. Hahaha. Sério. Então disparei duas liga-
ções e percebi o erro: o encontro com Patrícia
Urquiola aconteceria na Atrium. Putz. Peguei o
primeiro táxi e voei para a Gabriel carregando
o atraso de meia-hora na mochila.
Lá chegando, surge a "verdadeira" Patrícia
Urchiola com princípio de tromba por causa do
meu atraso. Sangue latino. Embora gentil, avi-
sou que restaria pouco tempo para a entrevis-
ta. Quase umasaza-justa. Expliquei que seria rá-
pido, enquanto enxugava o suor da testa, toma-



va um café e testava o gravador. Céus, e em que
idioma rolaria a conversa? Márcio Barbosa diz
que podemos parlar em italiano e que ele ajuda-
ria na tarefa. Pensei: hummm... Melhor em espa-
nhol. Que nada. Ignoro termos de design no idio-
ma de Cervantes. Em português, explicou a pró-
pria Urquiola, "despacio, en poquitos". Resumo do
rolo: conversamos em inglês. Transcrever a gra-
vação resultou em tarefa árdua, tipo patchwork
de hieróglífos, devido ao multissotaque da desig-
ner. E viva a globalização, dear.
Sentamos num dos sofás quilométricos da loja.
Elaparecia à vontade em seu hábitat, em mais ou-
tro planeta repleto de móveis com personalida-
de e desenhos próximos das futurices que dese-
jamos para nossas vidas. Observâncias: rosto in-

teressante, forte, de olhos claros, que aos poucos
começa a dominar a entrevista. Esquento o bla-
blabla. Patrícia Urquiola prolonga as respostas,
sem lembrar-se dos compromissos que a espe-
ravam: almoço com amigos, visita à Pinacoteca
e ida ao Ibirapuera. Era a sua segunda vinda a
São Paulo, cidade que a impressiona "pela ener-
gia das pessoas e ritmo ininterrupto de traba-
lho". Ela também reflete isso. Percebe-se ali uma
mulher de jornadas incessantes, tanto na cria-
ção de novos projetos quanto na roda-viva pro-
fissional que a transporta a lugares como Sydney,
Berlim, Cingapura ou Seul. Sem contar que ela
ainda está entre as raras mulheres a ascender
de modo bem-sucedído numa área notoria-
mente dominada por homens. Patrícia, nascidíf
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em 1961 na cidade de Oviedo, cursou arquite-
tura na Espanha e fez seu TCC com Achille
Castiglioni - ao lado de quem se tornou professo-
ra-assistentc no Politécnico de Madrid. E já co-
meçou bem na carreira solo, assinando projetos
nos escritórios De Padova e Viço Magistrctti.
Em 2002, seu nome ganha destaque internacio-
nal a partir da poltrona Fjord, exposta do Salão
do Móvel de Milão. Cinco anos depois, a ava-
lanche de trabalhos se avolumou. O nome de
Patrícia Urquiola atrela-se agora a múltiplas ati-
vidades: direção de arte, arquitetura e produtos
de design para empresas como Moroso, Kartell,
Rosenthal e B&B Itália. Vamos lá.

CasaVogue. Serei que o fator da expansão a fez
alterar suas proposições iniciais?
Patrícia Urquiola. Eu continuo tentando
aprimorar o meu olhar sobre as coisas. Minhas
propostas nunca deixaram de observar a pu-
reza das linhas que podem se aliar a interfe-
rências de certa forma ornamentais, quase es-
culturais, Algumas pessoas analisam que o meu
trabalho chegou num momento em que havia
um cansaço geral cm relação ao design frio e

cerebral que acontecia nos anos 1990, quando
se destacavam apenas os projetos minimalis-
tas. A expansão de trabalhos me deixou mais
rápida na depuração das idéias.

CV. Como adicionar porção "certa" de sentimento e
estética a cada peça?
PU. Saber dosar emoção, estética e técnica es-
tá entre as lições mais importantes do meu con-
vívio com Castiglioni. Não podemos abando-
nar o desenho em função da emoção, nem des-
tacar demais a emoção sobre a estética. Esse
ponto de equilíbrio é um aprendizado diário e
que me chega através de descobertas inespera-
das, de objetos que ninguém quase mais presta
atenção. Há poucos meses em Kyoto, no Japão,
vi peças comuns de delicadeza extrema, indizí-
veis. Às vezes o detalhe de uma folha, de uma
dobradura, de uma nuança de cor... Sáo inspira-
ções que vêm de elementos visuais que me se-
duzem, das memórias de viagens, da manipula-
ção de materiais. Isso pode significar uma car-
ga de emoção inexplicável e sempre emocio-
nante. O nosso cotidiano costuma estar cheio
de visões e prazeres inesperados! Precisamos



olhar cada vez mais as coisas que nos rodeiam,
as formas da natureza, as soluções simples dos
antigos e trazer tudo isso para um convívio con-
temporâneo, reelaborando materiais em desu-
so com novas tecnologias.

CV. O maximalismo como forma de expressão deste
início de século e como decorrência do excesso de infor-
mações, cresce na Europa e em alguns países da Ásia.
Jovens artistas querem o design mais acessível e me-
nos elitista. O que você acha dessas correntes maxi-
malistas no design, na artes plásticas e na moda?
PU. Em muitas situações ainda sinto uma in-
tenção disforme. Ainda não existe uma corrente
formada corno escola ou que seja paradigma do
atual período histórico, dessa ruptura de menta-
lidades entre um século que acabou e outro que
apenas se inicia. Existem artistas isolados, al-
guns bastante interessantes, mas sem noção das
regras terríveis do mercado, que obrigam um jo-
vem designer a buscar apoio das indústrias pa-
ra lançar qualquer produto ou a ter que enfren-
tar batalhões de técnicos e engenheiros contrá-
rios a projetos muito inovadores. O maxima-
lismo, por enquanto, é uma ação ainda bastan-
te romântica. Precisamos esperar mais algum
tempo para analisar melhor o que virá daqui pra
frente. Quanto à moda, acho que ela está cada
vez mais próxima do design. E vice-versa. Inclu-
sive gerando "modismos" e "tendências" inter-
relacionados a ambos os segmentos.

C V. Durante a criação, quando você percebe que uma
peça atinge o "eixo" exato da finalidade da proposta?
PU. Mais uma vez reforço a importância do
olhar. Cada peça atravessa várias etapas de ela-

boração, do desenho ao desenvolvimento. Mas
geralmente nunca apresso esse processo. Preci-
so de que o desenho ganhe uma espécie de "vida
própria", que ele comece a falar por si. A partir
dessa independência, dessa linguagem que sai do
desenho, começo a imaginá-lo em sua forma fí-
sica, real. Mesmo assim, esta segunda etapa tam-
bém requer tempo e calma para quase "apalpar"
a peça com os olhos. De repente, de um momen-
to para outro, surge a revelação, nem sei se a pa-
lavra seria essa, mas algo se acende para dizer que
aquela criação pode existir. A criação vibra como
já tendo algo próprio, unicamente dela.

Alguns sinais de mãos e olhares próximos ao so-
fá - onde filosofávamos numa boa - avisam que
o tempo regulamentar estava se esgotando. Pa-
trícia Urquiola parece querer continuar a con-
versa, talvez por temer alguma incompletude
no seu discurso ou fragmentação nas respostas.
Tempo esgotado. Mas qual o quê. Sou da opi-
nião que nem sempre o artista deve dar explica-
ções sobre o seu trabalho. Somos os receptores
desses trabalhos. Cabe a nós a fruição estética
e a possível avaliação final. Contemplar uma das
peças de Patrícia Urquiola dará sempre mais do
que cinco horas de gravação. Entre amenidades
e a terceira xícara de café a conversa se encerra.
Palavras de praxe a mais, enquanto ela, bolsa a
tiracolo, mirava a direção da porta. Trinta e dois
segundos depois, pluft, Patricía Urquiola havia
desaparecido num passe de mágica. Quem sabe
abduzida pelo gênio da criação e transportada
em equação da relatividade ao reino em que os
desenhos são feitos pelo raio do olhar? Hasta Ia
vista, Patrícia, www.patriciaurquiola.com
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