
DESIGN. DECLINADO CDM

RIGOR E HUMOR

Maria Helena Estrada



Fundada em

1921, a Alessi

é uma das raras

empresas familiares italianas a manter tradição e obje-

tivos que caracterizaram a produção do design milanês

a partir da metade do século XX.

"Refinar a percepção do mundo e de seus objetos", afir-

ma Alberto Alessi, atual presidente, "é desde o início

nossa missão". Na introdução ao catálogo dos 100 pro-

dutos mais famosos e ainda à venda, ele escreve: "nos

anos 1950, meu pai abandona sua atividade de designer,

que exercia na empresa desde 1935, e começa a contar

com a colaboração de designers externos, prática que se

tornou típica de todas as 'fábricas do design italiano'.

Ainda hoje a Alessi é sinônimo de objetos artesanais rea-

lizados com a ajuda de máquinas: em outras palavras,

tecnologia de ponta, mas o coração continua artesanal".

A sede da empresa fica à margem do lago Ota, nos

Alpes Italianos, vizinha à Suíça. É uma região de arte-

sãos habituados a trabalhar o metal e a madeira. A

Alessi incorporou a tradição e a traduz em objetos que
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permanecem - no tempo e na história - como o

"wine cooler" Avio, de 1959, do qual já foram ven-

didas mais de um milhão de pecas!

São objetos que muitas vezes não decidimos se

utilizá-los ou coiocá-los de enfeite na casa, como

é o caso do espremedor de limão de Philippe

Starck, das cafeteiras La Conica e La Cupola,

que agora dão também forma a canetas. Um

capítulo especial são os talheres. A primeira

coleção data do início da década de 1930 e

, trazia a público três jovens arquitetos: Luigi

Cacem Dominioni, Livio e Píer Giacomo

Castiglioni. Em 1940 foi apresentado, na Trienal de

Milão, o modelo Caccia, do arquiteto Caccia Dominioni,

que desde 1990 voltou a fazer parte da coleção.

É banal repetir, mas em tempos de modismos, vale a

observação: são todos modelos eternos, ou atempo-

rais - mas muito modernos.

Em 1993, depois de um workshop que durou dois

anos, e sob a direção artística de Laura Polinoro, a

empresa lança o metaprojeto Family Follows Fiction.



Saca-rolhas, design Alessandra Mendini:

Arlecchíno, (à esquerda) e Sun Dream

(abaixo, à direita) são os novos modelos

em edição limitada e com fins beneficen-

tes. No centro, Anna G., 1994. À direita,

cafeteira Geo, também de Mendini, 2005

Objetos em plástico, muito coloridos, irônicos.

Qual o sentido de uma transformação tão radi-

cal? Do ponto de vista mercadológico, vemos o

desejo de seduzir a consumidora "dona de casa",

os jovens, ou um público potencial com menor

poder aquisitivo, Mas não apenas, lançar no mercado

utensílios de fácil leitura, de apelo imediato, um design

de qualidade com preços bem mais acessíveis do que a

coleção clássica era um desafio para a marca.

Nas palavras de Polinoro, "tínhamos todos a sensação

de que existia ainda uma face do planeta Alessi que

permanecia oculta. A coerência, a lucidez, a forca dos

objetos produzidos até o momento não satisfaziam as

nossas exigências mais delicadas, mais ternas, intimas,

afetivas. Tínhamos necessidade de novas experiências

sensoriais, novos materiais deveriam representar nos-

sas novas idéias".

Designers importantes no lançamento da F.F.F. são

Guido Venturini e Stefano Giovannoni. Pequenas figu-

ras como as de desenho animado; o Firebird, objeto

fálico acendedor de fogão; o quebra-nozes, acionado

por pequeno esquilo, fazem parte da primeira coleção,



que tem lançamentos sucessivos, sob autoria, sobre-

tudo, de Giovannoni.

Alessandra Mendini é outra figura importante para a

Alessi. Autor do projeto do Museu Alessi, participa tam-

bém do Centro Studi, um laboratório de novas idéias.

Sua estética, ou melhor, sua colorida poesia, criou um

famoso saca-rolhas, Anna [homenagem à designer

Anna G-igli), e agora lança novos modelos na

coleção Sun Dream, em edição limitada

e com fins beneficentes. O Arlequím e

os diversos desenhos, pintados à mão,

formam a coleção lançada este ano.

Na opinião de Alberto Alessi, "a contribui-

ção que uma indústria como a Alessi pode

dar ao desenvolvimento civilizado de uma

sociedade de consumo é ser um mediador

artístico, atento a criar objetos, introduzindo

um toque de transcendência, nos ajudando a

decifrar nossa própria modernidade".

A Alessi chega agora ao mercado brasileiro com

a Benedixt, que traz toda a coleção, a clássica

e a de boas "sacadas" modernas. *
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