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Gaetano Pesce: C o m o vejo o 

design italiano hoje? C o m 

otimismo. Os grandes mestres 

do passado, quase todos, já se 

foram e, com isto, surge uma 

nova liberdade para os jovens, 

o que lhes permite arriscar. A 

Itália é o país da criatividade, 

da arte, desde sempre. No 

design, um dos fatores de 

seu grande e longo sucesso 

aconteceu pela transformação 

da arte artesanal em arte 

industrial. Respondendo à 

sua pergunta posso falar de 

Castiglioni, Nizzoli, Zanuso, 

Mari, Magistretti, Munari. 

ARC DESIGN: Olhando o design 
internacional, me parece que não 
caminhe muito, que não acres-
cente novas propostas e que não 
deixe perceber uma direção. No 
último Salão do Móvel de Milão a 
impressão era de que os designers 
mais famosos se autocopiassem. 
Seria por falta de investimento 
das empresas? Como você vê esse 
momento? 

GP: Não se pode pretender 

demais da criatividade. Ela é 

importante, mas se olharmos 

para a história da arte, do 

design, da arquitetura, vemos 

que não existem muitos 

verdadeiros criadores em cada 

época. Podemos contar quatro 

ou cinco. O que acontece é 

que estes aparecem e desapare-

cem com muita velocidade. Se 

não existem ideias profundas, 

o design não sobrevive. O 

desenho de objetos onde a 

preocupação é com a forma 

mais ou menos bela, bem, este 

é um conceito já desaparecido 

há muito tempo. Mas ainda 

existem pessoas que não enten-

deram essa realidade, que não 

sabem que a cultura já cami-

nhou muito. São aqueles que 

não percebem o tempo que 

passa. A cultura é o tempo que 

passa, no qual cada momento 

é capaz de mudar tudo. Nossa 

profissão não é imóvel, mas 

móvel como o tempo. 

AO: Você acredita que os italianos 
continuarão - ou voltarão - a lide-
rar a criatividade no design? 





design 

Gaetano fala em 
fragmentos e penso em 
seu novo lançamento 
para a Cassina, a mesa, 
ou as mesas Sessantuno, 
projeto que celebra a 
unificação - tardia - da 
Itália, em 1861. São 61 
mesas que representam 
as diversas regiões da 
Itália. "Quando com-
pleta, terá 25 x 20 m: é 
um 'work in progress', 
que será finalizado em 
2011", nos conta Pesce. 
A Sessantuno tem sua 

inspiração na mesa San-
sone, criada em 1980, 
também para a Cassina, 
com material, tecnolo-
gia e forma inovadoras. 

Depois da entrevista 
com Pesce, lembramos 
das tantas convicções, 
algumas expressas de 
forma irônica, que este 
arquiteto e designer 
— que há mui to vive 
no século 21 - vem es-
palhando pelo mundo , 
com objetos ou palavras. 
Ci to uma delas. 

"Um criador, para ser 
sincero, deve se expressar 
com os materiais de seu 
tempo. Ao projetar com 
matéria que no passado 
foi o meio privilegiado 
de expressão de mui-
tos grandes criadores, 
a inovação - mesmo 
que exista — será mui to 
limitada e anacrônica. É 
como se um homem do 
século 21 vestisse uma 
couraça medieval ou 
usasse o cavalo para uma 
viagem de negócios." 



Também de f ragmentos, 
mui ta tecnolog ia e 
conhec imento dos 

mater ia is é p roduz ido o 
sapato Melissa + Gaetano 

+ Fontessa. Da bot inha à 
sandália, usando apenas 

uma tesour inha, você pode 
desconstruí - lo ao sabor de 
sua von tade e imaginação 
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