
C
om aguardados 300 mil visi-
tantes – entre eles, 5 mil brasi-
leiros –, a Semana de Design
de Milão abre suas portas no
dia 17 sob o espectro da crise.
Uma situação tão singular e
inédita, que, decerto, terá

seus ecos perceptíveis em muito do que será
apresentado. Mas que se mostrou incapaz, ao
menos por enquanto, de abalar o prestígio de
Milão: cidade que permanece, sem rivais à vis-
ta, no posto de capital internacional do móvel.

Tanto o é que, desde fevereiro, os pavilhões
de Rho-Pero – gigantesco complexo a noroes-
te de Milão e sede do Salão do Móvel – já conta-
vam com todas as suas posições ocupadas,
perfazendo um total de 2.500 expositores. In-
cluindo os participantes da Eurocucina, da
mostra de móveis e equipamentos para áreas
de banho e do Salão Satélite, que reúne as
propostas de jovens profissionais de todo o
mundo. Isso levando-se em conta apenas a
mostra oficial.

“A relativa distância entre o centro da cida-
de e nosso parque expositivo colaborou para
que resolvêssemos participar também do co-
tidiano da cidade. Sempre procurando inte-
grar design e cultura”, afirmou o empresário
Carlo Guglielmi, presidente do Cosmit, a enti-
dade responsável pela organização do Salão
do Móvel, durante o lançamento da progra-
mação paralela ao evento, em fevereiro. Este
ano a ideia foi convidar todos a dançar.

Em cartaz no teatro da Trienal de Milão,
Design Dance, projeto encabeçado por Miche-
la Marelli e Francesca Molteni, coloca para
falar, agir e, finalmente, dançar, 456 objetos
de design. De ontem e de hoje. Clássico e mo-
dernos. “A cidade se vê envolvida por um fre-
nesi de lançamentos e acontecimentos. Pen-

samos em oferecer alguns momentos de suavida-
de e leveza”, afirmou Francesca sobre a atual
incursão “fuorisalone” do Cosmit.

Um em meio a centenas de evento que aconte-
cem para além de Rho-Pero, e que a cada ano
registram uma audiência crescente. Que o diga,
por exemplo, a Zona Tortona, uma antiga área
industrial hoje transformada em concorrida
área de exposições. Lá é instalado, todos os
anos, o Museu Temporário de Design Novo (Via
Tortona, 27): um ponto de visita obrigatório,
onde a produção de grandes nomes do design e

de muitos talentos emergentes pode ser conferi-
da lado a lado.

Mais experimental e funcionando como uma
extensão do Più, o Superstudio 13 (via Forcella 13
e via Bugatti 9) é outra das atrações locais. Váli-
do, sobretudo, pela forma pouco convencional e
criativa que os mais diversos produtos são apre-
sentados, sempre em fusão com outras formas
de expressão artística. Contando-se às dezenas,
outros pontos de interesse se espalham pelas
vizinhas vias Savona e Stendhal, que também
disputam os visitantes do bairro.
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Primavera
do design
Em meio à crise – mas com muita determinação –, circuitos

tradicionais e alternativos disputam espaço na agitada Milão

Marcelo Lima
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Legítima herdeira da Tortona, a Lambrate, ou-
tra das zonas industriais da cidade, situada ao
norte, se firma como o atual centro da produção
alternativa de Milão. É lá que se situa a antiga
fábrica de patinetes motorizados, a Lambretta,
transformada em laboratório experimental, ho-
je ponto de encontro de estrelas como o espa-
nhol Jaime Hayon, considerado por muitos o su-
cessor do francês Philippe Starck.

Além deles, a partir deste ano, mais um circui-
to “fuorisalone” passa a integrar a quermesse mi-
lanesa: trata-se do Porta Venezia. Batizado de Li-

berty, em homenagem ao estilo arquitetônico de
grande parte dos edifícios da região, a nova área
da cidade consagrada ao design pretende inte-
grar passado e presente. Caso, por exemplo, no
projeto The Garage. Uma antiga garagem que
abre suas portas durante a Semana de Design,
após ter sido adaptada para funcionar como sala
de exposições. Além dela – e de dezenas de lojas e
galerias de arte –, a ideia é que os visitantes, en-
quanto transitam pela região, possam conferir
as joias da arquitetura local. Um conjunto de
respeito, construído na primeira metade do sécu-

lo 20, mas que, até então, permanecia alheio aos
olhares dos passantes.

Completando a programação deste ano, o Mu-
seu do Design da Trienal de Milão (Triennale
Design Museum) inaugura no próximo sábado
TDM: Grafica, uma exposição inteiramente de-
dicada aos design gráfico e visual italianos, apre-
sentando os projetos, os artefatos e os protago-
nistas que ajudaram a construir a história de um
setor de fundamental importância para o móvel
italiano. Uma mostra, como diriam os donos da
casa, “da non perdere”.
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01 Smooth Plane, armários desenvolvidos pela

Cutline, um dos destaques da Zona Tortona

02 Bancada projetada por Fernando e Humberto

Campana para o espaço da Cosentino, no SuperStudio

Più 03 Luminária a ser exposta no espaço

Lambretta, no circuito Ventura Lambrate 04 Estudo
para cenário de Design Dance, espetáculo em cartaz no

teatro da Trienalle de Milão 05 O portal de entrada do

SuperStudio Più, na Zona Tortona 06 Projeto para o

Lambretta, que vai receber mostra de Jaime Hayon

07 Futura sede da The Garage, que inaugura o

circuito Liberty, em Porta Venezia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2012, Casa, p. 16-17.




