
F
iel à sua proposta de promover
a criatividade e a visibilidade in-
ternacional do design francês, o
programa de incentivo VIA (Va-
lorisation de l’Innovation dans
l’Ameublement), do Ministério
da Cultura da França, concedeu

desde 1970, ano de sua implementação, 67
bolsas de investigação e pesquisa, revelando
ao público cerca de 400 novos nomes.

Ponto culminante da programação, a expo-
sição coletiva realizada em Milão, durante a
semana de design, em abril, representa para
seus participantes a primeira oportunidade
de contato com a indústria italiana. Uma
chance única de intercâmbio, no principal
centro internacional do setor.

Este ano, tendo como sede o Padiglione Vis-
conti, na Via Tortona, a mostra reuniu cerca
de 150 protótipos. Peças provenientes de pro-
gramas de fomento à pesquisa – caso do Carte
Blanche, que financia a produção de projetos
inéditos –, instituições acadêmicas e editores
de design de ponta franceses. Todos sob dire-
ta supervisão e curadoria da entidade.

“A nós interessa a inovação, esteja ela onde
estiver: nos materiais, nas técnicas experi-
mentais, na busca de novos processos indus-
triais. Do que não abrimos mão é de uma abor-
dagem sustentável do design”, revela Géra-
rad Laizé, sobre os rigorosos critérios de sele-
ção dos projetos. Em sua maioria móveis e
acessórios residenciais.

Grande destaque da mostra, o Carte Blan-
che deste ano apresentou 16 protótipos, de 13
designers. “São projetos que atestam como o
design pode aprimorar a vida dos indivíduos,
tanto sob uma perspectiva individual quanto
coletiva”, afirma Laizé, que vê com bons
olhos a diversidade de abordagem dos desig-

ners. “As propostas variam do
pragmático ao idealista. E isso
é bom”, pontua ele.

Exemplo de design que flerta
livremente com a fantasia, a sé-
rie de móveis Parades, de Mathilde Bretillot, re-
mete aos cartoons e aos contos de fadas. Quase
irreais, de tão cenográficos, se propõem a ques-
tionar seu próprio papel no espaço doméstico
tal a expressividade e riqueza de detalhes a eles
associados.

A ponto de a designer criar um anel de luz em

torno de um par de cadeiras, apenas sugerir movi-
mento, fazer de outra um gigantesco sol e propor
um berço em formato de folha. Tudo para pro-
porcionar momentos mais relaxantes para o be-
bê, pelo simples contato com um verde mais agra-
dável. Particular ao trabalho de Mathilde, a mani-
pulação dos têxteis revela a mais alta maestria.

Comum aos demais projetos, o uso de mate-
riais tradicionais como a madeira, o metal e o
papel – só que submetidos a engenhosos proces-
sos de articulação e moldagem – acabou por reve-
lar boas surpresas. Caso do banco Keiko, de Gré-

Inovações
à francesa
Ponto culminante dos programas de incentivo em vigor no país,

mostra em Milão revela os novos talentos do design na França

1

7

ANTENA
Marcelo Lima

%HermesFileInfo:M-16:20120617:

16 O ESTADO DE S. PAULO
17 A 23 DE JUNHO DE 2012 casa

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



goire de Lafforest, que pode variar tanto de tama-
nho quanto de formato, apenas com um gesto.
Ou ainda da luminária Uno, de Anaïs Triolaire e
Loïc Lobet, que proporciona várias situações de
luz, pela simples rotação de um compartimento
de armazenagem frente a um espelho.

Igualmente elaborados, o armário Silex, de
Jean-François Bellemère, e o sofá de Caroline
Ziegler e Pierre Brichet têm no universo da mo-
da seu ponto de convergência. O primeiro, por
meio de uma cortina drapeada que se desdobra
em torno de uma guia metálica. O outro, por seu

elaborado revestimento, feito com uma delicada
dobradura, que remete aos quimonos orientais.

Apresentada de forma menos ostensiva – mas
nem por isso ausente –, a tecnologia também
deu seu ar da graça nas peças em exposição. En-
tre os destaques, os módulos interativos criados
por Jean-Louis Frechin e Uros Petrevski: uma
espécie de arandela equipada com LEDs, dotada
de endereço IP. Um recurso que permite a seu
usuário modificar a distância a intensidade e cor
da luz produzida. Seja a partir de um computa-
dor, um tablet ou mesmo um smartphone.
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01 O guarda-roupa Silex, de Jean-François Bellemère, com uma

cortina drapeada 02 De Mathilde Bretillot, móveis da linha Parades

03 A luminária Waelice, de Jean-Louis Frechin e Uros Petrevski

04 Mesa Carbon, de Mathieu Girard 05 Luminária Uno, de

Anaïs Triolaire e Loïc Lobet 06 Sofá Couette, dos designers Caroline

Ziegler e Pierre Brichet 07 De Grégoire de Lafforest, o banco Keiko
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jun.2012, Casa, p. 16-17.




