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legância é liberdade de escolha, disse uma vez Philippe Starck. Uns vão a Milão pelos
móveis, outros pelo design, pelo lobby, pelo status, pelas compras ou a passeio. Eu fui pelos
fluxos de comunicação que se processam durante a semana do Salone Intemaaonale Del
Mobile e a Design Week: contato com pessoas do mundo todo, com marcas de atuação
internacional, com ações promocionais inusitadas, com eventos incríveis, com novos produtos e
soluções tecnológicas. E com o gifting, sempre.
E se você pensa que evento sobre criatividade e inovação é apenas o Festival de Cannes e que tudo
sobre varejo está na NRF, está na hora de carimbar Milão no seu passaporte.
O Salone Intemazionale Del Mobile, ou o Salão do Móvel de Milão, é considerado o mais importante
evento de mobiliário e design no mundo, e apresenta o que vai ser a tendência ao longo do ano,
segundo os projetos de 2500 expositores que ocupam 200 mil m² de área em Milan Fairgrounds,
Rho, para cerca de 300 mil visitantes, sendo 188 mil estrangeiros.
Na programação do Salone, de 17 a 22 de abril de 2012, estavam também EuroCucina, International
Bathroom Exhibition, International Fumishing Accessories Exhibition, além do SaloneSatellite,
espaço onde 700 jovens designers de todo o mundo expuseram seus trabalhos, como o mato-
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grossense Sérgio Mattos, que apresentou seu tapete Marakatu,
parceria com a By Kamy; e Pedro Franco, que expôs sua linha
Natura: cadeiras feitas com cabides de madeira reutilizados.
O que vai ser a tendência? Eis uma colheita de ideias registradas
seja pela originalidade seja por se repetirem nos mais diversos
espaços, unindo moda, decoração e tecnologia.
Preocupação minimalista com a sustentabilidade, no uso de
materiais naturais. E muito acrílico e resmas, feltro, lã, couro
e peles. Formas arredondadas e orgânicas, com mobilidade
e flexibilidade. Cores neutras com alguns toques de cítricos,
especialmente amarelo e limão.
Textos de inspiração estampados em paredes, móveis e
acessórios complementando a linguagem do desenho.
Croquis compondo a apresentação das linhas criativas,
destacando o valor da inspiração inicial, da ideia original.
Portas e tampas de esconder eletrodomésticos e acessórios
especialmente nas cozinhas, com revestimentos em eco-paper.
Brilho, do strass à fibra ótica, em carpetes e nos tecidos de
almofadas, cobertores e cortinas. E uma nova geração de LEDs,
mais leve, trazendo novos efeitos à iluminação.
Trailers servindo de pequenos show-rooms e de restaurante,
servindo comida dentro do salão. Containers compondo a
arquitetura de muitos stands, qual intervenção urbana.
Conceito de eco-livmg: plantas e mini-hortas em jardins verticais,
compondo paredes e divisórias de stands, além de mobílias com

plantas, incluindo temperos e ervas não apenas decorativos, mas
também funcionais.
Encostos altíssimos de cadeiras e poltronas, propondo ambientes
reservados.
Reaproveitamento de caixotes, palets, ripas de madeira...
Budas ou tigres cobertos por espelhinhos, estilo disco dos anos
de 1970. Banheiros com louças verde-água e rosa, como as peças
em formato forminhas de cup cake. Flores revisitadas: luminárias
gigantes de jardim em forma de tulipas e spots de luz em flores de
pedra cortada.
Sistemas integrados de projeção de imagens, capazes de
modificar por completo a ambientação de um espaço: estampas,
texturas e movimentos em móveis e paredes, inclusive na hora
do banho. Para além de inúmeras marcas reconhecidas por
sua qualidade em mobiliário, arquitetura, design e decoração,
focarei nos espaços de grifes como Fendi, Armani, Cavalli,
Kenzo, Versace, em suas versões "home". Se a cenografia de
cada uma dizia muito, o mesmo não acontecia com as pessoas
que faziam o receptivo nos stands. Entrar em muitos espaços
requena ingresso: o cartão de visitas. O mesmo valia para os
catálogos: sem cartão, sem material na mão. Em alguns lounges,
área reservada para uma água, café ou pequeno coquetel. Mas,
na grande maioria dos espaços, nada de drinks e muito menos
de gifts. Fotos? Muitos espaços proibiam qualquer tipo de
registro; inclusive com plaquinhas de "proibido fotografar". Os
recepcionistas, promotores ou vendedores não traziam o mesmo
calor das cores e das inspirações de suas instalações - não eram
convidativos; não interagiam com os visitantes para explicações
ou para uma conversa investigatória. Com toda a sua sobriedade,
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a alemã Holf Bens surpreendeu: disponibilizou um grande bowl
com chocolates, além de um bar aberto. E se as cores das novas
coleções estavam quentes, o relacionamento estava frio. O discurso
da marca parecia terceirizado, os porta-vozes das marcas, apenas
com promotores que seguiam um scritp de segurança.
Saindo do salão, o relacionamento começa a aquecer. As dádivas
das marcas se tomaram mais calorosas, próximas, interativas. O
ritual de trocas e os ritos de valor ficavam mais explícitos, deixando
tudo mais envolvente. E se no Salone muitos lounges e showrooms
eram privativos aos possíveis candidatos a compradores, no
FUORISALONE, o off Saloni de Milão, surpresas envolventes
aguardavam os visitantes em cada esquina.
Trata-se de uma verdadeira operação de marketing territorial,
promovendo diversas regiões da cidade, seu comércio e seus
pontos turísticos para atrair visitantes em busca de novidades, e
para atrair público e bons negócios para marcas expositoras.
"Para mim, a primeira e primordial arquitetura é a geografia",
refletiu Paulo Mendes da Rocha. Pois são exatamente as
características socioculturais associadas à localização que fazem
toda a diferença quando se circula pelos design-districts Brera,
Tortona e Lambrati.
Em Brera (breradesigndistnct.it), região histórica de Milão e
conhecida por integrar visualmente tradição e inovação e por
difundir arte, moda e design, centenas de lojas e estúdios estavam
abertos para a visitação, com programações e exposições,
lançamentos, coquetéis e festas especiais. Graças ao Brera Design
Night, com showrooms abertos até às 24h, podia-se estender a
programação de visitas e aproveitar mais o tempo em Milão.
Uma Design Party patrocinada pela Hyundai - segundo os
organizadores, "o evento mais exclusivo da semana de design"
-, com a presença de Nicola Guiducci, DJ e diretor de arte da
Plastic de Milão, lançou o Creative Lab da Hyundai, laboratório
de projetos sustentáveis em design. A empresa também
disponibilizou serviços de carro-cortesia para levar convidados de
seu showroom para Brera.
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Já a Lomograpphy focou no olhar:
convidou 10 jovens fotógrafos para
registrar o evento com as suas máquinas
Lomo e trazerem novos pontos de vista,
pessoais e alternativos, do distrito.
E "Vodafone per Milano", outra
iniciativa corporativa, promoveu os smartphones da marca,
disponibilizando um app de realidade aumentada contendo
um roteiro criativo e original para circular nos showrooms de
Brera. O da Missom Home, por exemplo, era um convite ao
relax com a cenografia paradisíaca e futurista de árvores feitas
de ripas de madeira reaproveitada e poltronas de espuma
de borracha moldada em formas orgânicas, que atraíam as
pessoas para um relax com estilo - eu expenmentei. E quem
foi, expenmentou também.
Mudando de estação de metrô, Tortona Design Week
(tortonadesignweek.com) - uma iniciativa que traz grandes
marcas, grandes designers e jovens talentos em um blend
único e multifacetado em meio a uma atmosfera pós-industrial
em permanente transformação e evolução (a cada ano, novas
sensações).
Há espaços imperdíveis, como o Temporary Museum for New
Design, o SuperStudio13 e o Superstudio Più, "seguendo il
concept di successo: meno fiera e più museo". No projeto, mais de
50 mostras com grifes representadas por designers renomados,
como Ítalo Roda, para Samsumg, e Fernando e Humberto
Campana, para o grupo espanhol Cosentino. A Molteni&C e
Salvatore Ferragamo convidaram a francesa Constance Guisset,
vencedora do Grand Prix Du Design Paris, para uma instalação
de objetos que ornassem com a sofisticação das novas bolsas
da Ferragamo. E o egípcio Karim Hashid criou irreverentes
puxadores e maçanetas para a FMN Martinelli.
O evento foi estruturado em um fio condutor inédito na instalação
gráfica de Flavio Lucchini, "Telling a Story": o design contado em
prosa com a sabedoria de grandes arquitetos e pensadores.
Aqui, as smestesias ganham espaço, envolvendo os visitantes.
Um dos destaques é o "new desire", apresentado pela Lixil.
Trata-se de uma fusão da tradição cultural japonesa com a mais
alta tecnologia, propondo uma nova perspectiva na qual o corpo
humano, espaços de convivência e a tecnologia são tratados
como um só. Na definição da empresa, "mais do que um estilo
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aroma. "Trata-se de um espaço impregnado pelo aroma do café,
que também propõe imagens. E tudo construído com base em um
simples elemento: a cápsula de Nespresso."
Primeiro piso, a sensação: uma instalação dinâmica e luminosa
em que as cápsulas funcionam como pixels. Segundo piso, a
degustação: um grande balcão oferecendo o blend de seu agrado,
em uma xicarazinha de plástico idêntica à tradicional de vidro
acompanhada por um biscoitinho saboroso; e uma grande mesa
coletiva para descansar, conversar e aproveitar o seu Nespresso.
Para quem é Nespresso Club Member, um lounge reservado.
Para quem é aficionado pela marca, lançamentos: as máquinas
Maestria e Gran Maestria, um mix de design com engenharia que
se propõe a oferecer a expenência de um barista no conforto de
sua casa. História muito bem contada e envolvente. Um gifting
perfeito.
Mudando de área, outra boa oportunidade para conhecer
novidades e tendências estava no Ventura Projects (www.
venturaprojects.com), na área industrial de Lambrate, o mais
recente design district de Milão. A proposta, concebida pela
Organisation in Design, é trazer criatividade, qualidade,
experimentação e conteúdo - como todos os distritos. Entre tantos
conceituados designers e estúdios apresentando seus projetos, lá
estava o espanhol Jaime Hayon. Considerado pela revista Times
como um dos 100 criadores mais relevantes da nossa época e
pela Wallpaper Magazine o criativo mais influente da década, seu
trunfo é trafegar pela arte, decoração e design, criando móveis,
produtos, interiores, esculturas, instalações e efetivando parcerias
para marcas como Camper Shoes, Baccarat, Faberge, Swarovski,
ressignrficando-as com precisão e ousadia.
No Spazio Hayon, além de poder conversar com o designer - que
faz toda a diferença em uma exposição -, os visitantes conferiram
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em banho, é algo que vai liberar um novo horizonte nos desejos
humanos". Eu coloquei a mão na espuma dentro da banheira e
tudo. Se você não o fez, vale conferir do que se trata, e ficar tentado
com este novo desejo: www.lixil-milano.com.
Produtiva a visita ao showroom de Balenciaga - uma profusão de
formas e cores que causa rebelião nas ideias convencionais. E
interativa a passagem pelo The Fiction Hotel (www.thefictionhotel.
com), um projeto de hospitalidade virtual inspirado no cinema,
estimulando todos os sentidos em ambientes planejados para
que cada um pudesse se transformar em ator e espectador de
um filme, com suas cenas e cenários dispostos de forma a criar
situações ilusórias de ação e ficção.
O objetivo, "evocar o espectro completo da emoção humana:
distrair a mente, dar esperança em momentos de desconforto,
fazer rir..." criando uma linguagem paralela à da hospitalidade
hoteleira, em uma expenência envolvente, durante o evento e no
pós-evento também: um e-mail de agradecimento "esperando
que a visita tenha sido fonte de inspiração e de novas ideias".
Entre as iniciativas corporativas na Tortona, duas merecem
destaque.
O Heineken Open Design Explorations Edition 1, The Club.
O espaço foi uma cocriação de 19 designers de 4 cidades: Milão,
Tóquio, São Paulo e Nova York, com a ajuda de 100 clubbers
de mais de 20 cidades - um open design exploration para um
projeto único de night club futurista. Poderia resumir assim:
uma balada descolada, aberta para todos a partir das 13h; na
entrada um "vale-cerveja" que você troca por uma garrafinha de
alumínio; alguns comes, DJ o tempo todo, espaços interativos.
Porém, tudo é Heineken, em um ritual de marca impecável das garçonetes gigantes com sapatos de salto de origami ao
balcão cibernético, passando pela cenografia, pelo painel de
recados com tinta fluorescente e pelo
som da MassiveMusic, o parceiro que
cuida da estratégia musical da marca
internacionalmente. No conjunto da obra,
trata-se de uma desconstrução artística
das experiências e dos rituais de pedir
uma bebida, explorar o entorno, dançar,
descansar e fechar a noite. Vale conhecer
o case completo: http://www.massivetalent.com/cases/heineken-open-designdocumentary.
Outra expenência ritual bem estruturada
foi o Nespresso Taste Code.
Espaço multissensorial criado pelo
arquiteto Piero Lissoni, este container de
dois andares capta os convidados com
aromas e emoções do café Nespresso
em um ambiente muito acolhedor e
estimulante.
"O Taste Code é um duplo código de
marca: sabor e visão", explica Lissoni,
pois a marca é um ícone de design è de
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seus sketches, as inspirações e os protótipos de vários dos objetos
que estavam expostos. Tudo próximo, acessível, tocante.
Da Tortona para o Museu, experiência ínstigante foi a do MOST,
no Museo Nazionale delia Scienza e delia Tecnologia, com a
curadoria da Tom Dixon, empresa bntâmca de soluções em
mobiliário e iluminação.
Nomeado um epicentro para refrescar as ideias em comunicação,
alimentação, cultura, design e a revolução industnal digital,
abarcava entre os expositores Lorenz, Flux (com a sua premiada
cadeira), Resident e Objekten. E, entre o Pêndulo de Foucault e a
Santa Ceia de Da Vinci, mais ntuais corporativos.
Como o de Nívea, que apresentou "La Cura", definida como
um verdadeiro antídoto visual da proposta do Salão do Móvel.
Primeiro, uma convencional exposição com folhetos e produtos
Nivea, culminando com um bowl transparente onde os visitantes
podiam se servir à vontade de latinhas azuis. O gift era apenas
um começo de conversa; na sequência vinha um convite, feito na
frente de uma escultura de anjo toda de algodão e plumas, para
assistir a uma performance de 15 minutos. Tudo tão delicado e
suave... Aceitei. O espaço dispunha de palco circular e cadeiras
"Spade", da jovem designer bntânica Faye Toogood, com
encostos cunosamente forrados com tecidos, representando
proteção. A sonoplastia terapêutica e a iluminação reconfortante,
produzida com a parcena da Kite & Laslett, buscava o aconchego
maternal reconfortante. Então duas performers percorreram todas
as cadeiras em movimentos mecânicos e calculados oferecendo
uma colherinha de doce, qual elixir reenergizante para o corpo e
a alma - um projeto Underkitchen, de Francesca Sarti, fundadora
do coletivo de food design Arabesci di Latte. No ar, essência dos
perfurnistas 12.29, criada para captar a essência da cor branca
no olfato. No palco, uma atriz movimentava as mãos de forma
suave modelando bolinhas, que na sequência foram servidas aos
espectadores em pequenas bacias hospitalares da marca bntânica
Falcon. Alguns cheiraram, outros pensaram que era para comer.
Mas era para modelar, cnar algo que refletisse o seu humor e sua
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alma naquele momento. Chamadas de
"las curas", ou as curas individuais, estes
objetos eram carinhosamente recolhidos,
de mão em mão até chegar às mãos da
atriz no centro do palco, que os colocava
gentilmente no palco, ao lado dos demais
objetos que outros espectadores já
haviam desenvolvido. Além de um nto
de marca, tratava-se de um envolvente
coletivo artístico. Na saída, entregue
em mãos, o catálogo da exposição
com toda a inspiração e construção do
projeto, destacando as intenções de cada
parcena. O prefácio de Max Fraser lapida
a proposta de trazer a calma, meditação
contemplativa e o ritual cerimonial para
o caos e a correna das novidades e
tendências que o clima de Milão propõe.
Luz, som, performance, sabor, escultura e aromas criando
vínculos e gerando relacionamentos entre pessoas e marcas:
cinético e soberbo.
Entre outras criativas intervenções no MOST, a Cartier apoiou
seminários sobre design (Talk Creative Talentes) e a Tumi,
estreante no evento, trouxe Passagio, uma instalação com filme de
Thomas Zanon-Larcher e direção de Jules Wnght, apresentando a
nova coleção de malas com texturas multifacetadas do designer
Dror Benshetnt, integrada em uma históna intngante e dramática.
No roteiro de eventos, ações também para grupos fechados,
promovendo a integração entre marcas, designers e arquitetos em
viagens para Veneza, jantares em hotéis sofisticados e palestras
com celebndades do meio.
Para os verde-amarelos, um ponto de encontro foi o Brasil S/A,
lounge brasileiro de design e decoração instalado no Pallazo
Giureconsulti. Espaço de integração, propõe o relacionamento
e o intercâmbio entre empresas e profissionais da arquitetura,
decoração e artesanato do Brasil para o mundo. Na área de
exposições, projetos como o "Renda-se ao Brasil", em que
designers relêem uma peça de renda; e a exposição "Fronteiras",
da Revista Casa Cláudia, um paralelo entre design e arte, com a
participação de Marcelo Rosembaum.
Sem contar a Tnenalle, que apresentou o Design Dance,
espetáculo em que os objetos flutuavam em cena, entre outros
tantos espaços, showrooms, stands, lojas, vielas e cantinhos que
merecem ser visitados e podem servir de inspiração. É como
dizia Ludwig Mies Van der Rohe: "Deus está nos detalhes"; e em
Milão, é só ficar com os sentidos despertos para poder captá-los.
Tem muita moda, tendência, estilo. Muito arquiteto, muito
designer, muita marca. Mas quem realmente marcou foi quem
ofereceu condições de envolvimento, de geração de vínculos, de
compreensão de valores. Finalizo com a reflexão de João Batista
Vilanova Artigas: "Admiro os poetas. O que eles dizem com duas
palavras a gente tem que exprimir com milhares de tijolos".
Dio mio! Ma que bello é o gifting! •

Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 473, p. 66-70, jun. 2012.

