
“Nenhum detalhe é muito pequeno.” A frase traduz a
filosofia de trabalho do francês Hervé Van der Straten, que co-
meçou desenhando joias e, nos anos 1990, ampliou sua atuação
para o universo da casa, criando móveis, luminárias e objetos
decorativos. O traço original e elegante, aliado a estudos mi-
nuciosos durante o desenvolvimento, resulta em peças – únicas
ou produzidas em série limitada – que são verdadeiras preciosi-
dades e fizeram seu trabalho admirado por interior designers do
quilate de Muriel Brandolini e Jacques Grange, além de colecio-
nadores de diversas partes do globo, como a estilista Diane von
Furstenberg. Mas o reconhecimento ultrapassa a esfera privada:

Design contemporâneo com estética avant-garde e proDução fiel
à melhor traDição Do artesanato francês. assim, hervé van Der straeten
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além de Van der Straeten ter sido nomeado Chevalier des Arts
et des Lettres pelo ministério da cultura da França, suas cria-
ções foram adquiridas pelo Le Mobilier national, que fornece
mobiliário para edifícios oficiais do governo francês. Apesar da
estética vanguardista, seus móveis e objetos normalmente são
executados artesanalmente e com materiais tradicionais, como
ébano, pergaminho e alabastro. Perguntado sobre a razão des-
sa escolha, ele responde, sem titubear: “não prezo a tradição
em si, mas a alta qualidade que as técnicas artesanais proporcio-
nam”. em entrevista a Casa Vogue, Hervé Van der Straeten fala
sobre carreira, processo criativo e sua última coleção.
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você começou com design de joias e partiu pa-
ra o mobiliário. como foi essa transição? o que
lhe despertou o interesse pelo universo da casa?
eu sempre quis projetar móveis, já desenhava al-
guns quando era adolescente. Mas as joias fizeram
sucesso já no início da minha carreira, por isso
investi nelas. no começo dos anos 1990, decidi ex-
pandir e desenvolver alguns objetos com as técnicas
de metal, que eu já usava na joalheria – comecei com
luminárias, depois vieram os espelhos e, então, os
móveis. Foi uma espécie de evolução, tanto em ter-
mos de escala quanto de materiais.
e como essa mudança de escala se reflete no seu
processo de criação? Como às vezes crio peças
muito intrincadas, elas demandam intenso estudo,
não só para ficarem bonitas, mas também para que,
como em uma escultura, não se veja como elas são
feitas – emendas, parafusos etc. Dedico muito tem-
po a essa elaboração precisa e ao trabalho com as
proporções. Costumo fazer uma maquete em escala
real para cada peça para ter certeza de que as pro-
porções estão corretas.
o que vem primeiro, quando você cria? a for-
ma ou o material? normalmente, começo com
desenhos, muitos deles. tenho um caderno que me
acompanha sempre – lá eu faço meus estudos e co-
loco minhas ideias, depois escolho as que eu mais
gosto. A maioria dos projetos tem início com os vo-
lumes e as estruturas, as formas, e aí, sim, elejo um
material que irá reforçar o conceito. Além do metal
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e dos diversos tipos de madeira [que costumam ser a
base das suas peças], gosto de completar com outras
matérias-primas, como pergaminho, pedras, laca,
plexiglass – que é recente, da última coleção.
ritmo e movimento são elementos recorrentes
em suas criações. como eles se manifestam na
sua criação? O movimento é o fio condutor do meu
trabalho, está presente em quase todas as minhas
peças, traduzido em assimetrias ou formas dinâmi-
cas, curvas, volumes dispostos randomicamente...
O ritmo também, porque costumo explorar a re-
petição – de elementos simples, muitas vezes, pois
assim é possível criar diversos tipos de volumes.
a arte e o design têm se aproximado cada vez
mais nas últimas décadas. como você se enxerga
nesse contexto? como designer, artista ou am-
bos? eu me vejo como um designer com a liberdade
de um artista. O fato de eu ter minha própria oficina
e a galeria é algo me dá muita independência do pon-
to de vista criativo. Além disso, a maioria das minhas
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peças é bastante escultórica, o que me aproxima do
universo artístico. Por fim, quando exponho minhas
criações na galeria, sempre abro espaço para artistas
contemporâneos, pois quero estabelecer um diálogo
entre o meu design e as obras de arte.
fale um pouco sobre o conceito que norteou a
sua coleção mais recente, Dissonances, de 2012.
nessa série, resolvi explorar o potencial dos ângu-
los, inspirado por alguns arquitetos, como Claude
Parent e Pier Luigi nervi, que fazia lindas estrutu-
ras de concreto nos anos 1960. Foi uma forma de
tirar partido dos contrastes em um nível além da-
quele que eu já costumo fazer normalmente. então,
o olho vai sendo conduzido de uma coisa para a ou-
tra. De certa maneira, é um tipo de música, em que
cada móvel ou objeto é como se fosse uma nota.
o interior design de seu apartamento foi fei-
to por você mesmo. como foi a experiência
de decorar a própria casa? Sou apaixonado por
mobiliário e arte contemporânea. eu queria algo
bastante neutro, um cenário suave para os móveis e
objetos que eu tenho. Lá, há um mix de peças de va-
riados períodos – algumas criações espanholas, um
espelho do século 17, mobiliário francês do século
18, clássicos de Le Corbusier, peças dinamarque-
sas dos anos 1960, luminárias de noguchi... É uma
ampla gama de períodos e diferentes estéticas. l
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