
E MILÃO VOLTA A SURPREENDER, PARA A FELICIDADE DOS DESIGN
LOVERS. DESTACAMOS, AQUI, 50 PEÇAS IMPERDÍVEIS QUE, EM
SINTONIA COM O MOMENTO DE RETOMADA, INOVAM NA FORMA,
NO CONCEITO OU NA TECNOLOGIA POR TAISSA BUESCU E WINNIE BASTIAN

LAYERS CLOUD CHAIR, DESIGN RICHARD HUTTEN PARA KVADRAT
Em comemoração aos 30 anos do Divina, a Kvadrat convidou 22
designers a criar peças únicas com este que é um de seus tecidos mais
icônicos. Em vez de usar o têxtil no revestimento, Hutten decidiu
utilizá-lo como matéria-prima em uma poltrona composta por
545 camadas, totalizando 840 m2 de tecido e quase cem cores

DIPTYCH, DESIGN LEX POTT
PARA NEW WINDOW
A análise detalhada de um determinado
material para chegar à sua essência
tem sido uma marca no trabalho do
holandês Lex Pott, que, nesta parceria
com a nova empresa New Window,
explora a madeira. Protegida
parcialmente por um adesivo de
borracha, a tábua recebe jatos de areia
que corroem as partes mais macias do
material (correspondentes aos anéis
formados nas épocas de verão),
gerando um desenho particular nas
nove peças que compõem a coleção,
como este biombo

BENSON, DESIGN RODOLFO DORDONI PARA MINOTTI
A solidez da madeira escura e o brilho do aço com acabamento
dourado se unem harmonicamente nestas mesas de centro (giratória)
e lateral com linhas simples, mas sofisticadas – tão Dordoni2

DESIGN DREAM

1

Em Milão, a primavera é tempo de chuva.
Sempre. Neste ano, porém, algo diferente aconte-
ceu e a costumeira pioggia deu trégua aos visitantes
da design week italiana, deixando, em seu lugar, sol e
céu azul. Bom presságio? Esperamos que sim. O fa-
to é que, após anos de crise, com as grandes marcas
focando seus lançamentos em reedições de móveis e
objetos históricos ou desdobramento de coleções já
existentes, agora se percebe uma retomada das em-
presas no investimento de novos produtos, alguns
deles realmente inovadores na forma, na tecnologia
ou em ambos. Aqui, publicamos as peças mais inte-
ressantes apresentadas no Salone del Mobile e nos
inúmeros eventos que tomaram conta da cidade en-
tre os dias 7 e 13 de abril.
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EAST RIVER, DESIGN HELLA JONGERIUS PARA VITRA
O mix bem temperado de cores e materiais (madeira, metal, couro e tecido), que caracteriza
o trabalho de Hella, é visível nesta peça, cujo desenho foi baseado em uma cadeira
desenvolvida por essa designer holandesa para o Lounge das Delegações do Norte, da ONU

SOFTER THAN STEEL, DESIGN NENDO PARA DESALTO
O aço se torna visivelmente flexível nesta coleção poética e
delicada criada pelo estúdio de Oki Sato: nos bancos (foto), por
exemplo, é como se parte do assento tivesse se curvado para dar
origem ao encosto. Uma cadeira, um mancebo e prateleiras de
parede completam a série

6PLANE, DE TOM DIXON
Nesta série de luminárias,
Dixon explora o uso do latão
em placas retas, enfatizando
o caráter geométrico das
peças, que podem ser
compostas por uma só
lâmpada ou várias, criando
uma espécie de chandelier
contemporâneo. Um
“exercício de minimalismo
expressivo”, define o designer

NUNO, DESIGN KENSAKU OSHIRO PARA ZANOTTA
Inspirado pelo trabalho dos seleiros, surge este simpático
banquinho, com assento removível que oculta um compartimento
porta-objetos. Todo revestido de couro, chama a atenção pelo
cuidado com os detalhes, costuras e demais acabamentos

4

7
5
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9

11
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SANTAMBROGIO,
DESIGN ANDREA
BRANZI, POR DE
VECCHI MILANO 1935
PARA DILMOS
MILANO
Renovar as formas
da prataria e dar
leveza a peças em que a
preciosidade da prata se
une à transparência
do plexiglass. Eis o fio
condutor da coleção
criada por Branzi
a convite da galeria
Dilmos Milano e
produzida em série
numerada pela De
Vecchi Milano 1935

DANDY, DESIGN RODOLFO DORDONI PARA RODA
O living vai para fora com esta coleção que traz sofás
para áreas externas, mas com o conforto típico dos
móveis indoor – o segredo está no estofamento com
tecnologia “total outdoor”: drenante, respirável e
resistente às intempéries

TUDOR, DESIGN KIKI VAN EIJK
E JOOST VAN BLEISWIJK PARA
MOOOI
A série de armários apresentada
pela empresa holandesa se
destaca pela combinação
particular de materiais: a
madeira aparece exclusivamente
na estrutura, enquanto o
fechamento é todo feito por
tecido de poliéster esticado
sobre as ripas

STEEL PIPE, DESIGN
SHIRO KURAMATA
(1934-1991), DA
CAPPELLINI
Pureza formal e
elegância extrema
caracterizam o carrinho
de chá concebido pelo
designer japonês
em 1968 e somente
agora colocado em
produção industrial

TOBI ISHI, DESIGN BARBEROSGERBY
PARA B&B ITALIA
Sem cantos vivos e apoiada sobre dois pés
assimétricos, a mesa de jantar redonda
assinada em 2012 por Edward Barber e Jay
Osgerby fez sucesso e agora ganha versão
menor, de centro, com tampo retangular
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13

16

14

15
BISAZZA WEARS EMILIO PUCCI, DA BISAZZA

Nesta iniciativa, detalhes de estampas históricas criadas
por Emilio Pucci foram traduzidos em mosaicos de cores

intensas produzidos com as pastilhas de vidro da Bisazza;
acima, reprodução de Collane, de 1971

DE NATURA FOSSILIUM,
DESIGN FORMAFANTASMA
PARA GALLERY LIBBY
SELLERS
Em seu mais recente projeto,
Andrea Trimarchi e Simone
Farresin exploram a lava do Etna
como matéria-prima do design.
Moldada, lixada e polida, ela é
combinada a outros materiais da
região, como o basalto e o vidro
lávico, e ao latão, em formas que,
como afirmam os designers,
rendem homenagem ao maestro
Ettore Sottsass

PANTOGRAPHE, DESIGN MICHELE
DE LUCCHI PARA HERMÈS
Na primeira incursão da marca francesa
no universo da iluminação, destaca-se
a luminária articulada da linha
Pantographe, que explora a expertise
da maison no trabalho com o couro –
este reveste não só o corpo da luminária,
mas também os cabos elétricos

MILANO, DESIGN PROSPERO RASULO PARA DEL TONGO
Cozinhas de cores vibrantes marcaram presença na feira
e nos showrooms pela cidade, como nesta linha da Del Tongo,
caracterizada pelo uso de traços puros
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DR, DESIGN STUDIO MK27
PARA AGAPE
Linhas orgânicas e dimensões
generosas definem a banheira
para duas pessoas pensada
pelos arquitetos brasileiros
Marcio Kogan e Mariana
Ruzante, do Studio MK27,
em sua primeira colaboração
com a marca italiana. “A ideia
foi criar um objeto amigável,
sensual e carismático”,
explicam os autores.
Nesta peça, discutir a relação
(o DR do nome) será um prazer

BANDAS SPACE, DESIGN
PATRICIA URQUIOLA PARA
GAN
Tapetes saem do chão e ganham
forma tridimensional ao revestir
sofás, pufes e chaises nesta
coleção apresentada pela
empresa espanhola do grupo
Gandía Blasco. As peças, que
exploram o uso de texturas e a
combinação entre cores neutras
e vibrantes, são intercambiáveis

M10, DESIGN PATRICK
NORGUET PARA CASSINA
Além do know-how em alta
marcenaria da empresa italiana,
a realização desta cadeira exigiu
investimento maciço em
pesquisa. O resultado é um
móvel que aparentemente flutua
sobre a delicada estrutura em
forma de “Y” invertido

DIAPOSITIVE, DESIGN RONAN E
ERWAN BOUROULLEC PARA GLAS ITALIA
Na série proposta pelos irmãos franceses, o vidro ganha a companhia
de dois elementos “quentes”: madeira maciça e feltro. “Os eixos
protegidos pela madeira afastam uma possível impressão de
fragilidade”, afirmam os designers. A coleção é composta por banco,
sofá, estante e dois tamanhos de escrivaninha

19
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LIQUID LUNCH,
DESIGN DRAGA & AUREL

PARA BAXTER
Os anos 1950 referenciaram as

criações de linhas elegantes
apresentadas pela empresa

italiana, caso da mesa Liquid
Lunch (na foto, com as cadeiras

Odette, também da dupla Draga
Obradovic e Aurel K. Basedow),

de madeira laqueada e com
tampo serigrafado à mão

ARTICHOKE, DESIGN
DAVID/NICOLAS PARA AGRESTI

O cofre, que normalmente guarda coisas belas
e de valor, aqui também foi pensado para ser uma peça

atraente e preciosa. Feita de nogueira, couro e latão banhado
a ouro 24 k, a criação de David Raffoul e Nicolas Moussallem

tem aspecto delicado, mas protege seu conteúdo
como os cofres convencionais, só que com

mais tecnologia: a abertura é feita por biometria.

HOKORE 06, DE
TOSHIYUKI TANI
O designer tira partido de uma
técnica tradicional japonesa
(Sensuji-zaiku) para dar origem
a uma luminária de approach
contemporâneo. Centenas de
tiras de bambu são curvadas e
dispostas de forma concêntrica
ao redor da fonte luminosa,
como pétalas de uma flor

OBERON, DE JANELLI & VOLPI PARA ARMANI CASA
Em colaboração com a marca italiana Janelli & Volpi,
a Armani Casa lançou sua primeira coleção de papéis
de parede. Destaque para o modelo Oberon (foto),
no qual leques em formato de concha são alinhados
geometricamente em um tecido de fibras naturais
tramadas com fios metálicos

21

23
24
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EQUILÍBRIO CRIATIVO
Um dos nomes que chamou a nossa atenção neste ano foi
o da dupla Doshi Levien (Nipa Doshi + Jonathan Levien),
que apresentou produtos com grande apelo estético,
como os tapetes Rabari (foto 25), lançados pela
Nanimarquina, e o armário Shanty (foto 26), criado para a
BD Barcelona. Neste último, um patchwork de superfícies
corrugadas homenageia a beleza das habitações
improvisadas das favelas na Índia. Conversamos com Nipa
sobre o processo criativo da dupla e outras questões:
Você é indiana e Jonathan é escocês. Como as
diferentes origens influenciam suas criações? Claro
que há um background cultural e existem muitas
referências ao meu país em nosso trabalho, mas acho que
o que mais influencia aquilo que fazemos são as nossas
habilidades. Jonathan tem uma atuação forte no que diz
respeito à forma, aos materiais e às tecnologias
produtivas, seu approach é industrial. Eu, por minha vez,
sou uma pessoa mais visual e sempre tento capturar o
feeling do projeto por meio de desenhos, colagens e
pinturas. Os tapetes Rabari, por exemplo, começaram
como pinturas em miniatura.
Artesanato e indústria: como vocês se relacionam
com essas duas vertentes? É empolgante o fato de
podermos trabalhar em ambos, e, para mim, eles não são
opostos, mas complementares – cada um traz seus
próprios desafios. No caso dos tapetes Rabari, eles são
totalmente feitos à mão, porque não existe outro jeito de
se fazer uma peça dessas. Mas quase todos os nossos
projetos combinam o industrial e o artesanal.
Este Salão do Móvel teve algo de diferente, para vocês?
Sim, esta foi a primeira vez que lançamos produtos para
quatro marcas distintas – B&B Italia, BD Barcelona, Hay e
Nanimarquina –, e isso foi muito bacana. Mas também
acho que tinha muita energia neste ano: parece que as
empresas estão se sentindo otimistas novamente,
experimentando, e isso é bom.

25

27_TO THE BENCH, DESIGN
JO NAGASAKA PARA ICHIRO
Um cesto de bambu é o ponto de
partida para a criação deste
banco. Apenas a fibra tramada
não daria resistência suficiente à
peça, mas, mergulhada na
borracha líquida, torna-se mais
forte e confortável. Prova de
que, sob intervenção correta,
técnicas tradicionais podem
gerar produtos inovadores

26
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28 29
STARCK V, DESIGN
PHILIPPE STARCK PARA AXOR
A água no centro das atenções:
a torneira de vidro cristalino deixa
aparente a espiral líquida que surge
com a abertura do misturador.
Detalhe: a parte de vidro pode ser
removida facilmente para limpeza
na máquina de lavar louça

RINGO, DESIGN ROBERTO
GIULIO RIDA PARA GALLERIA
NILUFAR
Na mostra organizada por Nina
Yashar, um dos highlights era esta
cômoda espelhada. Criação atual,
destaca-se pela aplicação de peças
vintage de vidro de Murano, dos
anos 1940 e 1950

TELA, DESIGN ZAHA HADID PARA CITCO
Ampliando a coleção iniciada em 2013,
a empresa italiana apresentou itens que
explicitam as possiblidades de modelagem
das pedras naturais, caso da estante Tela,
cujo desenho opõe a solidez do granito à
sutileza das formas curvas e em balanço

WIND, DESIGN GIUSEPPE BAVUSO PARA RIMADESIO
Leveza estética e inovação tecnológica nesta estante
modular de parede são resultados das pesquisas feitas
pela Rimadesio com o alumínio. Aqui, o diferencial é a
união entre os perfis verticais e as prateleiras, que se
fundem visualmente em linhas arredondadas

RIVAL, DESIGN KONSTANTIN
GRCIC PARA ARTEK
Pensada para uso em home
offices, esta cadeira giratória
honra o legado da empresa
finlandesa (famosa por sua
expertise no trato com a madeira
laminada desde os tempos de
Alvar Aalto), mas com desenho
absolutamente contemporâneo.
Disponível em duas versões, com
encosto alto e baixo (foto)
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CONE, DESIGN XAVIER LUST
PARA A LOT OF BRASIL
Apelo ecofriendly nesta cadeira
cuja forma remete a um inseto
que se equilibra sobre pernas
finíssimas. A peça já tinha sido
lançada em 2013, mas, agora,
tem a concha executada com fibra
de sisal e resina à base de água

ALTITUDE, DESIGN PHILIPPE
NIGRO PARA VENINI
Feitas de vidro de Murano soprado, as fruteiras
conquistam pelas cores e formas, que nascem
“de um jogo de contraste criado entre a base
potente, por suas proporções de peso e altura,
e a leveza e sutileza da bandeja”, nas palavras do
designer. Embora possam ser usadas
separadamente, juntas ganham mais impacto

ALICE, DESIGN PETRA KRAUSOVÁ PARA LASVIT
Uma flor de vidro em permanente desabrochar. Assim era a
instalação cinética idealizada pela jovem designer tcheca, na
qual o movimento das pétalas de vidro soprado evocava certa
sensação surreal, um quê de Alice no País das Maravilhas

SEGRETO, DESIGN RON GILAD PARA
MOLTENI & C
A escrivaninha reinventada: suspenso,
um módulo triangular oculta pequenas
prateleiras e gavetas para guardar
documentos e objetos importantes. Graças
a um sistema inteligente de travas, a tampa
inferior também pode fazer as vezes
de superfície de trabalho
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PINORAMA, DESIGN INGA SEMPÉ PARA HAY
Ainda um protótipo, o simpático quadro multifuncional

permite reunir espelhos, prateleiras, painel
para recados e porta-lápis, que podem ser

organizados de diversas maneiras

THE LAKE COLLECTION, DESIGN
RAW EDGES PARA GOLRAN
Inspirados pelo artista cinético Yaacov Agam,
a dupla Yael Mer e Shay Alkalay criou dois
tapetes com visual que se transforma
conforme o ponto de observação: visto a
partir de um lado, tem cores mais suaves,
mas, do outro, revela matizes vibrantes

SINE TEMPORE, DESIGN
GABRIELE CENTAZZO
PARA VALCUCINE
A Eurocucina, área do Salão do
Móvel dedicada ao universo das
cozinhas, mostrou que o uso de
madeira nesses ambientes é uma
forte tendência para quem busca
um décor neutro e quente. Este
modelo da Valcucine resgata
técnicas artesanais tradicionais,
como a marchetaria e o entalhe

37

38

40

NAMASTE, DESIGN JEAN-MARIE
MASSAUD PARA KARTELL
Após décadas, a gigante italiana do plástico
volta a investir no setor da mesa, com
a coleção Kartell in Tavola. Os pratos de
melamina desenhados por Massaud têm
traço suave e assimétrico que remete a
rochas achatadas, semelhança acentuada
pela paleta de cores naturais
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THE LINES, DESIGN EUN MYUNG SOH,
NO SALONE SATELLITE
A porta treliçada de madeira usada nas casas
coreanas tradicionais aqui é reinterpretada
com faixas elásticas coloridas: elas compõem
o fechamento de uma linha de armários em
que o principal trunfo está na simplicidade
construtiva com grande efeito visual

KEYSTONES, DESIGN
MINALE MAEDA
Reduzir o design de um móvel
a seus pontos de conexão – eis o feito
de Mario Minale e Kuniko Maeda.
Estas peças (em branco, na foto),
produzidas por meio de impressão
3D, são a essência da mesa: nelas,
se encaixam as hastes e o tampo
de madeira, encontrados
até em lojas de bricolagem

A.B.C.D., DESIGN ANTONIO CITTERIO
PARA FLEXFORM
Com apelo retrô, a poltrona encanta
não só pelo estofamento de couro
impecavelmente macio, mas também
pelas diferentes possibilidades de
posição graças a um movimento
mecânico patenteado pela empresa

POT.PURRI, DESIGN
3 DOTS COLLECTIVE
Modularidade e
customização são o cerne
desta linha desenvolvida pelo
jovem coletivo criado pelos
venezuelanos Anabella Vivas,
MiguelangelTroccoli e
Vanessa Redondo. Elementos
de concreto com pontos
imantados ligam-se a outros
metálicos e formam mais
de 50 objetos variados, de
bowls e centros de mesa a
luminárias e mesas laterais
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CAMADAS VISUAIS
A dupla Scholten & Baijings, formada pelos holandeses
Stefan Scholten e Carole Baijings, já é um dos grandes
nomes do design mundial. Em Milão, eles apresentaram
produtos para nada menos que sete empresas, sempre
explorando o uso de certos grafismos e texturas que os
próprios definem como sendo sua “assinatura”. O
talentoso casal falou com exclusividade à Casa Vogue:
As criações de vocês são facilmente reconhecíveis
graças ao uso de cores e texturas específicas. É uma
questão puramente expressiva ou existe alguma
outra razão para o uso desses elementos? Nossa
assinatura, em palavras-chave, é feita de cor, riqueza de
detalhes, camadas, transparência e combinação de
diferentes materiais. Usamos esses elementos para
transcender o anonimato da produção em massa, uma
das características mais essenciais do nosso estilo. Uma
marca pessoal é necessária: os objetos que resistem ao
tempo são sempre aqueles nos quais é possível ver uma
história, um jeito de trabalhar ou a expressão pessoal.
O feito à mão é fator primordial no processo criativo
de vocês. Poderiam explicar, em linhas breves, como
funciona? Fazendo modelos de papelão, conseguimos
chegar a novas formas. A tecnologia e o uso do
computador são úteis, mas não focamos nisso. O trabalho
com as mãos nos dá um feedback direto: a alça de uma
xícara pode parecer boa no desenho, mas se estiver fora
de proporção, no modelo de papelão isso é percebido
imediatamente. Não estamos preocupados com uma
noção glorificada do artesanato, mas, sim, com os
resultados surpreendentes que só são capazes de emergir
durante o processo de se fazer o objeto.
Contem um pouco sobre a linha Elements
[foto 45], que vocês criaram para a cristaleria
J. Hill’s Standard. Uma rica assemblage de elementos
gráficos e tons opacos é o que define esta coleção.
Nossa ideia era criar uma paisagem de estampas
em diversas camadas, e para isso usamos gravações
e texturas de diferentes profundidades e intensidades.
Queríamos dar uma interpretação completamente nova
ao típico cristal gravado irlandês.

45
(LOVE ME) TENDER, DESIGN
PATRICIA URQUIOLA
PARA MOROSO
Compacto sem ser pesado,
o sistema modular do sofá tira
partido da base levíssima,
espécie de palafita que faz
o conjunto aparentemente
flutuar. Dando flexibilidade ao
projeto, os encostos podem
assumir diversas configurações
e as pernas se passam por
mesinhas de apoio

TRACE COFFEE TABLE, DE TOM DIXON
Combinado ao desenho geométrico da base,
o vidro com finas listras impressas gera um
efeito moiré conforme o ponto de vista
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UMA NOVA ERADO DESIGN
Acabou-se o tempo em que o mercado
oferecia opções estanques de produtos, sem
a possibilidade de ajustá-los ao nosso gosto
ou necessidade. Entramos em uma nova era,
em que o usuário faz sua própria peça:
escolhe as formas, as cores, os materiais, e
ainda pode personalizá-la diretamente com
artistas ou artesãos de várias localidades. E,
o melhor, a valores acessíveis. Bom demais
para ser verdade? Essa é a proposta da TOG
– All Creators Together, nova marca de
móveis e acessórios fundada por ninguém
menos que Philippe Starck junto à brasileira
Grendene, cujo lançamento causou grande
alvoroço durante o Salão do Móvel de Milão.
“Trabalho pela democratização do design.
Precisamos da produção em massa para
elevar a qualidade e baixar os custos. Mas, aí,
cria-se o paradoxo: como ter móveis e
acessórios únicos a bons preços? A TOG veio
resolver essa questão, revolucionar o design”,
declara Starck. A marca já nasce com 21
famílias de produtos desenhados por uma
comunidade de designers internacionais
renomados – oito integrantes até o momento
–, como Sebastian Bergne e Sam Hecht, além
do próprio Starck. Cada item é oferecido com
alternativas de formas, tons ou acabamentos.
Pode, ainda, ser customizado por outra trupe
de criativos selecionados pela empresa: com
uma capa de tricô para o encosto da cadeira,
uma manta de feltro para o assento da
poltrona, uma estampa colorida na estrutura
de um banco... A nova grife, que abrirá sua
primeira flagship store mundial no segundo
semestre, em São Paulo, também criou um
aplicativo através do qual o consumidor final
pode usar livremente sua imaginação
para compor sua peça TOG, que será
entregue diretamente em sua casa. O céu
parece ser, mesmo, o limite.
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ALBERO, DESIGN GIANCARLO FRATTINI (1953-2004),
DA POLTRONA FRAU
Criada no final dos anos 1950, a estante giratória autoportante
agora é reeditada em versão fiel à original. Com ares de escultura,
a peça torna-se um ponto focal no décor

HAMPTON, DESIGN TOAN NGUYEN
PARA FENDI CASA
Pensado para o relax, o sofá tem estofamento
generoso e braços baixos revestidos de couro,
que, sem as almofadas, podem servir
como mesinha de apoio
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parece ser, mesmo, o limite.
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Ao lado, mesa infantil Vodo Masko,
de A. Maggiar, que se transforma em

máscara (acima) com o trabalho de
Carlotta Modica Amore e Matteo

Orlandi; e, à dir. e na pág. anterior,
abaixo, poltrona Oka Chic e mesa

com banqueta infantil Alfie Funghie,
ambas de Starck, customizadas

por Judith Van Valen (manta
de folhagens de feltro e capitonê)

A comunidade de
designers da

TOG, cada um
empunhando sua

criação, no
lançamento da

marca, em Milão;
da esq. para a dir.,
Sebastian Bergne,

Dai Sugasawa,
Kim Colin, Sam

Hecht, Nicola
Rapetti, Ambroise
Maggiar, Jonathan

Bui Quang Da e
Philippe Starck

sko,
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