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Cadeiras, mesas, sofás, luminárias, banheiras, escovas de
dente, mata-moscas, relógios, fones de ouvido, barcos, motoci-
cletas... A lista com os produtos que saíram da mente criativa de
Philippe Starck poderia preencher várias páginas. Entre design,
arquitetura e interiores, o francês já concebeu, ao longo de sua car-
reira, mais de 10 mil projetos. Mas números e dados burocráticos
são o menor de seus interesses. O design, para ele, tem o poder de
melhorar a existência, tornando-a não só mais funcional, como
também mais leve e divertida. Foi com essa filosofia, inventando
objetos artísticos, irônicos (até no nome) e de forte apelo emocio-
nal, que Starck alcançou fama de pop star e ajudou a colocar o design
no radar do cidadão comum, nos idos anos 1990. Hoje, continua a
empunhar a bandeira da democratização e se concentra, cada vez
mais, na forma como suas criações afetam a vida das pessoas. Em
entrevista à Casa Vogue, ele reflete sobre esses e outros temas.
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Acima, Philippe Starck; à dir.,
a poltrona Lou Read (Driade,
2011), cuja forma homenageia
Carlo Mollino e o design
escandinavo dos anos 1950.
Na pág. seguinte, no alto,
a cadeira Masters (Kartell, 2009),
criada com Eugeni Quitllet,
é outro tipo de resgate; logo
abaixo, o relógio Time Less
(Kartell, 2015), projetado com
Jonathan Bui Quang Da, rompe
com a materialidade
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Muitas expressões já foram usadas para lhe
definir: “Uma lenda”, “uma mistura extraor-
dinária de pop star, inventor maluco e filósofo
romântico”, “o Picasso dos anos 1990”... Como
você se definiria? Eu não moro em lugar nenhum,
sou invisível. Sou como o lençol branco de um fan-
tasma, no qual você pode projetar todas as imagens
que quiser – atrás do lençol, sou apenas eu mesmo,
todas as manhãs na frente de uma página branca
tentando inventar a vida que nós merecemos.
Você teve – e ainda tem – um papel crucial na
democratização do design. O que é design de-
mocrático para você? Dar peças de qualidade a
preços acessíveis para o maior número possível de
pessoas. Essa era a minha intenção 40 anos atrás:
quando comecei a atuar como designer, uma ca-
deira assinada era extremamente cara e dedicada
a alguns poucos felizardos. Ao longo de décadas de
trabalho, consegui tirar dois zeros do preço de uma
cadeira. Quando você divide o preço por 100, muda
radicalmente o conceito.

Você já criou projetos para áreas tão diversas
– mobiliário, iluminação, eletrônicos, roupas,
acessórios, barcos, embalagens, interiores...
Existe algo que você gostaria de ter projeta-
do e ainda não teve oportunidade? Eu tendo a
produzir cada vez menos matéria – odeio a mate-
rialidade – para focar cada vez mais em ações. A
matéria é viscosa, vulgar, gruda no sapato, nos priva
de ascender. Tentei, toda a minha vida, transcen-
der a matéria, torná-la expressão de um sonho, uma
visão, uma utopia. Felizmente, qualquer projeto
é primariamente um projeto abstrato, uma ques-
tão que precisa ser respondida. E isso se aplica a
todas as dimensões. Resolver o problema de criar
uma cidade é exatamente a mesma coisa que resol-
ver o problema de criar uma escova de dentes. O
design, a aparência estética não importa, só o con-
ceito é importante. O julgamento estético se tornou
completamente obsoleto, senão perigoso, quan-
do é usado para vender porcarias. Eu recuso o “Sr.
Starck, o que o senhor faz é tão bonito”... Não, o que
eu faço não é legal – faço coisas que funcionam, é is-
so. Sou um funcionalista da era 2.0.

Pouco prática, mas
de grande apelo
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E como é o seu processo criativo? Sempre tra-
balho sozinho na frente da minha mesinha – se
possível, com uma vista que me agrade (em fren-
te da água ou do verde), meu lápis e meu papel de
desenho. De lá, posso fugir para o meu mundo. Na
verdade, tenho dois mundos – o do dia e o da noi-
te. Meu universo diurno não é muito empolgante.
Eu não sou muito engraçado nem muito inteligente.
Certamente, minha vida tem algo de incrível, mas
ainda é só uma vida. Já a noite é incrível. Hoje sou
tentado a dizer que minha vida real está nos meus
sonhos: visito lugares que nunca existiram, respiro
brisas desconhecidas, luzes estranhas brilham so-
bre mim, falo com pessoas que nunca vi e atravesso
cidades inefáveis. Essas noites talvez sejam o meu
centro, a fonte da minha imaginação, da qual nós
somente podemos ver uma versão debilitada pela
luz do dia e a fraqueza da matéria.
Você escolhe seus clientes? Como é sua rela-
ção com eles? Nós recusamos 90% das propostas
que recebemos. E quando tenho alguma nova visão,
um novo território para explorar, contato parceiros
potenciais para explicar essa visão. Mas, nos dois
casos, a coisa mais importante na vida é o amor. Eu
só trabalho com amigos: meus parceiros são meus
amigos ou se tornam após trabalharmos juntos – o
resultado do projeto vem diretamente dessa relação.
Você tem a capacidade de transformar obje-
tos banais, como um espremedor de limão, em
produtos especiais. Qual é o seu “segredo”, se

À dir., a família
de luminárias Ether
(Flos, 2015) tem
corpo “etéreo e
imaterial” e difusores
cambiáveis; mais
à dir., Alfie Funghi
(TOG, 2014),
conjunto de mesinha
e banco para uso
infantil; e, abaixo,
a partir da esq.: na
cadeira Pat Conley I
(XO, 1985), as pernas
são criadas com o que
poderia ser o encosto
da peça; a cadeira
Broom (Emeco,
2012) tem formas
essenciais e uso de
materiais reciclados;
e o espremedor Juicy
Salif (Alessi, 1990),
um ícone do design
emocional, aqui
em versão especial
de 25º aniversário
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é que ele existe? Não me interessa o design ou a ar-
quitetura por eles mesmos: eu só me importo com
o efeito que as minhas criações podem ter nas pes-
soas. Sempre falo de alguma outra coisa [por meio dos
produtos]. E, portanto, minha “tribo sentimental” é
capaz de receber as mensagens, o cenário que está
por trás, e não apenas ficar grudada à materialidade.
Que papel tem o humor nos seus projetos? O
humor é o melhor sintoma da inteligência humana.
Há quem diga que o bom designer é capaz de
captar os desejos e as necessidades das pes-
soas antes mesmo de elas terem consciência
sobre eles. Você acredita que o seu trabalho
antecipa desejos e necessidades? Minha na-
tureza levemente autista não se interessa muito
pela grande informação, por grandes ideias, já que
elas são muitas vezes pervertidas e não têm pure-
za, pois são oriundas do consciente. Sempre me
alimento com as nanoideias, aquelas que vêm do
inconsciente. Não saio, não vou a restaurantes ou
ao cinema, não vejo TV – vivo sozinho com mi-
nha esposa e minha filha caçula em nossa coleção
de “meios do nada”. Meu interesse em viver fora
de tudo é permitir que os elementos e pedaços de
informação que recebemos diariamente sejam de-
cantados. Meu único talento, desde que nasci, é ser
uma espécie de analista inconsciente.
Você está projetando os interiores de um
grande empreendimento a ser construído em
São Paulo, o Complexo Matarazzo [que con-
tará com arquitetura de Jean Nouvel]. O que
pode nos falar sobre esse projeto? Será a cidade
ideal, o protótipo para uma vida perfeita construí-
da com visão, poesia, criatividade e humor, bem no
centro do novo centro do mundo, que é São Paulo. l

Surpresa e ironia são
recursos frequentes na

obra de Starck – aqui,
abajur Bedside Gun (Flos,

2005); à dir., pendente
Zenith Sur La Lagune
(Baccarat, 2013), que

exibe alces de vidro
amarelo em meio ao

clássico chandelier; abaixo,
a mesa ampliável Big Will
(Magis, 2014) tira partido
dos rodízios para facilitar

sua extensão; e, mais
abaixo, a torneira Starck V

(Axor, 2014) utiliza vidro
temperado para exibir o

movimento espiral da água
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