
design

Ela é uma força da natureza. Nos três dias que passou conosco, no
mês passado, a espanhola de Oviedo – radicada na Itália há mais
de 25 anos – impressionou a todos com sua vivacidade, seu vi-
gor, foco e comprometimento. Junte-se a isso um talento ímpar e
fica clara a razão do sucesso que Patricia Urquiola faz na cena mun-
dial do design – especialmente em Milão, durante o Salão do Móvel,
quando suas criações se destacam em meio a uma enxurrada de
lançamentos. Extremamente versátil, a arquiteta e designer tem um
espectro de atuação muito amplo, sendo capaz de passar de um
produto pragmático e quase severo a outro profundamente rico e
elaborado – tudo sem perder a “marca” Urquiola. O segredo, além
de uma desenvoltura natural, está na experimentação constante que
embasa seu trabalho e na liberdade com que aborda seus projetos.
Diretamente da redação, Patricia nos falou sobre esses e outros temas

porWinnie Bastian • retrato faBio lovino/divulgação
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Você é espanhola, mas estudou e construiu sua
vida profissional em Milão. O que levou a essa
decisão?Gosto de me colocar fora da zona de
conforto. Quando eu já estava nametade dos es-
tudos de arquitetura [na Universidad Politécnica
de Madrid], decidi ir embora e quase precisei
recomeçar, porque a Espanha não fazia par-
te do Mercado Comum Europeu e a mudança
de universidade era muito complicada. Mas es-
tava convicta, serena... Em Milão, era natural
estudar arquitetura e design juntos [no Istituto
Politecnico di Milano], tínhamos professores de
muito valor como [Marco] Zanuso, [Achille]
Castiglioni, [Tomás]Maldonado, que eram ar-
quitetos, mas faziam design. Portanto, saí da
faculdade com duas profissões, e isso foi um
presente impressionante.
E o início da sua carreira, como foi? Abri o es-
túdio em 2001, porque queria entrar no novo
milênio com umnovo projeto de vida. E, ali, tive
enorme ajuda de Patrizia Moroso, esta gran-
de mulher que se move no mundo do design

com liberdade, paixão e cultura. Ela me deu a
oportunidade de me expor ao público – todo
criativo necessita de alguém que acredite nele.
Depois há tantas outras empresas ótimas, co-
mo Molteni&C, B&B Italia, Flos, Rosenthal,
Baccarat, indústrias de vários cantos do mundo.
E, mais recentemente, a Haworth e a Cassina.
Você trabalha muito próxima às indústrias, mas
em alguns momentos as suas criações têm
elementos artesanais ou que remetem ao ar-
tesanato. Como vê essa relação? Tem gente
que identifica a minha pessoa com a parte do
meu trabalho mais ligada ao artesanal, porque
lhe agrada, ou porque ali encontrou uma ino-
vação no modo de lidar com esse universo do
artesanato. Mas eu também trabalhei intensa-
mente com técnicas e processos absolutamente
industriais. Algumas vezes acontecem belas
passagens entre uma pesquisa industrial e uma
artesanal, o que me diverte muito.
A experimentação parece ser uma parte impor-
tante do seu trabalho. É comum os clientes me

O calor do décor de Patricia Urquiola
pode ser conferido em alguns de

seus mais recentes projetos

design

IGNIV (2016) • St. Moritz, Suíça
O nome deste restaurante – que significa “ninho” em

romanche, uma das quatro línguas oficiais da Suíça – inspirou
o projeto de decoração. A ideia de acolhimento é obtida
pelomix demateriais, comomármore, tecido, couro e

madeira. A refinada combinação de cores – ocre, pink,
salmão e cinza – traz aindamais personalidade ao espaço,

localizado no interior do hotel Badrutt's Palace.

rooMMateGIULIa (2016)
•Milão, Itália
Os interiores deste hotel
remetem à cidade deMilão,
sua arquitetura e seus elementos
culturais. Os quartos evocam
espaços domésticos
tipicamente italianos, mas
com um toque vintage –
e umdécor caloroso,
perfeito para fazer o visitante
se sentir em casa.

VILLapLINIaNa (2016) • Torno, Itália
Num palazzo do século 16 àsmargens do Lago de Como,
este hotel pertence ao grupo do Il Sereno, totalmente projetado
por Urquiola a cercade 1 kmdali. Neste caso, a espanhola
foi chamada para trazer sua abordagem arejada à villa
– respeitando a arquitetura histórica, trocou os pesados
móveis de veludo vermelho por peças leves e atuais.

FeLtrI •Gan
Neste tapete, formas

geométricas se
intersectam, criando

a sensação de
movimento
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proporem: “Nós temos essa técnica, esse produ-
to, e pensamos que você nunca trabalhou com
isso, mas achamos que aborda tudo com liberda-
de e vai ter empatia conosco. Vamos encontrar
umnovo caminho com você”. Permanece demim
essa atitude experimental, de pessoa aberta a um
percurso empático, embasadona comparaçãodos
materiais, das empresas – isso me deixa extrema-
mente honrada. Talvez se veja um fio condutor
naminha alegria pelos objetos, nas cores, mas, no
fim, não existe um fil rouge formal muito preciso,
e, sim, essa vontade de fazer pesquisa.
A sustentabilidade é um tema que lhe interessa?
Acho importante essa conversação sobre pro-
cesso e sustentabilidade com os fabricantes,
de como entender os materiais, de como usar
melhor – ou reutilizar – as coisas. Na Moroso,
por exemplo, tínhamos a poltrona Antibody,
com uma estrutura metálica e um estofamen-
to que se abria em pétalas. Um ano depois de
eu concluí-la, Patrizia Moroso queria uma peça
para outdoors, e me perguntou: “O que podemos

fazer de diferente?” Às vezes eu acho que pen-
samos demais no novo. Então sugeri: “Por que
não pegamos a estrutura da Antibody? É de aço,
perfeitamente pensada para espaços externos.
Mas, dessa vez, façamos com um fio trançado,
como naquelas cadeiras de espaguete dos anos
1950, só que com um efeito tridimensional”. E
assim nasceu a Tropicalia – na época, eu tinha
viajado ao Brasil, por isso o nome. O tema das
mutações, em minha opinião, é muito sustentá-
vel, pois faz a empresa pensar sobre os caminhos
que já conhece e nos quais se saiu bem.
Qual tipo de projeto você ainda não fez e gosta-
ria de fazer?Não me levanto de manhã e penso:
“Nossa, tem essa coisa que gostaria de fazer...”.
Não funciono assim. Existe uma ambição saudá-
vel, de todas as pessoas que fazem as coisas com
paixão,mas não é nada restrito.Não devemos fo-
car os big goals: “Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”. O caminho é colocar uma gran-
de energia [nas coisas que se faz] e não ter medo,
explorar aquilo que se tem emmãos.

Adiantamos algumas das
criações assinadas por Patricia

e que serão apresentadas
no Salão de Milão este mês

GardeNLayers •Gan
Uma viagem à Índia inspirou
Urquiola a desenhar esta
coleção, composta por
tapetes, colchonetes,

almofadas e rolos para
uso outdoor – trata-se da
primeira safra da série
Gan Spaces pensada

para outdoors

LarIaNa • Agape
Nas versões oval e
redonda, esta pia se
destaca pela posição
excêntrica da cuba
em relação ao apoio
– ummonolito que
pode ser completado
commesa de apoio
ou armário demadeira

soNar • Laufen
Arquitetura

minimalista e ondas
sonorasmotivaram a
criação destas pias e

banheira freestanding:
aos contornos clean

soma-se o tratamento
ondulado das

superfícies externas

NUez
• AndreuWorld
O objetivo era
trabalhar o plástico
da concha como
uma folha de
papel – a “dobra”
entre o assento
e o encosto
testemunha esse
conceito

MIscredeNza • Editions
Criado em conjunto com Federico Pepe,

este aparador de vidro laminado com
estampas impressas em silk-screen é um

contraponto ao armário Credenza,
lançado pela dupla no ano passado e feito

com vitrais executados àmão
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GeNder • Cassina
Composta por camadas com texturas
e cores contrastantes, esta poltrona
pode adquirir um caráter maismasculino
ou feminino de acordo com as cores
escolhidas – daí o nome da peça

UrkIoLa •Georg Jensen
A interseção de dois sólidos
com superfícies texturizadas dá
forma a esta coleção de bowls,
vasos, jarras, castiçais e bandejas
em variados tamanhos

2016

design

Fjord •Moroso
Umpedaço de concha domar, quebrado e

suavizado pelas ondas, inspirou Patricia Urquiola
a criar esta poltrona, cujo longo corte alude às

enseadas das costas nórdicas

2002

shIMMer •Glas Italia
O destaque destamesa é a utilização do vidro
com um acabamento iridescente, cujas nuances
vão semodificando conforme o ponto de vista

2015

A designer elege as dez
peças mais representativas entreas suas criações
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caboche • Foscarini
Umbracelete de contas foi o ponto
de partida para a concepção
do pendente composto por esferas
de PMMA (polimetilmetacrilato)
e difusor de vidro
brancomatte

2005
chaseN • Flos

À semelhança do tradicional mexedor de
bambu usado na cerimônia do chá, esta

luminária pendente é formada por delicados
filamentos – que podem ser ajustados pelo
usuário, mudando o shape da peça, demais
compacta e oblonga amais aerada e leve

2007

crINoLINe
• B&B Italia
Com um formato
que remete às
armações ocultas sob
os vestidos no séc. 19,
esta poltrona chama
atenção também
pelo desenho
floral do encosto

tropIcaLIa •Moroso
A estrutura geométrica de aço tubular

facetado recebe uma trama de
cordas coloridas de plástico,

resultando em umefeito tridimensional

beNd • B&B Italia
Comdesenho irregular, o sofámodular parece um

monolito que teve algumas partes subtraídas,
depois foi arredondado emoldado. As costuras

evidentes ressaltam o design e omovimento

2010

2014
jeLLIes • Kartell

Uma ampla linha de tableware
feita de PMMA. Cadamodelo tem

umdiferente padrão orgânico
influenciado pela natureza,
lembrando as formas que

antigamente eram usadas para
fazer gelatina

2008
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