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SALÃO DO MÓVEL DE MILÃO
Análises e novidades do Salão do Móvel, por Amelia Valletta
Notícias e análises sobre a edição de 2009 do Salão do Móvel de Milão
POR AMELIA VALLETTA

O Salão do Móvel de Milão e o ainda melhor Fuorisalone se
cristalizam como uma sequência de imagens gravadas nas
mentes dos espectadores, as linhas mestras que
contribuirão para redesenhar o próximo cotidiano. Produtos
inovadores, mostras temáticas, experimentos com
materiais, momentos de reflexão e conceitos futurísticos
estimulam o debate e oferecem um leque de antídotos
anticrise. Mas quais são os temas que influenciarão o
projeto de amanhã?

aU - Arquitetura e Urbanismo :: Design :: ed 184 - Julho
2009

Doze mil novos produtos. Nada mal em tempo de crise.

Projeto gráfico do livro Zazie no Metrô, da
Cosac Naify

Fruto do trabalho de tantas empresas e tantos designers
PINIweb :: 08/07/09

que, apesar do arrocho econômico, nos surpreendem com o
alavancar vigoroso. Revelam-se hábeis transformadores
entre ultramodernos e clássicos - e revolucionam esses

Senai-SP cria núcleo de negócios em design
Cosmic Leafe, luminária projetada por
Ross Lovegrove para Artemide

últimos para torná-los novos, surpreendentes, inovadores e
ricos de conteúdo. Às vezes excedem os limites em jogos excêntricos, ilusões cheias de
ironia que transmitem vontade de criar livremente até o limite da obra de arte, ainda que
controlem o experimento com um olho atento ao mercado, ao consumidor e às tendências
do momento.

aU - Arquitetura e Urbanismo :: Interseção :: ed 183 Junho 2009

Marisa Barda detalha as novas alturas de
Milão com seus arranha-céus
aU - Arquitetura e Urbanismo :: Design :: ed 183 Junho 2009

10 Unit-System: jogo de móveis assinados
por Shigeru Ban . 2008/2009

DE VOLTA AO BÁSICO
É o tema dominante da nova coleção do inglês Tom Dixon, nascida para demonstrar as
virtudes da longevidade, da resistência e do peso, da robustez e da honestidade no design.
"Sempre fui inspirado pela solidez que caracteriza os artefatos de engenharia militar,
densos de ciência e matemática, onde a durabilidade dos materiais e os processos de
produção têm uma importância dominante", explica Dixon. Sua coleção para 2009 fala de
utilidade e longevidade, valores oportunos neste momento.
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Neste ano foi dominante a recuperação de um design mais sério, menos sujeito às
mudanças do estilo ou da moda, mais determinado a re-encontrar o próprio espírito
originário, feito de inovação e de pesquisa. Antonio Citterio fala de sólida consistência e de
uma visão realista e vigorosa do habitar. Rodolfo Dordoni fala de dar mais valor à

+ notícias

normalidade, portanto, menos ilusionismo e estrelismo e mais utilidade e praticidade.
Logo, não mais quilômetros de sofás, cozinhas e armários embutidos que se assemelham a
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um hall de um hotel ou banheiros que simulam um completo spa. Belos nos catálogos mas
distantes da realidade de uma casa normal. Em tempos de crise, muitos produtores sentem
a necessidade de voltar à base, e o princípio de elaboração de projetos como o chamado
Supernormal, divulgado por Naoto Fukasawa e Jasper Morisson, torna-se um dogma. Não
mais grandes volumes, mas a ética da discrição. É preciso recuperar as proporções e
margens de venda, com interpretações adaptadas a qualquer situação.

08/07/2009

Igreja barroca é restaurada em São Paulo
08/07/2009

Projetos de construção de fazendas verticais
se multiplicam no exterior
08/07/2009

Senai-SP cria núcleo de negócios em design

SEMIÓTICA DIGITAL

07/07/2009

Estamos na era digital, e

Agência da Caixa em Curitiba recebe
etiqueta de eficiência energética do Inmetro

também o design se torna
digital. Em outras palavras,
significa que não somente a
tecnologia digital hoje
consente em transformar

Comprar...

rapidamente uma ideia em
um protótipo ou em um

+ vendidos

produto acabado, mas,
sobretudo, que está em
condições de influenciar os

softwares

Chips, as tigelas filiformes do estúdio Ilaria Marelli, produzidas com máquinas
de controle numérico e com acabamento manual

livros

TCPO 13ª edição
(CD-ROM)

processos criativos e a elaboração das linguagens.

R$330,00
em 3x R$110,00

E assim são definidos no tempo novos códigos expressivos, muito frequentemente
alterados pela natureza em toda a sua perfeição matemática. E eis que as estantes se
assemelham a virtuosos organismos marinhos, as luminárias descem do teto como densas
teias de aranha, sofás e tapetes de um look pixelado parecem gerados diretamente por um
site da internet, as mesas lembram vagamente um pulmão.

Construção Passo-a-Passo

De: R$100,00
Por: R$90,00
em 2x R$45,00

Entre os exemplos vistos no Salão, destaca-se a Cosmic Leafe desenhada por Ross
Lovegrove para Artemide, uma luminária cujo difusor é uma lâmina de metacrilato
transparente texturizado que lembra a forma de uma folha ou a membrana de um
microrganismo unicelular. Há, ainda, o sofá formado por módulos paralelepípedos.
Do-Lo-Rez de Ron Arad para Moroso, que une e intersecciona os mundos da arte, do design
e da tecnologia com uma linguagem vagamente pixelada. Até as tigelas filiformes do

Como Preparar Orçamentos
de Obras

estúdio Ilaria Marelli, que nascem da produção de objetos que combinam a produção
industrial digital (ou seja, com desenhos CAD e corte com máquinas de controle numérico)

R$65,00
em 3x R$21,67

com o aspecto do acabamento manual - realizada e dirigida pela própria artista, para obter
variações randômicas sobre a mesma forma.
O sucesso desses produtos passa por materiais de nova geração, das fibras inteligentes,
dúcteis, versáteis, prontas para enfrentar qualquer prova formal e estrutural. E o design
digital se aproxima cada vez mais do objeto de uso comum, compreensíveis e ligados ao
cotidiano.
ECONOMIA DE ENERGIA
Falar de sustentabilidade é práxis comum.
Entretanto, poucos sabem o que significa
exatamente. Nos pátios internos da

ABNT Aço

Universidade de Milão, uma grande

ARQUITETURA ASBEA Baixa

renda Caixa Caixa Econômica Federal

manifestação promovida pela revista Interni

concreto

CONCURSO design escritório Habitação

explica com 15 projetos de arquitetos,

Licitação

Minha Casa Minha Vida

designers, artistas e livres pensadores, que é

Projeto

possível habitar em edifícios mais saudáveis,

Vagas

Prêmio

SINDUSCON-SP sustentabilidade

em cidades menos poluídas, protegendo o
território. Existe uma Casa para sonhar como
aquela do arquiteto Mario Cucinella
(publicada em AU 180), já apresentada como
um experimento na Bienal de Veneza como
casa sustentável a baixo custo (100 mil

Selecione a ferramenta...

2

euros por 100 m ), de madeira com pintura
externa de TX Active, o princípio
fotocatalítico ativo da Italcementi para
combater a poluição.

As estantes assinadas por Daniele Lago seguem um
sistema modulável baseado em uma grelha de 36,8 cm de
lado, que pode ser rearranjado. Daí o nome do sistema,
pensado para cozinhas: Lago 36e8

E há o Diamante energia sem fim de Michele de Lucchi em colaboração com a Enel (empresa
nacional de energia elétrica italiana): uma esfera de 8 m recoberta por 38 painéis

Energia
Ti interessa l'energia alternativa? Scegli i
corsi di SRE. Chiedi info!
www.ScuolaRadioElettra.it

fotovoltaicos em silício cristalino. Servem para capturar os raios solares e produzem
energia suficiente para um pequeno condomínio.
Em resumo, tantas hipóteses para preservar a energia, a matéria e a inteligência do uso
comum do desperdício. No entanto, me pergunto, quanta energia e suor humano servirão,
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no fim do Salão, para demolir e mandar tudo para o lixo?
PÁGINAS :: 1 | 2 | Próxima >>
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O fórum da aU é um espaço livre para que nossos leitores debatam idéias. Use-o de forma adequada.
Mensagens ofensivas, impróprias ou que contenham palavras de baixo calão serão excluídas. Seus
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SALÃO DO MÓVEL DE MILÃO
Análises e novidades do Salão do Móvel, por Amelia Valletta
Notícias e análises sobre a edição de 2009 do Salão do Móvel de Milão
POR AMELIA VALLETTA

SÉRIE OU FORA DE SÉRIE
Esse é o título da mostra inaugurada
dia 20 de março na Trienal de Milão
com curadoria de Andrea Branzi, um
percurso que explora a relação entre
modalidades de elaboração de
projetos e posterior produção
extremamente diversas, que vão da

aU - Arquitetura e Urbanismo :: Design :: ed 184 - Julho
2009

pura experimentação até a
supersérie industrializada.
Arte, puro funcionalismo, pesquisa,

O sofá Do-Lo-Rez, de Ron Arad para a Moroso, com uma linguagem
vagamente pixelada

ironia, peça única, série limitada ou fora de série? As possibilidades são tantas e no Salão
mostram-se todas. Sabe-se que a partir dos anos de 1990 a linha de demarcação entre
design e arte foi reduzida e muitos artistas se aproximaram incisivamente do design,
gerando peças únicas para colecionar ou para expor no Moma. De fato, criar uma ligação
mais estreita com o mundo da arte parece encantar muitas grifes do design italiano.

Projeto gráfico do livro Zazie no Metrô, da
Cosac Naify
PINIweb :: 08/07/09

Senai-SP cria núcleo de negócios em design
aU - Arquitetura e Urbanismo :: Interseção :: ed 183 Junho 2009

Marisa Barda detalha as novas alturas de
Milão com seus arranha-céus
aU - Arquitetura e Urbanismo :: Design :: ed 183 Junho 2009

10 Unit-System: jogo de móveis assinados
por Shigeru Ban . 2008/2009

64

Jogo de equilíbrio em torno da função na mesa que pode incluir
luminária, revisteiro ou gaiola como terceira perna. Design do
estúdio francês 5.5

65

66

Luminária Tattoo, de Marco Merendi

O projeto Mezzoterra Mezzomare

(Meioterra Meiomar) expõe em uma obra única não numerada, seis diversos mares,

+ notícias

aqueles que Michelangelo Pistoletto e o artista Juan E. Sandoval pintaram em 248 cadeiras
laleggera (em português, "a leve"), desenhada para Alias por Riccardo Blumer.
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Na luminária Haaa!!! projetada por Starck e realizada pela Flos, as frases da artista Jenny
Holtzer fluem, brincando com o flash e intermitências sob o cristal, deformadas pelas suas
diversas lapidações. Uma verdadeira obra de arte em edição limitada por 90 mil euros,
mesmo que quem a tenha produzido pense diferente. "O design industrial responde a
critérios econômicos: preço e número de exemplares são determinados pela complexidade
e pelos custos produtivos. O único aspecto que talvez se assemelhe à arte é ser resultado
de um ato criativo livre", diz Starck. De opinião diferente, Giulio Iacchetti é porta-voz de
certo design democrático. "Quando o design se torna uma peça única, provavelmente não é
design ou talvez seja um projeto não acabado. O projeto industrial é em série."
Talvez, como dizia o filósofo Boris Groys, a prática contemporânea do design não é mais

08/07/2009

Igreja barroca é restaurada em São Paulo
08/07/2009

Projetos de construção de fazendas verticais
se multiplicam no exterior
08/07/2009

Senai-SP cria núcleo de negócios em design
07/07/2009

Agência da Caixa em Curitiba recebe
etiqueta de eficiência energética do Inmetro

voltada à produção de objetos funcionais, mas de eventos, de estados de ânimo e de
situações políticas. Não é mais tempo de pensar em produtos, mas de produzir ideias. Ou
talvez, como explica Marco Merendi, arquiteto da Fontana Arte especializado em luz, é
preciso produzir somente uma magia. "Magia", diz, "é fazer os adultos tornarem-se

Comprar...

crianças, fazê-los exclamar 'oooh' na frente de um objeto luminoso sem pensar por que.
Magia é a luz, desmaterializada, leve, intocável. Gostaria que os meus projetos se
assemelhassem a isso".
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softwares

livros

TCPO 13ª edição
(CD-ROM)

R$330,00
em 3x R$110,00

Construção Passo-a-Passo

De: R$100,00
Por: R$90,00
em 2x R$45,00
O projeto Mezzoterra Mezzomare
Amelia Valletta é arquiteta e designer, desenvolve atividades de pesquisa e consultoria em design, voltada principalmente às inovações de
produto para a competição no mercado. Fundou, em Milão, o studio Designtools (www.designtools.it) e colabora com centros de pesquisa em design.

Como Preparar Orçamentos
de Obras

É professora na Scuola Politecnica di Design em Milão.

R$65,00
em 3x R$21,67
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Università on line
5 facoltà, 11 corsi di laurea e sedi in tutta
Italia. Chiedi info
www.uniecampus.it/universita
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