O TEMPO DOS
CLÁSS|COS
As marcas de automóveis fazem-na.
as de brinquedos também, os estilistas sãaperiros nivso, então parque
não o DESIGN DE INTERIORES
RE TORNAR aa caminha das'
clinicas?
A: mamas mais conceituada:
edilanniosfielmente na sua versão
original, ou recriam os modelos mais
kóninos. e que afortunodameme

pertencem aos xeus catálogos.

que '
se da' ao luxo de abdicar, sobretudo
agora que exlamos todos imb uidos de
um espirito mvivalbta.

Estcéum,

'

'

'

Os clássicos nunca foram excluídos dos
caxàlogos d» grandes marcas de design a:
mobiiiario e iluminação que as dam a
glande difermça sem qu: HOJE n sua imagem
coincide com uma esléücaquc preenche lados
os requisilos
design dc inicnorcs: um «uni
maligno. um conforto visual. uma elegância e
uma aimção dada ao dclalhe que marcam ns
acluais lmdências no design.

A Zamrla. a Arñex, a Vcrpan. a Tacchini. e a
Gnhi sao os nomes das marcas qu:
invariavelmente leremosderefaremiarquanii)
falamos dos citamos do design de mobiliário
u: ilmninação. Há oulms. mas 35hs são as que
'
pa¡ nie uvu ua¡
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os protagonista¡ desra história sem, Achillc

Csliglioni, Carla Molina. Vcmcr Paulon ou
Enzo Mari. São are' ceno prrrrm cmlrmporâncus. Nasccmm emre 1920 v: 1930, ccomeçamm

a eriarerripiena fase emhrionáriadnqnevirin a

Mera "Havanna". mu:
Akruvdm Manim. hmm:

i

mpi-s- "Fmnm

mis Umas". ma:

lbmarhmltm. Vcrpm

Cllmlvlm "Unrrhnnm". 1947
Grau Mfimxvnun. (iu/n

sero Design Italiano comooconhzcznnshoje.
Fommlodos homens do seu lunpo. ecriadmes
com um senado de val forma visionário que a
sua obra ¡em a yavialidade. e a dose cena de
irreverência e elegância própriadas eiassicos.
Esvc ràmlo nao confirm as criacñcsdns mesure;
a uma vilrine imacuhda. e inalingívcl, dos
museus internacionais de design. anlcs as
coloca no ccnlm da nossa casa. ao alcance de
um projccio de docaração que ss elege como
aquela peça especial, com tados os ambuios
para valunzara espaco.
Vnlcnda-se da tradição z dos cmhacimcnlns
dos artesãos italianos, algumas desras criações
são reediladas até hoje crrr adição linúvada, e
com acahmnemus manuais, como faz a
Zanmla. Omras são reedilades com pequenas
variações de corou ocabamrrizo. numa
homenagem ao criador ea propria obra.
A marca de iluminação nscandinava verpan,

detentora de muito do lcgadode Vcmcr
Paulon. diz que um *clássico é um clássico
porqueicrrr sempre algo dc inovador'
Talvez por isso lcnha decido reediiar as
cadcims de 1970 'System l-Z-J' de Vem::
Paulon. Foram edilzdas cano passado, 402m5
depois da sua criação, eñéisao original.
A italiana Pallucco fez algo semclhanle com
o candeeim *Fumuty Moda' ck Mariano
Fommy Y Madxazo. O modelo nasceu da
inspiração do anrsra, habituado a ckamhular
emre a folograña, o rrroda. o arquilccmra e a
üwmnação.
Agora é reeditado na vcrsãoorigiml de 1903. e
nouim

com novos tecidos,

O novo Forluny fo¡ dada acnnheccr há maias
de um Ano em Milão. na úhima fcim do
mobiliário. Para us mais disuaídos. podem ter
sido nnunciado coma s mais reearie criação
da Pauueoc, mas na verdade é reodiçac de um
clássica com mais de um século.

Ou seja, quando fialamos dos clássicos,
esrarerrios a falar por

daiirricao

de criaçôcs
imerripcrais, e de que num jogo de resposm
uma peça
rapida, colocados lado a lado
de design contemporâneo o um clássico do
design dos anos so podem quxlimar-Ms:
Arma¡ quem leránascido primiriro?
›
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