
T
utto bene, para nós, falantes
de português, é uma expres-
são que dispensa tradução.
ParaoholandêsVictor leNo-
ble,porém,elaganhousignifi-
cado amplo. “Quando che-
guei aMilão, no começo des-

te século, sabia bem o que queria fazer, mas
não exatamente como. Além da sonoridade
quemeagradouede seruma formasimpáti-
ca de me apresentar, tutto bene atestava a
qualidade doque eu trazia na bagagem.Ain-
da hoje, uma seleção fresca do jovemdesign
belga e holandês”, diz leNoble.
Uma década depois, a iniciativa ganhou

credibilidade e consistência. Considerada
umadasprincipaisvitrinesdodesignprodu-
zidonosPaísesBaixos,Tuttobene, a exposi-
ção idealizada por ele, conta hoje com loca-
ção edata definidas: a ZonaTortona, duran-
te a concorrida Semana deDesign deMilão.
“Desde o início, meu objetivo era construir
umaponteentreosjovensdesignerseomer-
cado. Arrisco dizer que cheguei lá”, afirma.
“Considero importanteestimularavivên-

cia internacional dos jovens designers eMi-
lãoéopalcoporexcelência”,dizoempreen-
dedor, que, em abril, para comemorar os 10
anos do projeto, reuniu, em retrospectiva, o
trabalho de 27 profissionais – 17 novos e 10
antigos participantes, que desenvolveram
carreiras de sucesso desde então.
Uma seleção inspiradora, elaborada pela

críticadedesignAnnevanderZwaagepelos
designers Pieke Bergmans e Jacob de Baan,
combaseemquestõesatuaiscomosustenta-
bilidade e interação cultural. Mas também
liderançaevisãoempresarial. “Odesignnão
deveserapenasumabuscainterior.Hábitos,
vínculosourelaçõestambémpesam”,defen-
de o promotor holandês.

Comoacontece comRenateVos, que se sen-
teà vontadedesenvolvendoobjetos funcionais
e acessórios. Nunca de forma banal, seu traba-
lho caracteriza-se pela exploração de diversos
materiaise técnicas,quenãoraroconvivemem
uma só peça a fim de torná-la única. Produzir
surpresae, porquenão, estimularodesejo.Ca-
so de seus pendentes, obtidos com a combina-
ção de concreto e borracha de silicone. “A jun-
çãodessas substâncias, dandoorigema bordas
irregularese,emcertamedida,foradomeucon-
trole, celebra a fusão entremoles e duros.Mas,
mais que isso, se contrapõe à ideia de que um
produto feito em série deva, necessariamente,
ter uma aparência industrial.”

Ponto de partida. A Mesopotâmia, considera-

da o berço da civilização ocidental, foi o local
ondeaplataformagiratória para aproduçãode
cerâmicas foi inventada. Para outra das convi-
dadasdaexposição,adesignerSibaSahabi,des-
cendente de iranianos e alemães, razões sufi-
cientes para que a região fosse tomada como
ponto de partida para o desenvolvimento de
sua linha de vasos, não de argila, mas de feltro.
“ConsideroSibaumadesignerpoeta.Éapai-

xãopelo artesanatoepor suanatural imperfei-
çãoqueconduzseutrabalho.OsvasosdeEntre
Dois Rios – nome tomado em referência aos
RiosTigreeEufrates–sãoverdadeirasescultu-
ras e demonstram como povos de diferentes
culturaspodeminspirarunsaosoutros,colabo-
randopara a renovação eo enriquecimento ar-
tísticomútuos”, comenta leNoble.

Elaborada
simplicidade
Baseado em conceitos simples,mas consistentes,
design produzido nos Países Baixos reafirma
sua força em retrospectiva emMilão
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Lizan Freijsen, por sua vez, é um designer
fascinado pelos sinais de decadência que po-
voam nosso cotidiano. São manchas, fungos e
musgos, nunca reconhecidos como belos, me-
nos ainda como obras de arte; uma vez que, na
maioria das vezes, são os responsáveis por sua
própria destruição. Na visão de Freijsen, po-
rém, eles são referência. A ponto de gerar um
enorme arquivo de fotografias. Além deOran-
ge,umaimpactante sériedetapetesartesanais.
Peças produzidas com lã, de temática pouco

convencional, queexploramas três dimensões
do objeto. “As bordas irregulares suavizam a
convivência com os cantos ao longo dos quais
estamosconfinadosnamaiorpartedotempo”,
defende o designer, que, para Tuttobene, do-
tou a maioria das suas criações de vibrantes

tonsde laranja – emhomenagemaos trajes ofi-
ciais usados pela realeza holandesa.
ParaJoostvanVeldhuizen,tudooqueimpor-

ta é contar histórias. Se aproximar de formas
básicas e simples e ir além de seus limites. Bal-
ken,porexemplo,éumamesaparaáreasexter-
nas,mas nada a impede de tomar parte em um
interior. Tudo graças à sua estrutura elegante,
quecombinamadeiraeaço inox,econfereuma
dimensão arquitetural ao objeto.
O mesmo acontecendo com outra de suas

criações,obraseiroMikado,constituídodehas-
tes metálicas justapostas, formando um cone,
quesurpreendepor sua simplicidade–eefeito.
“Maisqueatual,umobjetoquaseindispensável
emtemposdeaboliçãodefronteirasentresalas
e terraços”, observa umorgulhoso leNoble.

01 BraseiroMikado, formado por
hastesmetálicas, de Joost van
Veldhuizen02 Pote de cerâmica
esmaltada emadeira, do projeto
TheWoodCeramic Furniture,
domarceneiro JonathanCao e
do ceramista KesemYahav03 AdesignerSiba Sahabi prepara
umde seus vasos de feltro04 Tapetes deLizan Freijsen,
inspirados em fungos emusgos05 Pendente de concreto e silicone
deRenate Vos06 MesaBalken, de
madeira e aço inox, assinada por Joost
van Veldhuizen07 Osmóveis da
coleçãoOpenMinde, de Jolanda van
Goor, servemcomo apoio ou assento
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