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Realização patRoCínio apoio



Éste é o Ano da Itália no Brasil, um momento para celebrarmos a grande contribuição dos imigrantes 

italianos para a sociedade brasileira. Como parte desta celebração, a associação objeto brasil 

organizou  – A Influência Italiana no Design Brasileiro, um conjunto de eventos 

planejado para debater e mostrar essa valiosa influência na nossa indústria e, especialmente, no 

nosso design. 

Herdeiros de uma tradição cultura milenar, os imigrantes italianos tiveram papel basilar na formação 

da moderna sociedade brasileira, especialmente nas regiões sul e sudeste. empreendedores, com 

grande capacidade de trabalho e de superar situações adversas pela criatividade e inovação, sua 

presença se evidencia nos mais diferentes setores da nossa economia e produção industrial, como 

bens de capital, equipamentos médico-hospitalares, eletroeletrônicos, moda, jóia, mobiliário, 

cosmética, vinicultura e gastronomia.

Design Oriundi mostra essa diversidade em um ciclo de três seminários, dois realizados em são paulo 

e um em Curitiba, e de uma exposição, em são paulo. os palestrantes e expositores são designers 

renomados, de origem italiana, descendentes de imigrantes ou que chegaram ao brasil há muito 

tempo, que contam suas histórias, debatem suas influências e mostram seus trabalhos.  os seminários 

e a exposição Design Oriundi têm o patrocínio do sebrae nacional e apoio do ied – istituto europeo 

di design e do senai são paulo design.

associação objeto brasil
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o brasil, um país de origem colonial e relativamente jovem, recebeu pessoas de todos os quadrantes 

do mundo, que vieram em levas e ocuparam diferentes espaços geográficos ou culturais. nossa 

cultura e nossa engenhosidade têm raízes em diferentes tradições culturais. apesar dessa 

multiplicidade de povos formadores, é imperativo reconhecer as profundas marcas da cultura 

italiana e do repertório de habilidades e de soluções que vieram na bagagem dos imigrantes da 

itália, entre elas, as que contribuíram para o surgimento e para a originalidade do design brasileiro. 

por isso, o Ano da Itália no Brasil é um bom motivo para pôr o nosso design em evidência. 

o design italiano é reconhecido mundialmente por sua excelência – por aliar o prático e o necessário 

ao bonito e ao prazeroso, por pensar soluções que atendem necessidades e desejos, que propiciem 

conforto e beleza. 

Além de bons artífices, os italianos demonstraram também ser bons mestres. não por acaso, sua 

influência foi muito além da oficina, da fábrica ou do círculo de imigrantes. no brasil, preocupados 

em formar as novas gerações e, assim, garantir a continuidade de uma tradição, participaram de 

grandes iniciativas educativas, como os liceus de artes e ofícios, criados em são paulo, Rio de 

Janeiro e salvador, instituições precursoras das escolas técnicas atuais, das escolas de engenharia, 

de arquitetura e, mais tarde, as de design, que vêm formando sucessivas gerações de proifissionais. 

A Exposição Design Oriundi reúne designers de origem italiana. apesar da origem comum de seus 

participantes, a exposição prima pela diversidade, com designers de diferentes tendências, estilos 

e filosofias de trabalho, que se dedicam a variados segmentos da indústria, atuando em estúdios 

individuais ou em parceria com outros designers, em escritórios de design ou, ainda, em equipes de 

grandes empresas. o resultado é uma boa mostra da influência italiana no design brasileiro.

fabíola bergamo
Joice Joppert leal

Curadoras exposição design oriundi
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                                curadOrIa
FabíOla bErgamO
JOIcE  JOPPErt  lEal



Alfio  lisi
toscana

Poltrona com estrutura em madeira de freijó, encosto e assento com tubo de metal e percintas de couro café.

Poltrona Leme – 2008
Alfio Lisi
Fabricada por Artífice Arte Design Mobiliário Ltda.
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Banco Tripé – 2011
Christian Ullmann
Oficina Nômade
Fabricado por Tiva Design em Bambu

christian  ullmann  + tânia  de  Paula
sicilia | Calabria

Banco estruturado por peças de bambu gigante, torneadas e cortadas. O assento é de espuma de 

poliuretano recoberto com ecoprene.
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Domingos  tótora 
abruzzo

Esta peça integra a linha de vasos-esculturas confeccionados com massa de celulose resultante da 

reciclagem do papelão.  

Vaso Orgânico Liso 05 – 2007
Domingos Tótora 
Domingos Tótora Estúdio de Arte e Design
Fabricado pelo estúdio do autor
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Bolsa Carteiro, linha O Manifesto – 2010
Edison Barone + Fernanda Jordani Barbosa
Barone Design Estúdio
Fabricado por Edison Barone e Fernanda Jordani Barbosa

edison  Barone 
Campania + Veneto

Projeto com foco na sustentabilidade socioambiental e que propõe uma reflexão sobre o consumo, 

reutilizando e dando novos significados a materiais descartados pelo mundo da cultura e das artes, como 

em museus, teatros e livrarias.

10  11



enzo  grinover
lombardia

Cadeira em madeira maciça e couro sola, modelo exclusivo projetado para a residência Casanossa, em 

Itatiba-SP.

Cadeira Casanossa – 2011
Enzo Grinover
Grinover Associados Arquitetura e Design
Fabricada por Itamóvel 
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Luminária Uauá – 1995
Fabio Falanghe e Giorgio Giorgi
Fabricadas por E27 Luminárias – La Lampe

fabio  falanghe + giorgio  giorgi 
       Campania | lazio

Luminária de mesa para lâmpada incandescente e fluorescente eletrônica. Sua cúpula seccionada pode 

emitir luz em duas intensidades. Estrutura em alumínio anodizado natural com detalhes em madeira e 

difusor em filme de policarbonato.
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fabíola Bergamo 
Veneto + Campania

Sofá com estrutura em madeira certificada, revestimento em recouro e almofadas em lona 100% natural, 

totalmente desmontável. Integra a coleção Fabíola Bergamo 2.9, formada por estofados, mesas, cadeiras, 

luminárias e tapetes, utilizando matéria-prima de origem sustentável. 

Sofá Vico – 2009
Fabíola Bergamo
Design Box 
Fabricado por Fabíola Bergamo 2.9
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Cadeira Corallo – 2004
Fernando + Humberto Campana
Estúdio Campana
Fabricada pela Edra, Itália

fernando + Humberto  campana 
Veneto + emilia-Romagna + Campania 

Feita de arame de aço inoxidável com acabamento em epóxi, a cadeira é moldada com as mãos para lembrar 

os recifes de coral da costa brasileira. Segundo os designers, seus fios emaranhados são um rabisco em 3D.



flávia Pagotti silva  
Veneto

Inspirado no tradicional banquinho caipira,  foi pensado para reunir pessoas, contar histórias e jogar conversa 

fora. Sua pouca altura reduz a formalidade do ato de sentar e conversar. Feito com borracha de câmera de 

pneu reutilizada, apresenta marcas e imperfeições, garantindo que cada peça seja diferente e única.

Banquinho Bate-Papo – 2001
Flávia Pagotti Silva 
Flávia Pagotti Silva Design
Fabricado pelo estúdio da autora 
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fred gelli
emilia-Romagna

Banco feito com estrutura e cilindros de madeira de reflorestamento e camada de espuma, mistura que, ao 

ser pressionada, cria um movimento semelhante ao de uma almofada. 

16   17

Banco Do-In – 2002
Fred Gelli
Tátil Design
Fabricado por Tátil Design



fulvio nanni Jr  
lombardia

Poltrona com estrutura em madeira maciça, assento e encosto estofados, com diferentes possibilidades de 

revestimento.

Poltrona Sand – 1989
Fulvio Nanni Jr
Fabricada por Dpot 



|

giovanni  Vannucchi 
toscana

A embalagem do bombom Ouro Branco mantém o mesmo design há mais de 10 anos, um fato raro no 

mercado em que as embalagens são redesenhadas a cada 2 ou 3 anos. 

18    19

Embalagem do Bombom Ouro Branco – 1998
Giovanni Vannucchi
Oz Design
Fabricado por Kraft Foods



Heloisa  crocco
puglia

Caneca de porcelana com estamparia inspirada em grafismos presentes na natureza, como na madeira. Sua 

mistura de trama, textura e cores lembra as pinturas corporais indígenas e são resultado de um projeto de 

pesquisa que a designer desenvolve desde o início dos anos 1980. 

Caneca da Coleção Topomorfose – c. 1980
Heloisa Crocco
Crocco Studio Design
Fabricada por Del Porto para a Tok & Stok
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Colar Tentáculos – 2004
Ivete Cattani
Fabricado pelo estúdio da autora

Ivete  cattani
emilia-Romagna

O colar é confeccionado em prata rodinada, ágatas brasileiras e silicone não tóxico. Integra a Coleção 

Tentáculos, em que a flexibilidade e a leveza do silicone acompanham as curvas do corpo, sugerindo 

movimento.  
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João carlos cauduro
Veneto

Linha Eros – 1998
João Carlos Cauduro + Ludovico Martino
Cauduro & Associados
Fabricada por Roca Brasil Ltda. para Incepa

Linha de louça sanitária da marca Incepa, formada por bacia com caixa acoplada, lavatório com coluna e bidê.
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José  carlos  M.  Bornancini  (in memorian)  +  nelson  Ivan Petzold
       Veneto + lazio | abruzzo

Talheres Comer Brincando – 1975
José Carlos M. Bornancini +  Nelson Ivan Petzold
Fabricado originalmente pela Hércules S.A.,  
hoje Mundial S.A.

22    23

Linha de talheres infantis com formato e linguagem lúdicos e amigáveis para os pequenos usuários. 

Composto por três personagens – o Príncipe Garfo, o Cão Faquinha e a Princesa Colher – aproveita a concha 

dos talheres e a lâmina da faca para ampliar a área de ilustração. Foi fabricado até o ano 2000, com cerca de  

3 milhões de conjuntos vendidos.



Micro-ondas MG41R – 2009
Julio Bertola + Electrolux Design Team
Fabricado por Electrolux do Brasil S.A.

Julio  Bertola + electrolux  Design  team
piemonte 

Este equipamento tem características muito práticas, como painel horizontal e compartimento interno 

com cartelas de receitas. Pode ser customizado, com troca do adesivo frontal. 
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leo  Mangiavacchi
toscana

Cavalete produzido com madeira maciça de reflorestamento, com certificação FSC, e detalhes em couro 

natural. 

Cavalete Regata – 2009
Leo Mangiavacchi
Fabricado pela Taedda com exclusividade para a Tok & Stok



leonardo  Massarelli +  flávio  Barão  di  sarno
Campania | lazio

Mesa Elos – 2010
Leonardo Massarelli + Flavio Barão di Sarno
Nó Design
Fabricada por Componenti

Formada por peças independentes articuláveis, a Mesa Elos pode ser configurada de acordo com o ambiente 

e as necessidades. O usuário pode alterar seu tamanho e forma sempre que desejar. 
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levi  girardi
Veneto

Capacete modular composto por casco, viseira e queixeira, que pode ser utilizado fechado ou com a viseira 

aberta e a queixeira erguida, dando a sensação de um capacete aberto. 

Capacete E8 – 2008
Levi Girardi
Questto Design
Fabricado por EBF



Máquina de Costura Singer – 2002
Alfredo Farnè
Seragini & Farnè
Fabricada por Singer do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

lincoln  seragini + Alfredo farnè
Veneto | emilia-Romagna

Máquina de costura portátil para uso doméstico, fabricada no Brasil para o mercado interno e para 

exportação.  
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luciano  Devià
piemonte

Espremedor de frutas da linha de utilidades domésticas Ikko, que procura expressar uma identidade 

brasileira, bem-humorado e com detalhes ligados ao imaginário coletivo, como a fauna, o carnaval ou um 

chapéu de cangaceiro. Confeccionado em acrílico injetado. 

Espremedor de Frutas Ikko – 2005
Luciano Devià
Fabricado por GS Plásticos



luis roberto farina
Campania 

Garrafa Chandon Rouge – 2001
Luiz Roberto Farina
Benchmark Design Total
Fabricada por Sleever para a Chandon do Brasil

Essa garrafa de design exclusivo foi desenvolvida para o lançamento de um espumante de vinho tinto 

da marca Chandon. Seu grafismo sugere mistério, classe e novidade, com logo em que predomina o 

vermelho. 
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Marco Mariutti
Veneto + lombardia

Desenho pintado à mão em lona de puro algodão para decoração de dormitório de adolescente. 

Caras 134 A1 – 2003
Marco Mariutti
Marco M
Fabricado pelo estúdio do autor



Mario seguso
Veneto

O Beijo – 2000
Mario Seguso 
Cristais Cá d’Oro
Fabricado por Cristais Cá d’Oro

Escultura em cristal e vidro vermelho. 
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Nido Campolongo
sicilia

Pufe Balanço – 2010
Nido Campolongo
Fabricado pelo estúdio do autor

Pufe confeccionado com anéis de papel com resina fenólica e assento em couro vegetal. A disposição dos 

anéis de sua base propiciam um inusitado movimento de balanço.



Revisteiro Diálogo – 2008
Mellone & Associados
Fabricado por Esencial Global

Owaldo  Mellone
lombardia 

Essa escultura em forma de revisteiro concretiza a proposta do autor de aproximar o valor abstrato e 

conceitual do funcional.  
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ruth grieco
trentino

Colar Puzzle – 2005
Ruth Grieco
Fabricado pelo ateliê da autora

Em ouro branco e 20 quilates de diamantes, o Colar Puzzle é composto por mais de 30 peças que podem 

ser montadas de várias formas ou usadas separadamente.



Duna – 1998
Suzana Sacchi Padovano
Sacchi Designers
Fabricado por Schneider Electric do Brasil Ltda.

suzana  sacchi  Padovano
lombardia + Veneto + toscana + emilia-Romagna

Com uma proposta orgânica inovadora, esses interruptores de energia introduzem vários aperfeiçoamentos, 

como detectores de presença, economia de energia e a possibilidade de articular diferentes tipos módulos 

– pulsadores, tomadas variadas, reguladores de luminosidade e campainhas. 
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tobias  Bertussi
Veneto

Escorredor de louças em polipropileno para pequenos espaços, como o canto da pia, com bandeja coletora 

destacável. 

Escorredor Seco – 2004
Tobias Bertussi 
Bertussi Designdustrial
Fabricado por Martiplast
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