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DEPARTAMENTO DE MUSEUS E ARQUI VOS
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BRASILEIRAS
Museu da Casa Brasileira
de 13 de dezembro de 1994
a 31 de janeiro de 1995

esenh ar ul11a cade ira é l11 ai s cO l11 plicado do qu e desenhar ul11 a casa, di sse certa vez UI11 arqu iteto, E, se não for verdad e, de qualqu er forl11 a 1110stra a difi culd ade de se desvendar no vas forl11a s para
UI11 obj eto que tel11 assen to e encosto e sustenta o corpo a
ul11a ce rta al tura,
O Museu da Casa Br'asi leira organ iza es ta ex posição
hi stór ica da cadeir'a dentro de sua fun ção precípua que é a
de ser l11u seu de 1110biliár'io - al él11 de l11u seu de des ign e
de arqu itetur'a , Frente a essa vocação, es ta 1110stra é especiall11 ente preciosa, porqu e sua con ce pção e real ização se
deral11 nos dOl11ín ios do própri o Museu, através de ul11a
eq ui pe que, nes te últil110 ano e l11 eio, fo i sendo aos pou cos
forl11ada para atu ar l11a is clar'al11ente nessas áreas, acresc ida da parti cipação curatorial de Adélia Borges e Cuinter
Pars halk , con sti tuin do-se ass il11 nUI11 gra nd e salto na ati vidade museológica ,
A evo lução do 1110bi liário brasil ei ro é UI11 ca ll1inho
el11 direção ao futuro, qu e hoj e se 1110stra divid ido (ou sol11ado) entre as soluções de alta tecno logia e as de sofi sti ca do artesanato, Esperal11 0s que a 1110stra l evante es te deba te, co ntribuin do para a cri açã o, ao l11 esl11o tel11po el11 que
apresente ao grand e públ ico L ln ass unto que faz parte intensi va l11 ente do seu dia a di a, mostrando a ele que o ato de
sentar, C0 l110 outros atos, é resultado de ul11a gra nde in tenção hUl11ana,

Ricardo Ohlake
Secre/.ário de Estado da Cultura

Impress iona nt e como de
início um pequeno pWJ eto pode ir se tl'ansfo rmando. crescendo. contagia nd o. envo lvendo
cada I'ez ma is pessoas. aca bando pO I·tornar-se
um elen to dos mai s il11po l·tant es no cemÍl"i o da
cid ade. Foi assi m com "Cade iras Brasil ei ras",
onde Clo na Ban'ux e Paula Perwne empenha ram-se de corpo e alma . com entu sias mo.
competp nci,l e dedicação em pesqui sar e coletar os mais signif"icat i\"os exe mplos do mobiliário des te tipo . desen\"ol\"idos em São Paul o
e no Brasi l.
,-\ Illostra tmnscende. em co nt eúdo, a
mera expos ição. É. sem dÚI'ida . um ri quíss il110
matel'ial de pesqu isa . que pO l' sua fonna COI11paratil'a de \",írias épocas e tendências. demon:itra didaticamente a el'olução do design
Imlsileil'o. parte da hi stóri a de nosso artesanato e indClstria . as possibilidades de cada época. sistemas const ruti\"os. mate ria is de execu\'80 e acaba mento. O J\ luseu da Casa Bmsileira
('spera . a:isi m. con tribu ir para a \"a lorização
dos nossos pwfissiona is. tão disCl'imin acl os
face à importaç'ão de idéias. de desenhos e até
mesmo de pwdutos finalizados . Mos tl'a l11os
que . apesar das grand es dificuldades mercadológicas e fi nance iras. o Brasil pode produZir peças de lIleg,hel qualidade .

Carlos Bratke
Diretor do ,l/useu da Casa Bra siLeira

Sociedade Al11igos do Museu da Casa Bras ileira tel11 C0l110 pl'incipais
objeti vos estimul ar e Pl'omover ati vidades artísti cas e culturais nos es paços do Mu seu da
Casa Brasileira, conJomle nova conceituação
que a atu al Dil'etona ve m imprimindo ao Museu: um espaço ligado ao des ign, il arquitetura
e ao urbanisl110 e aberto à parti cipação concreta de toda a cOl11unidade paul istana.
Esta ex pos ição, "Cad eiras Bras il eims",
e o lançamento do I'es pecti vo ca tálogo, I'es pondel1l a essa filosofi a e faze m pal·t e de um elenco de eventos similares qu e, certal11ente, deverão contribuir para conso lidar a nova imagel11
do !Vluseu da Casa Bras ileira. Com isto estaremos dando mais um passo no sentido de implantar na cidade de São Paul o um Mu seu de
Oesign, Al'quitetura e Urbanismo, à altura de
sua Importância no cemí l'i o nacional e. nesse
sentido, equipar-ando-a às grand es cid ades dos
países l11ais desenvolvidos .

Arquiteto Pedro CLU)'
Presidente da Sociedade Am.igos do
Museu da Casa Brasileira
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CADEIRAS BRASILEIRAS
A EvoLução do Mobiliário NacionaL
a/,ravés das Cadeiras
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APRE SENTAÇ ÃO

AS /-11 T6R ICAS
Uma seleção do acervo do Museu da Casa Brasil eira,
do século ] 7 ao infcio do séc ulo 20

OS PIONEI RO S
As prim eiras contribui ções para a criação do des ign
moderno brasileiro, dos anos 30 aos 70

OS CO NTEMPORÃNEO S
Nas décadas de 80 e 90, o fl oresc imento e a di ve rsidade
de um des ign plural

7
OS PR EMIADO S
As cadeiras contempladas no Prêmio Des ign Museu
da Casa Brasil eira, cl e ] 986 a 1994

91

AS ANÔNIMAS
A cri ação popul ar, um espelho a ser mirado
na bu sca de caminh os para o futu ro
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esde a sua rundação
no Brasil, em 1951. a Girorl ex tem contl'ibuíd o para o
desenvolvimento da cultura brasil eira. A primeira ini ciativa nesse sentid o ro rmali zo u-se através de um agradec iment o ao País que acolheu seus run dado res nas vé peras
da Segunda Guerra Mund ial. conCI'eti zado na int ensa
colaboração qu e permitiu r'undar no Brasil uma escola
ex perim ent al de mod elo eUI'o peu visando I'enovar e
enl'iqu ece r a pedagogia brasil eira: a Rud olr Steiner
('i'i'ald orQ. DUI'a nt e :3 7 anos aprendemos a cri ar e a desen\'oll"er aqui tec nologia e des ign adequados às necess idades
e expectati vas dos consulllid ores brasil eiros. Nesse sentido . ao longo desses anos roralll cri adas di ve rsas gerações
de assentos que Illarcaram época e in spiraram dezenas de
outros produt ores. nacionais e internacionais.
Com es te catálogo a Giro rl ex tem o prazer de poder
contar Ulll pouco da História do Br-asil. I'eunindo exempl os
sobre a evoluç'ão da cadeira neste País. Um longo processo
r"o i pe,·coITido. até chega rm os aos atu ais assent os de
esc ritóri o. F'oram abo rdados pri ncipalmente os nomes que
muit o contl'ibuíram pa ra a hi stóri a das cadeil'as no Brasil.
Toda evoluç'ào da sociedade brasileira se es pelha
nesse mosaico de temas li gados a um úni co objeto: a
cadeira. De pri vil égio de poucos a produto feito elll séri e
nos modern os processos industri ais. a cadeil'a guarda a
lembrança da soc iedade que a cri ou.
Ao empenhar-se no registro da evo lu ção da cadeira
no Br-asil. a Girorl ex ajuda a revelar a importância CO Ill qu e
encal'a a Cunção do sentai' e os produtos qu e Cabl'i ca:
cadeiras que perm item descanso para o corpo, produti vidade e li berdade pa ra a inteligê ncia. estabelecendo novos
padrões de quali dade. durab ilidade e ergo nomi a.

j-Icws Joachim Schm idl
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rabalhar' de forma sistemáti ca com o tema "casa brasileira", ex por o acervo ex istente, cri ar o ace rvo de des ign con temporâneo, dar seqüência ao Prêmi o Design do MCB , orga ni za r um ban co de dados e estrutu rar um cent ro informa ti zado de pesqu isa . Este
conjunto de propostas interl igadas marca a direção que a
atual equipe do Museu tem perseguido no sentido de ex plorar o un iverso cul tural amplo e fasc in ante que a própri a
denom inação "casa bras il eira" sugere.
Um pl ano dessa dimensão requer tempo para ser impl antado na sua totalidade. No entanto, a idéia insti ga nte de
concreti zá-lo sempre em ati vidades de retorno mai s imediato pa ra a comunidad e nos colocou frente a um desafio: concretizar nossas propostas em algo vivo e que interessasse tanto ao públi co qua nto aos profi ssiona is da área de des ign e arqui tetura. Elegemos como objeti vo apresentar um hi stórico
da trajetóri a do desenh o do mob il iári o no Bras il, do século
17 até hoje, qu e prop iciasse uma visão de conjun to unindo
passado e presente. Seri a necessário um objeto representativo, presente em nosso cotidi ano. Que pudesse ex pressa r o
fazer humano, o trabalho cri ador ao lo ngo da hi stória. Qu e
desafiasse continauamente a imaginação férti l dos arti stas...
Nes te caminho que condu z ao encontro entre Museu, comu nidade e criadores, chegamos às cadeiras brasileiras.
Mas que seria das idéias sem a práti ca? A equipe convidada enriqueceu o projeto ori ginal. Da fotografia sensível e
competente de Antoni o Saggese, passando pelo grafismo sóbrio de João Bap tista da Costa Aguiar, à montagem talentosa
e impecável de FeLippe Crescenti , as idéias ini ciais foramtraduzindo-se em produtos onde se reconhece a presença da boa
3lte. A curadori a trabalhou com excelência, numa busca exigente de ~ a r mo ni a e lapidação entre sua própri a visão ou bagagem e a estru tura in icial por nós concebida. Ou entre o
ideal e o possível numa situação em que a própri a condição
de órgão público de natureza cultural num pa ís de terceiro
mu ndo inunda a realidade de limitações de quase toda ordem.
O projeto foi discutido e rediscutido, ampliado e revisto, até
firmar sua es pinha dorsal e fi car enxuto, devido à dedicação,
critéri o e lucidez de Adélia Borges e Guinter Parschalk.

Glória M. Ba)'eux e Paula Perrone
coordenadoras da mostra
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eça indi spensável no Illobi li,í rio
oc id ental. a cad eira é o tellla Ill ais ex plorado pelos des igners elll
todo o Illundo - e talllbélll é considerado o Illa is difícil de tratm, Todos querelll fazer cadeiras. talvez pelo alto valor silllbóli co que ela
carrega e por sua illl portância elll nosso cotidiano, O hOlllus erectus
é, por' defini ção. o úni co que fica de pé, Mas, quanto Illai s avançada
ullla soc iedade. Illai s telllpo passa lllos sentados - e nos tornalllos
sedentários (palavra cuja raiz etlllológica velll de sentar), COIll todas
as rlllpli cações negati vas e positi vas da condição,
t enorllle o nÚlllero de ex pr'essões li gadas ao ato de senta r',
Asse nt ar a I'ida. assentar a cabeça. asse ntar' a pedra fundalll ental,
sent ar no dinheiro remetem ir estabilid ade , Pode espewr sentado, ao
repouso e à paciência, Em portu guês. cadeira tem sinônimos significativos , Mulh er br'as il eira que se preze tem que sa ber mexer as cade ir as, Qu e pena a ge nt e tem do descadeir'ado l Fala r de cadeira é
si nônimo. segundo o Au rélio. de falar em pos ição pri vilegiada, com
autoridade, A mesma autoridade implícita na cátedra do professor
ou na Catedral. ass im chamad a porque alr está a cadeim do bi spo,
Poder e cadeira andam juntos, O r'ei afirmava sua soberani a
se nt ando-se no trono, Em pl ena se lva afri ca na , o Fantas ma das hi stór'ias em qu ad rinhos també m pr'ecisa c1e um trono para atrrbuir
se u pode r, O ju iz abre e fec ha as seções sentando-se ou leva ntando-se , Nas ce rimôni as oficia is. nos jan tares formai s. cada um tem
seu lugar mat'cado de aco r'do com sua illlportân cia - sentar-se à dir'eita do anfitrião é um signo c1e honra, Ch airlllan. o homelll da cadeira . é a expressão da li ngua inglesa par'a des ignar o pres idente de
uma orga ni zação, Ali ,ís, em qualquer em presa, basta olh ar as cadeiras para mapea r r'apidam ent e quem é qu elll - qua nt o mais alto o
encosto. mai s macio o estofa lllento ou qua nto Illais acessó r'ios (b raços. I'Odíz ios etc.) uma cadeira ti ve r. mais alto na esca la corpor'ati va
estará seu ocupa nte,
Mas cade ira também está ligada à rerJ exão - do Pensador
de Rod in à cri ança qu e estr'éia nos bancos esco lares, é muitas vezes necess,í ri o se ntar par'a pensar: e é impresc indíve l sentar para
esc rever. O primeil'O gesto de gen tileza para uma pessoa qu e chega à nossa casa ou ao nosso escritóri o é convid ar pa r'a sentar. Recebe r de pé é manifes tação cert a, e tantas vezes grosse ir'a, de in di spo nibilidade, A ge nt e senta para comer, pa ra descansar, para
ve r telev isão. para namo r'ar', A cadeira é tão importante em nosso
di a-a-dia que até o astronauta tem a sua, embora prec ise dela apenas como referência psico lógica,
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Para uma variedade enorme de [unções, há uma vari edade que
poderia se chamar de infin ita de modelos de assentos. En tre os milhares de modelos disponíveis no Brasil hoj e, nosso [oco ao preparai'
esta ex posição se prendeu em algumas poucas centenas, resultado do
esforço deliberado de proj etar cadeiras coerentes com as cond ições
de nosso país.
A seleção fin al chegou a exatos 141 exempl ares. É claro que
há omissões, algumas delas volun tárias. Dec idimos, por exemp lo,
concentra r nosso foco nas cadeiras em si, excluindo por exemplo os
sofás, assentos que são feitos com a finalidad e exclusiva de repouso
e relaxa mento, embora algumas po ltronas e chaises-Iongues tenham
entrado pelo va lor ex trao rdinári o de seu desenho, por sua importância enquanto pl'ojeto ou autoria. Escla reça-se ainda que, apesar
do nome da ex posição, aq ui não estão apresentadas apenas cadeiras,
mas também bancos e ba nquetas, que têm um papel importante em
nossa tradi ção de assentos.
Outras omi ssões [oram in voluntárias, e se deveram não só às
lim itações de nosso conhecimento, mas também à premência de tempo para a orga ni zação da mostra. Mu itos designers mudara m-se sem
deixar pistas, cadeiras importantes se perderam no tempo ou no descaso deste nosso país sem memóri a. Como o ótimo tantas vezes é in imigo do bom, decid imos correr todos os ri scos e apro veitar a oportunidade de trazer à luz estas 141 peças que tornam a idéia do des ign
transparente a um públi co bem maiol' do que o de in iciados, como
uma primeira ex periência em um processo que se quer con tinu ar depo is, aprofund ando com novas ex posições o que fo i aq ui ini ciado.
As peças foram selec ionadas por suas quali dad es técnicas
e estéti cas, por sua importância histórica e pelo grau de contribui ção que cada exemplar trou xe ao nosso des ign, independente, ev identemente, do gos to dos curado res. Elas contam, a seu modo, a história da evolução do nosso mobili ário. São testemunhas, sobretudo, do
enorme esforço de dezenas de cri ado res na concepção de móveis
ada ptados à nossa cultura, ao nosso clima, ao pad rão an tropométri co
do brasil eiro, à dispon ibi lidade de materiais, às novas tecnologias, es[orças que têm como fim último a melhoria da qualidade de vida. 1-10menagear esses criadores e re-cont31' a nossa história, para que a parti r do passado e do presente possamos desenhar melhor nosso futuro,
[oram nossos objetivos.

Adélia Borges e Guinler Parschalk
curadores
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té o in íc io do século 20 o Brasil importava /mllicamcn le lodo o JJl'od uto industl-ial qu e consumi a - dr pequenos objetos de decoração a edifícios inteiros, como (: caso da Cslação d,l Luz r lll
São Paul o, De iníc io pela cond iç'ão de colôni a, era obriga do a consul11 ir o qu e vinh a da t\letrópo le, Depoi:;, a pal,tir
da abertu ra dos pO l'tos no iníci o do séc ulo 19, com uma indústri a loca l incip ient e, o país cu mpri a com as co ndi ç'ües
il11postas pelos ce ntros indu stri ais europeus. ass umindo o
papel de mercado consum idor no capitali smo Inlr rn ac ional. A impol'la ç-ão lambém r ra fl'ulo da mentalidade culluI'al pl'ó pria da arisloc l'ac ia r da 1"1ilr urban a. que só viam
va lor no que vinha de fOI'a. paulando-se pelas tradi ç'ões e
pela moda européias,
As cadeiras "b l'asil eiras" até o início do si'c ulo 20
del11onstralll . de um lado. as fort es innu ênci as eu ropi' ias.
e. de out ro. o rico lrabalho arlesa nal aquI emp reendid o na
sua adap taç'ão ao goslo bras il eiro c na exec ução de elementos deco l'a ti vos. num a pl'ofusão de estilos variados. às
vezes reunidos numa só peç'a , Usadas ge l'a llllent e nas sedes de bi spado e de gOI'emo. não se confi gural'am , at(: o
sécul o ] 9. C0l110 UI11 objeto dE' uso domésli co comum, Nas
casas da l11aioria dos bra sileiros predominaval11 os bancos
simp les e as redes ,
Este módul o ap l'ese nla peças do ace rvo do Mu se u
da Casa Bras il eil'a, uma pequena al110stl'a do qu e se produzia no Bras il quando ainda não se linh a caraclel'izado um
(Ip<e nho próprio. não só para o 1110bili ál'i o COI11O. de I'esto.
pa ra ou lras ,í reas do conh ec il11enlo lécni co e artísti co ,
I]
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CA DEIRA DE SO LA
SéCLllo 17 (final)
Cade ira feita em jaca randá e couro lavrado. com
es paldar alt o. recortado e prega ria !l as lat era is do

assento. Colecionador: Hicardo I'on Brusk)'.

CA DEIRA RÚSTICA
Século / 7 (p reslIlIlírel)
Cade ira ele filiação rena sce nti sta cio tipo escabe -

lo. Fr ita em cedro e com entalh es em baixo rele IO. Acervo ~ l llsell da Casa Brasi leira.

12

A

S

H

S

T

6

R

C A S

CADE IRA DO ARTESANATO
POPULAR
Século 18
Cadeira popul ar, armação em madeira Uacara ndá

do liloral ) com pés em ··x'·. Assenlo e encoslo em
couro lavrado. Ace rvo Museu da Casa Bras ileira.

Por; rRO NA PORTUGUESA
Século /8
Pol trona característi ca do mobi li ári o renascent ista português denom inado mélnuelino. feita em
ca rva lho e couro cinzelado. Os montantes . traves.

maça nelas e apliques de melai (p rega ri a graúda)
configu ram aspeclos bem familiares de feilura
porlugu esa ulili zados desde o século 17. Acen'o
J\ luseu da Casa Brasil eira.
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POLTRONA D. JOÃO V
Século 18
Poltrona de tipo barroca reit a em jacarandá da
Bahi a. Espal dar ali o CO Ill rront iio ent alh ado. tabela com recort e de ba laustrc e assento remov ível

de palhinha. Acervo J\ llIsclI da Casa Brasilcira .

~
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Cf\D EIRJ\ D. JOÃO V
Século 18
Cadeira feita em jaeHl'i.llld á e cou ro. Espa ldar com
tabela \ azada . a ~ ~ e ll l o em cou ro traba lhado. co m

<15 haSI:5

ou pé5 t un os t om e Il ICllh e~ . :\ cer\'o

\ llIi'c Uda Ca,,, Bra,i1 eira.
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CA DEIRA "ROMÂNTICA "
Século /9
Cadeira em eslilo romllnlico. de jaca randá da
Bahi a. Influ ência manuelina na execução dos Iremidos. com espa ldar vazado e lorn eado em molivos gÓlicos. Acervo Museu da Casa Brasil eira.

CA DEIRA D. J OS I~ I
Século /9
Cadeira de lipo barroca reil a em cedro. com
enlalhes e reco rl es. Espaldar com pequena labela
recorlada e almoradad a. Base ou pés em rormalo
de "x" . com enlalhes. ,Icen'o ~ Iu se u da Casa
Brasil eira.
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CADE IRA DE BALANÇ O
Sécu lo 19
Cad eira cio ecl eti smo românti co. feita em madeira
lamanq ueira, com recort ado e palhinha. Acervo
Museu ela Casa Brasil eira.

CADE IRA DE BORDAR
Século 19
\I arcenaria singe la . feita cllllllacle ira e palhin ha.
co m cu rralura lat eral no assen to e nas pernas
pos teri ores e fronta is. Aterro ~ l 11seu ela Casa
Bras il eira.

16

A S

H

S

T

Ó

R

C

A

S

CA DEIRA DE TIPO POPULAR
Século 19
Cadeira do mob iliário eclético, feita em cedro e
palhinha. Acervo Museu da Casa Brasileira.

CA DEIRA SAN ITARIA
Século 19
Cadeira com assento sanitári o! reita em im bu ia. Tam-

po escamoteado e pOJ1a lateral para pellllit ir a retirada do urinol. Acen'o Museu da Casa Bras ileira.
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POLTRO NA IMPÉRIO
Sécu lo 19
Cadeira da linh a império despojada, feita em imbuia com assento e espald ar em palhinha. Acervo

Mu seu da Casa Brasileira .

CADE IRA BÉRA N GEI~
Sécu lo 20
Cadeira

COI11

influ ências européias di versas da

metade do sécul o 19. com interpretação brasileira
ca rac terísti ca ela escola de llloveleiros Béranger

(Recire. PC). Feita em jacarandú da Bahi a. CO Il! entalhes eruditos. Acervo Mu seu da Casa Brasil eira.
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POLT RONA ART DECO
SécuLo 20 (anos 30)
Peça de linhas geomélri cas puras, esla polirona
possui compos ição rea li zada a pa l1ir de um semi-círcul o com corpo cenlral eSlofado. A conslrução
é feila com planos de madeira fo lheada . com semi-círculos inferiores e um fri so em melai cromado:
Acervo Museu da Casa Brasileira.

CADE IRA i\ R'f-DECO
Sécu lo 20 (anos 30)
Cadeira feila em eSlnllura co nlínua de lubo de
ferro cromado e vergado formando os braços.
apoio do encoslo e bases. Acervo Museu da Casa
Brasileira.
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des ign de mobili ári o
brasileiro nasce com um objeti vo claro: substi tuir os pastiches, os "antigos" fabricados no dia anterior, a profusão de
estilos, por móveis coerentes com um país e uma época. O
país, tropi cal, decididamente não pod ia cop iar pad rões europeus ele revestimentos, ou de medidas ergonômi cas, ou
de uso de materiais, ou ele custo fin al do produto, etc. - e
bote-se etc. nisso! A época, início do século 20, via nascer
também as sementes da arqu itetura moderna, qu e pedia os
es paços interiores e os equipamentos domésticos integrados à "casca" do edifício, e portanto li vres dos excessos de
orn amentações. Não é por acaso, portanto, que mesmo o
mestre do mó vel modern o brasil eiro, Joaq uim Tenreiro, só
tenh a conseguido se li vrar realmente dos estilismos na década de 40, ao receber encomendas de Oscar Niemeyer
para as famosas residências de Cataguazes, MG.
Este mód ul o abra nge o período que vai das décadas de 30 a 70, em que se lan çaram as sementes do qu e
vi vemos hoj e no campo do design do mobil iári o. Parti cularrnente fértil foi o período entre 1945 e 1965, com um a
multipli cação de iniciativas destinadas a produ zir em série móveis fun cionais e belos, como a abertura do Stud io
de Arte Palma, Forma, Unil abor, Z, Oca, Probj eto, Bran co
& Preto, Mobíl ia Contemporânea, Giroflex, CAtelier,
Hobjeto, Escriba e tantas outras. Algumas não sobreviveram, enquanto permanece de certa forma não resolvi da a
intenção d ·' várias delas no sentido de tornar o des ign desfrutá vel por amplas camadas da população.
É interessante notar como mui tos designers que
estiveram por trás dessas in ciativas eram profi ss ionais
recém-chegados ao Brasil, atraídos pelo paraíso de industrial ização acelerada prom etido por Juscelin o Ku bitschek.
Talvez seus olhos estra ngeiros tenham sabido reconh ecer,
mais do qu e nós mesmos, a riqu eza de nossa cultura e de
nossos materia is, usando-os com primor.

21

o s

p

o

N

E

R

o s

PATENTE , AN OS 20
DesigneI': Celso Marlinez Carrera (1883-1955)
P rodução : Grande Fábrica de Móveis Finos Celso
Mar/inez Correra, Araraquara, SP. O exemplar da.
mos/ra é do acervo de Dalm6cia Arruda. Ca.mpos.
Ori cial de ca rpintari a formado nas oficinas da
Compa nhi a de Estrada de Ferro de Ara raquara , o
imi grant e espan hol Celso Martinez Ca rrera lançou as bases do des ign moderno brasileiro com a
ca ma e a cadei ra Pat ent e, cri adas a part ir de

19] 5. Sua obra , segundo a hi storiadora Maria
Cec ili a dos Sa ntos, "trouxe mudanças estilísti cas,
o despojamento das linhas, das fo rmas, a introdução de elementos geométricos que produziram os
efeitos de leveza e simplicidade IJo inovado res
para o ec léti co gosto que então dominava o mercado" A Patent e lisa macie ira torneada . Fácil de
co nstruir e de montar, com custo mod erad o, é UIll
marco no des ign brasileiro.

CIMO , ANOS 30
P rod ução : Móceis Cimo. I?io Negrinh o. Se. O
exempla r da mos/ra é do acerto do Mlls ell da

Casa Bra sileira .
Cri ada 11 0 início do séc ulo por Lima ralllília de
imi grantes austr íacos . os Z ip perer. a Cilllo chego u 1:1 ser a maior inclú stria el e móve is ela AIll éri ca Latina. con trol ando elo plantio da s l:1rrores

até

H

embalage m do produto. Produzia principal-

I11cn le cad eiras e poltronas em mad ei ra maci ça .

sob retud o imbui a. \'endidas des mont ad as. O rort e
da Cimo não era o des igno clarament e inspirado
nas cé leb res cadeiras Th onet. mas a capacid ade
produtira . Em 19"11. quando mai s de 500 mil
pol1 roniJs Cimo estava m em casas de es petác ulos
em todo o pa ís - e outras tan tas em esc rit órios.
escolas. igrejas elc. - . o Dasp oficializou suas

medidas co mo padrão para o país.
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POLTRO NA DE TRÊS PÉS , 1947
Designer: Joaquim Tenreiro (1906- 1992) Produ ção: Esporádica nas déca.das de 40 e 50. O exemplar da mostra é
parle do a.cervo do colecionador Paulo Kuczynski.
A poltrona de três pés foi conceb ida para o cenário de uma peça de Sil veira ampaio qu e tratava de um triângul o
amoroso. Exposta no Sa lão Nac iona , de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, de 1959, usa duas madeiras, sempre em
cores diferentes, como O pau -marfim e o rox inho.

Paradigma da !Jislória da nação, o pa i do mobiliário moderno brasilei l'O {oi um portugu ês. Bxímio ar tesão da madeira, Joaquim Tenreiro romp eu com o virluosismo cIo
eS lifo, propôs uma linguagem contemporânea e advogou a tese de que os móveis brasilei l'Os dever iam ser forma lm ente leves. "Uma leveza que nada l em a ver com o peso
em si, mas com a graciosidade, a fun cionalidade dentro de seus espaços. " Par a ele,
o móvel modern o deveria esta r basea do na l70n estidade de Pl'Opósitos, na eliminação
do supérfluo, no ajuste de fun ção e na lim peza plástica.
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POLTRO NA DE EMBALO. 1947
D es ign eI':

Joaquim Tenreiro (J906-/ 992)

Produção: Reedliada pela Probjelo desde 1992. O

1

exemplar apreselllado lia exposição foi doado pela
Probjelo ao acervo do Museu da Casa Brasileira.
A Poltrona de Emba lo tem estru tura em pau-marfim maciço natural ou ebani zaclo, estofamento em
es puma de poli uretano e reves timent o em couro
natural em di versas co res. I~ o úni co móvel de

Tenreiro hoje di spon ível para compra.

I

1

1

I

CADE IRA DE BALANÇO , 1959

4

Joaquim Tellreiro ( / 906-/ 992)
Prod ução : Lallgellbach &- Tellreiro 11/6,.eis e Decorações. década de 60. O exemplar da moslro é
do acerro do co/eciollador Pa u/o Ku c:)'lIski.
DesigneI':

lm C]á5S ico de Tenreiro. esta cade ira de balanço
usa jacara nd á e palhinha . mate ri al qu e estirera
prrscnte no móve l co loni al mas que havi a sido

abandonado em farol' do \'e lud o e de ou tros tec idos dcei didamen le in compatíveis co m as co ndi\'õc::,: nat urais de nosso país.
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CADE IRA PARA ESCRlVANINHA
DE MOÇA, 1962
Designer: Joaquim Tenreiro (1906- 1992)
Produção: Década de 60. O exempla.r da. mostra

foi empresl.ado por Paulo Ku.scinsk)'.
Só um con hecedor em profundidade da madeira
poderia chegar a ex tremos poéticos como Tenreiro
alca nçou nesta cadeira para acompan har uma es-

crivan inha de moças. A delicadeza dos pés de palito garante uma peça delgada , mas perfeitam ente
eslru tu rada e res istent e.

RECURVA , 1949
Designe r: Joaquim Tenreiro ( /906- / 992)
Prod ução : Década de 60. O exemplar da mostra.

foi emprestado por Paulo Kuscinsk)'.
O desenho limpo. elegante e leve de Tenreiro encon trou grande eco nos arqui tetos adeptos do modernismo. que pedia int eriores livres dos excessos
de ornamentação . A Recun'a. com es paldar alto.
tem assento e encosto em palhinha. A estru tura
usa jacarandá.
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TRIPÉ, 1948
Designe,.: Lina Bo B(mli (/9 /5-/992) Produção: Sludio de Arle Palma. de 1948 a /950. Exemplar cedido pelo /nslillllO Lina Bo e P. li/. B(mli.
A Tripé nasceu da rede. "um dos mai s perreitos
instrumentos de repouso·'. segundo Lina. por sua

aderência perreita à rorma do corpo. Tem três
pcmHs em ca briúva encerada ou tubo de ferro e

rorro so lto de lona ou couro. qu e pode se r rac il ment e retirado e perm it e o mes mo mo\' imento on-

dulante da rede.

CA DE IRA ANOS 40
Dcsign c,. : Cian carlo Palanli (/906-1977)
P,.od ução: Sl udio de tlrle Palma. final dos anos
40. O exemplar da moslra foi empreslado por RoberlO Sa no/'ic:.
Nasc ido em t\ lilão. Cian ca rlo Palanti atuou como
arquit eto. urbani sta e designeI' na It ália até 1946.
quando se transferiu pa ra

Lina 130 Bardi

O

O

Bras il. Formou com

Studi o de Art e Palma. uma ten-

tativa de prod ução manufatureira de móve is
usando maci eira compensada e outros materiais
bem bras il eiros. como as "chitas das Casas Pernambu ca nas c couro. ao in vés das fazendas feitas
à mão. Illuit o lu xuosas. qu e se usava na época"

(depoi mento de Lina).

. o mól'c/tamb ém tem sua mora/i c/aC/f e ra zão c/e se r na sua própria época. A cópia
elos csti/os passa elos. os babaelos, as fi'a njas. são íneliccs elc mcnLalielaelcs in cocr enleso fora ela mora!ielaele ela I'ic/a. .. ln eonformaela eom os móveis que enconLr ou ao c/w gar ao Brasil. Lina Bo Ba rc!i elecieliu e/csenlwr o mobiliário para seus pl'oj eLos. Para
PI'oeluzí-/os cm série, funelou . junLo co m Cia nca r/o Pa/anLi, o Sw elio ele Ar Lc Palma.
"O pOn/ o ele pai'liela foi a simpliciclacle esti'utui'a/. apl'O\fc iLanclo-se a cxLr'aoi'clinária
beleza elas \feias e ela lin/ a elas maclciras bi'asi/cii'as, assim co mo scu gi'au c/e rcs isLência c ele eapaeielac/c·'. disse e/a na i'evista I labiLaL. O SWcli o fun cionou pOi' elois
anos. elc / 9-18 a / 950.
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BOWL , 195 "
DesigneI': Lina 80 l3ardi (1915- 1992) Produ ção: Produzida originalmenle pela Ambienle, O exemplar da moslra
foi cedido por Antonio Saggese.
Com um desenho simpl es e absolut amente inovador na época, permanecendo atual até hoje, a 130\1'1 mereceu uma
capa premi ada na rev ista norte-america na Inleriors, em 1953. Sua estrutura li sa tubo de ferro pintado de prelo.
A concha, em alum íni o repu xado, fi ca solta, perm itindo várias posições , Revestimento em couro ou tec ido .
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CA DE IRA EM JACARf\N DA,

1955
Designe I': Geraldo de Borras (/923) Produ ção:

t

j

Unilabor, década de 50. exemplar da exposiçcio
cedido por l.Rnora de Barros.
Esta cadeira em jaca randá foi produzida pela
Uni labor. ofic ina de móveis que Geraldo de Barros
criou em 1951. com rrei .J oão Batista Pereira dos
Santos. Con victos de que a paz social do Brasil só
se ria poss í"el com a Illudança da cs tl1ltura empresa ri al. deram à empresa o caráter de lima comunidade produt iva. em que todos - des igner, marcenciros. funciom'lrios - recebi am o mcsmo va lor. di -

vidindo os lucros. ri cOlllunidade rechou em 1967.

1

I

1

,I

I

1
1

CADE IRA EI\ I POL IUI<ETANO ,
1960
Des ig-nc l': Geraldo de Barros (1923) P"odu çiio:
I-Iobjelo. década de 60. () exemplar da exposiçcio
foi cedido por I.RI/ora de Borras.

Com o rracibso da ut opi a da Lnilabor. Geraldo de
Barros rundou en, 196 1. co m outros sóci os. a
Hobje lo. com uma es trutura rea lment e empresarial e i:l llleSllla inl Cllç"ào anlr ri or: ~e riali zar o bOIl1

des igno r\

e lll pr{'~a

progrediu enorlll elllrnl e e hoje

tem 5 h o \\'roo m ~ ('~ palhad os por todo

da para acompallhar lIllla
deira tem c5trut ura
to

(' 111

t lll

Jll (':O:(J

O

país. Cria-

de- jantar. es ta ca-

poliurrta no e re\E'slinl('ll-

C' urrilll.

Artista pláslieo. Cera lclo ele Ba rros chegou ao clesign pelos eaminllOS ela arLe eonel'ela. ela qual é um elos maiores expoenles brasileil'Os, reeebenelo {orLe influ ência elos
ge l'mânieos /llax Bil/ e Oll / Iie/l el' A icléia eenUal era "socializa r o bom goSLo". subsliluinelo as peças únicas por móve is ineluslrializa elos em alLas séries. a preços acessíveis, com qualielaele ele elesenllO e ele proelução.
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POLTRONA l\JOL E, 195 7
DesigneI': Sergio Rodrigues (1927) P"odução: Oca (industrializada - "ersão desmontá"el pelo sisLema al1em) e
Sergio Rodrigues Arquitetura Lida., "ersão tradicional. desde /957.
A Poltrona Mole recebeu o pri meiro prêmi o no Concurso Internac ional do JVI6ve l em Ca nt il. Itália. em 1961. onde fo i
chamad a de Sheriff pela fi rma Isa, de Bérgamo. Itáli a. que passou a prod uzí-Ia e ex portá-I a pa ra vá rios pa íses. Robusta e ex tremamente confortável, a Mole é compos ta de es trutura rígida em mad eira mac iça torn eada e encerada, e
elaborada na técnica construti va trad icional, com cavilhas. Percintas em couro sola. independentes. são dispostas de
tal modo que botões torneados permitam regu lar seu compriment o. adaptando a "ces ta" às condições ana tômi cas do
usuário. O almofadão é composto de quatro pa rtes interligadas. em couro nat ural, estofado em espum a de poliuretano revestida com mant as de acrilon .
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LÚC IO COSTA, 1963
DesigneI': Sergio Hodrlgues (1927) Produ ção :
Oca, Compasso D'Oro, Sergio Hodrlgues Arqu.il.efu/G. Lida. , a.té hoje.
Pelos elogios que recebeu na época de Lúcio
CosIa reste é o prim eiro móve l moderno COI11 espírit o brasileiro") , foi balizada com seu nome.
Usa made ira mac iça encerada na es trutura rígida
e palhinh a c1 e málaca no assent o. O encos to é
curvo, recortad o de urll bl oco maciço . Assent o em

pal hinha c1e málaca. Foi aprese ntada em 1963 na
2" Expos ição do Móvel como Obj eto c1e Art e, na
gal eri a de art e que agita va a loja da Oca na Praça

Ceneral Osó ri o, no Hio c1 e Janeim.

XIKILI N. J 973
Des igne I': Sergio Hodrlgues (1927) Produção: Sergio Hodrigues Arq/lifef/lra. desde /973.
r\ Xikilin tem estrutura em maci eira maciça encerada. compos ta de du as lat erai s, duas travessas .
qua tro cunhas e quatro peças torn eadas. O assento e o encos to sJo lima peça úni ca . em couro naturaL lona ou pele de vaca . fi xados à estrut ura

com as peças torneadas . Hecebeu menção honrosa em prem iação do Ins tituto de Arquitetos do
Brasil (l AB) em 1973. A ve rsão Kilin. produzida
pela Oca. é um a adaptação feita pelo des igner
Frecld y \"an Cam p co m o intuito de simplifi ca r sua
indu stri ali zação .

ArquheíO, Sérgio I?oelrigues íOrnou-se um grancle elesigner cle móveis, a poníO ele a enciclopéclia Delta Larousse apresenLar num verbete "Sérgio Roelrigues, o criaelor elo
móvel bl'8sileil'O". Fun clou em 1955 a inelLÍSL!'ia Oca, nome que elefln e uma intenção:
retomar o espíriíO ela simplicielacle ela casa inelígena, integral' passa elo e w esente na
culLura material brasileira.
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OURO PRETO , 1958
DesigneI': Michel Amoull (/922) Co laborador : Normall WesllValer Produ ção: Mobrlia
Conlemporôlleo, elllre 1958 O 1968. O exemplar
do moslra foi cedido por Neide Nohll.
Autor de dezenas de cade iras, Arnoult considera
esta a peça de mobiliário mais difícil de faze r.
A Ouro Prelo tem estrut ura em imbu ia maciça tor-

neada, molejo de monoflos de n)'lon (fi os de pesca) e almofadas solt as. Ela tem uma das principai s característi cas de Arnou lt : é totalmen te desmontáve l. Hecebeu o Prêm io Hobel10 Simonsen de
Desen ho Industrial em 1964.

PEG LEV, 1968
DesigneI': Michel Amoull (1922) Produ ção :
Mobrlio Conlemporâlleo Lida., de / 968 o /978.
Exemplar cedido por Michel Amoull.
A cadeira Peg Lev foi desenhada es pecificamente
para a ex portação c leve como matérias-prima s

madeira tropical (pau ferro) e couro tipo
hunting (não li xado). Era vendida des montada.
em embal agens de papeliío projetadas por 1-1 ugo
Kovadloff.
l ll1,"

Fran cês, Micll el Am oult desembar co u no Brasil em plena "er a clesen vol vim enUsW" de
Juscelino Kubitsc/l ek, nos anos 50. Desde então, dedico u-se integr alm ente ao design
e eventualm ente à pl'Odução de móveis modu laclos, em alWs séries e a {JI'eços acessíveis. Uma das empresas que criou foi a /\Ilobília Contempor ânea, esta jun to co m A bel
de Barros Um a e No rm an West wa ter, qu e so bl'eviveu por duas décadas e t eve um papeI r evolu cionário no país. Uma de suas expel'iências foi usa r as bancas de j om ais
como ponto de venda de móve is.
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PO LTRONA. AN OS 50
DesigneI' : ZOllille Caldas (1919) P l'od nção: Z. 5<10 José dos Campos. SP. 110 década de 50. O exemplar da exposiç<lO foi cedido por Hugo Sego/Uo.
Za nine Ca ldas chegou ao design atra vés de sua ati vidade como maq uetista. À procu ra de um materia l leve para fa zer maqu etes. em contato com o Institut o de Pesq ui sas Tec no lógicas (IIYI'). de São Pau lo, desenvolveu um laminado
de 1/2 111111 co lado co m craque li te. que era usado nos aviões Pauli sti nha . "Aí surgiu a id éia de desenhar móve l popu lar. Criou em 1950 a fáb ri ca Z. onde desenvol veu um programa compl eto de mob iliário res idencial. Esta poltrona
aprese ntada na ex posição foi restau rada dentro do espírito recomendado pelo autor ao propri etário: usar tec idos de
algodão bem baratos. comprados na rua 25 de Março em São Paul o. Outra vertente do trabalho de Zan ine, qu e infelizment e não se conseguiu mostrar na exposição. são os móve is utili za ndo toras mac iças, giga ntescas, ou restos de

florestas queimadas. qu e podem ser chamadas de esc ulturas utilit ári as.
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POLTROl A R 3, 1952
Designer: Jacob Rue/lli (/917-/974) Produção: Branco & Preto, décadas de SO a 70. O exemplar da exposiçüo fOi: cedido por Riamlo fljlalo.
A poli rona R3 é um exemplo do design racionali sta da Bra nco & Preto. formada por Ca rl os
Millan , Chen Hwa. Jacob Ru chti. Miguel Fort e.
Plíni o Croce e Roberto Ana lo. Nas palavras de
Marl ene Milan Acayaba . autora de uma tese e um
li vro sobre O grupo. O móvel. segundo eles. "deveria ler li ma clareza es trutural. ser ergollomi ca-

mente correio e. num certo sentido, relacionar- se

com a produ ção trad icional ". com "solu ções
consl rui i \Ia s essencialment e arq u ilelônicas".

Produz idos em peq uenas séri es. "eram fe it os a
partir da assoc iação entre madei ras - jacarandi:l
da Bahi a, cav iúna. ca breliva ou pa u-ma rrim - e
mármore ca laca la, rórmica . vidro ou rerro".

AT 8000 LOGOS , '1959
Designer: Carla Fongaro (19 /5-/ 986) Co l"ho"adores: Departamento Técnico da Probjeto e
Departamento de Engenharia da rl ços I i/lares
P"odu ção: Probjeto. desde /959. Esta cadeira
foi doar/a pela Probjeto ao (I ce/TO do ,\Juseu da
Ca sa Brasileira.
ri rlT 8000 Logos foi a primei ra lin ha de móveis
para esc irtório lançada pela I)robjeto. El a compreende uma ex tensa linh a com chass is de madei -

ra laminada moldada a quente. estofamento em
espuma de poliuretano. suporte de encosto em aço
temperado. ba,c cm perfil de aço e pintura em resina epoxídic<-I. O enco::;to e o asse nt o têm curvas
compostas nos senti dos longitudinal e transve rsal .

que possibil ital11 sil11 ultancal11ente apoio na região
lombar e ac:olllodaç·ão da região dorsa l.

São Paulo, anos 50. A in~ e n ção de dolar a arqu i~e Lura moclcma dc móvcis ~a mb ém
modemos faz nascer duas lojas: em 195 1, na Rua /l/arUns fCo n~es . o cmprcsário /'eo
Sein cman cria a Ambiente; um ano depois, na Rua lIieira dc Ca r va llJO, surge a Branco
& PreLo, formada por arquiieLoS egr essos do InsUiuLo /l/ackenzi c. As cluas fazem
11istória. A primeira ~ran s {'orma -se na indústria Pl'Objeto, aUva até IJOjc c uma grandc
in cenUvadora de nosso clesign; a segunda so brevive por 18 anos, mas se us móveis
continuam s urpree nden~e m e n~e aLuais.
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POLTRONA Pf\RA VISITA, 1954
Des igll c l' : Pedro Schmidl (/927) P l'odll ção :

GiroJlex S/A . de /954 a /970.
Poltrona fixa para \ isit as com es paldar médio e
braços. feita em madeira envcrni zadi:l. de tonali-

dade natural. Estofamen to do assento com molas
especiai s e crina-Ial ex . cobe rlo de plásli co reforçado. Borda Illolejada. I' ora lll ve ndidas 40 Illi l
unidades.

J

J

I

j
j

DIRI~TOR LUXO, 1954
Dc_if!\lt'I' : /'"dro Schmidl ( /927) P l'odll \,ii,, :

GiruJler SI-\. de /95,/ li /970.
PO!lI{lIW C\{'('u li\ H giratória com

bpaldar mc'dio

e

1'111 Ilwdeira com pintura cinza . [;·,t ofalllr ll\0 do a...... (·lllo ('om mola:-- ('~pe('iai~ e crina-Iate\ .

Ilri.l"(l'-.

"01""'0 d,' 1'1"" i.. o rel(lr~ado. Borda Illolejada. !'n"\111

I

I<""lid" ,:lO Illilunid",b.

1
!

~

C/'ia(la cm 1951. a Ci/,o(fcx inl/'O(lu ziu no B/'asil as eadei/'as /'eguláveis pa/'a esc/'nó/'io. fi jJonlO (/c Ci/,o(fex /om a/'- se clu/'anl e um /empo sin ônimo de eadeil'8 gi/'aLó/'ia.
\/(171 (/c //'axc/' I\no\\'-/70 11 , suíço . in \'es liu na pesqu isa e/'gonômiea, na meclição anLJ'o fJ() 171 (;/ rica (/os brasilei/'os e na pesq uisa (Ie ma/e/'iais ~ ela ma(/eira maciça eom es/oIÚJ7)cn /o c/c molas c/os prim eiros moc/elos. passou a maLé/'ias-pl'im as como o aço,
/1/<ÍH !iCO. poliu/'clano e mensolil e (resina polies /er re['orça da co m fib ra ele vid/'o/.
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PO LTRON INI-IA, 1963
Dcsigncl': Alex PeiraIJo C/lOcon (/935) Produção: Mac. Bras'lia . de / 964 a /968.
Alex Chacon tem uma só lida expe riência em
design industrial (vários equ ipamentos hospitalares para o Hospital Sarah Kubit sc hek . além de
muitos móveis) e gnl r, co. ti Poltroninha foi proj etuda e desenvolvida quando o autor traba lhava no
Institut o de Arles da Uni versidade de Brasília.
cu maior diferencial é o sistema de articu lação

baseado numa das qua lidades da madeim - a de
agir como mola - . aprisiona ndo os tubos que en-

tram nos furos forçados por uma pequena diferença de di âmetro. garantindo desse modo li ma fixa-

ç'ão sem riscos de folga. Esse rec urso di spensa
cola e parafusos e f.:!\'o rece a mont agem no local

de uso . Pala vras do mestre Lúcio Costa sobre a
Poltroninha: "Plásti ca im pecável. desenho puro
sa ngue do Ill ClgO A lex .··

JANGADA, '1972
Des igneI': Jean Cillon (19/9) Prod ução: Jlfood
tlr/. /973: (I segllir Probel. para expor/ardo.
Exemplar da exposiçdo cedido pelo ali/ar.
l\asC'ido na Homênia . onde ~(' formou pelas facul-

dades de arqu itetura e belas artes . Jea n Cillon
chegou ao Brasil em 1956. dedicando-se ir arqui teturu de inl eriorc:,. dr:;enho industria l r artes
plást icas. Criou em 1956 a \\ ood ti 1'1 pam produzir sua própria lin ha de mó\e is. muitos deles exportados. E notá\el sua c\pc riência no desenho
de séries completas para hotéis cinco e,t relas e
para clubes. Composta de poltrona e ba nquin ho.
a Jangada 1('111 lIrna es trutura escultura l. que se
modula ao corpo. Em jacarandá. rede de n\ lon .
espu ma de poliuretHno e re\estimento de couro. é
in teiramente dC':,montá\'el. o que facilitou

portação para 22 pa íses.
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POLT I~O Nf\ D, 196 4
D", ii!II I"': ""rl llei,,; l3ergmi/ler (/928) Prod ução: Escriba , desde / 968.

Ill'miio. ,-arl IlI'il17. Bcrgmill er form ou-se em des igl1 "" f"l11os" Esco l" dc Ulm. trabalh ou no at eli ê de tl lax l3ill . e
Il'i o para o Ilnbil em 1959. onde tele uma destacada atu açiio na criação da Escola Superior de Desenho Industria l
(I: ... di). 1': ~labele(,{,lI

Ullla

polítie;] de des ign H

IOt1gO

pra zo na Esc riba. empresa pauli sta de mobili ári o para escritóri os

li" qual trabalha ati' hoje. di l' idindo se u tempo entre São Paulo e I~i o de Janciro. ti po lt rona D usa madeira maciça

1i.IIl ~ i('o J (' ('ouro natura l. Sua pa lan a-eharC' f: a sim plicidade. Des montada. a poltrona oc upa 1/ 10 de seu \ olurne qua n-

rio

('111 0"'0.

podendo ser trH nsport ada facilmcll te e Illontada sem compli cações . }\ almofada no assento é opcional.
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XAVANTE, 1976
DesigneI' : Freddy UGIl Comp (1946) P" od ução :
Oca, desde /976.
Des igner formado pela Escola Superior de Desenho Industrial (E di). do Rio. qu e dirige atual mente, F'redd )' va n Camp atua na área de produtos. int eriores. ex posiç:ões. embalagens e sistemas
de sinali zação ap licados à arquit etura. A Xa vanle

fo i criada quando ele traba lhava na Oca, tornando-se a primeira cadeira para datilografia com

assento e encosto separados e regulá veis da empresa . As conchas do assento e encosto são em
chassi de madeira moldada e espuma modelada,
As curvas do assento c encos to foram determ ina-

das em fun ção de estudo ergonôm ico próprio, respeit ando-se as limitações de custo do produt o.

ABX , 1976
DesigneI': Adriana Adam (1946) e Ano /3ealri:
Comes (/947) Prod ução : Forma. SilO /'o u/o. de
/978 a 1987.

o

programa ABX com preendeu uma "'rie de

cadeiras para escrit óri o com

O u~o

intenso do alu-

mín io extrudado - na lateral formando a"ento (.
encosto com enca ixe para almofadas. no, bra,'o>
e na base (aqui com acabamento anodizado polido). O dese nvoh imento do projeto e,tendeu-,e
por três anos. e iflC- lui u um exausliro Ir\3ntamfn-

to ergonométrico no país. com a finalidade e'ptcíflca de determin ar as medidas ideai, para uma
cadeira . que estaria baseada num perfil ideal.
se m regu lagens. Na época funcionária, da Forllla.
Adriana Ada m e ti na Beatriz Come, formaralll-,e
em des ign no J\1 ackenzie e fizer<J1ll pó:-.-~radlla\·ão
em ergonom ia.
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LOBBY, 1974
Dcsigncr: Jorge Za/swpill (/922) e Pall/o Jorge
Pedreira (1945) Colaboradores : eqllipe técnica
do LAte/ier 1/6,'eis P"od ll ção: LAteher. São
Pau/o. desde /971.
Polt rona para salas de es pera em grandes ambi en-

les (aeraporlos. hosp il ai s. ele.). sa las de recepção.
elc. I~s lrlllllras lat erai s em alu mínio ou ferro fundido COI11 acabame nto (' 111 pintura eletrostáti ca ou
pol ida (a lum íni o). L .,tofamento em poliuretano
com di \'e r:-,o::. rC\ (':5 tilllcnlos. Sua estrutura in tern a
é em ba rra redonda de aço com molas.

CO ~ll\If\ N D I~ R . 1975
Dcsi;:n c r: ·Imo/d 1\ o/(er (1938) e Jorge Zokllflin 1/922) Pro dll \'~o: L' Iteher. Sao POli/O.
desde 1915.
Tf'tll ('ol1('h(1 em

lié,ln

rihra dr \ idro lam itli.lda e lll ]l0fibra dr \ idro. Ch IlrH\'(b e

r('fo r~ado ('0111

pé:, lI:-;alll alumínio rundido. <:!eolll panhando o
{.\(' ahiJlll f' llto da e~ lrutura . lliJilollizado ou polido .

]·::-.tofamr nt o do

(.1:--:-(-"1110 {' {' Il (,O:'to elll C:-pU IlW

de

po liure tan o nJo illnalll~h('l . coberta ('om di\(:'1';-.o:-.
t'f'\f':-.Ii nwnto:- .

Ciratória {-' I'rclincÍ\el. pod(' :-.f'r

ap re:-f' lll ada com ou :-.(-'Ill rodízilb. Formado li a
~uí\'a

("111

de:-Pllho indu:--Irial f' arquitet ura de in-

lerior<',. Irn old II olfer Irabalhou no dcparlal11elllo de dc,igll da I,' I lei in e depoi, alniu e,nilório
pr6p rio , dp:-f'll\ohendo por e\(,lllpl o

0:-

itlt{~rio-

do holel \l abou d e a ala \ ip do ",'mporlo de
Cutllhiri;!.
1'("
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TECLA , 1975
DesigneI': Pa.ulo Jorge Pedreira ( / 945) Co laho"adores: equipe técllica do LAtelier M6ueis Produ ção: LAtelier. Seio Pa ulo, de 1976 a /985.
Exemplar cedido por Paulo Jorge Pedreira.
Cadeira pa ra pOSIO de Irabalho com ajusles de
altu ra do assent o e cio encosto. Mat eriais: caStas

exlern as moldadas em poli ésler reforçado com
fibra de vidro. En chimenl o inl erno do encoslo em
poliurelano rígido. Eslofamenlo em poliurelano
nex ível de alt a densidade. Eslrulura em alumínio
rundido. Base com meca nismo de regulagem a

gás fornecido pela Ci ronex . Hasle em aço eurvado e cromado. Formado pela Escola uperior de
Desenho Indu slrial , no I~io. Pa ulo Jorge Pedreira
Iraba lha com design induslrial e grá ~eo c cngenharia de produlos desde 1963. Já reeebeu vá rios
prêmi os.

I~ I BALTA , 1976
Des igneI': Os/Ualdo lIe/lolle ( /945) e Jorge lal.\oupill (1922) Produ ção: LAtelier. de."le /97ó.

Poltrona para audilório,. a Hibalta lem e,lnllura
laleral em ferro fundido ou em compe,,,,,do dr madei ra rc\ eslida tom ('ouro sintét ico. ('ouro natunll

ou lec ido. Trai o;sa inferior de li gação da, lalerai,
em perfl lllleláljeo. com passagem de fiaç'c1o ('lllre
as poltronas. Acabamento nailonizado. \:" :"('1110 e
encosto com estrutura in terna melál i('ê.! ('Olll mola~
nozag re('ob(,11o~ ('IH espuma de poliU/l'tano

mold"do. lolalmenl e r('lesúdos em eouro ,i,1l<'11('0.
tecido ou couro natural. Assento rebatÍ\ (~I manual
ou auto-retrátil.

o arquiL eLo pOlonês Jorg.' Za lszupin C/l CgOU ao Brasil no fin al da Scgun cla Gucrra.
cxcr cendo sua profissão cspccial mcnie em projcLos cle inl criorcs. em 1.955 criou
com ouil'Os sócios a L 'Aielicr. quc passou a sc dcdica r cspccialm cnLc a mó\'cis dc
cscriLÓrio. A cmprcsa dCSiaCO u-sc por suas ino vações i ecnológicas, co mo o uso (lo
poliureiano e do plásUco. Se u clcpar iamcnLo clc dcscnvo l vim cnio clc produLoS aLl'aiu
grandes nomcs do des ign naciona l (cm cc rias épocas, Unll a mais de 30 pcssoas) c
ai endia iambém a ouiras cmprcsas do grupo. co mo a I levca. a I,abo ElcUônica c a
Pcrrag ens e Laminação Brasil. Iloje Za lszupin vi vc na Europa.
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OS ARQUITETOS
lIluilos elos pion eiros na criação elo mobiliário moc/em o brasileiro foram arquilews
que pl'oj eLavam o móvcl co mo um complcmenW c/e seu proj cw elc arquitetura, e não
se pt'cocupavam cm proeluzí-Io em sél'ic. Il1as criaram pcças cle LanLa qua liclaele que
Lransccneleram o ambienLc para o qual sc elesLinavam, Wm anclo-se clássicos, scmenLes elc Lransform ação e in ovação.

Cf\D EIRA 1':1\1 ESTRUT RA ~ IETA LI CA. AN OS 30
Desigll C'l': Cregori IIl1rc{,lIrchick (1896-1972) Pl'odll ção : ,\"cleoo8. desde /985.
"0 arquiteto moderno d('\ (:' não SOIll('nt e deixar de cop iar os velhos estilos. corno também deixar de pensar no estilo. ( .. )
O arquiteto moderno de\ f' 1:1 111(:1 r ~ua r poca . com todas as suas grandes manifestações do espírito humano, " Palavra s cio
ru:,so Crrgori \\ arc hH\ chiC' k em seu man ifC'::-ilo Acerca da Arqui tetura 1\lodern a. de 1925. postas em práti ca nas casas
modernista;.; quI" projetou em São Paulo. O mestre cio modernismo sempre concebeu o projeto como um todo - não s6
a " C(\S('(I" , Illas l c.l tllbélll 0:-\ int eriore s. os jêJl"dins. o Illobiliário elc. Seus conceitos encontram plena exp ressão nesta ca-

deira em lubo mel"li('o cromado e ('OUI"O ,ala . com que a Nucleon 8 iniciou sua co leção Os Modernos Brasileiros.
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POLTRONA, ANOS 40
Designer : lo"n Croz (1891-1980) Produ ção:
M6veis Teperman, desde 1993. O exemplar da.
exposição foi doado pela Casa Teperman para o
acervo do Museu da Casa Brasileira.

Suíço, John Craz parti cipou at iva mente da
Semana de 22 ao chega r ao Brasil. Dedi cou-se às
art es plásti cas e aos proj etos de int eri ores, com

projetos globa is - ele desenha va móve is, objetos,
vitra is, jardins, luminária s elc., nUllla linguagem

art -deco. Esta poltrona foi edit ada pela Casa
Teperman com base num rascunho deixado pelo
aut or. Não havia indicações de materiais, Illas em

sua reint erpretação atuali zada Délia Beru , da
Tepennan , opt ou por alum ínio po lido nos pés
fro nt ais e madeira (pau l11arfill1 , madeira ebanizada ou embui a tingida) e nos pés posteriores. O
6

es tofament o do assent o tem vá rios revestimentos.

CADE IRA, ANOS 40
Designe .. : Oswaldo Ar/hu,. Bra/ke (/907) P rodução: Even/ual,feila pelo autor para uso pessoal.
Exemplar cedido por ele.

Da geraç'ão dos engenheiros-arquitetos. Oswaldo
Bratke fez mai s de mil projetos de hotéis, hospitais, indústrias. escolas. edi fícios e especialmente

\

res idências, mas o que mais gostaria de tcr feito é

"a casa pa ra o homem pobre, bem simples, qu e a
própria fam ília execut asse'", Em seus vários proj e-

tos de mobiliário. o propósi to foi o mesmo: idea lizar peças que qualquer pessoa pudesse execut ar.
11 simpli ci dade é o forte desta cadeira: ela usa
apenas UIll parafuso em sua montagem, e permite

uma grande economi a (cada peça usa 60 cm' de
compen sado na va l de 2 cm de espessura).
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CADE IRA PARA ESC RIT6 RIO ,
1945
Des ign eI': \lí/Ol/OVO ArfÍgas (/9 15-1 985) Produ ção: Nucleoll 8, desde 1985.

··Criar. versar os destinos da arte c da cultu ra é
arri scar-se pela liberdade. " Um cios mestres da
arquit etu ra moderna brasileira . Arti gas deixou um
conjun to de obras el11 qu e está exp resso o trabal ho
de criação como a sínt ese da arte e da técn ica. Em
seus projetos preocupava-se em superar desafios
pela pesqu isa estétiea de no vas soluções técni cas.
da estrutura aos pormenores. Concebeu algumas
peças de 1110bili{,rio pa ra alguns dos edifícios qu e
projetou. como a cadeira giratória para o escritóri o
de seguros A Cquitativa. Com estru tura em melai
pintado em epoxi preto fosco. tem assento e en costo estofados em es puma . revestidos em couro
natura l ou tingido.

POLT I~O N I N I-I A , 1 959
Des ign e I': Júlio !\olil/sh-' (/9.,2) P l'od nção:

L llelíer. de 19.59
JCdi o I"':i;llitl ~ k~'

{J

196 7. Exemplar cedido 1'01
Cdl/ordo LOl/go.

COlll t'\'OLl

a ali\'id,lde de de:-i igner

ainda como e~ llIdi:lllt e . em 195.3 , quando lhe fo i (' 11 ·
('omendado o de:'E'nho de uma prancheta e um beHlco. I)e 1%, a 1959 traba lhou com Jorge Zal , zupill
na L:A \elier. clesf' m oh endo \'árias ]1t\'é\ s . Sua Pallroninha le\ e grand e S ll("C'S~O cOlllereial. i:l pont o de.
com O recebimento d o~ royaltie .... ler :,u:,lenlado ::leu
c;Kritóri o de arquit etura durant e sele anos. COl1cebida para :,alas de e~ tar (' nJranda:-; , tem e:-:.trulura
ele aç'o e IlHldr ira. e a ~st llt o e e-"paldar em couro.

r

~

o s

p

N

R

E

o s

CA DEIRA DE PERC INTAS ,
ANOS 50
Des igne r: PlaU/o de Carvalho (1 899- 1973)
Produ ção: NlIcleol/ -8, desde 1985.
Arquit eto. engenheiro. pintor. escultor. ensaísta.
cenógrafo. fi gurinista. cri ador cle casos. libert ário.
Flávio de Carvalho foi também um designeI' meti-

I
l

es trut ura metáli ca pintada suport a o assento e en costo em couro sola na cor natural ou preto. O
couro é inteiriço no assento e em perc inlas reb it adas à estru tura no encosto. formando um desenho

f

antropol11órfl co que contrasta COI11 a forl11a redonda
da estru tura e lel11bra UI11 esqueleto. O result ado é

~

o

cul oso. projetando todos os deullhes (de l11aça netas
a luminári as e pi sos) das casas que projetava. Esta

cadeira fo i proj etada para a fal110sa Fazend a
Capuava. el11 \la linhos. int eri or de São Pau lo. A

uma cadeira delgada. ex tremamente elegan te.

I

EASY CIIAIR, 1978
Designer : Oscar Niemqer (190 7) Co laboradora : ;lI/O Mario Niemeyer (1 93.5) Produ ção: Tel/do Brasileira. Seio Pa I/ Ia. de /978 o 1984: Móveis
Tepermol/. desde 1989. Exemplor cedido por /llóveis Tepermofl .
O grande arqui teto bras il eiro não se li mi tou à ar-

quitetura . mas desejou con tribuir tal11bél11 ao desenvo lvil11ento de nosso mobili ário. Sua opção foi
pelo uso de madeira prensada. ·· Em vez das estreitas raixas de madeira prensada qu e o mobili ário sueco adotava . optamos pela criação de element os mai s largos. de rorma s mai s variadas .
Esta opção roi a que mais nos agradou. pela sim -

plicidade con struti va qu e dá ao mobiliário e pelas va riações formais que ela poss ibilit a··. ti [as)'
Chai r é UIll exernplo: sua es trutura é urn úni co
elemento em mad eira prensada . curva . laquead a
em preto: estofamento usa poliuretano ex pandi-

°

do revestido em couro.
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OS ARTISTAS
Dcsigncl' não é al'LisLa. insistcm cm esclal'cccl' os dcsigncl's. 11las alguns al'lisLas plás Licos criaram cadeil'as co m um design pl'imoroso. Que I'csisLe ao tempo c às modas.

CA DI~ I Rf\ E~J ~ I A DE I Rf\ ,

ANOS 30

Des igll e .. : Lasor Segal/ (/89/ -/ 9.51) P.. odll \' ão: .\'ucleoll 8. desde /98.5. Exemplar cedido pelo lIusell Lasar Segal/.
'\asc ido na Lit un nia. ao raditar- ~e no Bra:-.i l ('111 1923 L.a::,a r Segall je:í era famoso na Eu ropa por sua ob ra marcadamente
cxpressionista. Criada pro\arelmE'nl e em 19:12. ('sta cadeira tem (~s trlllllra e braç:o:i em madeira maciça eban; zadCl e
assento rereslido em tec ido.
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CA DEIRA EM MA DEIRA
MAC iÇA, 1954
DesigneI' : Mario Cralio Junior (/923) Produção : /Vue/eon 8, desde J989.

o baiano Mário Cra vo Junior não é apenas um de
nossos rnaiores esc ultores e arti stas plásti cos. 1) 01'
seu grande interesse em tecnologia e seu trân sito
livre com diferent es mat eriai s (rn 1:írmo re, granito.
pedra sabão, madeira , melai s, plástico. poli és ter.
borra cha etc.), de vez em quando faz in cursões ao

des ign oEsta cadeira tern estrutu ra ern rerro preto,
assento e encosto em madeira maciça feito com o

auxíl io de urna rresa cop iadora.

CADE IRA PARi-\ REPOUSO ,
1956
DesigneI' : !lparício Basílio da Silva (J935-J992).
Arti sta plásti co. empresá rio da ramosa perrumaria Ibstro. "cri ador de Illodas" (nas pala vras de
uma crôni ca de Ca rlos Drummond de Andrade).
poeta. Aparício Bas ílio da Sil va também roi urn
des igneI' de rrascos de perru mes. de sabonetes
reitos sob medida para não escorregarem das
mãos, de embal agens para presentes ... e de cadeiras . Esta es pregui çadeira para áreas ex ternas
usa madeira pint ada com estofam ento em es puma

revest ido em lona.
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berto o ca mi nho pelos pioneiros, o design brasil eiro de mobili ári o pôde florescer e desenvolve r-se. Os criadores hoje não se concentram
mais no eixo São Pau lo-Rio, mas estão es palhados por vá ri os
estados, de norte a sul. Num país de dimensões continentais, com acen tuadas diferenças regionais, ta mbém no design
o que nos carac teriza é a di ve rsidade, al ém da ab l·angência
do que se concebe por con temporaneidade. Convivem a um
só tempo propostas conceituai s mais ousadas e aq uelas que
buscam simplicidade forma l e construt iva. Al guns perseguem uma linguagem que reflita a nossa identidade cultural.
Outros apostam no uso de materi ais alternati vos, mais acessíveis e baratos. Uma preocupação relati vamente nova é o
uso de madeiras que possam ser renol·estadas.
No campo da produção, os últ imos anos viram surgi r um número considerável de pequenas e médias oficinas
e ma rcenarias. Cansados de bater nas portas tan tas vezes
fechadas das grandes indústr ias, muitos jove ns des igners
arregaça ram as mangas e partiram para a auto- produção .
Os últimos anos viram surgir ainda uma apropri ação de novas tecnologias e no vos materi ais, sobretudo nas cadeiras de
escritório, que cada vez vão se pa recendo mais com "máquinas de sentar", desafiando a definição de que sentar-se signifi ca um ato estáti co, a renún cia ao movimento.
Sentar-se para o traba lho ou para o lazer confi guram-se em soluções formai s bas tante di stintas . Cadeiras
para uso res id encial tendem a estabe lecer um grau maior
de identidad e com o usuá ri o. Mas também vê m ga nhando
em mob il idade: acompa nhand o mud anças no comportamento e no estilo de vida das pessoas, as cadeiras pesadonas, difíceis de des loca r, não têm mai s sentido num mundo mutá vel, em qu e se quer tudo mais versátil.
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JULIA, 1980
DesigneI': Sergio !?odrigues (1927) Produ ção:
Sergio !?odrigl/es Arquitetu ra. Hio de Janeiro,
desde 1980.
Pioneiro. Sergio Hodrigues continua produ zindo
- e mui to - até hoje. 11 Juli a tem estrutu ra em
madeira maciça encera da. composta de duas laterai s. du as travessas. assen to e encosto que rece-

bem a fixação de pa lhi nha. 11 versão es tofada se
dá com 1:1 ap licação de UIll elemento em compen sado estofado em poliu rclano revestido em couro
ou tec ido. tant o no asse nt o qu ant o no encos to.

E S P I~EG U I ÇA D E IRi-\, 1 985

Desiglle l' : PaI/lo ,l/endes da !?ocha (I 928)
Pl'odll ção: ,Yucleon 8. 5(/0 Paulo. desde /985.
:\ união do traço puro do desenho co m a inqui eIi:H;JO contínua de tirar partido da:oi conquistEis
l ec ll o l ógica~ lll éH C<:l1ll a criação de Paulo l\ l endes

da Hoc ha n,io

~Ó

na arquitetura . C0 l11 0 também no

designo Aliá s. seu raciocínio ao projetar móveis
tam bé m é claramente arqui telôn ieo. com um sistema de cO ll51ruç'ào por Irás . Sua desc ri ção da csprl'guiç'adeira: é fo rm ada por duas "fitas " de aço

ne\ílel unidas por ba rras de perfi l circul ar que
fi'c.llll a emle ira em qua tro posições . Apoia-se sobre um cal alete rígido . também de perGI circular.
:\ frE':-' ta entre as fila s é UIllH "guia" para o aj u::ile
da pos içi:lo da almofada cm plásti co que serre
para o apoio da nuca.
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ARO 68, 1989
DesigneI': Fulvio Nanlli j r. (1952) Produ ção:
Nanlli Movelafia, Süo Paulo, desde /989.
A Aro 68 tem estrutu ra de ferro pintado de preto.

O assento e o encosto são feitos com ripas de madeira maciça revestidas com lami nado plásti co.

RA IO 23, 1989
DesigneI': Fulvio Nanni jr. (/952) Produ ção:
Nanni Move/afia, Silo Paulo. desde /989.
Cadeira em lll(Jdcira maciça com aca bamento em
pátina . ebanizado ou natural. Em cores cont ras -

tantes. corno detalhe func iona l apresenta orifícios
nos braç;os para fa cili tar a movimentaçilo. O corpo
(braços. assento, encosto) é realizado em compensado. e os pés. em madeira maciça.

1

Form ado pela Universidaele Mackenzie, co m curso ele especialização na Scuola Politecnica Di Design, em M ilão, Itália, Fúl vio Na nni é um de nossos mais destaca dos
elesigners ele mobiliária, in teriores e objetos, co m um a linguagem co nte mporânea e
experim ental. A briu se u próprio espaço de pl'oelução e co mer cialização, a Na nni
Movelaria, em 1981, na Ru a Augusta, na capital paulista.

49

os

c o N TEM P O R

Â NE OS

r

I

ARCO IRIS, 1989
Des igneI': Heno Bonzon (1954) Produ ção:
Bonzon Design. Uba/llba, SP, desde /989.
Marceneiro na França. Reno Bonzon chegou ao

Brasil em J986 disposto a comprar madeira para
produzir lá. "Ca iu" direto em Uba tuba. li toml de
Jo Pau lo: apaixonou-se pelo país e desde ent ão é
UIll

de nossos clcs igncrs ma is des tacados. apli can-

do aq ui téc ni cas como O uso do laminado co lado
com resina epóx i c prensado a rrio. Um exemplo é
a cadeira Arco Iris. versão sem ba lanço da premia-

da Ga ivota (ver t\ lódulo 4).

F'LO I~ , 1980
Dcsil,~wr :
F<'I"If1'I.

l/ol/rrelO " /obil/ (/952) Produ ção:
ri" /985 o /Y9IJ: .I/ee Pree. Hio de Jan eiro.
de.lde /989.

Enp;f'llhe'iro IlWt'f1l1ico de formação. fotógrafo e
dr . . j!![]er. \\ au rício k lab in emprega téc ni cas con::;lrLltj\ ~h mela llírgi('i.I:- na el abora ção da poltrona

1·lor.

(" 111

a\'o tul>lIlm. "\'0 11101a. es pul11a no esto-

fanH'nto f' rerr-.linH-'n IO de tec ido ou couro. Ela
1I~;-l o si:-tellliJ

de ::-lJ:-pCll:,JO Kalanto. criado por
klclhin ("0m ba . . (' na ha rra de torção do Clulomór el.
dp modo a a...... illlilar i.l:-- \ ibrações do co rpo huma-

I
J

110. O aro etll a\'o mo la preso so lidament e em um
.;:ô ponto produí' Utl l<! o~(' il aç'ão que simul a os braç'os de lima mik ou o:, ga lhos de lima árvore. resultalldo numa poltrona l1Iu il o confortií vel. lI sua lmen-

If'

acom panhada da hanq ueta Kanto.

J

j

I
I

~

~

I

50

I

os

c

O N TEM P O R Â

E OS

PROSA-NOSSA, 1985
DesigneI': Maurício Azeredo (1948) Produ ção:
oficina pr6pria, Piren6polis, CO, desde 1985.
Trabalhando numa pequ ena ofi cin a em Pirenópoli s, int erior de Goi ,ís, em séries limit adas, Maurício Azeredo ali a o apurado rigor técni co a uma
linguagem que busca suas raízes no móvel "emacul ar brasileiro. A Prosa-Nossa, em mad eira maciça: t ~ rn SlI as part es fixadas e travadas ent re si
por encaixes mú tuos. di spensando o uso de pregos. parafu sos ou outros meios fi xadores conven-

cionais. Faz part e da Séri e Brasileirinho. composta de outras peças de mobiliário que seguem o
mes mo princípio construti vo.

PLEXA, 1990
Designe I': Carlos MoI/a (1952) Co laborado r:
Antonio Carriel Produ ção: Fdbrica de Cadeira
Süo Paulo. Süo Paulo. desde 1990.
Com duas fábri cas e um sho\\'room em São Paul o.
Carlos Motta tem uma produção qu e revela a inOuência da simplicid ade dos móveis escand inavos e dos norte-ameri ca nos: espec ialmente aque-

les dos seguidores da seita Shak er. fi Flexa - um
dos modelos mais recent es numa prod ução mui to
fértil especialm ente em cadeiras - é con struída
de fOlTIla semi-industrial com mogno e amendoim
maciços e arcos de lâm inas de mogno moldados a
quente. Os acabament os são versáteis: percinta em
algodão colorido ou cou ro. palha ou estofa mento.

\

I

,

I

Duas estr elas de primeira grancleza no mobiliário nacional: JlJa ul'Ício Azereelo e
Carlos Motta. Ambos são arquitetos, mas fizeram cio clesign e cla paixão pela macieira seus ofícios, ca cla qua l à sua manei ra. Em comum ainela, o fato ele ser em várias
vezes premia cios (ver Móclu lo 4).

51

O S

CO N TEMPORÂNEOS

GAZE LA, '1992
Designe I' : Ja cql/ehlle Terpills (1950) Colabo rado res: Delia Beru e Fral/cisco F. Sales Produção : Jl/6veis Tepermal/, Süo PaI/lo, desde 1992.
Jacq ueline Terpin s chegou ao design at ravés das
artes plásti cas . Illas desde logo demonstrou estar
compl etamen te ~ vo ntade cOllllllateriais tão di versos como o vidro. o al umín io e a macieira. A Gazela tra nspõe para o mobiliário as curvas sinuosas
que ca ra cteri za m seu traba lho em vidro. Usa lam i-

nado colado a frio em fonnas macho e fêmea no
assento e encos to int ei ri ços . c madei ra Ill(\ei ça
nos pés . Opções: macieira ebanizadi:l. ma rfim ou
imbuia tingida.

I

ERI KA , 199 2
De5 if'ne r: lo'dl/ordo

(1960) Prodn ç;; o:
Ilóre;" Tepemllll/ . desde 199 1.

\1;11(';1"0.

I~du ard o

•

LOII/osso

Lama"a malllém desde 1986

um (':-nilôri o de arquitt:'lura elll Belo Il orizonlC'.

onde proj c-la lambrm interiore:,. Chegou ao defi ign
alnn(':-o da arquitetura e. apC':-arcle bemjO\clll. j(!
\('111 :--(-' de:-:.liJ('aclo por seu (!t-:,enho C'O I1 :3 i:,l c llt e ( \ e l"

,

I

1

\I ôdlllo I). \ cadeira Er;ka lem ('11(,0,10 em multilalllini.ldo clIl'\iJdo

de

I

Illogno Ilatural (·IlC'craclo.

f':-lrul ura em pau-marfim elwlli zado e i.l::,:-:.etlIO

~

t'!ll

('ouro Ilatural preto.

j

I

•

j
Criacla em 19-16. a /\/óI'eis 'f'eperman tol'/Jou -se na elécacla ele 50 representa nLe brasileira c/a Ilerman 1\1iller. empresa norLe-americana que se mpre se c/esLacou pela alla
qualiclacle ele seu clesign. reun in clo nomes co mo C/larles E'a mes, George Nelson c Isamu\'oguc/li. Seu i/JI'eslim enlo no clesign brasileiro se cleu especialm enLe após a criação ele sua cli l'isão resiclencial. a Casa '/'eperman, em 1989. clirigicla por De/ia Bel'U,
quanclo passou a jJl'oclu7ir mÓI'eis Lanlo ele auto res co nsagraelos (Osca l' Niemeyer,
,Jo11lJ Graz el e.) quanlO cle jovens esLreanLes em cujo va lol' clecicliu aposLal'.

I
i

•
I

j
j
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PROSIT, 1990
Designer: CU;II/.er Parschalk (1954) Prod ução:
Móveis Tepermoll, Süo Paulo, desde 1990.
Formado em arquit etura, Cuint er Parschalk rez
pós-graduação em design na Austria e desde então transita com competência por áreas como projetos de iluminação, des ign de móveis pa ra várias
empresas (de tiragens limitadas a séries grandes)
luminári as, objetos etc. Em sua produção, alia
uma constante ex perimentação rorma l à absorção
de novas tecnologias. A ProsiLaproveit a madeiras
de apa ras, evitando o uso de macieira maciça e

aprove it ando o visual de topo que lembra a marchetaria. Com estru tura em madeira Illultilam ina-

da e assento e encosto revestidos em tecido ou
couro, roi criada para acompanhar sala de jantar.

ORGÂN ICA . 1990
DesigneI' : André Iso; Leimer (1968) Prod ução:
M6veis Tepermoll. Seio Paulo. desde o [tnal de
1994.

o projeto da cadeira Orgâ nica nasceu de uma tese
de ini ciação científi ca qu e Leirner desenvo lveu
na FAU-USP visando com provar a viabili dade de
produção de uma cadeira em madeira de renorestamento laminada, vergada e colad a. Feita ini cial ment e em eucalipto. roi ex posta na Eco 92 . Fácil
de produzir e de montar. com boa res istência
mecâ nica . leve. adeq uada ergonomi cal11enle. a ca-

deira Orgânica reúne qualidades que a credenc ia1'8111 a ser um dos pou cos proj etos que passaram
praticamente direto dos bancos da universidade ~

prod ução numa grande empresa. O exemplar apresentado na ex posição é o prot6tipo.
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FRE I EGíD IO, 1987
Des igneI': Lil/a 80 l3(mli (1915-1992) Colaborado res: Marcelo Carvalho Ferraz e Marcelo SI/.wki P"od ução: Marcenaria 8aralíl/a, Seio Palllo. desde 1987.
A cacleira Frei Egídio fo i projelada originalmenle
para o Tea lro Gregório c1e ~IaIlOS . em Sa lvador.
BiI . que Lina reslaurou na década de 80. Dobrável
e cmpilhável. ela é muito leve (4 kg). Usa araucári a (pinho do Paraná) com acabament o em cera de
carnaúba. O nome é lima homenagem a um frei
fran ciscano italiano que morou muitos anos em

Uberl ânclia. MG. e con vidou Lina para projelar a
Igreja Sa nlo Espírilo do Cerrado.

LIGHT, 1990/9 1
Desigue r: ,llorcelo CW'I'(Jlho Ferro: (1955) Produ ção : .\Jorrel/aria 8ara úl/a . Seio Palllo.
desde 1993.
De geomelria muilo simples. é composlo de pla nos
ort ogonais que se encontram. em pau-marflm maciç'o. tom acaba mento em cera. O r llca beç'l1mento
arredondado nas linhas superiores risa dar maior

conforlo no apoio dos braç'os e cosias. Osof,\ I.ighl.
nH \ rrdade UIll banco. "l enta resga tar o sentar correto E' elegant E' (enquant o postura) que vem se per-

dendo nos dias de hoje. e que alé o ~ n al do século
19 e início do século 20 eram dados primordiais
em qual qu er pl'OpOSla ". diz ,\ Iareelo IOerraz.

Criacla em São Pa ulo em 1986. a I\larcenal'ia Baraúna rcún e os arquiLciOs Fl'a ncis-

co Fanucci. Il1arcc lo FCI'raz c I\larce lo Suzuki. Fun ciona co mo um a exLcnsão clc seu
cscriLório clc arquiLclUra, não por acaso clcnominaclo Brasil ArquiLcLura. Simpliciclaclc co nsLruLiva e formal. va lorização elas macieiras nacionais e um a apropriação clas
so lu ções popularcs na linguagcm são algum as clas ca racLcrísLicas cle seu Lrabal/1O.
, \ I\larccnaria Lambém fJf'ocluz móvcis mais recenLes cle Lina 130 Barcli. f'ciLos em parcc ria co m Ferraz c Suzuki.
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CA IPIRA , 1991
DesigneI': Frallcisco Fall /.lcci (J952) Produ ção:
Marcenaria Bamúlla, São Paulo, desde /993.
Releilu ra do Iradi cional banco ca ipira, de consl/1I ção baslanle simples. consliluído basicamenle de
dois "pÓl1 icos" unidos por uma Iravessa longiludinal. Seu assenlo é rormado pelos dois planos superi ores inclinados que possibililam maior conro/1 o.
Di sponível em vários lamanhos, de ba nquinho
indi vidual a banco coleti vo para vá ri os lugares.
Usa cabriú va com acabamento em cera.

BORBOLETA. 1993
Designer: Marcelo Suzuki (/956) Produ ção:
Marcenaria BaraLÍno, Süo Paulo. (bde / 993.
Eslrulura em amendoim e supe rríc ies em pi nho.
com acabamenlo em cera nalural. Relomando a
idéia de mudança de planos já desenvoh ida na
cad ei ra Brava: desta ve z: quatro peç'as idênti cas

em pinho de prim eira recebem lixa mell lo em ângul os que propo rcionam o conrorlo desejado. O
conj unlo eslrul uralmenl e é de grande resi"lência.
permilindo uso inlenso. A l.lorbolela é empilhá\el
de Irês a Irês.
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PÊNSIL, 1994
DesigneI': Paulo Mitani (1958) Produ ção: Etel
Marcenaria, Valinhos, SP, J994.
Banco dobrável em madeira. o Pênsil reaproveita
sobras de macieiras nobres, remontadas .como um
tec ido. criand o uma superfície maleável e agradá-

vel ao senlar. A monlagem é feila em cabo de aço.
com técnica de tramado. Estrutura em "X", em

que o lamanho do lec ido fun ciona como Ira va de
largura. Arquite to com pós-grad uaçJo em comuni-

cação e scmiólica, Paulo Milan i lem um Irabalho
sem rron teiras - projeta casas. lojas. mobiliá ri o,
iluminaçJo. objetos. tecidos: roupas: cenári os elc..
à maneira cle Flávio cle Carva lh o, cio qual é um

eSludioso.

SICU PIR!\, 1993
Dcsi!!lI c l' : Clalldio .I/oreira Saltes P l'odu ção :

Cle/ .I/arcenoria. I 'alinhos. SP.
Ca rioea formada pela Eseol" Superior de Dese"ho Indu,lria l (Esd i). Clau dia ,\ loreira Sa ll es en controu na Etel l\ larce llHrict lIllla parceira para

produzir

:".f'US

móreis desen hados para uso em

é1lllbirnle:- espedrieos ou para procluç'êlo em sé ri e. ti e"deira Si eupira é parle da linha Du elo.
compos ta ainda de banqueta e ca ma. Sua princ ipal caraclerístieé.\ rorma l f! a peq ucna curvatura
do f'IlCOs IO. preso ~I rs trulura por pinos distaneiadore~ elll madeira . .\ Ialeriai s: imbuia. es puma
recoberta eOIll 10111:l {' rua (' palhinha trançada . A
e~lrulllra . a:;.sc n!o e encosto são eonec lados por
('(1\

ilhas c es pi gas eoladas .

I 'ma pcqucna rábl'ica cria ela cm 198 7 cm \la lin IJOs. in Lcl'ior ele São Paulo, agol'a com
s/JO lvroom na capilal. a Blel l11arcenaria lransrorm ou-se em po ucos anos num elos
mais rcspcilaclos pt'oeluLorcs brasileiros ele móveis dc maclcira, por scu acabamenlo
pt'im of'Oso c consll'u ção pCrfeila, I'Csuflado elo uso quase revcr encial ela maléria-prima.
1\ pI'o pt'icLária !\Lei Ca l'm ona lcm all'aíelo nomes signillca livos elo nosso elesign. Os
móvcis lêm pt'cços aflos c são fcilOS cm séries pcquenas, num lrabalho que já l em
rcpcrcussão na mí(lia inlCf'f) acional.
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NILO , 1993
Des igner: ALberlOBll.lacca (1959) Produção : EleL Marcenaria. \latinhos, SP. desde /993.
Em pau -marfim maciço e cordão de algodão res inado. a cadeira Nilo tem um perfil esbelto que pode da r a impressão
de fragil idade. Só impressão: seu projeto e sua execução ri gorosa garantem urna gra nde res istência. Os montant es laterai s do assento apresentam tendas para a execução da tecelagem, e a mesma trama foi tecida no encosto. A peça é
muito leve, não só de forma figurad a: pesa apenas 2,5 kg.
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CA ROLI NA,

'J 986

Desigll er: Ricardo va/l. Sl,een (1958) Colabo radores: Manoel D'AssWllPÇÜO, Carlos Manoel C.
Almeida. e DÚllilri Lee Produ ção : Prol6úpo,
Desenhada pa ra ser produzida por uma ind ústria
de molas para veículos, a Molas Sueden , a poltrona Ca rolin a li sa apenas aço temperado e cou ro,

estruturando-se com dois pararusos, Os deta lhes
da parte metáli ca rora m simpliri cados ao máximo
pa ra poderem se adapta r à mJo-de-obra da rábrica . A pa rt e em cou ro, ern con traparti da, deveria
se r executada arl esanalmenle, dev ido à comple-

xidade dos detalhes, O sistema de rechamento
de li cado, inspirado nas dobrad iças ve ndidas a
melro, requer a maior exa tidão. O protótipo é
peça única, F\i ca rdo Va n Steen é pub licit ário e

um dos diretores da CIIS,

I
\
I

1

I

,

I

COC KPIT, 1994

1

Des igll e r: Cuia Laca: (/948) Co laborador:
.Ilárcio Colo/erro Prod ução: Espa ço Inlerior,
São Paulo, desde 1994.

j

Chaisp·longue para descanso e pa ra ve r tevê. a
Cokp it tem estrutura em made ira coberta com
es puma de nylon e reves timento em tecido . Foi

,

1

concebida para a Mostra de Estofa ria realizada
pela Espaço Interior. uma empresa dirigida pelo
des igner Márcio Colaferro que \"i séI est imular o
des ign de autor. Formad o em arquit etura. Guio

,

Lacaz dedica-se às art es plásticas (dese nh os.
pinturas. instalações . performan ces . escultu ra s) .
ilu stração. des ign gráfico e design de produtos.
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NONON, 1986
DesigneI": Ar/h", de Mal/os Casas PI"odu ção:

Casas Edições de Design, São Pau/o, desde 1986.
Estrutura de metal cromado ou pintado com epóx i
a pó (pintura eletrostáti ca) na cor preta. Assento e
encos to em madeira nalural ou eba ni zada . com es-

tofamento em couro ou tecido.

NATIVf\ , 1994
DesigneI" : Anh", de Mal/os Casas PI"od ução:
Casas Edições de /Jesign, São Pau/o. desde /994.
Estlutura e braços em tubo de fen'o cromado fosco.
Revestimento em junco natural.

ArtllUr ele /HaUos Casas é um elos mais respeilaelos arquiLeiOs ele in teriores l70je 170
país, com uma linguagem muiLo particular, que un e j O\fialielaele e sobricelaele. O interesse por mobiliário surgiu co mo um complemento ele seus projeiOs ele arquiteLura , toelos exa usti va mente eletall7aelos. Devielo ao inter esse provocaclo pelos móveis,
passou a proeluzi- Ios em baixas séries e apresentá-los em sl7 owrroom próprio, o
Casas Eelições ele Design, em São Paulo.
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CLI P, 1993
DesigneI': Pedro Usec"e (/956) Produ ção :
Usec" e Arqllilelllra/Design. Süo POli/O. /993.
Arqu iteto venezuelano. Pedro Useche atua no
mercado moveleiro desde ] 990. ap resent ando em
seu showroolll um trabal ho com lin guagem con-

temporânea de produ çiio art esana l. 11 Cli p tem
assento e encos to em espuma de 3 em de espessura
e revesti mento em capa de lona c tec ido. removíveis para ma nu tenção. É construída com tubo ca-

landrado. unido através de so ld a e encaixes (ferro
redondo 3/l \ torneado para encaixe do encosto e
pont eira de acaba men to). Telll ca pacidade de

empilhar até 10 peças.

ZETi-\, 1993
D es i g ll ~ r s :

Simolle .\/alllo/'alli (/959) e COlIdida Tabel ( / 957) Produ ção : .\/anlow ni Tabel
..J/'qlll!elllra &- Design. Süo POli/O. desde /993:\ Zela atende a UIll nicho quase inexplorado: é
ullla eaclei ra para exteri ores. tant o lerraç'ús quanto
ja rdill::'. podendo :o'(T expo~la ao ~o l e à eh u\Cl. Lsa
ferro ("halo com pilltura epóxi na basE' e réguas de
ipê maciço no as-scnto e encosto. Sua comod idade
é ga ranti da pelo assento tu rro anatômico e pelo
suare balanç'o proporcionado pela base em fo rm a-

to ··Z··. B,,,,e de fe rro moldada e soldada. parafusada à e.o:' lrulunl ele madeira: a~:;ento e e tlco~ l o em réguas IllClciç'1:\s ci;-\\' ilhadas à es trutura de made ira.
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LI PTUS. 1994
DesigneI': Michel Arnoult (1922) Pl'odu ção: M6ueis Conquistador, Maud, SP, desde /994.
A mais recent e cadei ra do precursor Michel Arnou lt usa o euca lipto. qu e ele consid era a gra nde alternativa para a
fab ricação de móveis no Brasi!. A Li ptus é int eirament e composta de peças maciças de 22 mm x 50 mm de largura,
o qu e permit e uma boa secagem ao tempo da madeira, além de, do ponto de vista indu strial , possibilitar uma simplifi cação na usin agem, pois todas as peças passam pela mesma calibração. Des montáve !. é comerciali zada com exclusividad e no Brasil pela Tok & Stok.
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LOU ISIANE , ] 986
Des igneI': Fernolldo Jo eger (J956) Prod ução :
Projetos &- Produ/os, São Pau/o, desde 1986.
11 Louisiane já teve cerca de J 6 mil exemplares
vend idos pela rede de lojas Tok & Stok , um número excepcional no design brasilei ro. Cadeira de ins-

piraç<io nos estilos Sha ker e Thonel. foi conceb ida
com a intenção de resgata r suas principais carac-

terísti cas: um design cláss ico. de forma s simp les.
sem adereços desnecessá ri os. que res iste ao passar
dos anos. Seu desenho foi estendido H vá ri as ou tras
peç'as: cade ira com braços. na moradinha. cadeira
de balanço C cadeira de escritório. Usa madeira
maciç:a (açoita-cavalo). torneada em sua gr':lIlde

mal ona.

SPf\ CUETT I, 1989
DesigneI': Fernol/do Jo eger (/956) P,·od ução :
Projetos &- Produ/os. Seio Pau/o. desde /989.
Com UIll desenho contemporân eo. a Spaguett i resgata UIll mat erial Illuito empregado nas cadeiras

~\

populares brasileiras: o espaguete de P\·C maciço.
enrolado manualment e. Sua es trutura é de ferro

\

mac iço pe r~l ado . dobrado e so ldado. com pintura
eletrostática a pó. E:mpilhárcl. pode ser utili zada
tant o em ambien tes int e rtl o~ quanto ex ternos. He-

cebeu o Prêmio Des ign ~ I ores p 199 1.

Form ado em desenl10 in clustrial pela Univcrsidade Fccleral do Rio de Janeiro, o j ovem
Fel'llando Jaege r tcm conscguido r ea liza r o qu e foi um sonl1O rrustl'8do de muitos pioneil'os: produzir em aUa esca la móveis com qualidade de descnIJ o num custo acessível
à classe média. El e Ll'abal/w com oito indústrias direr entes.
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OX , 199 1
Dcsigncr: Fernando Jaeger (/956) Produ ção : Proje/os &: Produ/os, São Paulo, desde /99 /.

O objeti vo do projeto da Ox foi elaborar uma cadeira de linhas li mpas. formas simpl es. de fácil produção industri al
seriada e custo acessível. A estrutu ra usa madeira mac iça e o encosto, multilaminado cun'O. com detalh e em marchetaria. As bordas aparentes mostram o "sanduíche" de lâminas. O assent o é estofad o, com vá rios revestimentos: tecido
pin tado à mão, antílope, pele de boi ou couro li so. A madeira pode ser açoita-cava lo, pau-marfim ou euca lipt o - espéc ie até então usada apenas para a fabri cação de celul ose e qu e laeger utili zou em móveis pela primeira vez. Por seu
design e pelo uso do euca lipto, ecologicamente correto, a Ox recebeu o Prêm io IbamalMovesp 1992.
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TO NA , 1989
Designer: Cuilherme l3ender Produ ção: Renar
Jl/6ceis, Fraiburgo,
de 1989 a 1993.

se,

Produz ida em séri es muito grandes para mercados

populares. a Tona usa pin us obtido de norestas
plantadas e renováveis. O ba ixo peso específico
da macieira permitiu o desenho de uma estrutura
com exce lente dimensionamento1 sem peso excessivo, cl eslllonlável e muito aprop riada para peque-

nos espaços. O produ to também inco rpo rou novos
tra tament os de superfícies C0 l110 o tingimento por
saturação e o "spray Qve r" . Concebid a pelo

des igneI' para naense Guil herme Bender. a linh a
Tona de móveis para refeições foi premiada no
Salão Des ign Move lsul 92 . rea lizado em Bento
Gonçal ves . I~ S .

SIT DOWN , 1992
Dcsigncr: Dircell Guarda (1958) Colaboradores: 1'lenri"lIe José l3erlolilli. Vilso La:..;;aroll o e
Ademar Ba ú Produ ção: .Iletalúrgica l3erlolini.
l3enlo Conçalres. R5. desde /992.
~ l lIit o :-; illlpl es. i:l Si! 0 0\\"11 foi a grande premi ada

do Sa lão Design ~ I o\'e l s ul 92. O cli ente. tradicio·
nal fabrica nte gaúcho de armários de aço para
cozinh a. pediu a Dirce u Guarda. do esc rit óri o de
arquit etura e des ign Degrau . de Porto Alegre.
lIlll a eade ira qu e se int egra sse ü sua linha e se
ad aptasse ao processo produtivo e:\ islenle. Guar-

da res pondeu com uma peça que é vendida desmontada . com UIll e:\cclenle uso da chapa de aço.
pintada em v{lrias cores com pintura eletrostáticd
a pó. Al ém do prêmio. o des igner recebeu a maior

conrirmação cio ace rto de seu proj eto: ao preç'o de
USS 20. at é ago ra j<Í roram comercializadas 20
mil unidades da Sit DOlI'n.
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M1\x IMa , 199 1
Designer: Crdcia Mendes (/960) ColabOI'adores: equipe de produçüo da Prodomo Produ ção : Prodomo, Novo Limo,
desde 199 1.
As peças de madeira da Máximo tem a
mesma largura (100 mm) e espessura (30
mm). Oencosto, usa ferro com pintu ra eletrostática em preto fosco. Assento estofado
em espuma j acabament o da madeira com

vern iz poliuretano. Criou-se uma peça
simples e com consLraste de materi ais. qu e

pode ser usada em qualq uer ambiente.
Empilhável, é comercializada pela Tok &
Stok. Em 1989, Gracia Mendes ganhou o
Prêmio Movesp, e em 1991 abriu a Prodomo, para produzir seu mobiliário.

BIENA L, 1993
DesigneI': Poifírio Val/adares de Andrade (/9.54) Prod ução: Isaura Kal/as
LuLa., Belo Horizonte, desde 1993.
Arqu iteto, Porfírio Valladares de Andrade
começou desenhando móveis para seus
projetos de interiores. Hoje, dedica-se
quase excl usivamente ao des ign de mobili ário e de luminárias. Na cadeira Bi enal.
o encos to tem estrutura em aço. crom ado

ou natural. e é o suporte para a trama de
couro ti po sola. Oassento usa fibra de taboa e a base. braúna ou mogno ebani zado
- uma mistura de materi ais nexívc is e
"ventjJ ados:: a materi ais duros.

CaX ILa , 1993
Designer: José Roberl.O Cassab NClLmann (/948) Produ ção: Pdl.io Marcenaria, Ubaluba, SI', desde 1993.
A Cox il o faz parte da li nha Pátio, que tem
mais três peças. sendo duas para piscina
e uma para praia, e já venceu no Prêmio
Movelsul na categoria móve is para lazer.
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MASC HERA , 1993
Des igners: Marcelo Rosenbcw,m (1968) e Ricardo Varuzza (196 1) Produ ção : própria, Süo
Paulo, 1994.
Cadeira para mesa de jantar/restaurant e, emp il hável. A estru tura é em rerro tubula r. com acabamento cromado ou pi ntu ra eletrostáti ca preta.
Assento em madeira maciça torneada e ellcos to

I

~

I

1

I

em compensado prensado. Opções de madeira:
pa u- marfim ou mogno eban izado.

ZIG Zf\ G, '1992
I)"; igll cr : Fótima Lecla Farka s (/954) Colaborado res : C/arissa Sth neider e Antonio de Jesus
Prud ução : Caml/leüo. Sôo Paulo. desde 1992.

1

\ Zil;! Zag traz para o prirn eiro plano um material
normalmente fica "escondido" na estrutura
do ... móre is de vime: o tronquinho. um arbu sto
qlW

<I'I,, "tico "indo do sul do país. Hesistent e. maleá -

1

\el . [P\E' , o tronquinho é também Ulll material
{-'('o10l:!ica menle corre to. já que inesgotcíve l quant o ma is é co rtad o. mai s cresce. A Camaleão

t(,111 ul11a linha com pl eta de móve is cleste tipo.

1

('laborados artesanalmenl e. um a lIlll. com diversos

tipo . . de acabamento.

~
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CL I PPER , 1992
Dcs ignc .. : Oswaldo Mel/one (1945) P" od nção: Probjelo. Seio Pa ulo. desde /992

Poltro na supercompacta e retrátil para au ditórios. a Cl ippr r fo i con templ ada comum "melhor da catrgo ri a" em mo ·
bili ári o pela seleção anual de 1992 da pres tigiada rev ista norte-americana ID. l3u sean do red uz ir as dimen,ões da
cad eira qua ndo fechad a. criou-se um conjunt o i:l sse nl o!encoSlo suspenso. automaticamcnte rebalido (' 111 dirC'ç'ào à

co luna de sustentação quando o usuá rio se leva nta.

I~s t a

earact erística propicia vãos de passage m entre fil eiras ex ·

tremamente largos . fa cilitand o o acesso e a sa ída . tanto em situações norma is corn o C'merge nci ais. A substitui ção

de grandes áreas es tofad as por um revestimento em eapa ún iea de lona eo labora na redu ção dos eustos de produ·
ção. além de permitir rápida e econôm ica manut enção. em loca is no rmalmente suj eit os 11 depredaçiio. Formado em
des ign na Faap. com espec ialização em ma rketing na E S P~ I e em adm ini straçiio de proj etos em Tóqui o. Oswa ldo
Mellone é um de nossos designers industria is mai s ativos e reconh ecidos. atuando em vá ri os segmentos de produç·ão.
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AU DAX, 1984
DesigneI': lions l oachim Schmidl (/935) Co laboradores: Equipe de desenvolvimen/.o da Ciro}lex P" odução: Cirojlex, Sci.o Palllo, desde 1994.
Poltrona executi va gira tóri a. é o mais recent e

lançamento da Ciroll ex. Estrutura em mensol ite,
almofadas inj etadas em es puma de poliuretano
moldado an atomi camente. Base em aço. Revestimento em tec ido retardante de fogo. Possui ex clusiva regulagellllriclimensional do apoio lombar.

al ém ele mecanismo ele inclinação do assento/
encos to e regulagem de altura de assento a gás.
Técnica constnlti va: estl1lturCl confeccionada pelo

processo "sheetmou lel ing com pounel - SMC". Base
soldada int ernam ente por solda mig efetuada em
equ ipamento automático.

SKILL , 1992
De, i!!,,,·,·: ClIinler Porseholk (/954) Produ ção :

Remonlee. Süo Pa.II/o, desde /992
Poltrolla pa ra esc ritóri o com meca nismo integrado

d(' u:,:--pn lo e encos to. regulagem de altura. incl i111.1\'ào dp H:-iSc nt o e encos to e do braço de forma inIq!;rada. \I ateriais: es trutura int erna em maci eira
moldada a quen te com espuma de poliureli:1nO
inlctado 1"('\ estid o em tec ido. couro ou vinil. Base
dt~ tinco pa tas em fe rro e n ~'l on injetado com
pi.,tào a ~á~ . Rodíz ios em 11 )' 10 11. Braços e suport e

ele

('!l('(b IO Ctll

integral-skin com alma de aç:o.
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MA Rl , ] 992
Dcsif,'11cr : Ary do Carmo Mari (1941) Colaborador : Gilberto Fagundes P rodu ção: Forma,
São Paulo, de 1991 a 1992.
Assentos para auditório, montados sobre longarinas metálicas fi xas no piso. Assento e encosto em
espuma de pol iuretano inj etado. Revesti men to
em capas removíve is com zíper, em tec ido, vinil

ou couro. Sistema de assento reclinável, perrn itindo ma ior aprove itamento do espaço útil. Ary
do Ca rmo Ma ri atua na área de planejamento e
layout de escritóri os há três décadas. Arq uiteto,
hoj e está no departamento comercial da Forma.

OLL E, 1992
Designer : Gilberto Pacheco Faguf1dcs (1 94.5)
Produ ção: Forma, São Paulo, desde /992.
Cadeira empilh ável em aço trefi lado cromad o ou
pintado em epóx i pó. Estoramento revestido em
tecidos sintéti cos ou couro e

l1a

versão de mogno

natura l ou ebani zado. Adequada a esc rit óri os.
restaura ntes e pequ enas salas de conrerência. ··rI
proposta era preencher um nicho (I e mercado.
Optamos em reaproveit ar mat eriai s já ex istente:,
na linha de rab ricação. A curva do asse nto e
encosto é reita no mesmo rerra menta l usado na rabricação da madeira para o modelo l' lasta··. diz
F'agundes . Caúcho, ele rormou-se em arquit etura.
atu ou como arquiteto e designe r indu strial. e há
17 anos é gerente de desenvolvimento de produ tos da F'orma.
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Pf\ R3, 1993
Des igne,·: José /?oberto Calejo (1953) e Karl
IIein; Bergmil/er (1928) P rodu ção : Escriba.

desde o inIcio de 1994.
O programa 1)11 H3 compõe-se de polironas para
audit óri o com assent o au to-rcbatível. adapt8vcis a
pisos horizont ais e inc linados. Os montant es com
arti cul ação nas juntas do assento e do encosto
perm item a fonna çJo de fi leiras retas ou curvas
com raio. a parti r ele 6 111. 1\ late ria is: chapa de aço
CO Il! acabamento de epóxi na cor preta nos montantes. e madeira compensad a moldada. CO Ill espun,a de poliurelano sobreinj clada . com diversos
reves tim entos. C0 l11 0 acessóri os opcionais. pran -

embutida entre os montant es
sob o apó ia braç'os e luz de vigia. Ca lejo é o gerenle e l3ergllliller. o direlor de dcs ign da [ ;criba.
ehela escHlllol eá\'c l

GM IA, 1992
Designcr: Freddr mil ComI' (19"16) Colobo,'odo,'cs: Eduardo Romeiro Filho e C/oudio Rodrigues P rodnção: .I/.L. I/"gol/'âes. Rio de JOll eiro.

desde 1993.
" E~ l a (>

a úni ca linha do Ill('reaelo brasileiro to m o

mesmo pedil ergonôrn ieo ('111 todos os ní\l:is hi erárquico:-- dClltro de lima empresa . da st'('!'('tária ao
diretor preside nt c" informa Fr('dd~ \;;\n Campo
Tem ('11('0:-; 10 (' assen to sf'parad05 e injetados int eiranwn le reguláreis. ada pt áre is a qualquer posiç'ào de trabalho cio usuári o. Di spoll Í\f' ] ('om ou
;..f' 1ll brav);-, (e m poliurdano integral) . :-,t' 1I estoL.ltllE'nto lisa ('s pUllla de poliul'ctano nC';..Í\e l. O prrfil adotado s(' base ia ('tll estu do r rgo nômicü feito a
part ir da:- di q'r:-;C1s po:'.iç'ões adotadas no sE' ntar f'
dos pe rc{:'nti:-=.

ll1á\iIllO:--

e mínimo:-i adequados

1:1

('ada lIllIa <Irias.
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AS EXPERIMENTAIS
o design pressupõe experim cntações constantes. pergun ta r-se sc mprc, question ar.
Mas essa característica pode esta r mais presente numas peças do que cm oulras.
Livr es do compromisso da proe/u ção c c/a fun ciona/ie/ade, algun criadores dcscnvo lvera m pcças instiga ntes, qu e abr cm ca min/1O para a r ertcxão.

CE RCA , 198 7
Des igneI': F6bio Magalhües Co laborado l': AnJon;o Car/os Carneiro Produção: peça único .
A cadeira como símbolo do poder e a cerca como símbolo da propriedade - essas foram as id éias meslras do projelo
de Fábio Magalhães, apresenlado na ] <J' Bi enal de São Paul o, incursão bissex la de um homem da cullura e da, arlh
pl ásti cas na prodU ÇHO de des igno O que salt a aos olhos é o contra ste entre a form a e a proporção imponent e Illareada
pelo espaldar alto, de um lado, e o malerial "pobre", b11110, nada nobre. de oulro. O origi nal ex poslo na Bi enal cSlragou-,e
pela ex posição ao sol e à chu va: para esla moslra no Museu da Casa Bras il eira. Maga lh iies preparou uma maquclc.
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CA -CA-CA DEIRA, 1982/83
Designe .. : Giorgio Giorgi jr. Produ ção : peçet
únIca.

Ca-ca -cadeira faz part e da série "abjetos", desenvolvida como di ssel1açilo de mestrado em Comunicação e Semióti ca na
Em sín tese, trata-se

ruc-sr.

de UIll exercíc io de mClalinguagem, constnJído a
partir da remontagem de três exempla res de cadei-

ra dobrá vel da Tok & Stok. Seus materiais são aço
e madeira. Ciorgio Ciorgi JI". não faz apenas

o/abjetos ex ploratóri os. Em seu estúdio Objeto Não
Identificado. ju nto com o des igner Fabio Fa langhe
já desenvolveu vários proje tos para produção em
série. O ma is bem-suced ido deles é a lum inária
Flopp)'. cujos direitos roram comprados pela
empresa italiana AI1emide e hoje é vendida em \/,1-

rios países.

CA LÇA DA, 1989
Dcsigncr : Daniela Thomas Produ ção : !VI/eleon
8. Süo PaI/lo. desde 1989.
Com est rutura de cant oneiras de re rro em ·' L·· e
asse nt o e encos to em nala de cirncnto natural. a
Ca lçada é lima in cursão ao cl es ign da ce nógrafa

Dani ela Thomas. A cadeira raz parte de um conjunto qu e inclui ba ncos e

lIlll a

mesa com tampo

de vid ro. sob o qual o cimento é o exemplo da ca l\Oada. com tocos de ciga rro. fi chas telefôni cas e a

suj ei ra da cidade.
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NINHO , 1994
Designer: Humberto (1953) e Fernando Campana
(1 961) Produção: peça "nica.
A Ninho, comerciali zada pela Nucleon 8, tem
eslnJlura feita com tela de vergalhões de feiTo e
cordões de algodão.

ESPIRAL , 1988
DesigneI': Humberto (1953) e Fernando Campana (J961 ) Produ ção : peça única. o exemplar da
exposição pertence a Dan Fialdini.
Esta cadeira em chapa de fen'o, com um desenho
de esp iral fe it o em ox icorte (maçarico) no encosto,
fez parte de sua primeira ex posição, chamad a
Desconfortáveis.

Os irmãos Ca mpana desenvo l vem um traballJO intuiti vo e profundam ente conce itual,
que procura tirar partido de materiais apar entemente pobres co mo o papelão ondulado, o barbante de algo dão, o durepóx i e o plástico . O r esultado são móveis e
objetos inusitados e instigantes, produzidos por el es próprios em peças únicas ou
co m baixas tiragens.
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Prêllli o Design Museu
da Casa Brasileira é ullla referência obrigatóri a no des ign
de equ ipalllentos para o hab itat no pa ís, Criado elll 1986,
quando Roberto Ouailibi ocupava a di reção do Mu seu e
Jorge Cun ha Lillla era o secretário estadu al da Cultu r'a, o
prêllli o tornou-se o Illa is illlportante elll seu r'a io de atuação no país, A seri edade de sua concepção, a escolh a criteriosa dos jurados e o prestígio de seu prolllotor - Ulll
Illuseu dedicado à ar'q uitetura e ao des ign, de caráter cultu ral, selll quai squ er vínculos cOlllerciais ou cOlllprolll issos
políticos - , atrairalll grand es nOllles do des ign naciona l
entre os inscritos e revelaralll Illuitos estreantes ,
A cronologia de sua reali zação de certa fo rlll a Illapeia
a produção nacional no setor. EIll 1986, foralll 155 inscritos; elll 1987, 123; elll 1988, 170, incluindo aí ullla categoria recélll-aberta, de proj etos; elll 1989,89 inscritos, entre produtos acabados e projetos; elll 1990, 201 in scritos,
só elll produtos acabados, e a ed ição de Ulll catálogo; elll
1991 , 197 inscritos, só elll prod utos; elll 1993, depo is de
Ulll intervalo de Ulll ano elll que não foi rea lizado, atraiu
185 inscritos, A 8° edi ção aca ba de ser feita, COIll 160 parti cipantes ,
Fruto do esforço continuado dos fun cionári os do Mu seu
da Casa Brasileira que, a despeito de tod as as difi culdades, conseguiralll Illa ntê-Io, o prêlllio já é ullla tradição
nUIll panorallla elll qu e Illui tas iniciativas selllelhantes surgelll e rap idalllente desa parecelll, Nas próx illlas páginas,
caderras que têlll o selo de excelência do Prêlll io MCB,
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PAU L ISTANO, 195 7
DesigneI': Paulo .llendes da Rocha (/928) Pl'odução : Nllcleon 8. Sa.o Paulo, desde 1985.
Criada ori gina lment e em 195 7 para o Clube Paulistano. projeto do arquit eto.

lIlll a

versão com rodízios desta cadeira

recebeu o primeiro luga r no 1" Prêmio ~ I C B. Em aço mola pint ado em epóx i rosco. tem ca pa elll lona ou "vestindo"
a estrutura. I~ uma montagem simpl es des tes materi ais. As três peças de aço fl ex ível aju stam-se como " arrll e l as ' ~ ao
cilindro padrão. adapt ado. Como projeto industri al. usa nitidamente virtud es de materiais e produtos do mercado,
principa lment e a Oexi bilidade do aço. barras mac iças de secção circular produ zida. em grande parte. pa ra a constJ1lção
de molas espirais .
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SÃO PAU LO, 1982
Designe .. : Carlos Moita (1952) Colaborador: A"'O"io Carriel Produ ção: Fábrica de Cadeira São Paulo, São

Pau/o, desde 1982.
Primeiro luga r no 2° Prêmio MCB, a cadeira São Paul o ori ginou uma técni ca construti va qu e hoje se apli ca a uma linha inteira de mobi liário, produz ido em escala, em rorma semi-industrial. A linh a usa laminados de mogno revesti dos
ou não de laminados plásti cos (opção de 70 cores) nos assentos e tampos (caso das mesas). O encosto é em laminado
de mogno moldado a quent e e as estruturas, em mogno maciço torn eado. 11 São Paulo já se tornou um clássico, o qu e
tem sua contrap3l1ida desravorável: é um dos modelos mais copi ados em todo o país. Best-sell er de Carl os Moua, está
em dezenas de restaurantes, hotéis e res idências.
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ESTRELA, 1979
Des igll e l': Carlos Mo[[a (/952) Co labol'adol':
Al/lOl/io Ca rriel Pl'odu í' ão: Alelier Carlos Mo[[ a.
5lio Pall/o. desde / 979.
Cadeira com e sem braç'Q destinada a LI SO res iden-

cial e institu cional. a Estrela di vidiu

Paul o o primeiro lu gar

110

CO Ill

I

a São

2" Prêmi o 1\IC13. Cons-

tru ída em madeira maciç'(j de amendoim de forma
artesanal. com téc ni ca tradi cioJlal de marcenaria
e aca bament o lu strado com goma laca indiana.
tem encos to feito de ri pas es treit as e fl ex íveis com
o delalhe do rreorl e elll rorma de es lrela. Marcada
pelo fort e con teúdo estéti co. proporciona grande

1

('onrorlo.

RIj\Jf\ , 198 7
Desigll e l': ReI/aio ,I/orques de O/i/'eira ( / 95 / )
P l' odll~i'lo:

Serra/herill

D OII

Qllixole. 5lio POli/O.

Te rcei ro lugar no 2" Prêmio .\l e8 . a .\linus
t'5 l rulura

1ll~'láli('a

ICIll

('111 <:1\'0 ca rbono. co m (\:,,:;("n lo

j

mol dado em ribra de \ idro r r neo, lo em lira, d('
borracha neopr(' IlE' , :\ placa . moldada Clna lolll icéIme nte no 1.1:'-:--(:' 11 10 . t' o encos to em Ii ra de borracha. eom de lbidade para perm ilir llex ibi lidade.

1

propiciam conforto (' bC!lI-estal'. Faz pa rte de li ma
:;érie de a~:;ell l o5 df:':--t'll\o l\iclo5 po r Oli reira com
ba~(' el11 pe:-;qui::'i:I:3 de ergonolllelria e de anat omi a (\'e r lalll bt'lll a cadei ra ~ l in u s) .

I

~I

1

1

1

I
1

!
!
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GA IVOTA, 1988
DesigneI': Reno Bon2on (1954) Produ ção: Bonzon Design, Ubatuba, SP, desde 1988.
Isso é o que se pode chamar de produto consagrado: em 1988, a Gaivota foi vencedora do 3' Prêmio MCB e do Prêm io
Movesp; em 1990, foi esco lhida na Bi enal Bras ileira de Des ign como o melhor mobil iário brasileiro. Construíd a com
a técnica do lam inado (lâ minas maciças de 4- mm , em mogno ou ipê) colado a frio com res ina epóx i, recebeu também
o reconhecimento do mercado. Em 1989 passou a ser produzida também pela empresa italiana Bernini , qu e a comercial iza em vários países.
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RESSAQUINHA, 1988
Designe I' : Maurfcio Ilzeredo (/948) P rodu ção: Oficina pr6pria , Piren6polis, CO.

Vencedor no 3' Prêmi o MCB . o banco Ressaquinha pert ence à série de móve is Casa Grande e Se nzal a. Nes ta série,
Azeredo rein venta de forma lúdica o malhete, através do qual trabalha com madeiras de diferente colorações, sempre
mac iças, num mesmo móvel, colando-as por pressão, sem qualqu er prego ou parafuso. Azeredo é um dos pou cos
designers nac ionai s que recupera o banco, mobiliário indígena e brasi leiro por exce lência. Produ z edições li mitadas
de séri es numeradas e ass inadas, que rreq üentam várias embaixadas no Brasil e no ex teri or.
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TUPI -T BE, 1982
Des igne I': José Loba/o Farias e Si/lia
(/937) Prod ução: pro/6/ipo.
Conl emplada na moda lidade projelo no
3" Prêmi o MCB. a Tupi-Tube usa el11
suas sa pa tas desli za nl cs um material
inovador: a fibra de ca rbono. que é Illui to
leve e tem alta res istência a atrit os . Fi os

ou lubos de aço são presos com solda
forl e dispostos vertica lment e em I\\'o ll a

co nlínua". sem coslura. José Lobalo
form ou-se em desenho industri al na

Faap e rez pós-gradu aç·ao na FA U-U P.

1\10D ULf\ R, 1987
Designe rs: l3ea/r;: Arbex e Cá/ia Jlí!ia.
Esta não é na ve rdad e lima cadeira . mas
urna es trutura modu lar que podr Se' transformar em mesa . módulo de reneaç-fio.
c:,lanle ve J1ica l C horizontal c... emlrira.
~len\,ão honrosa no :3° Prêmio ,\ ICI3 ('
classi ficada lambém no Prêmio .\101 0'1'
BB. desli na-se a pré-e;cola; . pcrm ilindo

um uso não s6 como mobiliári o u ~ ual.

ma, lambém em ali\ idade, lúdiea, (' didálieas.

PILlB , 1988
Designe I': COl/mdo ,11i/ror;ch HOI';m
(/937) Produ ção: protótipo.
Conlemp lada na modal idade proj olo no
3" Prêmio J\ICB. a PillB é conslruída em
aço treril ado e mad eira dura maciç'" usi-

nada . rormando cilind ros lorneados.
Tem como suporle do corpo uma ra ixa
de lonila ou "inso l. com almorada,
so ll as. É mon lada sem a ulili zaçao de
eleme nlos de rixação. oblendo sua csl ruturaç:ão por pressão entre

1:1

madeira e o

melaI. e roi proposla para um púb lieo de
ba ixa renda. Uru guaio . Hovira exerc e as

profi ssões de arquil elo e designeI' no
Bras il desde 197'\'
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MINUS , 1989
DesigneI' : /(ellalo lI/arques de Oliveira (1951 )
Produção : Serralheria 0 0 11 Quixole, Seio Palllo.
Primeiro luga r no 4° Prêmio MC B. a Minus. nas
pa lav ra s de seu criado r. é quase um colete ortopédi co. permitindo que as musculaturas fra cas
das costa s tenham apo io. "Interpretei cOlltemporan ea menl e a cad eira ele UIll sóc io. usando como

referência a Th oncl". diz ele. que lambém dcsenvolveu lima am pl a pesqu isa ergonôtni ca .

GA BI, 1990
Des igne I' : /( el/ o BOl/ col/ (/954) Pr odu ção :
BOl/col/ Desigl/ . desde 1990.

Foi conóid crada lIor; concour; pelo júri do 5"
Prêmio ~ I C B. por já ler ga nho o 1° Prêmi o ~ I o
\ es p 1990. Hcno 130nzo n empregou na Gab i a
mE'5 lllêl téc ni('a de madeira laminada eo hlcla a fr io
que j,i har ia empregado em outras peças. :\qui. o
resultado foi

lIllla

cade ira ex tremamente delgada .

lere (pesa "penas 2.6 kg). conforlárel. muil Oadequada para sa las de refeiç·õe s. res taurant es.
pequ enos audi tóri o;; ele. Seu desenho rica lll ui to

bonit o também quando está empilhada.
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MJ\RJ A BONITA, 1990
Des ignc r : Gilberto Car/os Lima ( / 957) Pr odu ção: Caiçara M6veis e Design, Necife, PE.
Vencedora no 5° Prêmio MCB e no Prêmi o Movesp 90, a Ma ri a Bonit a resga ta va lores de nossa

idenli dade cultural. li eslllllura em madeira fu nciona como apoio para apl icação de uma rede em

algodão cru, fi xada airavés de cordões, o que permit e retirada rác il para manut enção ou substitu ição. O arq uil elo e des igneI' paranaense Gilberl o
Ca rlos Lima, há vá rios anos radi cado em Recife,
leve como objeti vo propor um m6vel alt ern ati vo,
baseado na cullura e no artesanato da região. de

baixo cuSlo e fácil execução. li Maria Boni la acabou gerando uma séri e de cadeiras. as Mari as.
todas com a rede como tema.

ONDA AM , 1990
Dcsigncr: Ana PauLa Scabello Mello (/960)
Produ ção: pro/6/ipo, exeCll/ado na FAU-USP.
li referência à rede es lá prescnle lambém na
espregui çadei ra Onela. vencedora na categori a

proj elo no 5° Prêmi o MCI3. Uma eslrulura em madeira laminada dob rada a fr io (folhas de mogno.
es pessura 0.7 mm. es pessura lolal 32 mm) sustenta o assento em lona . uma curva li vre adap tá-

vel ao co rpo do usuário . Travamenlo em lubos
melálicos pinlad os em prelo fosco.
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MU LH ER , 1989
Des igll er: Pedro Useche (/956) Produ ção: Useche ArqLli/e/L1ro/Desigl/, desde 1989.

I

I

Menção honrosa no 5° Prêmio MCB. a
cadeira Mulher tem asse nto em mogno

lorneado. com 37 cm de di âmetro. Encostos formados por duas bo lachas de
mogno torn eado: com '14 em el e di âmetro.

Técni ca co nstruti va : perfis ca landrados,
soldados e limados: acabamento eletrolítico: pa rafusos Allen para fi xaçüo dos
encostos.

,

TR OP ICA L. 199 0
Dcsigll c rs: AI/dré De/al/ico ( 1960).
Tarso Carneiro (/958) e Valério CLlr/is
Prodll ção : AI/s/rol Desigl/. Por/o Alegre,
desde 1990.
\I en~üo

honrosa

1

i

'I" Prêmio 1\IC13 . Poltrona pa ra arllbicnle de estar. Componen11 0

I

\(:':-;: es trutura. em madeira maeiç'a. deslllolluÍ\'el. composta de duas laterais em
fo rm a de "U" in vertido. unidas através de
lI llI H lJ'i.I\'t'ssa fixada ('(]lll pHralúsos C de
dua!i paletas encaixadas que sus tentam o
a:-;~rn to. Estofamento. tipo C':-ipreguiç'adeiriJ. formado por gomo:"' de espuma. rcvestido~ por tec ido. r\ca lwlllrn lo em mogno

1

t
I

)

IlIslr<l(lo com se lador nilrocclulosc.

I

CAr l PI , 199 0
Desigll e .. : f(osalla f( ilo Folo (1962)
Produ (ío : Ipê Ar/eFllos. 5lio Carlos.
5P. desde /991 .
MCll ç'üü honrosa no 6" Prêmio ~ I C B . DobriÍ\'rl. projrlada para sala, de refe ições,
]Jélres (' restaurantes. a Cat ipi usa rena na
es trutura (:' madeira. Um únieo elemento

mtlá lico soldado conjuga o suporte para
o em'oslo. base posterior para o assento C
base di antei ra. Na base metá lica di ant eira são rixadas sapatas de plástico preto.
para (' vita r atrit o ("0111 o assoa lho. A junç'ão da madei ra (i:lcaballlenlo CIIl poli uretano) c melai (acabamento em pintura
epóxi Oll eletrostática) resulta num as-

I

i

I
j

{

!

pecto Irl'c e compacto.
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Bf\ LTE L, 199 1
Designer: Franco Luiz !Va.rdini, Javé (1962) Co laborado r: Pro! Julio Maia de Andrade Produção : prot6tipofei10 na FA U-USP,
Primeiro lugar no 6' Prêmi o MCB, a Bai lei foi desenvolvida como lrabalho acadêmico, que leve os objeli vos de "enfali zar ao máximo a originali dade de seu concei lo forma l', "resolver os problemas ele confol1o e ergonomia" e viab ili za r
uma fulu ra produção. A esllll lura inicial ela cadeira foi criada a pal1ir de uma carlela de fi chas lelefôni cas man useadas
por Nardini duran le uma conversa com um amigo num bar. As cinco fi chas denlro da cal1e1 a formam os cinco módulos
da cadeira, que aparecem quando dobrados de forma conveni enle, Oplou-se por dobrar uma chapa de aço de 4 mm de
espessura e após alguns lesles de carga p3l1i u-se para o desenho do apoio fro nlal. Ele deveria des liza r no solo pa ra que
a chapa pudesse se uli lizar de sua nexibilidade e assim conseguir um efeilo de ba lanço.

85

o s

p

R

M

E

A

D

o s

I

I

i

~

I

~

QUAl'RO FOLII1\8, 1993
Dl"i;!lIt'1': No/icr/o Cor/e Neo! P l'od ll \'iio: Oficillo de ,\/orcello r/o , Lbo/ubo , SP,

Primeiro luga r no ; " Prrmio ~ l C B. a Qu atro Folh a~ [erou o diploma Joaq uim Tenreiro por seu desenho int eli ge nt e c
..,illlple ... . que pa rtiu de lIlll a brin eadt'ira dE' lllonlClgelll C0l110 UIll Cj u(' bra-ea bE'ç'as do tipo langram . Em co mpensado de

clwi. dipto tingido (opç'Jo de oito core:o;). e(' ologieH tll E' tl le correIo. tem mont age m feita apell ilS por cavilhas. Dcslllonl ávcl.
pnele..,cr armaze llada (' 111 grand E' qu antid ade, F{je il produ ç'ào (' ClI s to ba ixo .
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BARROCA, 1992
Designe,.: Edi/h Ap/er Diesewdruck (/965) p,.odu ção: peça lÍnica.
Cont empl ada no 7" Prêmi o MCB. a Barroca fo i
feit a com o intuito de tes tar o uso do papel machê. A base é uma estru tura de tarugo de ferro
soldado e lima leia de arame costu rada no assent o

e encosto para dar o suporte. Feit o o miolo, a forma foi sendo dad a com jornal amassado. envo lto
em fi la adesiva e co la; c. por último, lIl1lCJ ci:lmada

de papel craf\. Hevestindo tudo. uma colagem de
deca lques lembran do da mas anti gas.

ATUA L, 1993
Des igne,.: Fron cistO Fernandes (1958) P,.oduç'à o: Us ina Design. Se/o Pau/o. desde /993.
Cont empl ada no 7" Prêmio J\ IC13. es ta espregui\'ad eira lembra vá ri as outras. feitas de lona. Só
qu e aqui o ··I c("ido:· é a malha es pecial de arame

inoxidál el. presa na estrutura de ferro ma(' iço. O
resul tado surpree nde. in(' lusile pela ex igüidad e.
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THJ\ís, '1993
DesigneI': Eduardo Lamassa (l960) Produ ção:
Lamassa Move/aria. Be/o Horizo fl le, desde 1993.

Cont emplada no 7" Prêmi o MCB, a cadeira Thaís
já havia recebido o Prêmio Moves p 93 e faturou
depois o Prêmi o Movelsul 94. Com encosto em
tubo metáli co pintado em ep6xi preto fosco, tem
assento em mogno natural encerad o. A montagem

é simpl es. atra vés de encaixe e ri xaçJo com parafu sos entre o encosto e o assent o. Empi lh,\ve l. é
indi cada para pequenos amb ient es e pa ra bares e
res taurantes .

TRANÇA , 1994
D ~s igllf'l":

.I/ariel a Feruer ( / 968) P l'od ll ção :
própria . Sô o 1001//0.

Sr gundo lu ga r Il i:! ealegori a mobi li ário res idellC' ial

do 8" I'rPmio \I C13. a Tranç·a pa rece as cade iras
fr ita ", ('om perci nl a:- de tecido ou couro. lllas é inteira!llente de nwdeira - a inex plorada coraç'ào de
IW WO !l'orcilant he pa rr ill ora Benth). com acaba mento cm ,(' Iado ra e cera . É fo rmada por dois

qu adro:, quI;' eom põem o <l:,:,enl o e o encoslo com
llH'di cl a:- f' forn w:- ('on~ trll l i \ a~ idênti cas. e\' il 1:11ldo
a"", ,, illl a ('\('("LHl'ào de gabarit os pa ra tiragelll de
Pf'\'(I:-; ('Olll Ill e d i d a~ e fo rmas di\'ersas. Cada quadro:--f' compõE' de li ma moldura so bre a qual rip as
dI-' madeira:, in('l in adas selo fi xad as lado a lado.
dando ao a:::-::'E' llI o e ao en("o..; lo Lima curvatura
ergo llômi (' a.

0 :-; qu adros são fixados atra vés de

pi.l rafu:--o:-; em do i::'l perfis estruturais. Evitou-se o
p\{'(':-..,o de C' ut'\ as e encaixes .
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MISTRAL, 1994
Designer: Roberto (Neco) Súckel

(J~,;4)

Produção: prol6tipo.

Primeiro lugar na categoria mob iliá ri o res idencia l do 8" Prêmio MC B, recebeu o Diploma MCB pa ra Des ign Joaquim
Tenreiro. Execu tada em aço inox ou pi ntado e madeira. Ao todo, 40 ripas de mad eira retangu lares com contatos anedondados de 50 cm de comprimento e largura va riável (2,5 cm a 18,8 cm) são encaixadas e coladas em duas estruturas vel1 ica is de aço, so ldadas a urna chapa hori zonta l que ga rant e a ri gidez do conj unto. Engenh eiro de formação,
Roberto Stickel tem como atividade principa l a elaboração de pe rspectivas e desenhos para projetos de arquitetura.
Como des igner, part icipou da equi pe de criação do barco de Ami r Klink. desenvolveu os primeiros ul tra-leves e asas-deltas brasileiros, e tem vários projetos premiados.
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o pri meiro módul o
desta ex posição, viu-se qu e até o in ício do século 20 as peças de mobili ári o eram trazidas da Europa pela eli te e aq ui
adap tadas ao gos to brasileiro pelos artesãos loca is - na
ve rdade, o verbo "adapta r" é mais um eufemismo pa ra "copiar". Nosso atávico co mplexo de II1fe ri orid ade de povo
colonizado muitas vezes ainda nos leva a mi rar "lá fora",
"na melrópol e", para "saber o que é bom". Assim , para muitos emp resários e cri ado res, os lançamentos anuais do Salão
do Móvel de Milão torn am-se Bíblia a ser obrigatoriamente
seguida, "inspiração" - outro eufemi smo pam a cópia.
No últ imo módulo desta ex posição, ca minhamos
na co ntra-mão e deslocamos nosso olhar para a produ ção
anônima qu e se faz no país. O bom projeto de mob ili ári o
não é privilégio de des igners e arqu itetos que passaram
por anos e anos de formação acadê mi ca . Qu er melhor solução fo rmal do que o banco feito por um camel ô pauli stano, pronto para ser montado, des mon tado, transportado?
Ou di scurso se mi ológico mai s integl·ado do que o do ba nco indíge na da região do Xingu (só incluído neste módu lo
e não en": out ro porq ue aq ui se trata de auto ri a grupal , e
não indi vici 'al como nos outros casos)?
Aind a qu e escassos, pela difi culd ade em coletar peças que não são produzidas em escala, qu e se es palham pelos quatro ca ntos do país e que não têm um interesse comercial por trás, os exemplos de asse ntos aqu i
reuni dos são mu ito valiosos. Sem fechar os olh os para o
que está aco ntecendo no mundo, que o conh ecime nto intu itivo co ntido no sa ber de nosso povo também nos sirva
de norte, em sua inventi vidade, sofisti cação e singeleza.
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BANCO TOSCO
Banco tosco com pernas de secção quadrada fixa-

das no assento através de cavilhas. Peça de reitura rú stica, possui característi cas de artesanato re-

gional. Ori ginário de Ilhabela , SI'. Acervo Museu
da Casa Brasil eira.

BANCO INDíGENA
Banco da tribo IVai-IVai esculpido em peça úni ca
de Illacl eira. com assento em forma de elipse. Madeira tingida ('0 111 urU ClIlll e tinta à base de carvão.

Colcç'ão: Antoni o Saggese.
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BANCO INDíGENA
Banco indígena da região do Xingu, esculpido em madeira maciça com forma abstraída de animal. Pintado com tinta à
base de can'ão. Coleção: Antoni o Saggese.
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BANC O CAC HORR INHO
Banco co nstruíd o com sa rrafos de vá rios tipos de
1l1acl eira pregados. Desenho anônimo: encontra -

do na Fazenda Boa Vista . Banan al. SP. Utilizado
comument e na beira de fogu eiras. I\eproclu zido:

desde 1971. pel a t\ larcenaria Baraúna . Co leção:
João Crin spulll Ferraz.

BANCO Cr\ IPI RA
Também cha mado ele banca . este ballco cCl ipira é
confeccionado em tllHeleira pregada . Originário da
regiJo ela Se rra da .\l anl iqueira. :5ul de \lini:ls Gerais. Ltilizaclo COtllll nl entr sobre a bafle de fogões

à lenha. em frente ao fogo. Coleção: \ Iarc-elo Car-

n:dho Ferraz.

I

j

I,

J

,

I
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BAN CO DOBR!\ VEL
Banco dobrável. produzido com ripas de madeira . tendo eixo metálico nas articulações. Origi nário de Ca mbuí. su l de
,\ 1inas Gerai s. Col eção: Glória ,\ Iaria Bal'eux.
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BANC O EM "X"
Banco dobrável em madeira maciça. construído
com 4 peças coladas entre si nas juntas da articu -

lação. Co leção: Ne ide Hahn.

BANCO DE CAME LÔ
Banquinho composlo por Irês peças em compe nsado naval de J5 1111ll. Du as peç-as forma m
os pés . qu e se enca ixam de forma macho-fêmea,

recebendo posleriormenle o assenlo. Des monl ada s. as Irês peças se so brepõem formando um
co njunl o de volume reduzido. fá cil de se r lran spOrlado. Procedênc ia: Ladeira Genera l Carneiro.
São Paul o. SI'. Col eção: Gianca rl o Lalorraca.
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BAN CO DE RETlREIRO
Ba nco de uma só perna, usado na ordenha de vacas. Construído em madeira , ap resenta uma mola ao centro do eixo
que une a base ao assento, permit indo a nexão entre ambas as peças. Este banquinho é fixado ao quad ril do ordenhador de modo que ele possa se deslocar de uma vaca a ou tra com o balde e se m correr o risco de sujar as mãos.
Bancos simil ares são usados por ordenhadores em vá ri os pa íses. Originári o de Jardin ópoli s, SI'. Coleção: Pa ul o
Alves da Sil va Filho.
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CA DEIRINI-JA DE TABO A
Modelo de cadeira prod uzid o em larga escala em
vá ri as regiões do Brasil. Ap resent a vá ria s confi-

gurações de desenho. tendo opções de assent o e
encosto em taboa . Nes te caso traia- se de li ma ca de iri nha para criança . construída em macieira
maciça com enca ixes em form a el e es piga e assen-

to em taboa trançada. Co leção: Pedro Crescenti
Gonza lez e Fernando See laend er Crcsccn ti .

BANCO CHAPÉU DE VAQUE IRO
Banquinho de5montáre l e dolmíl·el. cons truído
com trÊ'.'; pé:'. em mad eira unido;; por um pararll ~o
:-lo ldado com porca .~. Asse nt o em couro cos turad o.
Dobrado. pode ~er facilmente carregado em lItllH
::laco la ou bol:-:i:l. I~ ge rallllrnl C' utilizad o (-' 111 \'iage ns de ca rona . espe ra em fila s. elc, Procedent e

de COIIgOll 11<l5 do Campo. \I G. Colo,<1o: Paulo
AlIes da Silra Filho.

98

AGRADECIMENTOS
PELO EMPRÉSTIMO
DAS PEÇAS EXPOSTAS :

PELA DOAÇÃO DE
PEÇAS AO ACERVO DO MC B:

Angelo Bueno
Antonio Sagge e
Arquitetura da Luz/N ucleon 8
AuSlr'a l Des ign
Casa Tepennan
Dalmácia Arrud a Campos
Da n Fialdi ni
Edua rdo Longo
Escriba
Espaço Jnlerio r
Elel Inlerio r'es
Fernando Seelae nd er Crescenli
Forma
Gian ca rl o LatorTaca
Cir-o[J ex
Hugo Segawa
Insti tuto Lina 80 e PoMo Bard i
João Ca rl os Basílio da Sil va
João Grinspu m Ferraz
LAtelier
Leno ra de Barros
Marcelo Ca r'va lho Ferraz
Marcenaria Baraú na
Maria Helena Guimarães
Metalúrgica Bertolini
\VIL Maga lhães
Museu Lasa r Sega ll
Neide Hahn
Paulo Alves da Sil va Filho
Paulo Kuczy nski
Pedro Crescenli Gon zal ez
Probjeto
Proj etos & Produtos
Remantec
Renal' Móveis
Ri ca rd o vo n Bru ky
Roberto Sa no vicz
Tok & Stok

Mi chel Arn ou lt
Mó ve is Teperman
Probj eto

PELA CO ITRIB UIÇÃO À
REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO :
Ademi r Bueno
Angela Mari a Rocha
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Lili an Jenkin o
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IVlill" Tepenna n
Pau lo Rogério Pinheiro Machado
Reimbert Prori Ii
Revisla Des ign Interiores
Ri ca rdo Ml alo
Sheil a Furtado
Sociedade Ami gos cio MCB
Vanderl ei Ca rl in
Vi cente \,/issenbach
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