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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo fazer uma análise formal dos projetos residenciais de
arquitetura de interiores realizados por John Graz em São Paulo, nas primeiras décadas do
século XX. Desta maneira, pretende-se mostrar sua importância como introdutor da estética
moderna nos interiores das residências paulistas e dar a ele o devido reconhecimento pela
importância que prestou as artes e a arquitetura brasileiras.
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ABSTRACT

The main purpose of this research is to carry out a formal analysis of the home interior
architecture designs developed by John Graz in São Paulo in the first decades of the 20th
century. For that matter, it intends to show his importance as the innovator of modern design
for home interiors in São Paulo and acknowledge his contribution to the Brazilian art and
architecture.
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1. INTRODUÇÃO

Esta dissertação pretende estudar a atuação de John Graz como arquiteto de interiores
na cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX, entre meados dos anos vinte e
na década de trinta.
O trabalho constituirá na análise formal e descritiva de cerca de trinta fotografias
tiradas de ambientes projetados por John Graz. São registros em preto e branco de tamanho
aproximado de 28,5 x 22,5cm realizados pelo fotógrafo Hugo Zanella, cujo estúdio
“phototécnico” ficava em São Paulo, na rua Voluntários da Pátria. Hugo Zanella, um italiano
que desembarcou no Brasil com menos de vinte anos, começou a fotografar obras
arquitetônicas em meados dos anos vinte e, na década de trinta, realizou fotos para clientes
como John Graz, Gregori Warchavchik, assim como para a revista Acrópole. Suas fotos
traziam no verso o carimbo “Foto Studio Fotografias Técnicas e Industriais”, destacando a
boa qualidade e precisão de seu trabalho. Por volta de 1938, John Graz utilizará os serviços de
outro profissional, Leon Liberman, também conceituado fotógrafo da Revista Acrópole.
Estes dois profissionais souberam interpretar as qualidades tácteis dos projetos
residenciais, captando a destreza técnica de John Graz e ressaltando os aspectos mais
relevantes de suas obras. Seus registros fotográficos tornam-se fundamentais no processo de
análise das produções do artista, na medida em que conseguem traduzir suas intenções
plásticas. Esta iconografia utilizada não se destina a apenas ilustrar o escrito, mas constitui
uma narrativa autônoma e articulada ao texto.
As fotografias encomendadas por John Graz a eles fazem atualmente parte do Acervo
do Instituto John Graz. Foram devidamente catalogadas, numa tentativa de compreender sua
trajetória artística. Porém, devido às muitas lacunas não preenchidas em relação a datas, locais
e clientes – o artista não costumava colocar esses dados no verso das fotos – elas foram
separadas de acordo com o estúdio fotográfico que as realizou. Deste modo, para efeito de
classificação, as fotografias analisadas neste trabalho serão as de Hugo Zanella, por
compreenderem a fase inicial da atuação de John Graz como designer de interiores. No
entanto, devido às datas imprecisas, este trabalho não será organizado dentro de uma ordem
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cronológica, além do que estará constando ao lado de cada foto a data fornecida por John
Graz, embora algumas delas possam ser contestadas.
Não se sabe ao certo o que levou John Graz a requisitar tal registro. Talvez a razão
estivesse em perpetuar e arquivar seus projetos, ou fosse de natureza afetiva - uma vez que a
recordação se torna inseparável do documento. Além disto, poderia ser de cunho
propagandista, para prestar homenagem aos envolvidos no projeto - no caso o artista e o
fotógrafo – ou para divulgação do empreendimento - pois muitas destas fotografias também
apareciam em revistas.
Nesta pesquisa serão apresentadas algumas fotos das decorações de John Graz para
as revistas Acrópole1, A Casa2, A Cigarra e Vanity3. Isto será relevante na medida em que
trará subsídios para compreender o público leitor urbano - restrito a uma pequena elite - com
o qual John Graz se relacionava. Também servirá para traduzir os diferentes conceitos do
termo moderno, atribuído a arquitetura de interiores naquele período, que parecia estar
relacionada ao conforto, tecnologia dos equipamentos, saneamento, economia e praticidade.
O trabalho se estruturará basicamente em cima de uma análise descritiva do objeto,
neste caso o ambiente decorado. Esta análise da estrutura formal e perceptiva dos projetos
decorativos será feita baseando-se no sistema de leitura visual da forma da escola alemã
Gestalt4 - escola de psicologia experimental, com teorias filosóficas, que atuou no início do
1
2
3

4

A revista Acrópole (1938-1971) foi o primeiro periódico de arquitetura publicado em São Paulo e
continha artigos, projetos, plantas e depoimentos de profissionais envolvidos no Ramo.
A revista A Casa, fundada em 1923 no Rio de Janeiro foi uma revista de tratava de assuntos de
construção, urbanismo, arte decorativa e topografia.
As revistas A Cigarra e Vanity eram periódicos mensais vendidos em São Paulo nos anos trinta,
voltados mais ao público feminino por trazerem artigos de moda, decoração, crônicas e curiosidades
gerais.
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 6ª. ed. São Paulo:
escrituras Editora, 2004

3

século XX no campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da
percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória
e dinâmica de grupos sociais. Na análise descritiva dos ambientes serão levados em conta os
princípios de ordenação, equilíbrio, contraste e harmonia visual, acompanhados de uma
análise conceitual tratando dos elementos clareza, simplicidade, coerência, ambigüidade,
fragmentação, exageração, dentre outros. Serão avaliadas também as principais formas de
utilização do ornamento, ora como elemento que remarca a volumetria, ora como elemento
que suaviza o aspecto rígido do ambiente.
Embora trate fundamentalmente do universo da organização da forma, esta análise
pretende mostrar a questão da vivência de uma experiência estética traduzida nas
manifestações visuais das artes plásticas e da arquitetura.
Apesar de o enfoque ser arquitetura, também serão contempladas as áreas de artes
plásticas e design. Elas serão analisadas principalmente quando estiverem inseridas no projeto
arquitetônico, ou seja, em forma de pinturas murais, vitrais, relevos, esculturas, objetos
decorativos e mobiliários, criados pelo artista. No entanto é preciso se considerar que John
Graz não atuava nestas áreas de maneira segmentada e que sua preocupação não era apenas
com o objeto, mas de suas relações com o homem e com o ambiente.
Para que a pesquisa não se prenda somente aos aspectos descritivos, serão feitas
comparações formais entre os trabalhos de John Graz e os de outros profissionais, para assim
haver uma melhor contextualização histórica de sua atuação profissional. Serão comparações
que não se prenderão a datas e estilos e sim nas relações entre as produções, que podem ser
nacionais ou internacionais. Desta maneira John Graz deixará de ser somente o artista do Art
Déco, como todas às vezes é citado nos livros, para se tornar a pessoa que soube interpretar de
forma pessoal e atual diferentes modalidades estéticas.
Desta maneira não será avaliado um tipo de obra, mas um tipo de processo, uma
maneira de se fazer relações e de inserir o objeto de estudo ao contexto. Este recurso é um
juízo histórico que não encerra, mas abre a investigação, razão pela qual esta não é uma
pesquisa conclusiva e sim o início de um estudo mais aprofundado sobre o artista.Os juízos
são atos de escolha, tomadas de posição que se alteram com a história. Segundo Giulio Argan
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“a obra de arte não tem para nós o mesmo valor que tinha para o artista que a fez e para os
homens da sua época. A obra é sempre a mesma, mas as consciências mudam”5.

5

ARGAN. Giulio Caro. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
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2. O ARTISTA JOHN GRAZ
2.1. Cronologia de sua vida e de suas atividades artísticas

1891 - 12 de abril: nasce em Genebra, na Suíça, John Louis Graz. Filho de Louise Monnier
Graz e de Alfred Graz. Irmão de Arnold e de Germaine Graz.
1908-1911 - John Graz inicia estudos na Escola de Belas Artes de Genebra onde cursa
arquitetura, decoração e desenho, tendo como professores Gabriel Venet, Eugène Guillard e
Daniel Baud-Bovy (este último diretor da escola desde 1908 e defensor de um ensino vivo
que buscasse a expressão individual do aluno).
John Graz foi discípulo de Edouard Ravel (1847-1920), artista polivalente que
dominava todas as técnicas e todos os gêneros de expressão pictórica então a "la mode":
quadros de gênero, de observação da vida cotidiana, arte regionalista, pintura histórica, arte
do afresco e do vitral.
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Mesmo não tendo sido seu aluno, Graz foi grande admirador de

Ferdinand Hodler (1853-1918), considerado um renovador da escola Suíça, cuja obra exercerá
influência sobre sua expressão pictórica, percebida principalmente pelo emprego de cores
puras e contornos marcantes.7
1908/1911 - Aperfeiçoa-se em técnicas de desenho publicitário e litografia, e tem como
mestre o ilustrador e um dos grafitas de maior importância da época Carl Moos, na Escola de
Belas Artes de Munique. Realiza cartazes e ilustrações para livros e revistas.
Os trabalhos de John Graz neste período caracterizavam-se por uma "linguagem
gráfica clara e audaz, feita de traços simples e precisos."8
1913/14 - Viaja a Paris onde entra em contato com as vanguardas artísticas.
1914/15 - Estuda ornamentos e figura na "Ecole des Beaux Arts" de Genebra.

6

BAECHLER, Dominique Edouard. Reminiscências do Modernismo. Catálogo da exposição no Paço das Artes,
São Paulo, 1980.
7
__________. John Graz expõe no Masp. São Paulo: Folha de São Paulo, 29 de outubro de 1974.
8
ARESTIZÁBAL, Irmã. John Graz e a família Graz-Gomide.
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1916/1919 - Produz pinturas, gravuras e vitrais em Genebra. Dentre os trabalhos deste período
destacam-se quatro vitrais de cunho religioso projetados para a Igreja Des Eaux Vives, igreja
protestante de Genebra.
1916 / 1918 - Produz cartazes, um deles para o concurso organizado pela Rhône Poulenc e
utilizado pela Rhodia-Brasil para o lança-perfumes.
Em 1916 eu já era conhecido por meus cartazes e vieram me pedir o cartaz de
lançamento de uma nova lança-perfume a “Pierrot”. Desenhei uma pierrette em
prateado sobre fundo azul, mas até essa época nunca tinha pensado em conhecer o
Carnaval do Brasil, ou em mudar-me para cá.9
1919/20 - Viaja duas vezes à Espanha com bolsas de estudos "Lissignol" e cria pinturas de
paisagens que revelam nítida influência de Cézanne e Ferdinand Hodler..
1920 - Expõe na Suíça na Sociedade dos Arquitetos Pintores e Escultores de Lausanne.
• Chega ao Brasil em março, com 25 anos, e se casa com Regina Gomide em julho.
• Participa de uma exposição em dezembro deste mesmo ano no Salão do Cinema
Nacional, em São Paulo, onde conhece Oswald de Andrade, o qual adquire uma de
suas telas e o convida a integrar o grupo modernista.
1922 – Participa da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal com oito telas expostas.
1922 - Ilustra a revista Klaxon n.7(primeiro periódico modernista).
1924 - Executa a capa e a vinhetas para o livro de Rubens Borba de Moraes “Domingo dos
Séculos”.
1925 - Inicia suas atividades no ramo da Decoração e Arquitetura de Interiores.
1930 - Participa da Exposição da Casa Modernista.
• Integra o "Grupo 7".
9

MENDONÇA, Casimiro Xavier. John Graz. O homem que levou o futurismo para a sala de
visitas. São Paulo: O Estado de São Paulo, 29 de março de 1980. (depoimento de John Graz)

7

• Decora o Salão de Festas Suiço em São Paulo.
• Inaugura a loja "John Graz Decorações"

1931 - Participa da "XXXVIII Exposição Geral de Bellas Artes" na Escola Nacional de Bellas
Artes, com duas telas: "Mercado" e "Paisagem".
1932 - Funda, com outros artistas modernos, a Sociedade Pró-Arte Moderna - SPAM. Em
outubro do mesmo ano torna-se sócio do CAM - Clube dos artistas modernos.
1933 - Em 16 de fevereiro colabora na decoração dos Salões do Trocadero para o baile
"Carnaval na Cidade da SPAM".
• Em 28 de abril participa da primeira exposição da SPAM na Rua Barão de
Itapetininga.
1942 - Expõe no VII Salão da SPAM.
1947- Participa de uma exposição coletiva com Antonio Gomide na Rua Barão de
Itapetininga.
1969 - Abandona suas atividades de Decoração e Arquitetura de Interiores e retorna às
Artes Plásticas.
• 1a. Mostra Individual na "Galeria Opus" em São Paulo.
1970 - Participa da exposição "O Tempo dos Modernistas" no Masp, em São Paulo.
Retrospectiva no "Museu de Arte Brasileira / FAAP" em São Paulo.
1971 - Exposição Individual no "Centro Cultural Brasil Estados Unidos" em Santos.
1972 - Convite para a XI Bienal Internacional em São Paulo.
1973 - Falecimento de sua esposa Regina Graz .
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1974 - Casa-se com Annie Brisac.
• Exposição Individual na "Galeria Documenta" em São Paulo.
• Exposição Coletiva: "Tempo dos Modernistas" no MASP em São Paulo.
• Retrospectiva no "Masp" em São Paulo.
1975 - Exposição Individual no "Centro Cultural Brasil Estados Unidos" em Santos.
• Participação de Exposição Coletiva no Museu Lasar Segall em São Paulo.
• Convite especial para "Mostra de Jovens Artistas" na "Escola Lessa" em São Paulo.
• Mostra Coletiva na Galeria Azulão “A Mulher” em São Paulo.
• Participação da Exposição Coletiva "SPAM e CAM" no Museu Lasar Segall, em São
Paulo.
1976 - Exposição Individual na "Galeria Azulão" em São Paulo.
• Participação na Mostra Coletiva "Imigrantes nas Artes Plásticas de São Paulo" no
Museu de Arte de São Paulo.
• Participação na Mostra Coletiva "Modernismo no Brasil" na Galeria de Arte do Centro
de Convivência Cultural em Campinas.
• Exposição no Museu Lasar Segall: "A Família Graz-Gomide / O Art Déco no Brasil"
em São Paulo.
• Exposição Individual na Galeria R&R Camargo Arte: “Tropical, não tropicalismo" em
São Paulo.
• Exposição Coletiva na Galeria R&R Camargo Arte, “Obras Raras" em São Paulo.
• Participação na Bienal Nacional de Artes em São Paulo.
1977 - Realiza viagem às Ilhas Gregas.
• Exposição coletiva na "Galeria Portal" em São Paulo.
1978 - Exposição Individual na "Galeria Portal" em São Paulo.
1979 - Condecorado pelo governador Dr. Paulo Egydio Martins com a "Medalha Mario de
Andrade”.
• Participação no 10º. Salão de Arte Contemporânea de São Caetano do Sul em São
Paulo, pela Fundação das Artes.
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• Exposição Individual na "Galeria Via Duomo" em Londrina, Paraná.
• Participação no "VII Salão Limeirense de Arte Contemporânea" em Limeira.
1980 - Exposição Individual na "Galeria de Arte Paulo Figueiredo" em São Paulo.
• Exposição Individual no "Escritório de Arte do Recife" em Recife.
• Coletiva de desenhos "Paisagens de John Graz: Aqui e Lá (Brasil, Espanha, Itália,
Grécia e Marrocos)" na Galeria de Arte do Centro de Convivência Cultural em
Campinas.
• Falecimento do artista em 27 de outubro, aos 89 anos.
• Exposição individual "Reminiscências do Modernismo" no Paço das Artes em São
Paulo.
1982 - Exposição “60 Anos da Semana de Arte Moderna" no Centro Campestre Sesc Santo
Amaro em São Paulo.
• Participação da Exposição Coletiva “Do Modernismo à Bienal" no Museu de Arte
(MAM) de São Paulo.
• Exposição "Do Modernismo aos nossos dias: John Graz" no Instituto de Pesquisas
Nucleares (IPEN) / Cidade Universitária de São Paulo.
1985 - Exposição "Os anos 70 no acervo do MAM", Museu de Arte Moderna de São Paulo no
Parque do Ibirapuera.
• Exposição "Os Modernos Brasileiros, 1922-1985". Cadeiras do Nucleon-8 em São
Paulo.
1990/1991 - Exposição "Mobiliário Modernista 1o. Tempo: John Graz e o Design",
Associação Pró Parque Modernista, realizado na "Casa Modernista" em São Paulo.
1991 - Exposição de desenhos em homenagem ao centenário de John Graz, com curadoria de
Eunice M. Sophia, no Museu de Arte de São Paulo.
1992 - Exposição "John Graz - anos 20 a 70" no Espaço de Arte José Duarte de Aguiar e
Ricardo Camargo em São Paulo.
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• Reedição de alguns móveis (mesa, cadeira, sofá e poltrona) desenhados pelo artista
pela Casa Teperman em São Paulo. Baseados em fotos, desenhos e croquis e
adequados aos meios de produção atual.
1994 - Participação na Retrospectiva “Bienal Brasil Século XX” pela Fundação Bienal no
Pavilhão do Ibirapuera em São Paulo.
1996 - Recriações de luminárias desenhadas por John Graz, pela “Radix Design”, por Guinter
Parschalk. As recriações foram feitas a partir de desenhos e fotos deixados pelo artista,
utilizando métodos, materiais e padrões atuais.
• Reedição de 4 tapetes desenhados pelo artista pela Casa Santa Mônica.
• Exposição "John Graz vida e obra" no Museu de Arte de São Paulo, e lançamento da
coleção John Graz de reedições de móveis, tapetes, luminárias e jóias.
2000 - Exposição “De la Antropofagia a Brasília: Brasil 1920/1950”, no Instituto Valenciano
de Arte Moderna (IVAN) em Valência, na Espanha, com curadoria do Prof. Dr. Jorge
Schwartz.
2000 - Exposição "500 anos Design" na Pinacoteca do Estado de São Paulo.
2002 - Exposição “São Paulo dos Modernistas” no Sesc Ipiranga em São Paulo, com
curadoria de Sérgio Pizolli.
2004 - Exposição "Novas aquisições 2003" no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
2005 - Participação na exposição "Coleção Sesc de Arte Brasileira - Obras selecionadas", no
SESC Interlagos em São Paulo.
2006 - Recriação da "Cadeira de Três Apoios" pela "Dpot" em São Paulo (feita a partir de
desenhos deixados pelo artista).
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3 PROJETOS RESIDENCIAIS
3.1 CAIO PRADO – c. 1925 / 1933

A residência de Caio Prado foi decorada por John Graz. Na documentação
fotográfica desta casa consta a informação de que isto ocorreu por volta de 1925, embora
exista um artigo sobre esta residência na edição de julho de 1933 da revista “A Cigarra”10. É
mais provável que a data da revista seja a mais correta, uma vez que muitas das novas
tendências na área das artes decorativas utilizadas por John Graz neste projeto ainda estavam
sendo lançadas na Exposição de Artes Decorativas de Paris em 1925.
O artigo detalha e apresenta fotos de alguns ambientes, dentre esses os decorados
por John Graz, que compreendem o Dormitório do Casal, com sua respectiva Sala de Banho,
e uma Saleta Íntima. Esta residência foi construída no tradicional bairro de Higienópolis, na
esquina da Avenida Higienópolis com a Rua Sabará, pelo engenheiro paulista Ruy Mendonça.
Infelizmente, como a maioria das residências decoradas por John Graz esta casa já não existe
mais.
É interessante mencionar que a revista A Cigarra era voltada para o público
feminino e continha artigos que abordavam vários aspectos da cultura e dos costumes da
sociedade paulistana, além de fazer uma crônica social revelando várias personalidades da
época. O lazer era um dos assuntos mais mencionados, havendo artigos sobre arte (novos
artistas e salões onde as exposições de arte ocorriam), música, literatura (muitos poemas e
romances), cinema (Hollywood e seus astros), eventos sociais (atividades nos clubes
paulistanos, casamentos e festividades), conselhos de beleza (sempre fornecendo novos
produtos caseiros para a beleza feminina), saúde e decoração. Em relação a este último, a
decoração era vista como responsabilidade da mulher, que neste momento buscava por
novidades que trouxessem conforto e praticidade ao ambiente doméstico. As leitoras eram

10

RESIDÊNCIA CAIO PRADO. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade Anônima “A Cigarra”, n. 445, p. 4042. jul.1933. A Cigarra foi uma revista semanal ilustrada, cujos diretores foram Guilherme de Almeida e
Menotti Del Picchia e cuja redação ficava na Rua Líbero Badaró em São Paulo.
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aconselhadas a cuidar de suas casas com especial carinho, pois como dizia num artigo “Dizeme como moras e te direi quem és” 11.

A sobriedade é a marca do bom gosto. Na arrumação de uma casa a distinção reside na harmonia e na
discrição. O que se chama “novo-rico” é um deslumbrado pelo luxo excessivo, que atafulha as
paredes de quadros de discutível idoneidade artística, o chic de alfombras muitas vezes de cores que
berram e os móveis de inúteis bibelots comerciais. Gosto é harmonia e sobriedade. Esta é a máxima
imperativa do reffinement. Hoje em dia o móvel não é mais apenas uma coisa decorativa. Tem uma
função racional lógica de oferecer conforto. Tornar o lar confortável, elegante é o que tem procurado
fazer os mobiliários e estofados inteligentes.12

De acordo com os registros de John Graz Caio da Silva Prado (1872-1947) e
Antonieta Penteado da Silva Prado devem ter sido os primeiros cliente para quem ele
trabalhou no Brasil no ramo de arquitetura de interiores. Caio Prado pertenceu à aristocrática
família Prado, de certa tradição na sociedade paulista, dona de riquezas e importante
participação na economia local, cuja importância e fortuna remontam ao século XVIII. A
relevância dos Silva Prado deixou marcas históricas no comércio, nas finanças, no cultivo do
café, nas ferrovias, na indústria, na política, na imprensa, na cultura e nas artes paulista e
brasileira13. Caio Prado pertenceu a uma família engajada nas questões polítcas que atuou em
diversos segmentos desta esfera.14
Segundo a revista “A Cigarra”, a residência do casal Silva Prado era um exemplo do
que existia de moderno na cidade, "de expressão arquitetônica do bom gosto do povo
paulista", que, graças às conquistas da engenharia civil oferecia aos seus moradores acima de
tudo ambientes confortáveis, condizentes com as novas necessidades da sociedade, que
passava a valorizar aspectos de higiene, tecnologia e economia.

Integrada a sua finalidade no ritmo de vida moderna, ela está dividida em apartamentos isolados, cada
qual com as suas dependências sanitárias exclusivas, servidos por sistema interno de telefones. As
decorações variam para cada um desses apartamentos, marcados uns de motivos severos, tais os do
11

COMO ARRANJAR MINHA CASA. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade Anônima “A Cigarra”, ano
XIX, n. 433, 31-dez. 1932 [2ª.Quinzena], p. 29.
12
Idem, dez. 1932, p. 29.
13
14

http://www.al.sp.gov.br/web/acervo/caio_prado/Silva_Prado_01/os_silva_prado_01.htm.
Antônio Prado (1840 - 1929) foi prefeito de São Paulo de 1899 a 1910; Caio Prado (1853 - 1889) foi
Deputado na Assembléia Provincial de São Paulo nos anos 1886 / 1887; Martinho Prado Júnior (1843 –
1906), foi deputado republicano na Assembléia Provincial de São Paulo.
http://www.al.sp.gov.br/web/acervo/caio_prado/Silva_Prado_05/os_silva_prado_05.htm
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Sr. e Sra. Caio Prado e outros ambientados com mais leveza, tais os da senhoritas e rapazes que neles
habitam.15

Ilustração 1: Fachada principal da residência de Caio Prado.16

A fachada da residência apresenta elementos clássicos ao gosto modernista,
caracterizado pela sua clareza e depuração de seus elementos, dominância das linhas e dos
ângulos retos, simetria, e um aspecto de grandeza, coerentes com as funções que o edifício
iria desempenhar para o proprietário, uma pessoa ilustre e influente, referência para as
pessoas. Na fachada principal os pórticos laterais estão assentados sobre colunatas,
destacando o eixo central de onde sai uma escadaria estreita. É uma construção onde
predomina a horizontalidade e as paredes maciças recebem portas e grandes janelas de vidro;
o telhado desaparece e a presença de dois andares será para melhor distribuir as áreas sociais
da casa. Desde o Neoclassicismo (1750-1840) “existia a convicção de que era possível
influenciar o espírito dos homens com o auxílio do ambiente arquitetônico”17, desde que ele
preenchesse critérios éticos e morais. Para tanto a edificação e a decoração deveriam formar
uma só unidade, nenhuma se sobrepondo a outra. Esta característica está presente no projeto
15

RESIDÊNCIA CAIO PRADO. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade Anônima “A Cigarra”, n. 445,
jul.1933. p. 42.
16
ROSENFELD, Max [fotógrafo]. Revista “A Cigarra”, São Paulo, ano XX, n. 445, 29- jul.1933.
Residência Caio Prado, p. 42. [1 fotografia em sépia].
17

GYMPEL, Jan. História da Arquitetura.Da Antiguidade aos nossos dias. Colônia: Könemann
Verlagsgesellschaft mbH, 1996.
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desta fachada, na medida em que a sua simplicidade possibilita que se tornem aparente os
elementos estruturais.
Em seu interior, os ambientes apresentam decorações bem distintas, ora
extremamente arrojadas para o período, ora numa linguagem tradicional, com referências
estilísticas de períodos anteriores. Esta era uma prática muito utilizada pelas famílias paulistas
mais abastadas, que por fazerem freqüentes viagens ao exterior tinham interesse em adotar
tudo que fosse novo e concedesse um status internacionalmente conhecido ao ambiente em
que viviam. Era grande a absorção da cultura do velho continente no país, tanto na arquitetura
das casas, quanto nas formas dos objetos e mesmo nos usos e costumes locais. Tais famílias
costumavam criar um gosto pelas novas correntes artísticas das quais passavam a possuir
algum exemplar em suas próprias casas. Era uma maneira de revelarem que o passado e seu
discurso histórico poderia ser adaptados às necessidades do presente.
É interessante comprovar esta prática através de alguns registros que se tem de
residências da época, como a do casal Olívia Guedes Penteado e Inácio Álvares Penteado18,
onde “as fotos conhecidas dos diversos cômodos permitem reconstituir os padrões de gosto
então vigentes nos círculos da elite paulistana.”19 (Ilustração 2)

A decoração doméstica abrigava todos os componentes simbólicos indispensáveis a um interior de
luxo: móveis Luís XV, porcelanas, cristais, pratarias, chinoiseries, espelhos venezianos, peles de
felinos, tapeçarias de Aubusson, estatuetas, bustos, paisagens, pinturas, esculturas, retratos de
familiares. Não se consegue discernir, de imediato, as feições dessa variedade de objetos, dispostos
conforme uma estética peculiar, que hoje mais se assemelha ao visual saturado característico de uma
loja de antiguidades.20

Um aspecto que contradiz esta atitude conservadora de decorar ao estilo francês está
na participação de D. Olívia como incentivadora da arte moderna no país, que como disse
Assis Chateaubriand num artigo de 07/08/1925 para “O Jornal”, esta senhora decidiu “romper
com a tradição, incorporando-se ao movimento renovador da arte”. Ela e Freitas Valle21 foram
18

19
20
21

Olívia Guedes Penteado (1872-1934) era a filha mais velha do barão de Pirapitingui, um grande cafeicultor.
Com dezesseis anos casou-se com seu primo-irmão Ignácio Álvares Penteado e construiu um em 1898
elegante palacete projetado por Ramos de Azevedo, na Rua Conselheiro Nébias, no elegante bairro paulistano
dos Campos Elíseos.
MICELI, Sérgio. Nacional Estrangeiro. História Social e cultural do modernismo artístico em SãoPaulo.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
Idem, 2003.
José de Freitas Valle (1870-1958), advogado e oriundo de uma família de produtores de café da região de
Campinas, tornou-se possuidor de uma das grandes fortunas privadas do país e um importante mecenas das
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importantes mecenas dos artistas modernistas. Em suas residências aconteciam muitos
encontros e saraus reunindo figuras da alta sociedade, políticos, empresários e artistas. Estas
residências mesclavam diferentes ideais estéticos, razão pela qual D. Olívia construiu um
pavilhão nos fundos de sua residência – local da antiga cocheira - destinado a abrigar obras de
artistas de vanguarda – tanto estrangeiros como Léger, quanto brasileiros como Tarsila do
Amaral, Di Cavalcanti, Antonio Gomide, Victor Brecheret, Regina Graz, entre outros. Este
local também servia de palco para reuniões, saraus e apresentações dos artistas modernistas. O
fato de se necessitar criar um local apropriado para a arte moderna leva a concluir que a
preferência por esta nova estética ainda deveria ser cautelosa, ficando camuflada num
ambiente aristocrático e suntuoso de “fachada”.

Ilustração 2: Salão Dourado da residência de Olívia Guedes Penteado, construída em 1895, contendo objetos
luxuosos que fazem referência a vários períodos estilísticos22.

22

artes, custeando viagens de jovens artistas à Europa. Construiu a “Vila Kyrial”, uma chácara que servia de
reduto às novas iniciativas artísticas.
O Caderno de São Paulo, 1979, p.65. In: HOMEM, Maria Cecília Naclério. O Palacete Paulistano. E
outras formas urbanas de morar da elite paulistana. 1867-1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996,
p.156.

16

Ilustração 3: Reconstrução do Pavilhão Modernista de 1925construído nos fundos de terreno de Olívia Guedes
Penteado, com pinturas no teto de Lasar Segall.23

No Pavilhão Modernista a pintura decorativa realizada por Lasar Segall tornava-se
intimamente ligada à arquitetura e era abstrata, para que assim os elementos pudessem ser
desmembrados arquitetonicamente. Ela representava uma nova atitude dos artistas, que ao se
desprenderem dos objetos serviam-se apenas de sua sensibilidade para traduzir as formas.

Antes dos anos de 1930 não eram comuns ambientes cuja decoração seguia as
tendências internacionais de funcionalidade e racionalidade. Porém, logo no início desta
década, os periódicos nacionais começam a mostrar artigos com esta nova modalidade
estética, porém ainda de uma maneira modesta. Em artigo publicado pela revista “A Cigarra”
de 1933 enumeram-se os elementos essenciais para que uma decoração fosse considerada
moderna.

23

SCHWARCZ, Jorge (org.). Caixa Modernista. São Paulo: Edusp./ Minas gerais: editora EFMG. / São Paulo:
Imprensa Oficial. IN: ANDRADE, Mario. Paulicéia Desvairada
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Ilustração 4: Interior do Pavilhão Modernista apelidado de “Galeria”. O Pavilhão abrigava pinturas de Tarsila,
Cícero dias, Antônio Gomide, Reis Junior, Di Cavalcanti, além de esculturas de Brecheret e de Lasar Segall e
tapeçarias de Regina Graz. 1925.

O “home” moderno não é mais o ambiente severo e duro, que a aristocracia de antes da guerra criou,
ao saber da preocupação ornamental que prejudicava o conforto e a comodidade de quantos se
moviam e viviam no lar. A casa moderna oferece, além das excelentes condições de higiene que a
arquitetura de hoje concebeu para o bem estar e a saúde dos que nela habitam, a alegria de viver num
ambiente onde a singeleza das decorações não chega a cansar os olhos que já não repousam nos mil e
um motivos de mau gosto característicos dos verdadeiros museus que eram as antigas residências
luxuosas. Móveis baixos e cômodos. Paredes nuas e claras. Amplas janelas por onde o sol, entrando,
acende uma nota de luz e de cor. Tudo isso constitui o bem estar que nos dá a casa moderna, fazendo
dela, no seu verdadeiro sentido, o “home, sweet home” dos ingleses.24

A residência de Caio Prado também oferece várias possibilidades estilísticas. Sua
casa reflete a preocupação de se apresentar à sociedade da época como alguém conhecedor
também das questões estéticas, que propõe novas soluções para o ambiente doméstico sem
abandonar as tradições anteriores. Ele coloca o modismo dentro da casa adequando-o ao
morador. Neste sentido, foi mais arrojado que D.Olívia, pois inseriu a modernidade dentro de
sua casa e não num local anexo a ela. Mostrou, porém, esta transição para o moderno ainda
com certa cautela, pois foram poucos os ambientes nesta tendência decorados por John Graz.
No andar térreo, por exemplo, Caio Prado optou por uma decoração clássica tradicional, pois
se tratava de ambientes de convívio social, abertos aos visitantes. Já no andar superior, onde
24

DECORAÇÕES. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade Anônima “A Cigarra”, ano XX, n. 444, p.
40, 22-julho. 1933.
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estava localizada a ala íntima e, portanto, de acesso mais restrito, é que optou por um estilo
mais arrojado.

O mobiliário em laca preta e em marchetaria de madeiras raras é de grandeur extremo. As paredes
são pintadas com motivos geométricos. Tudo é precioso, raro, moderno e impressionante. Na
residência de Caio Prado, uma luminária monumental de metal cromado rebitado e vidro leitoso
ocupa quase todo o teto. O puxador do armário em metal, a escultura em madeira que está em uma
das paredes, a moldura de um espelho com letras e o elemento que decora as costas de uma poltrona
são de uma ousadia e qualidade para a época que não tem equivalência na decoração da burguesia
atual, pelo menos no Brasil. 25

A biblioteca e a sala de jantar estão localizadas no andar térreo. São ambientes onde
o proprietário recebe seus convidados e pessoas influentes, razão pela qual funcionam como
seu "cartão de visitas". Com decorações ecléticas, cujos projetos se desconhece o autor, são
espaços luxuosos, repletos de móveis e objetos que demonstram o êxito econômico, o gosto e
as preferências culturais do proprietário.
Segundo consta no artigo da revista “A Cigarra” a biblioteca (Ilustração 5) é vista
como um local suntuoso, em "estilo inglês do século passado", cujo trabalho de entalhe das
guarnições teria sido realizado por respeitáveis “operários paulistas”, possivelmente do Liceu
de Artes e Ofícios de São Paulo26. Ela possui lareira, tapetes e cortinas que servem pra
aquecer e tornar o ambiente confortável e digno, além de individualizar o projeto, fazendo
referência ao gosto refinado do proprietário. Desde o final do século XIX a casa apesar de
destinar-se à mulher, possuía muitos espaços dedicados ao homem, dentre eles a biblioteca e o
gabinete masculino, localizados na frente da casa com entrada independente.
Na sala de jantar (Ilustração 6) se encontra uma das mais preciosas coleções de
porcelana do país pela sua variedade. Tanto a sala de jantar quanto a biblioteca são ambientes
austeros que por suas características estéticas, lembram os “Palacetes Paulistanos do
Ecletismo” do início do século XX, que na descrição de Maria Cecília Naclério Homem

25
26

PEDROSA, João. A modernidade perdida. São Paulo: Casa Vogue, 1991, ano 15, n.2, p. 76.
O Liceu de Artes e Ofícios foi uma das primeiras escolas paulistas de educação popular, fundada em
1874, com cursos voltados para Artes e Ofícios. Ramos de Azevedo esteve na sua direção entre 1895 a
1924, período áureo da escola em que se consagrou pela manufatura de artesanato de luxo para elite
paulista. Responsável também pela formação de grandes pintores, escultores (Victor Brecheret) e
artesãos. John Graz chegou a encomendar alguns produtos a esta instituição, fornecendo-lhes o
projeto, uma vez que esta possuía uma linguagem mais tradicional.
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revelavam o ideário burguês “atendido por uma arquitetura que propunha a individualização
da casa e a conciliação dos estilos, espelhando o êxito sócio-econômico do proprietário”27.

Ilustração 5: Biblioteca da residência de Caio Prado.28

Ilustração 6: Sala de Jantar da residência de Caio Prado.29

27
28

29

HOMEM, Maria Cecília Naclério. O Palacete Paulistano. E outras formas urbanas de morar da elite
paulistana. 1867-1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.247.
ROSENFELD, Max [fotógrafo]. Revista A Cigarra, São Paulo, ano XX, n. 445, 29- jul.1933. Residência Caio
Prado, p. 40, 1 fotografia em sépia.
ROSENFELD, Max [fotógrafo]. Revista A Cigarra, São Paulo, ano XX, n. 445, 29- jul.1933.
Residência Caio Prado, p. 40. 1 fotografia em sépia.
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Segundo Maria Cecília Naclério, os ambiente mais ricamente decorados de uma
residência eram a Sala de Visitas que, juntamente com a Sala de Jantar, “eram os cômodos
mais amplos que compunham a parte mais ricamente decorada da casa. Pisos em mosaicos
cobertos de tapetes e paredes pintadas a ouro recebiam uma profusão de cortinas trabalhadas
com fios desse metal, acompanhadas de quadros e tapeçarias”30.
Neste período, objetos artísticos e objetos utilitários faziam parte das opções no
momento da escolha da ornamentação mais adequada a uma casa. As revistas recomendavam
que a decoração deveria, antes de mais nada, ser de “bom gosto”, um conceito ainda não
muito claro que visava, entre outras coisas, a valorização do espaço com economia nos
recursos empregados.

No entanto o progresso da indústria de móveis realiza hoje o duplo milagre da beleza e de economia,
sem que a comodidade ou a duração das suas execuções fiquem prejudicadas. Os móveis modernos,
embora se usem para os mesmos, somente madeiras de lei, são simples, mais leves, mais de acordo
com a vida dinâmica dos nossos dias. Passou o tempo das peças mastodônticas, com entalhes
complicados cuja limpeza tanta paciência e perda de tempo exigia31.

Os ambientes domésticos ofereciam muitas possibilidades de decoração, refletindo a
diversidade cultural e as condições financeiras dos proprietários. Começa a surgir uma
preocupação com o custo-benefício na hora da escolha do mobiliário.

A arte mobiliária moderna oferece mais de mil variações, cada qual mais interessante e original. E o
que é de importância nos tempos de crise que atravessamos, essas mobílias não custam os olhos da
cara, pelo contrário, os seus preços estão ao alcance de todos, desde que todos saibam onde ir buscalos, isto é, numa casa que tenha aptidões para executá-los de acordo com nossos gostos e as nossas
posses. O esteta moderno tem para o seu lar exigências que só os verdadeiros artistas podem
compreender e realizar. Há no estilo em voga coisas lindas e ao mesmo tempo práticas, dependendo
isso do bom gosto na escolha das madeiras e na perfeição do acabamento. Os móveis que nos cercam,
fazem parte da nossa vida, são como os livros que preferimos: os reveladores do nosso eu.32

30
31

32

Idem, 1996, p.249
COLOMBINA. A Página da casa. Como arranjar minha casa. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade
Anônima “A Cigarra”, ano XIX, n. 432, 15- dez., 1932 [1ª.Quinzena], p. 35.
BLUMENSCHEIN, Yde Schloenbach. Home, sweet home. Revista Vanitas, São Paulo, vol. II, n. 16,
[publicação mensal], ago. 1931, p. 23.

21

Ilustração 7: Artigo de 1932 onde são fornecidos cantos da sala, com soluções consideradas modernas e
elegantes para a época, sinônimos do “bom-gosto”. Observam-se móveis de linhas simplificadas que apresentam
duplas funções (sofá-estante, mesinha-biblioteca).33

A sala de estar (Ilustração 8) e a sala de música (Ilustração 9) da residência de Caio
Prado, cujos projetos também se desconhecem os autores, já demonstram esta preocupação de
inserir um mobiliário de aspecto mais simples num ambiente luxuoso de tapetes, quadros,
plantas, esculturas e objetos decorativos.
O living-room comporta uma cúpula de grande envergadura que permite uma
iluminação natural durante quase todo o dia. Além do que, o projeto conta com um sistema de
ventilação que renova o ar dos dormitórios constantemente, controlando assim a aeração e a
temperatura do ambiente. Requisitos esses que passam a ser indispensáveis a uma moradia
moderna.

33

COMO ARRANJAR MINHA CASA. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade Anônima “A Cigarra”,
ano XIX, n. 433, p. 29, 31-dez. 1932.
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Ilustração 8: Sala de Estar da residência de Caio Prado34.

Ilustração 9: Sala de Música da residência de Caio Prado.35

A escadaria que separa a ala social (localizada no pavimento inferior) da ala íntima
(do pavimento superior), certamente foi projetada por John Graz, embora não se tenha registro
deste feito. Ela possui uma balaustrada de ferro forjado decorada com motivos estilizados e
recebe iluminação dos grandes vitrais com desenhos geométricos contendo faixas verticais,
horizontais e diagonais. O piso também recebe uma passadeira com motivos listrados em
ziguezague, mesclando tons claros e escuros.
34

ROSENFELD, Max [fotógrafo]. Revista A Cigarra, São Paulo, ano XX, n. 445, 29- jul.1933.
Residência Caio Prado, p. 41. 1 fotografia em sépia.

35

Idem, 29- jul.1933, p. 41.
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Ilustração 10: Detalhe da escada da residência de Caio Prado36.

O trabalho com ferro foi muito utilizado nos estilos decorativos do início do século
XX pelo seu senso escultural. No Art Déco, apesar das linhas retas, este tipo de atividade
ainda conserva a característica de produto artesanal e, devido à unicidade do projeto, conserva
o mesmo aspecto luxuoso do período anterior do Art Nouveau.
No Art Nouveau este trabalho com o ferro foi de importância significativa, na
medida em que, além de elemento estrutural, ele passou a ser utilizado como material
decorativo, sendo descobertas as possibilidades estéticas do uso de grelhas. Desta maneira
começaram a ser exploradas a leveza, a transparência, a sutileza e a sinuosidade deste
material. Os anos vinte foram caracterizados pelo uso do ferro forjado, do bronze e do cobre,
sendo que nos anos trinta esses materiais foram gradativamente substituídos pelo alumínio e
aço.

36

Idem, 29- jul.1933, p. 40.
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O vidro e os metais brilhantes complementavam-se – ambos eram refletores e anônimos, reluzentes e
transparentes. A sala típica dos anos trinta tinha paredes espelhadas, com guarnições metálicas,
repetidas no mobiliário de metal torcido. [...]. Não havia distrações, exceto nos seus próprios reflexos,
duas ou mesmo vinte vezes nos cantos onde os espelhos se encontravam. [...]. Como o ferro forjado
tem poucas limitações para além das perícias do artífice, ultrapassou os limites de utilização numa
área específica. As peças em metal da Art Déco variavam da intimidade de um medalhão
comemorativo ou um pequeno relógio de prateleira de chaminé aos enormes portões de entrada da
Exposição das Artes decorativas e Industriais.37

Segundo consta na monografia sobre o Art Déco na cidade de São Paulo38 de
Silvana Therezinha Sawaya, este estilo decorativo aparece também com freqüência nas
construções paulistas dos anos 30. Ele apresenta uma linguagem resultante dos processos de
simplificação e despojamento ornamental. Um despojamento que aparece nos seguintes
elementos: nas linhas retas ou curvas, no uso intensivo de grades, nas pequenas janelas
circulares e balcões curvos e, nas janelas ou vitrôs com caixilhos de ferro segmentados em
linhas predominantemente horizontais. Gradis e caixilhos são constantemente utilizados no
Art Déco ora para estabelecer relações com as formas contemporâneas, ora para defender
padrões estéticos do cubismo. Com o Art Déco qualquer superfície assume uma identidade
particular, por meio de jogos volumétricos, pesquisas de cor e uso de diferentes materiais.
É possível se tecer comparações entre os trabalhos de John Graz e algumas
produções estrangeiras. As balaustradas de Raymond Subes39 e de Pierre Ponsard40
(Ilustrações 11 e 12) correspondem a dois exemplos do que era produzido para os ambientes
internos na Europa, nos finais dos anos vinte. A balaustrada de Raymond Subes é mais
parecida com a da residência de Caio Prado pelo geometrismo das formas, pela presença
acentuada das linhas retas e pelo uso de módulos que se repetem por toda a escada, sem que
se perceba onde cada um deles se inicia. A de Pierre Ponsard é mais orgânica, com linhas
curvas e motivos assimétricos que se assemelham às ondas e caracóis, formando unidades
independentes, que parecem ter começo e fim.

37
38

39

40

________. O que é a Art Deco?
SAWAYA, Silvana Therezinha. Arquitetura Déco na cidade de São Paulo: Apreciação do movimento
enquanto contribuição para o repertório arquitetônico de São Paulo. São Paulo, 1982. Monografia (TGI),
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
Raymond Subes foi um destacado artesão especializado nos trabalhos em metal, reconhecido por suas obras
luxuosas, embora seu design fosse tradicional, inspirado no estilo do De Stijl, caracterizado pela simplicidade,
assimetria e construção geométrica.
Pierre Ponsard, especializado no trabalho com metal colocava em suas obras elementos característicos do Art
Déco do início dos anos vinte.
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Ilustração 11: Balaustrada de Raymond Subes, c.1926 41.
Ilustração 12: Balaustrada de ferro de Pierre Ponsard, início dos anos 2042.

Nesses três casos a impressão que se tem é de que o rico trabalho de serralheria
confere às escadas identidades próprias, transformando-as de simples locais de interligação
entre dois pavimentos em espaço prazerosos e portadores de linguagens visuais. No caso da
residência de Caio Prado é como se estes fossem degraus que conduzissem o espectador a
algo novo, diferente do que foi apresentado no pavimento inferior.

41

In: THOMAS Wlaters. Art Deco. London: Academy Editions, 1973, p.29.

42

Idem, 1973, p.29.
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3.1.1

Sala de Banho

Ilustração 13: John Graz, decoração para Sala de Banho da residência de Caio Prado43.

As fotografias tiradas deste ambiente constam tanto do arquivo pessoal do
artista quanto do artigo da revista A Cigarra de 1933, sendo que nas fotos da revista
43

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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pode-se ter uma noção melhor do ambiente, na medida em que são mostrados seus
diferentes ângulos, sendo também fornecidos dados mais precisos em relação aos
materiais empregados. O interessante também da revista é a diagramação escolhida para
esta matéria, que já passa para o leitor uma visão “cubo-futurista” do ambiente, uma vez
que nestas páginas as fotografias são recortadas dentro de molduras ovais e quadradas
entremeadas por listras horizontais (Ilustrações 14 e 15).
A sala de banho se destaca pelo luxo e ousadia. Nesse recinto empregam-se
materiais nobres sendo alguns já industrializados. Ele tem as paredes revestidas de
mármore e um mosaico geométrico no chão, em composição inédita, utilizando
mármores, vidrotil e madrepérola, cujo tema parece remeter ao fundo do mar, devido
aos desenhos estilizados de peixes e ondas. A mesa de toilette é de mármore negro e
recebe aplicações de metal; os espelhos estão localizados na parede da banheira e na
parede oposta, em cima da mesa de toilette, o que faz com que uma mesma imagem
tenha ao mesmo tempo várias reflexões.

Ilustração 14: John Graz, decoração da Sala de Banho da residência de Caio Prado44.

44

ROSENFELD, Max [fotógrafo]. Revista A Cigarra, São Paulo, ano XX, n. 445, 29- jul.1933.
Residência Caio Prado, p. 42. 1 fotografia em sépia.
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Ilustração 15: John Graz, decoração da Sala de Banho da residência de Caio Prado45.

Este é um ambiente composto por uma banheira de mármore embutida num
nicho revestido de mármore negro, sendo esta parede revestida por espelhos
emoldurados em caixilhos quadrados. Um pequeno tapete de retângulos concêntricos
fecha este nicho que faz divisa com uma faixa clara do pavimento. Delimitando o teto
nota-se um retângulo claro de mármore com desenho geométrico. Na parede oposta a
este nicho tem-se uma poltrona quadrada de encosto baixo revestida de tecido liso e
claro mesclando retângulos e semicírculos nas laterais e formando espécies de gomos. À
sua frente tem-se a mesa para toilette, assimétrica com três pequenas gavetas; um de
seus prolongamentos é uma bancada que serve de apoio para pequenos vidros e objetos
pessoais e cujos pés de ferro tem formas de volutas; do outro lado, encosta a esta mesa,
tem-se um armário de madeira de um corpo ornamentado com portas de vidro.
Provavelmente também nesta parede esteja localizada ao lado da porta a pia.
O banheiro todo se destaca pelo emprego de materiais brilhantes tais como o
mármore, que reveste as paredes e o chão, os metais do mobiliário e os espelhos. A
semelhança que aparece nesses elementos serve para unificar o espaço. Existe também
um elevado grau de pregnância formal caracterizado pela clareza com que os elementos
45

Idem, 29- jul.1933, p. 42.
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compositivos estão harmoniosamente distribuídos e pelo sofisticado tratamento gráfico
obtido por meio de linhas, brilhos, texturas e contrastes.
As linhas desempenham papel importante nesta composição, pois fornecem a
sensação de movimento e predominam sobre os demais elementos. Na foto de Hugo
Zanella (Ilustração 13) elas formam planos contínuos em perspectiva, reforçados pela
presença de elementos claros no centro da ambiente – do piso que se estende à porta – e
elementos escuros nas laterais. Existem poucas linhas curvas, sendo que estas aparecem
em detalhes tais como na poltrona, na bancada de toilette e no desenho que aparece da
porta.
John Graz, mesmo utilizando elementos opostos, procura fornecer à
composição equilíbrio visual. Isso aparece tanto no formato dos objetos (retângulos e
círculos), quanto nas linhas (retas e curvas) e principalmente no uso equilibrado de
tonalidades claras e escuras. Apesar dessas diferenças o artista faz uso da simetria no
eixo vertical da composição, ou seja, somente nas paredes laterais foram colocados
elementos, deixando a área central livre, decorada apenas com desenhos geométricos.
Os desenhos que aparecem no chão e na porta de entrada servem para interligar as áreas
laterais do banheiro com a área central. Eles também são importantes porque recriam o
espaço cubista tanto no plano bidimensional (do desenho) quanto no plano
tridimensional (da arquitetura e do design).
Quem melhor interpretou estas possibilidades estéticas do Cubismo foi o casal
Delaunay. Robert Delaunay (1885-1941) e sua esposa Sonia Delaunay (1885-1979)
empreenderam pesquisas na pintura e em outras áreas - como na criação de têxteis e
objetos decorativos46 - utilizando nessas obras os princípios cubistas.
Para Sonia Delaunay o cubismo analítico ainda era demasiado estático, uma
vez que As formas do objeto são tantas quantas forem as sensações que se possam
receber de sua posição móvel no espaço e na luz; além disso não existem “revoluções”,
46

Natural de Gradizhsk, Ucrânia, Sonia Delaunay foi pintora, figurinista, cenógrafa, designer têxtil, criadora de moda e de
objectos “simultâneos” (capas de livros, abatjours, almofadas, tapetes). Após frequência da Academia de Belas-Artes de
Karlsruhe, Alemanha, vai para Paris em 1905, para estudar na Academie de la Palette. Casada em 1910 com o pintor
Robert Delaunay, as preocupações artísticas de Sonia desviam-se então da pintura, centrando-se nos trabalhos de tecidos e
bordados, fazendo do domicílio dos Delaunay um vasto cenário experimental.
http://www.camjap.gulbenkian.pt/l1/ar%7BD2B27546-03B0-4185-A5F8-0B5ACC3E203C%7D/c%7Be89ecb1f-84d64a1a-a6ff-a2db29b7f462%7D/m1/T1.aspx)
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e sim movimentos contínuos e imprevisíveis tanto do objeto como do espaço, do artista,
do espectador.47 Isto explica a sua preocupação em fornecer dinamismo às suas
composições abstratas.
Observando os trabalhos realizados pelo casal Delaunay, não há como deixar
de fazer relações entre eles e o casal John Graz e Regina Graz. Assim como os
“Delaunays”, John e Regina sintetizaram o ideal de unificar numa mesma linguagem
artes plásticas e artes decorativas. Regina Graz e Sonia Delaunay empreenderam-se no
ramo têxtil, enquanto John Graz e Robert Delaunay preocuparam-se com as pesquisas
plásticas. O casal Robert e Sonia chegou à abstração baseado nos contrastes de formas e
de cores simultâneas e valendo-se das técnicas cubistas. O casal Graz não se preocupou
tanto em formalizar conceitos e sim em agregá-los a objetos e projetos decorativos. Para
eles a inspiração podia vir de diferentes correntes artísticas, desde que nelas fosse
depurada a essência das formas e cores, para que pudessem ser utilizada nas artes
aplicadas.
Estes artistas preocupavam-se em realizar obras que demonstrassem as
mudanças que ocorriam na vida urbana. Essas seriam visualizadas através do
dinamismo das imagens, que emergiriam dentro do espírito do modernismo tecnológico.
Eles eram frutos da geração que exigia um novo realismo muitas vezes baseado na
abstração geométrica.
John Graz sintetizou no desenho do piso da sala de banho as mesmas idéias
propostas por Sonia Delaunay em uma de suas pinturas (Ilustrações 16-17): as relações
compositivas são controladas dentro de perpendiculares e ângulos retos, sendo que as
linhas horizontais são interrompidas por linhas verticais mais curtas e estão contidas
numa grande área clara. No banheiro de Caio Prado, o ritmo só não é contínuo porque,
além de essas linhas sofrerem alteração de tamanho e de cor durante o percurso, em
alguns momentos estão seccionadas. O olho não encontra nenhum ponto de repouso
nesta composição e existe uma grande movimentação visual reforçada pelos elementos
das ondas e dos pequenos quadrados espalhados em locais estratégicos.

47

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. Do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992, p.306.
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Ilustração 16: Detalhe do piso da Sala de Banho de Caio Prado48.
Ilustração 17: Sonia Delaunay, detalhe de Litogravura colorida s/papel, 192449.

Esta sala de banho é com certeza um ambiente marcado pela abstração
geométrica, onde o racionalismo do projeto, caracterizado pelo vocabulário geométrico
de formas simples, mescla-se aos elementos decorativos luxuosos produzidos com
materiais sofisticados, que fornecerão ao ambiente a sensação de simplicidade e ao
mesmo tempo de luxo e elegância. Supõe-se que a escolha por essa estética moderna
tenha ocorrido por se tratar de alas destinadas ao uso particular do proprietário e que,
portanto, deveriam ser confortáveis e funcionais, mas ao mesmo tempo poderiam inovar
sem causar constrangimento aos visitantes.

48

49

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
http://www.pasqualeart.com/delaunay/index.html
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3.1.2

Quarto do Casal

Ilustração 18: John Graz, decoração do Quarto do Casal da residência de Caio Prado50.

No quarto do casal a decoração é simples e funcional, contendo o essencial ao
conforto do proprietário. Os móveis baixos, de linhas retas e sem ornamentos destacam
50

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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a parede onde está a cabeceira da cama, que recebe uma pintura mural de John Graz.
Colcha, almofadas, peles, tapetes e tecidos acetinados conferem glamour ao ambiente e,
ao mesmo tempo, o tornam acolhedor. A impressão que se tem deste projeto é de que
John Graz consegue conciliar artigos artesanais com as exigências da nova sociedade
voltada agora para a era industrial, razão pela qual convivem num mesmo espaço fibras
sintéticas dos tecidos aveludados e acetinados com peles de animais.
Este tipo de decoração mais despojada começava a aparecer com mais
freqüência nas revistas da década de trinta. Em um artigo publicado pela revista “A
Cigarra”51 são apresentadas duas opções de decoração para o quarto de casal, realizadas
pelos designers europeus Ruhlmann e Eugene Printz.

Ilustração 19: Eugene Printz, decoração do quarto da residência de Melle M., em Paris. “Leito e divan
em cetim, com pés em cobre e ricamente decorados - Móveis e cadeiras em madeira em kekwood chaminé em mármore e cimento - iluminação indireta dissimulada - harmonia em tons rosas - pinturas de
Seyssaud”52.

Embora semelhantes, a decoração de Eugene Printz (Ilustração 21) lembra
mais o projeto de Caio Prado (Ilustração 20) pelos detalhes construtivos. Printz encaixa

51

DECORAÇÕES. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade Anônima “A Cigarra”, ano XX, n. 444, 22julho. 1933, p. 40-41

52

Idem, 22-julho. 1933, p. 41.
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a cama dentro de um vão na parede, ao passo que John Graz a coloca sobre um pedestal
acarpetado, tendo ao fundo uma parede com um painel emoldurado por filetes escuros
de madeira. As paredes nos dois projetos são claras e lisas, assim como a poltrona e a
cama não apresentam estampas (esta última com tecido de cetim). Um tapete claro
centraliza a cama no quarto, sendo que este móvel parece estar acoplada a pequenos
móveis de cabeceira. No ambiente de Graz há indícios do trabalho artesanal com as
almofadas e a colcha de tecidos de autoria de Regina Graz. Isto, juntamente com o
painel na parede do artista, confere particularidades e expressividade ao ambiente, na
medida em que são nestas escolhas pessoais que o artista individualiza o projeto.

Ilustração 20: Ruhlmann, decoração do quarto de dormir de Leon Dubly, em Neilly, anos 3053.

Diferente desses dois dormitórios, no quarto de Ruhlmann (Ilustração 22) a
decoração é mais exuberante. Cortinas de cetim cinza e lambris pintados de bege e/ou
cinza recobrem as paredes; tapetes estampados ao estilo oriental forram quase
completamente o chão; molduras e enfeites de ouro enfeitam o teto; um lustre
sofisticado é colocado no centro do quarto e pares de abat-jour e arandelas aparecem
nas laterais da cama. Cada detalhe é trabalhado com sofisticação e requinte. Porém esta
quantidade maior de adornos tornam o ambiente mais “carregado” e difícil se ser
adaptado ao gosto de qualquer morador.
53

Idem, 22-julho. 1933, p. 41.
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Inserir pintura murais, vitrais e relevos para valorizar a decoração e torná-la
mais expressiva fez parte da postura adotada por John Graz em muitos de seus projetos
residenciais. Razão pela qual a aparente simplicidade dos móveis, a ausência de quadros
nas paredes e falta de estampas nos tecidos e objetos serviam para que o espectador se
concentrasse mais na pintura e na mensagem que o artista queria transmitir com ela, do
que nos demais elementos.

O tema da pintura realizada para este quarto é pastores (Ilustração 23). Ele é
bucólico e faz referência ao campo com árvores, flores e riachos cercando os
personagens principais que são: um pastor - tocando um instrumento de sopro e cercado
por suas ovelhas e uma gazela – e uma pastora, que está displicentemente sentada em
meio à vegetação construída de formas planas.

Os personagens principais - um pastor e uma pastora - são colocados no centro da cena,
seguindo uma estrutura triangular cujo ápice é a cabeça da figura masculina, e a base, as mãos
e os pés da figura feminina. Alguns elementos verticais, semelhantes a árvores estilizadas,
ladeiam esse grupo central. A partir de uma ligeira variação de tamanho entre elas o artista
constrói a sugestão de profundidade. A inclusão de flores geometrizadas pontuando a pintura
reforça a idéia de que a cena se passa num ambiente natural, talvez um bosque. O momento é
de repouso. A presença da água, o pastor que toca a flauta, a convivência pacífica entre
personagens e animais, tudo contribui para acentuar o tema bucólico. Dessa forma o artista faz
reviver a essência do gênero: a ênfase na idéia da natureza como um refúgio, em oposição ao
artificialismo e à complexidade das relações sociais que se estabelecem no ambiente urbano54.

A técnica empregada é óleo sobre tela, porém o tratamento dado a ela
assemelha-se à aquarela devido às muitas nuances de tons medianos conseguidos a
partir de uma ou mais matrizes. Isto faz com que figura e fundo pareçam se fundir numa
só unidade. Há apenas uma leve predominância de tons mais escuros no centro da tela,
onde todos os elementos figurativos estão concentrados. As figuras, apesar de alongadas
e estilizadas, conservam traços realistas, porém a cena apresenta-se em meio a um clima
irreal, decorrente principalmente da sobreposição dos planos que não está de acordo
com a perspectiva espacial ou qualquer regra de representação espacial. Cria-se um
clima de sonho e idealização que remonta à tradição pastoral. No entanto o tratamento
54

MILLIET, Maria Alice [coordenação editorial e introdução]. / MATTOS, Marcelo /
NEMIROVSKY, Paulina / FERREIRA, Fernando Xavier. Mestres do Modernismo. São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo / Fundação José e Paulina Nemirovsky, 2005, p.127
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pictórico dado à pintura é inovador e remete às deformações cubistas, cujo princípio é
simplificar geometricamente as figuras para se chegar a formas essenciais.

Ilustração 21: John Graz, painel do Quarto do Casal da residência de Caio Prado55.

O que chama mais a atenção neste quarto é esta pintura que, além de ocupar
boa parte da parede, recebe uma moldura escura que se estende do teto ao chão. Além
disso, um quadro com tantos elementos figurativos contrasta com as formas puras das
demais unidades decorativas. Provavelmente isso tenha sido feito com a intenção do
quadro não ser um mero objeto decorativo como também transmissor de uma
mensagem que o artista quis passar.

No momento em que John Graz projetou este ambiente, a natureza estava cada
vez mais distante da realidade das cidades devido ao desenvolvimento das indústrias e
55

Idem, 2005, p.127. [Esta residência já foi demolida, porém esta pintura foi recuperado em quadro e
pertence atualmente à coleção do acervo artístico e cultural dos Palácios do Governo do Estado de São
Paulo, São Paulo].
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do comércio, o que aumentava a complexidade das relações sociais que se estabeleciam
entre as pessoas. Logo, o retorno à natureza, mesmo que esta fosse vista agora sobre
outro prisma, como algo que podia ser adaptado e moldado pelo homem, representava
uma maneira de as pessoas retornarem à ordem, ordem esta que só poderia ser
conseguida quando se estivesse em comunhão com as coisas mais simples e elementares
da vida. Esta necessidade de se voltar ao “primitivo” para encontrar as respostas do
presente e do futuro foi almejada pelas vanguardas artísticas do início do século e
também por John Graz. Ele recorreu a um gênero tradicional da pintura, porém adaptouo às novas exigências estéticas, para que a tela pudesse também servir às funções
decorativas.

Segundo alguns autores, a atuação de John Graz nas artes decorativas está
relacionada ao trabalho de seu cunhado Antonio Gomide56. Em certos momentos suas
produções apresentam muitas semelhanças formais. Isto é mais claramente percebido
nos relevos e murais decorativos que os dois realizaram nas residências da elite
paulistana entre as décadas de trinta e quarenta.

56

Antonio e Regina Gonçalves Gomide, nascidos respectivamente em 1895 e 1897, na cidade paulista de
Itapetininga, descendem de Gabriel Gonçalves Gomide, ex-Ministro do Tribunal de Contas da União.
Em 1913 a família, residente em São Paulo, resolve mudar-se para Genebra, em decorrência da
nomeação de Gabriel Gomide para um cargo diplomático. Regina, Antônio e Maria, irmã dos dois,
inscrevem-se na École dês Beaux Arts de Genebra onde conhecem John Graz. Antonio viveu boa parte
dos anos de 1920 na França realizando estampas para tecidos, pinturas murais e aquarelas,
especializando nas artes decorativas. Retorna ao Brasil para fixar residência definitiva em 1929, quando
passa a dedicar-se a obras para decorações de interiores e artes plásticas.
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Ilustração 22: Antonio Gomide. Musicistas, c. 1925, aquarela s/papel, 30 x 55,5 cm.57

[...] os trabalhos deixados pela família Gomide-Graz podem e devem ser examinados, tanto
sob a perspectiva da intenção prático-estética com que foram projetados e executados, como
do ângulo das demandas simbólicas e de distinção social formuladas pela elite paulistana de
banqueiros, industriais e grandes proprietários que eram os clientes particulares desses
produtos exclusivos, quer em termos de griffe autoral, quer no tocante ao nome próprio
diferenciado de seus compradores e usuários. 58

Antônio Gomide realizou encomendas de murais decorativos em São Paulo,
que “evidenciam a intenção plástica submissa aos laços interativos mantidos com os
clientes”59. Razão pela qual suas produções abarcavam temas clássicos - como os
personagens e paisagens greco-romanos, realizadas em 1926 – temas nacionais e
indígenas de 192760 e motivos naturalistas e religiosos do ano de 1929. A aquarela
“Musicistas” compõe a fase em que realizou obras com o tema girando em torno de
grupos de musicistas estilizados61.
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MICELI, Sergio. Nacional estrangeiro. História Social e cultural do modernismo artístico em São
Paulo. São Pauulo: Companhia das Letras, 2003, p. 196.
Idem, 2003, p. 183.
Idem, 2003, p.184.
Antonio Gomide realizou uma pintura mural por volta de 1927, com o tema trabalhos e costumes
selvagens, para o fumoir de Antônio Couto de Barros, colaborador da revista Klaxon e participante da
Semana de Arte Moderna de 1922.
Desta fase de c.1925 resultaram as seguintes telas: Três músicos, Mulheres e Paisagens e Musicistas.
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“no estilo de figurinhas de porcelanas, envoltas por túnicas drapeadas greco-romanas dispostas
em ziguezague simétrico em relação aos demais elementos da composição, quais sejam, os
degrades de cores suaves que representam as nuvens, o mar, os violinos, as harpas, os
violoncelos, os suportes com as partituras, os arcos de execução, ou as montanhas, os barcos e
demais elementos de preenchimento desse universo escapista de seres tomados pela imersão
numa atividade artístico-espiritual descompromissada e atemporal”62

Ilustração 23: John Graz, painel para Sala de Jantar de Caio Prado.63

Nesta residência de Caio Prado também consta uma pintura mural realizada
por John Graz para a sala de jantar com o tema de mulheres no campo (Ilustração. 25).
O que se percebe nesta pintura é uma certa semelhança com a realizada para o quarto do
casal (Ilustração 23) em relação à técnica e a disposição espacial das personagens.
Nesta pintura a figura feminina é a personagem principal: grupos de mulheres
bem vestidas aparecem num primeiro plano e, outro grupo de mulheres nuas, num plano
62

MICELI, Sergio. Nacional estrangeiro. História Social e cultural do modernismo artístico em São
Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 184.
63
ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco. Foto tirada para John Graz após a
realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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mais afastado. Os planos são definidos pelo tamanho das figuras que, quanto mais
distantes, menores se apresentam, além de possuírem tonalidades mais escuras.

Esta tela parece fazer alusão a estrutura de composição à obra de Édouard
Manet (1832-1883) “Almoço na Relva” (Le Déjeuner sur I’Herbe), embora tratem de
temas distintos. Na obra de Manet uma mulher nua aparece fazendo companhia a dois
homens vestidos de fraque. Esta foi a maneira que Manet encontrou para ferir a
moralidade e os costumes da época, colocando lado a lado diferentes elementos
simbólicos: homens de uma classe social mais abastada acompanhados por mulheres
que provavelmente representam prostitutas. Existem também contrastes de tons quentes
e macios (da carne) com frios e cinzentos (do vestuário masculino).

Ilustração 24: Édouard Manet. Le Déjeurner sur I’Herbe. Oleo s/ tela ; Musée d’Orsay, Paris, 186364.

Na pintura de John Graz também aparecem mulheres devidamente trajadas e
nuas numa composição ao ar livre. O grupo da frente está numa pose convencional, que
não pretende mostrar nenhum acontecimento em especial a não ser ao da experiência
cotidiana – são mulheres e uma criança que lêem e observam com certo interesse os
instrumentos musicais à esquerda. As mulheres nuas que estão mais atrás também não
pretendem desafiar o espectador encarando-o, como na obra de Manet; apenas mostram64

CANTON, Kátia. Retrato da Arte Moderna. Uma história no Brasil e no mundo ocidental (18601960). São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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se em situações diferentes (sentadas e em pé), revelando os volumes geométricos de
seus corpos. Esta é uma cena que acontece ao ar livre – com árvores, plantas e uma casa
à direita - porém que mostra outros pontos de vista, como mesa e cadeira (elementos
que deveriam estar dentro da casa) e, ao fundo, um arco no meio de um muro (que
representa a possibilidade de se chegar a outro local mais distante), evidenciando assim
uma composição cubista onde a perspectiva tradicional é abolida e se pode visualizar
uma mesma imagem em diversos ângulos.

Mais do que combinar elementos que lhe agradassem para a obtenção de um
efeito estético, um dos motivos que levou John Graz a realizar esta pintura foi a
convicção de que, assim como Monet, na pintura pura “as pinceladas e as manchas de
cor, e não o que elas representam, constituem a primeira realidade do pintor”65. Por esta
razão para John Graz não importava ser fiel à realidade que o cercava e sim ser fiel à
sua tela e aos seus interesses pessoais. Porém não se deve ignorar que também podem
ser atribuídas funções sociais a esse trabalho na medida em que o artista poderia ter a
intenção de fazer uma crítica aos costumes e aos valores burgueses da época, que pelo
seu artificialismo acabam se afastando do que é natural na vida.
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JANSON, H. W. História Geral da Arte. O mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 890.
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3.1.3. Sala de Toilette de Antonieta Caio Prado

Ilustração 25: John Graz, decoração da Sala de toilette da residência de Caio Prado66.

66

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para
John Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Este ambiente apresenta uma característica que o difere da maioria das salas
projetadas por John Graz: ele é predominantemente escuro com paredes e móveis de tons
fortes. Contrastando com esta tonalidade o arquiteto inseriu cores claras no teto e no carpete
do chão. Este procedimento não era sempre usado por John Graz que costumava aproveitar-se
das cores claras das paredes e dos pavimentos para iluminar o ambiente e torná-lo mais
amplo. Isso não ocorre nesta saleta que só não parece muito menor do que é em razão do teto
e do chão, e porque em seu interior foram colocados poucos móveis: uma poltrona quadrada
de veludo liso, uma mesinha redonda com prateleiras para apoio de pequenos objetos e uma
cômoda retangular de madeira com um grande espelho quadrado em cima dela, sendo que à
direita da sala parece também existir um sofá.
Apesar de destinar-se à Antonieta Caio Prado nada neste local remete a presença
feminina, desde os móveis até a utilização de motivos tão austeros para adorná-lo. A
geometria predomina em quase todas as superfícies - com destaque para as formas
retangulares e quadradas - e poucos cantos são arredondados - como é o caso da pequena
mesa e das laterais da cômoda.
Um escritório semelhante foi decorado por Eugène Printz67 e consta na revista “A
Cigarra” de 1933 (Ilustração 26). Nesse artigo a foto só mostra um detalhe do ambiente,
porém é possível tecer algumas comparações em relação à saleta íntima de John Graz. A
imagem da revista apresenta uma farta iluminação que provém de duas janelas; suas poltronas
de formatos arredondados são revestidas de tecidos lisos e claros, sendo que a parede e o chão
também apresentam tons claros; uma mesinha redonda possui três prateleiras de vidro. O
ambiente de Printz sugere mais leveza e informalidade do que o de Graz devido a maior
incidência de claridade e aos móveis mais arredondados, com aparência mais confortável. A
saleta de John Graz conduz o espectador a questionar a razão de uma escolha tão inovadora e
sofisticada e, neste sentido pode-se dizer ela está lançando uma nova tendência decorativa,
ainda em fase de experimentação.

67

Eugène Printz (1889-1948) foi um destacado designer de mobiliário que participou da Exposição de
Artes Decorativas de 1925.
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Ilustração 26: E. Printz. “Canto do escritório com duas cadeiras de braço, em cor cinza. Veludo. Cinza e prata
são os tons decorativos. O vidro é empregado na mesa. Grande suavidade no ambiente, 1933.”68

Ilustração 27: John Graz, mesinha redonda de madeira da Saleta Íntima da residência de Caio Prado69.
Ilustração 28: Eugene Printz, mesinha redonda de vidro da Biblioteca70.

Até mesmo nos pequenos detalhes, como nas mesinhas redondas presentes nos dois
ambientes (Ilustrações 27 e 28) percebe-se o quanto as soluções construtivas encontradas por
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DECORAÇÕES. Revista A Cigarra, São Paulo: Sociedade Anônima “A Cigarra”, ano XX, n. 444, ,
22-julho. 1933, p. 40.
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ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. Detalhe da fotografia em preto e branco. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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22-julho. 1933, p. 40.

45

Printz para um escritório são mais leves. Sua escolha pelo vidro tornou este mobiliário quase
que “invisível” no ambiente, ainda mais por estar localizado ao lado de janelas iluminadas.

Existe uma unidade formal entre os elementos da saleta de John Graz. Além do
formato muitos deles utilizam-se da mesma matéria prima, como é o caso das paredes que são
revestidas de madeira escura brilhante (provavelmente laqueada) que parece ser a mesma dos
demais móveis de madeira, da cômoda e da mesinha redonda. Isto permite que o olhar
caminhe por um percurso sem interrupções visuais, como por exemplo, a cômoda parece fazer
parte da parede em frente a qual está e isto faz com que em alguns momentos o espectador
perca a noção de sua tridimensionalidade, ao percebê-la quase no mesmo plano que a parede.

O tapete, confeccionado por Regina Graz é semelhante aos trabalhos de tapeçaria
realizados por Ivan Da Silva Bruhns Peintre (1881-1980), que costumava utilizar em suas
composições justaposições de figuras geométricas como retângulos, linhas retas e em
ziguezague.

Ilustração 29: Regina Graz, detalhe do tapete da Saleta Ìntima de Caio Prado71.
Ilustração 30: Ivan Da Silva Bruhns Peintre, tapeçaria c. 1925, Paris72.

A tapeçaria de caráter doméstico sempre esteve relacionada ao trabalho artesanal.
Antes do século XX os tapetes costumavam imitar fielmente pinturas de artista renomados representando paisagens, personagens e animais - e refletiam o gosto de diferentes épocas. A
arte têxtil sempre esteve mais vinculada ao trabalho feminino, constituindo-se numa prática
não tão valorizada como a que é realizada nos suportes artísticos tradicionais, tais como
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ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. Detalhe da fotografia em preto e branco. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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pintura e escultura. Mesmo dentro dos circuitos modernistas prevaleceu certa ambigüidade em
relação ao valor das obras têxteis como objetos artísticos73. Regina Graz de certa forma sofreu
este preconceito na medida em que suas tapeçarias sempre foram “descritas como arte sem
grande valor estético por não terem sido capazes de transcender sua condição de
aplicabilidade. Ou seja, são associadas a um trabalho mais comercial e menos puro, espiritual
ou artístico do que o de seus companheiros” [John Graz e Antonio Gomide]74.
Porém com o advento dos movimentos modernos, o tapete deixou de ser um mero
componente ornamental para tornar-se também um elemento arquitetônico, interagindo com o
espaço, juntamente com as demais peças do mobiliário. Nesta sala de John Graz o desenho
que aparece no tapete parece reproduzir o espaço arquitetônico em que está inserido, onde os
elementos geométricos de diferentes pesos visuais se distribuem de maneira harmoniosa sobre
o espaço realizando uma composição abstrata.
Devido a sensação de “vazio” proporcionada pelo uso intenso da cor escura, todos os
pormenores nesta decoração ganham destaque, ou seja, as ferragens da cômoda, a maçaneta
da porta, o espelho e a luminária crescem de importância como elementos compositivos.
Todos eles foram confeccionados de metal brilhante, para que sobressaíssem no conjunto.
Talvez John Graz tenha se encarregado do projeto de outro banheiro nesta residência
pois consta em seu arquivo a foto da maçaneta de uma porta para o toilette feminino,
enquanto que a sala de banho acima descrita é designada “sala do homem”
As maçanetas das portas deste ambiente (Ilustração 31) apresentam ornamentações
escalonadas, que podem sugerir influências dos povos primitivos que habitaram a América,
maias e astecas – referências estas que também influenciaram o Art Déco. Assim como os
designers do período envolvidos com as artes decorativas, John Graz tinha plena liberdade
para produzir objetos inteiramente funcionais e tão elitistas quanto desejasse, seguindo ou não
as tendências internacionais, que muitas vezes apropriavam-se do repertório visual de outros
povos. O desenho destas maçanetas facilita a apreensão pela mão, uma preocupação que
começa a existir com as primeiras escolas de design como a Bauhaus (1919-1933), de adaptar
73
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o desenho dos objetos às reais necessidades humanas. Um design belo e além de tudo
funcional.

Ilustração 31: John Graz, maçaneta da portas da Saleta Intima da residência de Caio Prado75.
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ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco. Foto tirada para John Graz após a
realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 32: Maçaneta de metal produzida pela Bauhaus (1919-1933).
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3.2 ROBERTO SIMONSEN (c. 1925)

Roberto Simonsen (1889-1848)142 foi uma pessoa ilustre no cenário paulistano que
exerceu diferentes atividades profissionais, articulando-se nos meios políticos, industriais e
culturais da cidade. Ainda nos anos vinte, na provável data de 1925, encomendou à John
Graz, juntamente com sua esposa Raquel, a decoração de alguns ambientes para sua
residência, cuja localização é desconhecida. As fotografias que se tem dos locais decorados
por John Graz são: a Sala de Estar, o Living (Sala de Visitas) e o Jardim. Existe também a
foto de uma Biblioteca (Ilustração 34) que se desconhece o projetista, mas que contém uma
pintura mural de John Graz.

Ilustração 33: John Graz, pintura mural para Biblioteca de Roberto Simonsen, s/data.143

142

Roberto Simonsen formou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da capital paulista e dedicou-se a
intensa atividade industrial e comercial. Desempenhou papel importante no grupo de intelectuais que lançou o
manifesto de que decorreu a fundação da primeira Escola de Sociologia e Política existente no Brasil e ali
assumiu a cadeira de professor de História da Economia Nacional. De seus ensinamentos e pesquisas
resultaram obras como "História econômica do Brasil", "Aspectos da economia nacional" dentre outras que
relatam a evolução da indústria no Brasil. Em 1934, foi eleito deputado federal por São Paulo.
http://www.biblio.com.br/conteudo/biografias/robertosimonsen.htm.).
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WILTSCMOR & ZANELLA [estúdio fotógrafo]. 2 fotografias em preto e branco, 7cm x 26cm. Foto tirada
para John Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 34: Biblioteca da residência de Roberto Simonsen, com pintura mural de John Graz, c.1925.

Consta nos registros do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo que Roberto
Simonsen encomendou a esta instituição trabalhos nas oficinas de marcenaria entre os anos
vinte e trinta do século XX. É bem provável que esta biblioteca com seus móveis de madeira
entalhada tenha sido feito por ela. A pintura de John Graz é uma narrativa figurativa do Brasil
no período colonial, mostrando uma cidade com igrejas e casas povoada por nobres e escravos
em suas atividades rotineiras do dia-a-dia. Ela provavelmente se estendia às quatro paredes,
pois as cenas que aparecem nas fotos da biblioteca diferem das fotos que são mostrados nos
detalhes das pinturas (Ilustração 33).
Supõe-se que Roberto Simonsen, por pertencer ao grupo de intelectuais da cidade e
por ter sido também historiador, tinha consciência de que os objetos e o próprio ambiente
doméstico serviam como fontes documentais de costumes. Portanto, teria optado por uma
decoração moderna em alguns ambientes de sua residência por acreditar que esta, embora
ainda desconhecida da maioria das pessoas, era uma realidade próxima no país, onde novos
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costumes e hábitos estavam sendo introduzidos. Se a Biblioteca fizer parte da mesma casa
onde estão os ambientes decorados por John Graz pode-se também supor que Roberto
Simonsen estaria adotando a mesma atitude cautelosa de Caio Prado, de só introduzir esta
postura mais inovadora em alguns locais da casa, mantendo nos outros locais projetos
arquitetônicos mais tradicionais.
É preciso considerar que se o projeto datar realmente de 1925, embora haja
discordâncias deste informação, John Graz estaria contribuindo para implantar os princípios
da arquitetura moderna na cidade, numa ação conjunta com outros arquitetos como Gregori
Warchavchik (1896-1972). Este arquiteto ucraniano chegou ao Brasil em 1923, apenas três
anos depois de John Graz e em 1925 publicou o manifesto "Acerca da Arquitetura Moderna"
em que declarava que nossa arquitetura deveria ser apenas racional, baseada na lógica e
contrária à imitação de algum estilo e, portanto, deveria ser original ao apresentar as idéias do
seu tempo, com os materiais construtivos de que dispunha.144

A nossa compreensão de beleza, as nossas exigências quanto à mesma, fazem parte da ideologia
humana e evoluem incessantemente com ela, o que faz com que cada época histórica tenha sua lógica
da beleza. Assim, por exemplo, ao homem moderno, não acostumado às formas e linhas dos objetos
pertencentes às épocas passadas, elas parecem obsoletas e, às vezes, ridículas.145

A residência da Rua Itápolis, localizada no bairro do Pacaembu em São Paulo,
projetada e construída por Gregori Warchavchik por volta de 1929-1930, conhecida também
como Casa Modernista é considerada uma das primeiras manifestações da arquitetura
moderna no Brasil. A casa ganhou também alguma notoriedade na historiografia da arte
brasileiro por ter ficado em exposição de 26 de março a 20 de abril de 1930. Este é um dado
interessante a ser analisado, pois demonstra a importância que este projeto teve para
Warchavchik e para a cidade. No momento em que o arquiteto colocou sua residência para
apreciação das pessoas, ele a equiparou a uma obra de arte que é exposta numa galeria onde
os visitantes irão apreciar seus valores estéticos. Esta sempre foi a preocupação que John Graz
tinha nos seus projetos residenciais, de transportar a arte para o plano vivencial e, assim como
144

CHAZAN Daniel./ SOUZA, Juvenal Longo de. / ALMEIDA, Wilson Duarte de. Arquitetura Contemporânea
Brasileira: criatividade e inventividade. São Paulo: Instituto Roberto Simonsen, 1977. [Equipe laureada com
o "Prêmio"Arquiteto Henrique Mindlin" de 1974, sob o aval de Eduardo Knesse de Mello, Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas, São Paulo].
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Warchavchik, almejava integrar ao projeto da casa os jardins, os móveis, os objetos, as
pinturas, as esculturas e tudo que estivesse em seu entorno, criando uma obra de arte total,
onde todos os elementos estivessem em sintonia com o espírito moderno.
Antes dessa casa Warchavchik construiu, em 1927, uma outra residência modernista
para uso próprio, na Rua Santa Cruz, no bairro da Vila Mariana146. Segundo consta, por esta
ter sido realizada num período em que a arquitetura moderna não era muito conhecida, ainda
era tímida do ponto de vista estrutural, estético e espacial, por não apresentar estrutura livre,
possuir composição simétrica e ser uma casa convencional apenas despida de ornamento147

No projeto arquitetônico da residência, Warchavchik procurou resolver os problemas de economia de
meios e recursos e de sua funcionalidade de maneira a produzir um resultado estético o mais
satisfatório possível. Ao contrário do raciocínio projetual tradicional, eliminou corredores e integrou
espaços com a finalidade de obter áreas mais amplas.148

Ilustração 35: Gregori Warchavchik, fachada da Casa Modernista da Rua Santa Cruz 325, 1927-28. 149
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A finalização desta obra é de 1928. Esta casa é tombada pelo Iphan desde 1986.
CAVALCANTI, Lauro (org.).Quando o Brasil era moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de
Janeiro:
Aeroplano, 2001, p.110.
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Ilustração 36: Gregori Warchavchik, fachada da Casa Modernista da Rua Santa Cruz com portão de ferro no
primeiro plano1927-1928. 150

Segundo relatos de periódicos da época essas construções foram marcadas por
muitos obstáculos, a começar pela hostilidade recebida pela opinião pública que até então não
tinha se defrontado de maneira tão direta com este tipo de edifício residencial. Existiram
também as limitações técnicas - decorrentes muitas vezes das legislações públicas
inadequadas para elas - e até os autos custos dos materiais industrializados empregados, que
muitas vezes eram substituídos por métodos construtivos artesanais.
É importante mencionar estes projetos de Warchavchik para que se possa fazer um
paralelo entre eles e as propostas de John Graz para as residências realizadas no mesmo
período. É possível se estabelecer algumas semelhanças entre os dois, embora não se tenha
registro que Warchavchik tenha realizado outros trabalhos para interiores que não fossem as
casas modernistas, se especializando na construção dos edifícios. John Graz, ao contrário, não
chegou a projetar ou construir nenhum dos edificios que decorou, embora acredita-se que
tenha colaborado com os profissionais que o fizeram. Não se pode afirmar que os doistiveram
algum vínculo profissional no ramo da construção civil, porém com certeza partilhavam dos
mesmos ideais estéticos, participando inclusive como sócio fundadores do SPAM151 - da
Sociedade Pró-Arte Moderna - na cidade de São Paulo, em 1932.
150
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O SPAN foi “um agrupamento de artistas de diversas áreas, afinados com o ideário moderno e modernista, e
de setores da elite paulistana, com vistas a promover a arte em reuniões e festas (o que lhe confere um
acentuado.
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3.2.1 Jardim

Ilustração 37: John Graz, decoração para o Jardim da residência de Roberto Simonsen, c.1925.152

caráter mundano), eis o perfil do grupo definido em 23 de novembro, na casa do arquiteto Gregori
Warchavchik (1896 - 1972), mas oficialmente criado em 22 de dezembro do mesmo ano, em uma reunião na
casa da bailarina Chinita Ulmann. Dessas primeiras reuniões da Sociedade participam: Anita Malfatti (1889 1964), Paulo Prado (1869 - 1943), Lasar Segall, Camargo Guarnieri (1907 - 1993), Hugo Adami (1899 1999), Mário de Andrade, Mina Klabin Warchavichik, Rossi Osir (1890 - 1959), Tarsila do Amaral (1886 1973), John Graz (1891 - 1980), Regina Graz (1897 - 1973), Vittorio Gobbis (1894 - 1968), Wasth Rodrigues
(1891 - 1957), Olívia Guedes Penteado (1872 - 1934), Antonio Gomide (1895 - 1967), Sérgio Milliet (1898 1966), Menotti Del Picchia (1892 - 1988), Paulo Mendes de Almeida (1905 - 1986), Jenny Klabin Segall
(1901 - 1967), Alice Rossi, entre outros”.
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=marcos_texto&cd_verbete
=3772
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Não se tem registro de muitos projetos paisagísticos realizados por John Graz para
os jardins das residências. Além desta casa de Roberto Simonsen John Graz fez o jardim para
Mario Cunha Bueno por volta de 1930. Para Cunha Bueno era necessário se pensar na
arquitetura dos jardins por se tratar de áreas integradas à varanda e aos demais ambientes
projetados pelo arquiteto. Porém para Roberto Simonsen não se pode alegar que esta tenha
sido a razão para contratar os serviços de John Graz, pois nesta residência só constam dois
ambientes internos realizados por ele - a Sala de Estar e o Living - e estes, aparentemente, não
apresentam uma ligação direta com o jardim, a não ser pelas janelas existentes na Sala de
Estar que pela foto que se tem dela, estão cobertas por espessas cortinas.

A primeira impressão que se tem, ao analisar esses jardins, é de que neles estão
presentes as mesmas preocupações estéticas que o artista atribuía aos ambientes internos. É
como se, para ele, os jardins fossem como salas de estar ao ar livre, ou seja, locais voltados
para simples apreciação ou mesmo destinados a caminhar, sentar e descansar. Segundo artigos
publicados em revista da época, a importância de se inserir um jardim na residência estava no
fato de que "o jardim é também a sala de recepção ao ar livre, o intérprete da personalidade
do seu dono"153.

Gregori Warchavchik percebeu a importância de se integrar este espaço do jardim ao
projeto global da casa. Talvez essa tenha sido a maneira que ele e também John Graz
encontraram de trazer o organismo vivo para dentro de projetos aparentemente desprovidos
do caráter humano e pessoal, pois parece ser assim que a arquitetura moderna dos primeiros
tempos era sentida pela grande maioria da população brasileira, como algo “frio” e
“impessoal”. Caso contrário sua aceitação teria se estendido não só a uma classe social
elitizada, que a adotaria por razões particulares, porém com certas ressalvas.

A Casa Modernista da Rua Santa Cruz apresenta-se rodeada por um jardim tropical,
projetado por Mina Klabin154, considerada a introdutora do paisagismo moderno brasileiro.
após a realização da obra e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
153
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[Casa Flora Germano Zimber & Cia]. Dar um jardim a uma casa é dotá-la de alma. São Paulo: Revista
Acrópole, maio 1938.
Mina Klabin era filha de um grande industrial da elite paulista com quem Gregori Warchavchik casou-se em
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Esta casa foi construída em um terreno pertencente anteriormente à família Klabin, formado
por treze mil metros quadrados de árvores e plantas tropicais, constituindo um verdadeiro
parque encravado na Vila Mariana.

No período em que foi construída era considerada afastada da mancha urbana tendo então um caráter
de chácara, um aspecto rural. Possuía galinheiro, canil, horta, um grande bosque e uma piscina. O
galinheiro marcava ainda a qualidade de vida do início da cidade de São Paulo, ainda sem geladeira e
mercados. Na garagem havia uma pequena oficina e um reservatório para combustível, já que na
época não havia postos de abastecimento. O número de duas vagas de garagem indicava um certo
status.155

Assim como a casa da Rua Santa Cruz representou um laboratório para implantar
novas técnicas construtivas, o seu jardim, de caráter tropical (Ilustração 38) foi considerado
pioneiro por empregar grande variedade de plantas típicas brasileiras até então pouco
utilizadas e apreciadas pelas pessoas. No entanto, se este projeto for comparado a outros do
mesmo período, como o de John Graz para Simonsen, ele ainda apresenta características de
transição. As plantas, dispostas essencialmente em grupos de cactáceas e de palmeiras que
estão ao redor da casa - de maneira simétrica em relação à porta de entrada - parecem cumprir
a função de fornecer uma ornamentação exótica à construção e não de integrar-se a ela. Visto
por este aspecto existe nesse jardim uma contradição quanto às prerrogativas do movimento
moderno, pois como escreveu Giulio Carlo Argan, a casa moderna não deve ser pensada
como um rígido espaço subdividido em áreas que “condicionam a existência” e sim como um
“núcleo plástico” onde as separações nítidas são anuladas e o edifício une-se ao ambiente
natural onde está situado, unindo o espaço externo ao interno.156

Nesse jardim de Mina Klabin introduziu no cenário paulistano o conceito de jardim
tropical através de um projeto onde foram valorizadas novas folhagens e plantas estruturais no
seu estilo natural, direcionando para suas nuances e texturas, numa tentativa de revalorizar
nossas matas, como fontes de inspiração para os jardins e, relegando à segundo plano o uso de
flores delicadas e românticas próprias dos jardins europeus. Além disso também utilizou-se de

1927.
http://paginas.terra.com.br/arte/arquitetour/obras/textos/frame_texto_cm_santacruz.htm
156
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: doIluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1993.
155
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diversas gramíneas, tentando revalorizá-las aos olhos preconceituosos do público brasileiro,
que as encarava na maioria das vezes como matos, pragas ou capins.

Ilustração 38: Mina Klabin, jardins da Casa Modernista da Rua Santa Cruz, 1927-1928.157

John Graz adotou uma postura diferente e mais inovadora em seu projeto para
Simonsen, razão pela qual é preciso repensar a data em que este trabalho foi realizado, que
deve ter sido posterior às casas modernistas, pois a impressão que se tem é de que ele de certa
forma “aprimorou” a linguagem visual utilizada nelas enquadrando-a mais aos princípios da
arquitetura moderna.

O jardim de Roberto Simonsen tem como característica moderna o uso de plantas
tropicais numa composição geométrica que, apesar da rigidez formal, propicia a interação
entre o visitante e esta área externa. Não se percebe acúmulo de unidades visuais, o que
confere ao projeto a sensação de clareza e simplicidade dentro de uma organização formal
equilibrada e harmoniosa.

157

http://farm2.static.flickr.com/1077/572670545_491ffb018e.jpg
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Neste jardim há alternâncias entre espaços vazios e cheios, preenchidos com plantas
exóticas - como a palmeira, algumas árvores mais frondosas, arbustos, pequenos canteiros de
flores - piso de pedras claras e escuras - formando um mosaico geométrico de pequenas
pedras - bancos de alvenaria e chafariz, estrategicamente colocados. O gramado torna-se
poderoso elemento decorativo no jardim, pois a massa verde proporciona fundo e realce para
árvores, cercas-vivas, canteiros ou espécies isoladas, sem falar na distinção que produz e o
efeito decorativo. Cada canto do jardim é valorizado e, assim como os jardins orientais158, os
espaços vazios são também preservados e valorizados.
Pode-se dizer que, de certa forma, John Graz utilizou-se de alguns princípios
filosóficos orientais para compor este espaço, na medida em que o tornou propício para
meditação e contemplação. Ele parece ter introduzido neste jardim além do efeito estético um
sentido filosófico. No jardim japonês a espiritualidade está por toda parte e os seus elementos,
além de proporcionarem sensações de paz e tranqüilidade, representam vida, como por
exemplo, as pedras e pedriscos simbolizam o elemento terra e os espelhos d’água o elemento
água.

Os aspectos visuais como a textura e as cores, em um jardim oriental são menos importantes do que
os elementos filosóficos, religiosos e simbólicos. Estes elementos incluem a água, as pedras, as
plantas e os acessórios de jardim159.

Os projetos dos jardins orientais, em especial do japonês, são norteados pela
filosofia Zen, que engloba princípios como “assimetria, simplicidade, maturidade,
naturalidade,

sugestivo

(sutilmente

profundo),

transcendência

do

convencional

e

serenidade.”160 Alguns desses princípios também podem ser observados no projeto de John
Graz, onde por trás da aparente simplicidade são criadas situações com o objetivo de envolver
o espectador. Monocromáticos e assimétricos, os jardins de John Graz são geralmente
organizados de modo a contrastar liso e áspero, horizontal e vertical, esbelto e volumoso, etc.,
estimulando a mente a receber e decodificar diferentes informações.

158

A Arte do paisagismo no Japão é antiga e provavelmente originou-se da China e da Coréia muito antes do
século VI. Para a cultura japonesa, o paisagismo é uma das mais elevadas formas de arte, pois, consegue
expressar a essência da natureza em um limitado espaço, utilizando plantas, pedras e outros, de forma
harmoniosa com a paisagem local.
159
http://www.casaecia.arq.br/JAPAO.HTM
160
Idem.
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O jardim da residência de Simonsen apresenta como elementos vitais as plantas, as
pedras e a água, numa linguagem formal uniforme marcada pelo geometrismo e por uma
disposição racional. Através da geometria e das semelhanças formais as unidades segregadas formadas pelo gramado, pavimento de pedra, reservatório de água e bancos – aproximam-se
conferindo à composição visual uma seqüência de retângulos justapostos em diferentes
planos. Desta maneira tem-se uma unidade rítmica, com elementos variados que se repetem.
Apesar de assimétrico, o jardim não apresenta conflitos visuais formais, uma vez que ocorre
uma compensação de forças, onde os pesos visuais encontram-se homogeneamente
distribuídos em todos os lados da composição, tendo um maior número de unidades do lado
esquerdo da imagem fotográfica.
Neste jardim tem-se a sensação de fechamento visual da forma, com a atração
voltada para o foco central do projeto que é o reservatório de água, cujo acesso se faz por
meio de um caminho de pequenas pedras claras. Na análise do material fotográfico percebe-se
mais claramente que o destaque do jardim está neste ponto, uma vez que todas as linhas
parecem conduzir a ele, destacando-se pelo revestimento de pedras claras e pelo elemento de
metal situado em seu interior, e, assim como a água, possui a característica de refletir e
valorizar este espaço.
É visível o uso de contrastes nesta composição. Um deles é o contraste de tons, que
tem a função de valorizar o desenho de cada um dos elementos da composição, fazendo com
que se perceba o uso de tonalidades diferentes para as folhagens e para as pedras - essas
últimas acentuadamente mais claras - talvez para diferenciar o material não-orgânico do qual
são constituídas, do material orgânico da vegetação. Existe também o contraste por agudeza,
que decorre do fato de o jardim, um elemento orgânico, estar inserido em uma composição
geométrica, com contornos retos e precisos, que causam certo impacto visual.
Esta imagem fotográfica está em perspectiva frontal: num primeiro plano tem-se o
reservatório de água e nos planos seqüenciais o jardim, os bancos de alvenaria e o muro que
divide a residência da rua. Ocorre também neste espaço um peso visual maior nos elementos
horizontais. Em termos gerais, essa composição passa uma percepção visual direcionada para
baixo, embora algumas árvores altas sirvam para desequilibrar um pouco esta sensação.
Visualmente o jardim apresenta-se configurado por formas retangulares entrecortadas por
algumas linhas centrais (como é o caso do pavimento do primeiro plano e do reservatório de
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água). As formas retangulares fornecem ritmo ao conjunto, na medida em que desencadeiam
um movimento contínuo. Movimento este também percebido no piso que contorna o jardim e
que faz a ligação entre as áreas verdes e as demais unidades segregadas, como o muro, as
grades e o portão.
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3.2.2 Sala de Estar

Ilustração 39: John Graz, decoração para a Sala de Estar da residência de Roberto Simonsen, c.1925161.

161

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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John Graz assumiu diferentes posturas como arquiteto de interior durante os quase
quarenta anos em que trabalhou neste segmento, não se filiando especificamente a algum
partido construtivo. Porém, nos ambientes projetados para Roberto Simonsen, percebe-se uma
afinidade maior com os princípios de racionalidade e funcionalidade, anunciados pelos
arquitetos modernos do início do século XX.
Caracterizadas pela clareza, suas decorações são de simples leitura visual e de rápida
assimilação, em que os elementos compositivos são distribuídos de maneira racional e
equilibrada sobre o espaço. Há harmonia na organização formal desses elementos, conseguida
pela continuidade de suas linhas, por suas semelhanças e contrastes e pela distribuição
equilibrada de seus pesos visuais, que conferem equilíbrio visual ao conjunto. Estes princípios
estavam sendo propagados neste mesmo período pela Bauhaus (1919-1933) e influenciavam
arquitetos do mundo inteiro, inclusive John Graz e Gregori Warchavchik, arquitetos
estrangeiros que já traziam em suas formações a influência dos novos conceitos de design e
arquitetura.
O interior da Casa Modernista da Rua Itápolis, de 1929-1930 de Warchavchik
(Ilustração 40) foi fotografado pelo mesmo estúdio utilizado por John Graz nos seus primeiros
projetos, cujo fotógrafo era Hugo Zanella. Isso demonstra mais uma afinidade entre os dois
arquitetos, que necessitavam de um bom profissional, especializado em fotos de arquitetura,
para registrar e divulgar a nova estética do ambiente doméstico.
Nessa sala Warchavchik utilizou linhas verticais e horizontais e valorizou os ângulos
retos, planos e volumes. Reduziu os elementos decorativos certificando-se que eles tivessem
função no ambiente. No entanto não deixou de acrescentar pinturas e esculturas de artistas
modernistas, para que elas ajudassem na criação da nova identidade - o quadro à direita é de
Lasar Segall e o tapete é um original das oficinas Bauhaus de Dessau. “As linhas retas e o
forte contraste estabelecido entre as cores do ambiente davam um toque futurista à decoração,
certamente acentuado pela cor prata do mobiliário”162. Os móveis eram de madeira prateada a
duco (resina vegetal) e os estofados de veludo violeta; as paredes da sala eram na cor verde
clara e o forro branco marfim.

162

BARROS, Regina Teixeira. Gregori Warchavchik mobiliário da Casa Modernista. Um resgate, 75 anos
depois, na Coleção Adolpho Leine. São Paulo, 2003. [Catálogo da exposição realizada na Pinacoteca do
Estado de São Paulo, 13 set.-5 out., 2003].
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Ilustração 40: Gregori Warchavchik, Sala de Estar da casa modernista da Rua Itápolis, 961. 1930.163

Nas fotos da sala de estar de John Graz para Roberto Simonsen o ambiente é visto
de um ângulo afastado que permite perceber a distribuição racional do mobiliário. É um
cenário onde segregam-se como unidades formais os móveis, os tapetes, as cortinas, as
almofadas, os pequenos objetos decorativos, as esculturas, o vitral e a própria pintura que
aparece nas paredes. Cada um desses itens tem vida própria, características específicas e, no
entanto, devido às semelhanças formais, conferem uma identidade visual ao conjunto.
A aparente simplicidade do ambiente contrasta com o uso de materiais sofisticados
como as madeiras raras folheadas. Devido à impossibilidade de entalhes neste tipo de
material, os móveis possuem linhas retas, com contornos retos e precisos. A presença de
algumas linhas arredondadas ameniza a sensação de rigidez do ambiente. Apesar de se
apresentarem com certa escassez neste espaço, elas são importantes e por isto são destacadas
por tonalidades claras. São exemplos disto o encosto das poltronas e o “sofá-de-gomos”.

163

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 29cm x 23cm. Museu Lasar Segall [IPHAN,
Minc].
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Na sala de Warchavchik apesar da predominância de formas quadradas, os círculos
aparecem na mesinha lateral e na luminária da parede. Nela o contraste entre círculos e
quadrados é maior, causando um maior desconforto visual. As poltronas também apresentam
“gomos”, havendo contraste entre sua madeira clara e o tecido escuro de sua forração.

Ilustração 41: John Graz, detalhe do “sofá-de-gomos” da Sala de Estar da residência de Roberto Simonsen,
c.1925.
Ilustração 42: Gregori Warchavchik, detalhe da poltrona da casa modernista da Rua Itápolis, 1930.164

As formas arredondadas no ambiente de John Graz parecem estar associadas à idéia
de feminilidade e de conforto, pois elas aparecem destacando os assentos e as estatuetas
femininas que estão sobre as estantes. Estas formas contrastam com as formas planas, retas e
rígidas dos demais móveis. Um estreito espelho, que aparece contornando uma das paredes da
sala reforça ainda mais a presença feminina, pois ao duplicar as esculturas acrescenta mais
feminilidade neste ambiente austero e predominantemente masculino.
O contraste é uma poderosa ferramenta de expressão muito utilizada por John Graz
na maioria de seus projetos residenciais. Segundo a Gestalt165, este recurso plástico, ao
mesmo tempo em que intensifica o significado da mensagem, funciona como ferramenta de
comunicação entre o artista e o espectador, na medida em que o contraste, sendo uma contra
164

165

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 29cm x 23cm. Museu Lasar Segall [IPHAN,
Minc].

A Gestalt foi uma escola de psicologia experimental cujas teorias filosóficas datam de fins do séc. XIX. Por
volta de 1910 iniciou sua doutrina de maneira mais efetiva na Universidade de Frankfurt,. O movimento
gestaltista atuou principalmente no campo da teoria da forma, com contribuições relevantes aos estudos da
percepção, linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória e dinâmica de
grupos sociais.

65

força à tendência de equilíbrio absoluto, desequilibra a composição ao mesmo tempo que
estimula e atrai a atenção do observador, criando um equilíbrio de forças166.
O ambiente de John Graz parece estar dividido ao meio pelo eixo horizontal,
deixando uma tonalidade mais escura da metade da parede para baixo e outra mais clara da
metade para cima. No eixo vertical existe uma leve simetria, pois quase todos os elementos
que estão à esquerda da fotografia – as poltronas e a escultura - aparecem à direita da mesma,
com alterações em relação ao posicionamento. Cria-se com isto a sensação de proximidade
entre eles que conferem unidade formal à composição, tendo o vitral como ponto central e
foco de forte atração visual. Todo o olhar parece dirigir-se a um ponto de fuga, situado entre a
cortina e o sofá, de onde parte a distribuição de todos os elementos que compõem o espaço.
Neste agrupamento as pequenas variações são muito relevantes, pois fornecem
dinamismo à composição, tirando-a de uma aparente situação de estaticidade. Exemplos disto
aparecem na mesa - que está do lado esquerdo da sala - e na poltrona – que aparece no mesmo
lado, num primeiro plano – que são as únicas peças de mobiliário posicionadas numa linha
diagonal em relação aos dois eixos. Isso cria certo dinamismo por possibilitar que o ritmo
visual, linear e horizontal seja interrompido.
Toda a composição do ambiente tende a horizontalidade conseguida através da
continuidade das linhas que conduzem o olhar a uma profundidade longitudinal, o que
favorece a sensação de amplitude do espaço. Ou seja, nesta sala as linhas horizontais que
cortam as cortinas e paredes estendem-se também ao mobiliário, num percurso só
interrompido com a aparição de algumas linhas verticais - como as que aparecem no tapete e
nas texturas das paredes e no vitral – e das linhas em diagonal da poltrona e da mesinha. No
desenho do vitral observa-se que também existe uma predominância de linhas verticais e
horizontais quebrada com a presença de alguns semi-círculos.
De uma maneira geral esta sala parece ser mais requintada e confortável do que a de
Warchavchik, talvez porque valorize mais seus elementos decorativos, como as cortinas
listradas - que misturam tecidos acetinados com tecidos opacos - as esculturas femininas
clássicas de mármore, o brilho acetinado das paredes - que em determinados momentos
166

GOMES-FILHO, João. Gestalt do objeto. Sistema de leitura visual da forma. 6ª.ed.. São Paulo: Escrituras
Editora, 2004.
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mostram um desenho de linhas escalonadas - os tapetes aveludados - com sutis estampas
abstratas - e principalmente o vitral - que ocupa quase todo o teto e de onde parte a
iluminação que incidirá sobre todo o ambiente.
O vitral provavelmente foi realizado pela Casa Conrado Sorgenicht167, responsável
pelos vitrais artísticos de vários estabelecimentos importantes da cidade e com quem John
Graz costumava trabalhar. A luz que reflete dele recria um ambiente de formas geométricas.
Daí também a preferência por superfícies lisas e “neutras” do mobiliário, para que estas não
interferissem neste processo.

167

Conrado Sorgenicht Filho foi o grande nome da arte em vitral de São Paulo. Era de uma família de mestres
vitralistas alemães, que com Conrado Sorgenicht pai trouxe sua apurada técnica para São Paulo no final do
século XIX. Fundou a firma Conrado Vitrais e Cristais, sendo o ponto alto de seu trabalho os cinco vitrais que
retratam cenas campestres do Mercado Municipal de São Paulo. Além disto realizou os vitrais para a Estação
Sorocabana, para a Catedral da Sé, para o Teatro Municipal, para a Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco, dentre outros. No final dos anos 80 quem assumiu a firma foi Conrado Sorgenicht Neto.
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3.2.3. Living-room (Sala de Visitas)

Ilustração 43: John Graz, decoração para o Living da residência de Roberto Simonsen, c.1925.102

102

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Este ambiente, assim como a sala de estar, também é marcado pela simplicidade
formal e ao mesmo tempo pelo refinamento. As linhas fortes neste interior produzem
dinamismo enquanto a sensação de leveza é conseguida através do pouco uso de ornamentos,
o que de certa forma leva a pensar numa visão não materialista do design. Embora John Graz
distribua poucos móveis num espaço tão amplo, escolhe peças sofisticadas e incomuns
pertencentes a um vocabulário mais intelectualizado, como é o caso da luminária que aparece
no primeiro plano, da poltrona que aparece à esquerda, ou mesmo da ferragem de metal
presente na porta. São peças funcionais, porém que causam certa estranheza ao visitante, seja
pela combinação de materiais inusitados, seja pela proporção exagerada, ou mesmo pelo
formato diferenciado.
É um espaço equilibrado, marcado pela clareza e unificação visual, onde predomina
a funcionalidade. Cada móvel e objeto cumprem funções específicas no espaço, seja de
caráter utilitário – móveis confortáveis e práticos - seja de caráter plástico - como elementos
de uma composição, cujos desenhos, formas e cores foram manipulados pelo arquiteto para
criarem efeitos visuais.
Este ambiente é composto por duas poltronas diferentes entre si, colocadas em lados
opostos da sala; uma luminária de teto de grandes dimensões, formada por cinco módulos
quadrados, que percorre toda a extensão da sala no sentido do comprimento; um grande tapete
que cobre quase todo o chão da sala, que é de madeira; uma estante baixa embutida em uma
das paredes acondicionando vários livros, alguns vasos e esculturas; uma lareira também
embutida na parede ao lado da estante; um painel formando um quadro pendurado na parede
acima da estante; uma porta localizada em uma das laterais da sala. As unidades estão
separadas basicamente em dois planos: num primeiro plano à frente estão o tapete, a luminária
e as poltronas e, num segundo plano ao fundo, todos os demais móveis e objetos embutidos
em uma mesma parede.
Há uma disposição formal harmoniosa caracterizada pela distribuição equilibrada
das unidades. Na parede estão dispostos elementos alinhados (porta, prateleiras, quadro e
objetos). O alinhamento também é sugerido pelas listras do tapete, que se assemelham à
disposição dos livros na estante e também aparece na luminária - na repetição de seus
módulos quadrados, retangulares e circulares. Através desta compatibilidade da linguagem
formal obtém-se um ritmo, dado por uma seqüência visual retilínea. Observando a sala como
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um todo, embora exista, a continuidade das linhas, ela não é tão acentuada como a que é
percebida na sala de estar desta residência, provavelmente porque o mobiliário encontra-se
mais espaçado entre si. Talvez a intenção do arquiteto fosse a de oferecer um local para leitura
e quem sabe para certas atividades culturais - como ouvir música ou mesmo apreciar obras de
arte - atividades estas com certo teor de introspecção e, portanto sem necessidade de
aproximação entre as pessoas e entre os móveis. As unidades que fornecem a este ambiente a
impressão visual de continuidade são o tapete e a luminária. Separados eles segregam-se num
ritmo de listras, círculos, quadrados e retângulos, porém no conjunto arquitetônico cumprem a
função de interligar e aproximar todos os demais elementos.
Existe também simetria no eixo vertical que distribui para cada lado elementos
semelhantes, como uma estante, uma poltrona e um quadro; a presença da porta escura
localizada do lado esquerdo da foto é compensada no outro lado pelo que apresenta um painel
escuro com uma pintura. Dessa maneira a simetria se dá com a correta distribuição dos pesos
visuais.
Em relação aos contrastes tonais, são percebidas sucessivas oposições de claroescuro: paredes claras combinadas com móveis e o chão de madeiras escuras, poltronas,
almofadas, estantes, vasos, alternando claros e escuros. Existe também o contraste entre as
direções verticais e horizontais, sendo que há uma predominância no sentido horizontal,
reforçada pela altura semelhante dos móveis (as estantes e as poltronas são baixas e têm quase
a mesma altura). De modo geral, segundo as leis da Gestalt as formas horizontais passam a
sensação de maior solidez e estabilidade, ou seja, um sentimento compatível com a função a
que se destina este ambiente, de assegurar tranqüilidade. Um outro contraste, mais sutil, é em
relação à presença de formas orgânicas (plantas, esculturas) e geométricas. As formas
orgânicas são arredondadas e fazem referência à vida. Também é redonda a luminária que
aparece iluminando todo o ambiente e traz a luz para o ambiente.
Um detalhe curioso também em relação aos objetos é a sensação de fechamento
visual que aparece em alguns deles. Isso acontece nas estantes, na moldura prateada fixa na
parede e mesmo no desenho que aparece no tapete. Em todos esses detalhes, percebe-se que
numa forma retangular fechada estão contidos espaços preenchidos ora por livros ou
pequenos objetos, ora por listras, ou mesmo pelo elemento vazio. São formas retas e de
contornos precisos.
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No design dos móveis, a continuidade visual se manifesta nas semelhanças formais
dos elementos geométricos, que criam formas unificadas. Ou seja, a luminária é formada de
grandes círculos inseridos em quadrados, formando um grande retângulo; no sofá à esquerda
da sala predominam as formas quadradas e retangulares; no tapete as listras grossas formam
retângulos compondo uma grande estampa xadrez; na porta, nas estantes e nos quadros são
também os elementos retangulares que se destacam.

Ilustração 44: John Graz, detalhe da poltrona do Living da residência de Roberto Simonsen, c.1925.

O design do mobiliário desta sala merece uma análise mais detalhada pelo seu
caráter inovador. A poltrona que fica à esquerda do ambiente é de madeira folheada escura e
tem formato retangular, sendo aparentemente mais comprida do que larga. Curiosamente
apresenta uma placa de metal adornando sua parte traseira, de onde sai uma espécie de alça de
metal tubular e algumas tachas metálicas, mostrando assim alguns detalhes construtivos.
Aparentemente estes elementos metalizados só estão cumprindo a função de adorná-la, porém
pode-se pensar que a intenção de John Graz fosse a de colocar elementos que conferissem
leveza a um móvel de aspecto tão maciço. Além do que ele estaria inserindo uma nova
matéria prima, industrializada, ao produto artesanal. Esta era uma tendência que começava a

71

difundir-se mundialmente, principalmente a partir dos primeiros móveis de metal tubular
produzidos por Marcel Breuer (1902-1981)103 em 1925 na Bauhaus.

Ilustração 45: Marcel Breuer, poltrona de madeira e couro para a Casa Sommerfeld, 1921.104
Ilustração 46: Marcel Breuer, poltrona Wassily com tubos de aço niquelado e tiras de couro, Bauhaus, 1925.105

Analisando as duas poltronas de Marcel Breuer percebe-se o quanto o metal
forneceu leveza ao mobiliário e o quanto os ângulos retos foram cedendo espaço para linhas
curvas inclinadas, que deixaram o móvel mais ergométrico. A poltrona de John Graz para
Simonsen, produzida posterior a estes dois projetos, constitui uma espécie de mescla entre
eles. John Graz adota o formato retangular e austero da poltrona de 1921 - que também é de
madeira – acrescentando a ela um encosto inclinado e adereço de metal tubular – presentes na
poltrona de 1925. Além disso, opta por forrar suas almofadas com pele de animal, uma
tendência difundida no Art Déco, que acrescenta ao mobiliário exotismo e ao mesmo tempo
certo conforto.
O uso de metal no mobiliário residencial é sinônimo de modernidade. John Graz foi
pioneiro no Brasil no uso de móveis desenhados com estruturas tubulares, tendo partes
metálicas combinadas com madeira. A madeira é um material orgânico e o metal provém de
processos industriais. Porém a combinação destes dois elementos, algo inusitado no período,
103

Marcel Breuer foi mestre e chefe de carpintaria da Bauhaus. Desenhou a primeira cadeira tubular de metal
em 1925 e nos anos seguintes uma série de móveis com o mesmo material, um mobiliário estandardizado. O
metal tubular oferecia vantagens: baixo preço, higiene e elasticidade, não necessitando do uso de molas. Ele
considerava este material essencial à vida moderna.
104
http://www.arcoweb.com.br/debate/fotos/53/marcel_breuer.jpg
105
CHARLOTTE /. FIELL, Peter. Design do Século XX. Köln: Taschen GmbH, 2001.
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só pode ser conseguida através do processo artesanal, método de trabalho adotado por John
Graz em todas as suas criações. Ele costumava fazer esboços destes designs em tamanho
natural para facilitar o trabalho dos artesãos envolvidos no projeto.106 De certa forma era
também uma maneira dele controlar mais diretamente este tipo de atividade da qual não tinha
domínio técnico.
Além do jacarandá da Bahia, da imbuia e da rádica, John Graz utilizava-se para o
mobiliário uma madeira africana escura de ébano conhecida como macassar, e, nos anos
quarenta, de madeiras mais claras como o pau-marfim e a erable107. Os elementos metálicos
foram usados por ele a partir de 1925, se estendendo até início dos anos 30. Os móveis
criados nesse período apresentavam-se sem adornos e tinham inspiração no geometrismo
cubista. Eram muitas vezes envernizados ou laqueados para agregar valores de luxo e
elegância à simplicidade das formas.
A mesma estética funcionalista utilizada no mobiliário pode ser percebida na
luminária de John Graz que, em certos aspectos, lembra as produzidas por Marianne Brandt
(1893-1983)108 para a Bauhaus. Nas Ilustrações 47 e 48 percebe-se que ambas utilizam um
vocabulário de formas geométricas regulares (círculos ou quadrados) e são feitas de metal e
vidro opaco. Aparentam técnicas construtivas simples sendo que John Graz utiliza na
superfície de sua luminária um metal brilhante, que a deixa com aparência mais ornamental
do que a de Marianne Brandt. Com isso John Graz realça a função decorativa que a luz
poderia fornecer ao projeto.
É importante mencionar a importância que a iluminação indireta passa a ter nas
decorações de interiores, tanto para ambientes residenciais quanto para comerciais. Segundo
consta em artigos da Revista Acrópole109 de finais da década de trinta, os arquitetos
brasileiros utilizavam-se com freqüência as iluminações indiretas provenientes de um sistema

106

Atualmente existe no Instituto John Graz vários esboços de mobiliário em tamanho natural, feitos em papel
kraft, utilizando técnicas mistas.
107
Erable foi a denominação dada aos móveis de madeira feitos por John Graz nos anos 30, que aparecem na
revistas Acrópole deste período. Segundo o site http://www.madecia.com.br/dicionario.htm, erable ou olho de
passarinho é a figuração natural da lamina de Acero/Maple, cuja característica são pequenos olhos formados
durante o crescimento da árvore, provocado pelo congelamento da seiva nos invernos gelados.
108
Marianne Brandt entrou para a Bauhaus em 1924. Em 1928 tornou-se mestra assistente desta escola
desenvolvendo trabalhos nas oficinas de metal e criando famosas luminárias e objetos utilitários.
109
A revista Acrópole foi um periódico produzido em São Paulo a partir de 1938 especializado em artigos sobre
construção civil, enfocando a atuação dos engenheiros-arquitetos no país
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de tubos florescentes, uma novidade para a época e conquista da modernização tecnológica,
que propiciava uma luz apropriada para cada ambiente.

Ilustração 47: John Graz, detalhe da luminária do Living de Roberto Simonsen, c.1925.
Ilustração 48: Marianne Brandt, luminária de teto de metal niquelado com cilindro de vidro opaco da Bauhaus,
1928-29110.

John Graz utilizou-se muito deste recurso tecnológico em seus projetos residenciais
com a intenção de oferecer conforto ao morador e ao mesmo tempo criar um cenário
“futurista” onde a luz pudesse adquirir uma importância particular no projeto. Um exemplo
disto pode ser visto na luminária presente neste living, representa a intensidade dos elementos
geométricos regulares e ao mesmo apresenta com a função cênica de valorizar o ambiente.
Através da disposição espacial, esta luminária de John Graz consegue também distribuir a luz
de maneira uniforme fornecendo unidade ao conjunto da sala e interligando os objetos
isolados. Isso é de suma importância quando se procura um dialogo com o espectador, pois,
segundo Rudolf Arnheim, em sua análise sobre a participação dos elementos numa
composição, “a iluminação tende a guiar a atenção seletivamente, de acordo com o
significado desejado.”111 Neste projeto John Graz acabou transformando a luz num elemento
figurativo em meio a uma composição plástica de objetos, cores e formas.
A iluminação como elemento decorativo foi muito explorada pelos designers do Art
Déco, que com a iluminação indireta feérica criavam uma atmosfera cenográfica e
glamourosa que lembrava as ambientações de Hollywood. É preciso lembrar que neste
período o cinema era um dos veículos de comunicação de maior influência sobre as pessoas.
Mesmo no Brasil e em São Paulo, o cinema já se tornava uma realidade e muitas casas de
110
111

http://www.tecnolumen.de/images/catalog/DMB_31_big.jpg
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual – Uma psicologia da visão criadora. 5ª edição. São Paulo:
Livraria Pioneira Editora, 1989.
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espetáculo eram abertas para este fim112, onde se presenciava conforto, luxo e avanços
tecnológicos - luzes indiretas, acústica, ventilação e instalações sanitárias. John Graz chegou a
decorar em 1939 o estúdio da Rádio Cultura de São Paulo, utilizando a luz como recurso
expressivo.

Ilustração 49: John Graz, decoração para estúdio da Rádio Cultura de São Paulo, boca-de-cena, 1939.113

Outros elementos decorativos do Living de Roberto Simonsen que merecem ser
analisado são o tapete e as estantes fixas da parede. Estes dois mobiliários também se
assemelham com os produtos da Bauhaus. A tapeçaria lembra a que Annie Albers (18991994) produziu para a Bauhaus em 1925. Esta era uma fase em que a escola utilizava algumas
idéias expressionista na formação dos alunos, pois os ensinava a verem a importância das
formas geométricas elementares como organizadoras do espaço.Os alunos aprendiam a
linguagem da forma a fim de poderem exprimir suas idéias, adquirindo um conhecimento
objetivo sobre os fatos ópticos, tais como proporções e ilusões ópticas e cores114

112

Em São Paulo foram inaugurados o Cine Metro em 1938, o Cine Bandeirantes em 1939 e a “Rádio Cultura

de
São Paulo” em 1939 (cujo estúdio foi decorado por John Graz). Nestes a decoração apresentava claramente a
influência do Art Déco.
113
São Paulo: Revista Acrópole, maio, 1939.
114
______. Walter Gropius. Bauhaus: Nova Arquitetura. Trad. J Guinsburg. 5ª. Edição. São Paulo: Editora
Perspectiva S.A., 1997. (Coleção Debates, 47).
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Ilustração 50: Regina Graz, detalhe do tapete do Living de Roberto Simonsen, c.1925.

Ilustração 51: Annie Albers, tapeçaria para Bauhaus, 1925115.

Tanto o tapete de Annie Albers quanto o de Regina Graz - que segundo consta no
depoimento de Annie Graz, segunda esposa do arquiteto, era feito sob a orientação de John
Graz – possuem a mesma linguagem visual de linhas paralelas de diferentes larguras nos
sentidos horizontal e vertical. São desenhos cujo ritmo fornece dinamismo à composição e
que por isto não podem ser pensados como elementos isolados no ambiente, uma vez que o
mesmo ritmo dele se estende a luminária, aos livros, à estante e a própria textura da madeira.
A foto em preto e branco não permite saber sua cor exata, porém ele não causa o mesmo
desconforto visual do de Annie Albers devido a combinação de áreas de cheios e vazios, que
reveste quase toda a sala.
115

http://www.grabink.com/ASP/gallery.asp?category=tap
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As estantes e o nicho, que parece ser uma lareira, também remetem a uma etagère
feita por Walter Gropius em 1923 na Bauhaus. São retângulos sobrepostos cujo leve
deslocamento lembra o listrado do tapete. Na lareira John Graz inseriu três círculos que
servem para quebrar um pouco com o equilíbrio visual da composição.

Ilustração 52: John Graz, detalhe do mobiliário do Living da residência de Roberto Simonsen, c.1925.
Ilustração 53: Walter Gropius, etagère de madeira realizada na Bauhaus, 1923.
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3.3 LEME FONSECA (c. 1925)
3.3.1 Sala de Jantar

Ilustração 54 : John Graz, decoração da Sala de Jantar da residência de Leme Fonseca, c.1925.116

116

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 2 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Fotos tiradas para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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John Graz realizou apenas a decoração de uma sala de jantar para a residência de
Leme Fonseca, no bairro do Paraíso, ainda nos anos vinte. Não se tem mais fotos desta
residência e não se sabe ao certo se o nome deste cliente está correto, uma vez que nas
documentações fotográficas também constam o nome de Sra. Carvalho da Fonseca. Existem
duas fotos iguais deste mesmo ambiente, sendo que em cada uma delas consta o nome de um
cliente. Não foi possível aferir o parentesco entre eles
Esta é uma sala marcada por grande simplicidade, uma característica que na época
indicava uma escolha arrojada e não comum entre as pessoas. Os elementos que mais chamam
a atenção nesta fotografia são aqueles que adornam o ambiente, que provavelmente com
intenção de se destacarem dentre os demais móveis, estão em tonalidades mais claras. São
eles o relevo que aparece ao fundo - sobreposto à parede - e o vitral na parede da esquerda que ilumina indiretamente o ambiente. Ambos são de autoria de John Graz.

Ilustração 55: John Graz, detalhe do painel decorativo em relevo da residência de Leme da Fonseca, c.1925.
Ilustração 56: John Graz, detalhe do vitral da residência de Leme da Fonseca, c.1925

O alto-relevo de autoria de John Graz se destaca neste ambiente por sua tonalidade
clara e pelo local em que está situado. Ele não está centralizado em relação à mesa de jantar –
localiza-se mais a esquerda da sala - e isto faz com que reafirme sua importância como
elemento plástico da composição. Seu deslocamento proposital serve para, de certa maneira,
causar desequilíbrio e ao mesmo tempo dinamizar o estado estático da composição que
apresenta como elementos uma mesa, cinco cadeiras, uma luminária de teto e um tapete -
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todos dispostos no centro da sala. O relevo, juntamente com o vitral, conferem maior peso
visual do lado esquerdo da fotografia. Para compensar este peso visual tem-se do lado direito
uma bancada clara contendo um vaso com folhagens. Também deste lado direito tem-se o
batente escuro de uma porta que provavelmente, junto com a porta que está ao fundo ao lado
do relevo, serviriam para comunicar esta sala com os demais ambientes da casa.
O tema do painel é outro aspecto que também chama a atenção do espectador pois
permite algumas divagações. Ele mostra a figura de um trabalhador rural montado a cavalo
em meio a uma vegetação de plantas e um coqueiro tropical. O fato de estar em relevo e o
painel encontrar-se deslocado em relação à parede parece querer insinuar que este homem está
saindo da tela para ocupar o espaço tridimensional da sala. Da mesma maneira pode-se pensar
que o vitral também tem esta função na sala, de trazer o “elemento luz” para dentro do
ambiente como uma luz “figurativa” de folhagens estilizadas ao gosto abstrato geométrico.
São curiosas estas escolhas feitas por John Graz, pois indicam sua preocupação de
mostrar o contraste entre o elemento natureza e a composição geométrica abstrata. Um outro
aspecto que também pode ser pensado é em relação ao tema do relevo, que pode representar
uma tentativa do artista querer reafirmar o mito das origens do povo brasileiro na figura de
um homem simples. Este era um período na história da cidade marcado pelo poder de uma
emergente classe social burguesa, em que a atividade agrária na cidade cede lugar à atividade
industrial. Se por um lado John Graz retoma a tradição através deste elemento nacionalista,
por outro lado ele utiliza-se de um tratamento pictórico moderno, na medida em constrói a
obra com poucos, porém expressivos traços, derivados do processo de estilização de imagens,
que lembram as obras modernas.
Nos finais dos anos trinta e com mais freqüência nos anos quarenta John Graz
realizou vários relevos que foram fixados nas paredes das residências. A grande maioria deles
se perdeu quando estas construções foram demolidas. Alguns deles foram fotografados e
pode-se perceber que serviam para complementar as decorações. Porém, pouco se conhece do
processo que envolvia a sua manufatura, uma vez que o artista não deixou registro sobre o
assunto. Para efeito de mostragem de tal procedimento é interessante analisar o relevo que
John Graz realizou para o living-room de Geremias Lunardelli já nos anos quarenta.

80

Ilustração 57: John Graz, detalhe do relevo do Living-room de Geremias Lunardelli, dec. 40.
Ilustração 58: John Graz, esboço para o relevo do Living-room de Geremias Lunardelli, dec. 40. Acervo do
Instituto John Graz.

No relevo de Geremias Lunardelli117 avistam-se trabalhadores rurais na colheita do
café, numa cena campestre tal como ela realmente era. Assim como Jean-François Millet
(1814-1875) em seu quadro “As Respigadeiras” de 1857 (Ilustração 59), não se tem aí nem
um episódio dramático ou digno de ser assinalado, apenas homens e mulheres trabalhando. O
artista também não identifica estas pessoas, apenas sugere o que fazem. O importante é dar a
cena um ar convincente e natural. E, desta maneira John Graz, assim como Millet “consegue
um ritmo calculado no movimento e na distribuição das figuras que confere estabilidade ao
todo e nos faz sentir que o pintor considerava o trabalho da colheita uma cena de solene
significado” 118.

117

Na década de 40 Geremias Lunardelli era conhecido como o “Rei do Café”. Possuía algumas fazendas de
café
no Noroeste Paulista e no Norte do Paraná e relacionava-se com os outros ilustres barões do café da época,
como parte da familia Cunha Bueno, da qual Geremias era muito íntimo.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso_(S%C3%A3o_Paulo)

118

GOMBRICH, E.H. A História da Arte. 16ª. edição. Rio de Janeiro: LTC – Livros técnicos e científicos
Editora
S.A., 1999. p.509.
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Ilustração 59: Jean-François Millet. As Respigadeiras, 1857. Óleo s/tela, 111cm, Paris.

Ao representar o trabalho da colheita, John Graz identifica com este relevo seu
cliente Geremias Lunardelli, um próspero Barão do Café. Isto leva a refletir até que ponto no
relevo para Leme Fonseca o mesmo não tenha ocorrido, ou seja, talvez este cliente também
estivesse envolvido com a vida campestre. Em todo caso na sala deste cliente a beleza do
relevo está em revelar o que há de mais expressivo e característico no mundo rural, de
maneira simples e sem necessidade de embelezá-lo.

Esse ambiente tem um aspecto sóbrio caracterizado pelo uso de poucos elementos
decorativos, onde predominam as linhas horizontais e verticais que aparecem tanto no
mobiliário, quanto no tapete, no vitral, na luminária e na pintura da parede. Segundo Henrique
E. Mindlin119, engenheiro-arquiteto e também colaborador da revista Acrópole, assim deveria
ser um ambiente decorado dentro dos princípios básicos de moradia moderna, ou seja,
organizado economicamente e racionalmente, eficiente quanto a disposição dos móveis e sem
desperdícios quanto ao uso dos elementos decorativos.

Neste ambiente o arquiteto trabalha com linhas ortogonais, sendo que a maioria
delas é paralela entre si: a pintura da parede, o lambri de madeira do teto e as estantes de
alvenaria. Isto faz com que o ambiente seja regido pela horizontalidade. O que de certa forma

119

Esses princípios são defendidos pelo arquiteto Henrique E. Mindlin na revista Acrópole de 1938, in Análise
racional do projeto(método Klein), pg.39.
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quebra este ritmo linear é a presença, no ponto central da composição, da luminária suspensa,
dos largos pés da mesa e das listras do tapete, todas essas linhas verticais.
A madeira escura é o material que predomina nesta sala, presente nos móveis, nos
lambris do teto, nas portas e assoalho. Além disso toda superfície desta sala recebe um
tratamento texturizado, seja nas paredes - que ora tem texturas rugosas, ora tem pinturas
listradas - seja nas superfícies aveludadas dos tecidos que revestem as cadeiras e aparecem no
tapete.
Os contrastes tonais não apenas destacam o relevo e o vitral no ambiente, como
também reforçam a presença da mesa e das cadeiras sobre o tapete e das listras do teto em
relação às do tapete. E é neste caráter que ambigüidade e contraste que reside a riqueza visual
deste projeto, onde John Graz, além de mesclar elementos conflitantes, qualifica o espaço
introduzindo nele uma narrativa pessoal.

83

3.4 JOHN GRAZ (s/data)
3.4.1 Sala de Estar

Ilustração 60: John Graz, decoração para sua residência, s/data120.

120

[fotógrafo desconhecido]. 1 fotografia em preto e branco, 16cm x 22cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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John Graz decorou sua própria residência situada à Rua Itambé, sem deixar registro
de quando realizou esta atividade. Pode-se pensar que nesta sala John Graz teve a pretensão
de colocar-se não só como um defensor de novas tendências como também um usuário que
acreditava nelas como uma nova opção de moradia. Assim com Warchavcik - que expôs suas
casas modernistas para apreciação das pessoas - John Graz, além de projetar um novo
ambiente, encomendou uma foto deste provavelmente para o mesmo fotógrafo de seus
clientes. Isso leva a refletir até que ponto o arquiteto pretendia com essa fotografia difundir
novas idéias e até que ponto não estaria ele se equiparando à classe social para quem
trabalhava.
Pelo feitio do mobiliário pode-se supor que tenha sido feito no mesmo período dos
projetos da residência de Roberto Simonsen, pois ao observar a poltrona que aparece no
primeiro plano percebe-se o quanto ela é semelhante à do living deste cliente.

Ilustração 61: John Graz, detalhe da poltrona da Sala de Estar de sua residência121.
Ilustração 62: John Graz. detalhe da poltrona do Living-room da residência de Roberto Simonsen122.

John Graz não costumava repetir idéias nos seus projetos, pois sua intenção como
artista sempre era a de criar obras únicas. Consta que após terminar os esboços que fazia para
serem apresentados aos clientes - com notável grau de detalhamento e qualidades plásticas, na
técnica mista de guache, aquarela, hidrográfica, grafite s/papel, etc. - costumava desfazer-se
destes, depositando-os em caixas ou em locais que raramente voltava a rever123.
121

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. [detalhe]
ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. [detalhe]
123
Somente após casar-se pela segunda vez, com Annie Graz., em 1974, é que estes desenhos foram
“descobertos” e devidamente organizados. Constituem um acervo riquíssimo de aproximadamente 500
122
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Porém, apesar de fazer questão de manter a unicidade nos projetos, não se pode
deixar de perceber o quanto as duas poltronas das Ilustrações 61 e 62 são semelhantes. Elas
possuem uma aparência robusta, tem formato retangular, altura baixa e recebem uma placa de
metal na parte de fora do encosto, de onde saem tubos metálicos. Na poltrona para sua
residência estes tubos parecem ter a função de sustentação, pois se tornam os pés do móvel,
ao passo que para Roberto Simonsen parecem só cumprir a função de agregar novos materiais
e valores estéticos ao mobiliário, desempenhando uma finalidade mais decorativa. Nas duas
optou-se por forrações claras nas almofadas que contrastassem com a madeira. Devido a
grande luminosidade da foto não pode para afirmar que as poltronas, a mesinha e o sofá da
sala de John Graz tenham sido confeccionados de madeira, embora se suponha que isto tenha
ocorrido, uma vez que este era o material que ele costumava trabalhar com mais freqüência.
Outros detalhes decorativos que também aproximam as salas de Simonsen e de John Graz são
os tapetes que aparecem sob as poltronas - geométricos formados por quadrados e retângulos
– e as cortinas listradas124.
É interessante perceber o quanto os móveis de John Graz foram adquirindo leveza
durante os anos em que trabalhou como designer de ambientes. Isto também em função das
várias posturas estilísticas que ele teve que assumir decorrente das mudanças de gosto e da
moda que foram ocorrendo. Nos anos trinta, por exemplo, suas poltronas eram projetadas a
partir de formas geométricas - quadrados, retângulos e círculos – como é o caso de sua sala de
estar. Nos anos quarenta passaram a reler os estilos franceses dos séculos XVII e XVIII
adquirindo uma aparência mais orgânica, valorizada pelo uso de diferentes forrações sem
tanta valorização da madeira como elemento construtivo, que passa a aparecer torneada em
pequenos detalhes (Ilust. 57). Nos anos cinqüenta as poltronas voltaram a ser geométricas sem
perder, no entanto, a leveza, o caráter inusitado do desenho, além da sofisticação dos
materiais (Ilust. 58).

124

desenhos que atualmente estão catalogados e pertencentes ao Instituto John Graz.
Nesses ambientes projetados por John Graz os tapetes são de autoria de Regina Graz e as cortinas de
Beatriz Gomide Witecy, irmã de Regina.
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Ilustração 63: John Graz, esboço de poltrona desenhada na década de quarenta. Guache e grafite s/papel,
s/data125.
Ilustração 64: John Graz, esboço de poltrona desenhada na década de cinqüenta. Guache s/papel, s/data.126

Sem querer justificar as mudanças de posturas de John Graz, uma vez que isso
implicaria numa pesquisa mais detalhada abordando todos os fatores que direta ou
indiretamente interferiram nessas mudanças, não há como ignorar a importância que esta
primeira fase, cujo apogeu se deu nos anos trinta, exerceu sobre os trabalhos posteriores de
John Graz como arquiteto de interiores. Pode-se pensar que este teria sido um período de
experimentações e, portando de grande invencibilidade, onde a arte saiu “do cavalete” para
fazer parte do espaço tridimensional. Le Corbusier já dizia que a saída estética para a solução
racional dos problemas da vida, estava na nova estrutura espacial, presente no espaço habitado
e animado da cidade moderna, onde o "objeto-quadro" era agora o "objeto-casa"127. Ou seja,
arquitetura passa a ser conduzida pela arte e por seus princípios espaciais.

Esta sala agrega valores estéticos e decorativos. O mobiliário parece fazer parte de
um grande “quebra-cabeça” de formas que se encaixam, quer pelos ângulos retos quer pelas
semelhanças formais. As diferentes superfícies brilhantes oferecem requinte ao mobiliário
artesanal e todos os detalhes ornamentais remetem às idéias modernas de racionalidade e
funcionalidade

Na fotografia desta sala torna-se também visível a importância que a espacialidade
da luz tem sobre o ambiente. Ou seja, embora os móveis, a iluminação e a decoração
125

Esboço de mobiliário pertencente ao acervo do Instituto John Graz, anos quarenta.
Idem, anos cinqüenta.
127
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1993, p.310.
126
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participem juntos da ocupação harmoniosa do espaço, é a luz que se destaca nesta
composição, conferindo-lhe um caráter etéreo e, porque não dizer, até “futurista”.
Principalmente quando ela incide sobre o metal e as demais superfícies polidas, agregando a
elas um efeito de leveza, na medida em que diminui a percepção visual de seus volumes.
Além disso, ela parece também unificar as unidades, integrando-as entre si e ao ambiente
onde estão.
Este ambiente não parece ser muito grande se comparado aos amplos espaços
projetados por John Graz para uma clientela abastada. Esta sensação é reforçada porque os
móveis são largos para o espaço - como é o caso das poltronas e do sofá - e concentram-se no
meio da sala, deixando poucas áreas livres para circulação. O que dá um pouco mais de
amplitude ao ambiente é a predominância das linhas horizontais – presentes nas cortinas que
se estendem às pinturas murais e até no mobiliário baixo que parece ser todo da mesma altura
(este inclusive parece dividir visualmente o espaço, no sentido horizontal, em duas partes). As
poucas linhas verticais não quebram a sensação de continuidade que essas linhas horizontais
fornecem. É um espaço marcado pelos ângulos retos e pelo aspecto geométrico.
Existe uma alternância entre os tons claros e escuros e, embora ela não esteja tão
nítida na fotografia, ela aparece fazendo contraste entre o chão e a parede (ou cortinas) e,
entre os estofados e suas respectivas almofadas. De uma maneira geral as tonalidades escuras
concentram-se da metade para baixo da foto, com o mobiliário e o pavimento do chão. Da
metade para cima, além da inexistência de objetos como quadros, tudo é claro e, até mesmo a
cortina, que parece dar continuidade à tonalidade tonalidade da parede. Com relação à parede,
John Graz consegue destacá-la acrescentando-lhe uma pintura listrada luminosa que, pela
foto, parece até conter uma luz embutida em determinados pontos.
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3.5

CELIA DE CARVALHO (c. 1928-1929)

3.5.1

Sala de Estar

Ilustração 65: John Graz, decoração da Sala de Estar, da residência de Célia de Carvalho, c.1928128.
128

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 2 fotografias em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Fotos
tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São
Paulo.
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Foram três ambientes decorados por John Graz para Célia de Carvalho: a Sala de
Estar, o Hall e a Sala de Jantar. Segundo consta nos versos das fotografias esta residência foi
decorada por John Graz por volta de 1928 e1929 (constam as duas datas). Não se tem registro
de quem foi esta senhora uma vez que a família de Carvalho desdobrou-se em várias
linhagens. Com certeza fazia parte da sociedade da época.
Esta residência apresenta um mobiliário bem semelhante aos que John Graz decorou
sua residência na Rua Itambé. Na sala de estar, por exemplo, as semelhanças aparecem nas
poltronas, no sofá e nas mesas baixas.

Ilustração 66: John Graz, poltrona da Sala de Estar da residência de Célia de Carvalho, c. 1928-29.
Ilustração 67: John Graz, sofá da Sala de Estar da residência de Célia de Carvalho, c. 1928-29.

Ilustração 68: John Graz, poltrona da Sala de Estar de sua residência da Rua Itambé, s/data.
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Em ambas as residências as poltronas são espaçosas, mais profundas do que largas, e
possuem no encosto elementos metálicos que contrastam com a madeira escura que as
revestem; elas possuem ainda almofadas forradas com tecidos lisos. As mesinhas dos dois
ambientes também mesclam madeiras escuras com elementos metálicos, são assimétricas e
compostas por formas quadradas, retangulares e circulares. Os sofás de três lugares têm
formatos retangulares, são assimétricos e possuem almofadas lisas; são de madeira escura e da
maneira como estão dispostos ao redor da parede parecem estar embutidos na mesma.

Ilustração 69: John Graz, mesinhas de apoio da Sala de Estar da residência de Célia de Carvalho, c. 1928-1929.
Ilustração 70: John Graz, mesinhas de apoio da decoração do Hall da residência de Célia de Carvalho, c.19281929.

Ilustração 71: John Graz, mesinhas de apoio da decoração de sua residência na Rua Itambé , s/data.

De uma maneira geral as distribuições dos móveis nos dois ambientes também se
assemelham: uma mesinha central e ao seu redor um sofá espaçoso e uma (ou duas) poltronas,
sendo que todos eles estão sobre um tapete de desenho geométrico. Integrando os móveis ao
ambiente, além do tapete que também faz esta função, têm-se paredes pintadas com listras
horizontais, numa continuidade à horizontalidade do ambiente.
Para se compreender melhor esta distribuição e porque ela se caracteriza como
moderna é interessante analisar dois projetos feitos pela revista “A Casa” de janeiro de 1939.
Embora esta data seja bem posterior a casa de Célia de Carvalho, em janeiro de 1939, a
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preocupação em se construir um ambiente moderno onde se pudesse obter um melhor
aproveitamento do espaço sempre esteve nos trabalhos de arquitetura de interiores de John
Graz em todos os períodos em que trabalhou neste segmento.

Ilustração 72: Projeto de um quarto desenhado para a revista “A Casa”, 1939129.

Ilustração 73: Projeto de um quarto desenhado para a revista “A Casa”, 1939130.

A preocupação neste artigo de 1939 era com a maneira correta de se colocar o
armário no ambiente. Caso isto ocorresse satisfatoriamente traria as seguintes vantagens:
•
•
•
•
•

Economia na aquisição.
Economia de superfície útil.
Economia de volume, graças a uma racional distribuição.
Possibilidade de o incluir na arquitetura do aposento.
E, apesar de parecer embutido, é facilmente transportável.131

129

HANN, Hila de. (decoradora)/ KAMENKA, Michel B. O Problema do Armário. Revista “A Casa”, Rio de
Janeiro. n.176, ano XVII, p. 18, jan. 1939.
130

Idem, p. 19, jan. 1939.
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Segundo o artigo, na Ilustração 72 não ocorreram estas vantagens uma vez que o
espaço foi desperdiçado pela má distribuição dos móveis, principalmente pelo armário que
tomou lugar demais nele, além do que “um armário encostado à parede nunca é bonito”132. Já
a proposta da Ilustração 73 é considerada satisfatória, pois permite “reunir num só lugar
restrito, porém, perfeitamente organizado e a pronto alcance, todos os objetos pessoais que se
possui e que se utiliza constantemente”133 e, desta maneira, se obtém uma maior superfície
útil que possibilita uma disposição racional e estética dos outros móveis.
Comparando estas imagens (em especial a Ilustração 72) com a sala de estar de Célia
de Carvalho percebe-se que John Graz utilizou-se deste princípio de racionalidade para a
distribuição do mobiliário. Aproveitou toda a extensão da parede para dispor o sofá e a
pequena estante que está acoplada a ele. Nesta mesma parede embutiu estreitas prateleiras
para colocação de pequenos objetos pessoais (retratos) e uma iluminação indireta. Desta
maneira um só local passou a servir a fins múltiplos: sentar-se com possibilidade de fazer uma
leitura e um local para se guardar ou expor objetos.
John Graz também teve a preocupação de fazer com que todos os elementos desta
sala fizessem parte da arquitetura da casa, na medida em que colocou-os em harmonia com
ela, onde tanto as proporções quanto as quantidades destes pudessem satisfazer as
necessidades do cliente. Nesse sentido guiou-se pelo sentido comum ao determinar as alturas
mais convenientes para o usuário, onde as mesas e estantes não excedessem a altura de seus
cotovelos e assim facilitassem o manuseio dos objetos que se encontrassem sobre elas. Para
que o espaço não se limitasse visualmente e para que a mobília estivesse incorporada à
arquitetura, John Graz optou por móveis baixos. Dessa maneira eles não prejudicariam a visão
da sala como um todo, além de proporcionarem equilíbrio visual entre as linhas horizontais e
verticais e, entre as formas quadradas e curvas.
Para iluminar o ambiente utilizou-se predominantemente os tons claros, nos tecidos
que revestem os estofados, no tapete e na parede. As luminárias escolhidas foram: um abatjour de mesa e uma luminária de parede. Segundo revista da época a iluminação da parede é
131
132
133

Idem, p. 18, jan. 1939.
Idem, p. 18, jan. 1939.
Idem, p. 19, jan. 1939.
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denominada iluminação decorativa ou secundária, “cujo emprego não é necessário e tem
como finalidade um motivo decorativo – luzes indiretas nas paredes, painéis luminosos de
várias cores, etc.”134. Apesar de aparentemente não serem de caráter utilitário, as luzes
artificiais podem alterar o tom do mobiliário ou a cor da parede, provocando profundas
modificações nos seus aspectos. Daí a importância de escolhê-las corretamente, de acordo
com o significado que se quer dar ao ambiente. A sala de Célia de Carvalho não necessita de
uma iluminação intensa, pois não é um local apropriado para leitura e sim para o convívio
social. Mesmo o abat-jour não foi colocado próximo às poltronas para este fim, pois a luz que
se projeta dele dirige-se para baixo e não para os lados. Porém com a iluminação desta sala
John Graz priorizou a idéia de conforto além de salientar a luz como importante elemento de
composição.
Nessa sala a funcionalidade proporciona o conforto necessário para a comodidade do
corpo, que é conseguido com a união dos diversos elementos decorativos, dentre eles as
amplas poltronas estofadas, o tapete de Regina Graz que cobre quase todo o chão e a
iluminação indireta da parede. John Graz segue desta maneira as idéias de Henrique E.
Mindlin da revista Acrópole de 1938, em que afirma que para uma casa ser considerada
moderna ela deveria ser composta de elementos definidos, cada um dos quais caracterizado
pela sua função e situação em relação permanente com os outros elementos, de conformidade
com os processos vitais da casa135.
Um recurso utilizado por John Graz para obter equilíbrio visual nesta decoração é o
uso da assimetria. Nessa sala ela está presente na maioria dos móveis e em alguns objetos,
como é visível na mesinha de centro que comporta o abat-jour. Estes dois elementos
apresentam quase o mesmo desenho assimétrico no eixo vertical, mesclando formas circulares
e quadradas com linhas retas e curvas. O interessante nisso é a opção de escolha que John
Graz oferece aos clientes, onde numa só peça encontram-se pelo menos duas possibilidades
construtivas.

134
135

Este conceito foi encontrado no artigo “A influência da iluminação na decoração moderna”. Revista “A
Casa”, Rio de Janeiro, ano XX, n. 217-18, jun-jul 1942, p.14.
MINDLIN, Henrique E. Revista Acrópole, São Paulo, de 1938, p.39. [In Análise racional do
Projeto - método Klein].
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Ilustração 74: John Graz, mesa e abat-jour da Sala de Estar da residência de Célia de Carvalho, c.1928-1929.
Ilustração 75: Luminária recriada pela empresa “Radix Design” em 1996, a partir da fotografia da Sala de Estar
de Célia de Carvalho de c. 1928-1929.

Outro aspecto interessante deste projeto é o efeito de continuidade conseguido tanto
pelas semelhanças formais, como já foi mencionado, quanto pelas linhas. Isto pode ser
claramente percebido na prateleira atrás do sofá. Ela parece fazer parte das listas da parede e
une os elementos sofá-estante à luminária, formando uma linha reta que parece se
movimentar. Esta linha se fecha no batente que aparece no vão entre a sala e o hall,
delimitando este espaço.

3.5.2

Hall

A evolução dos modos de vida, especialmente a exigüidade do espaço no habitat
urbano, fez com que os arquitetos modernos concebessem espaços baseados nos princípios de
arejamento, de espaços livres e de simplificação. A isso acrescentaram novas possibilidades
técnicas tais ausência de paredes dividindo os ambientes e adoção de vãos livres para
interligar os ambientes e dar-lhes a impressão de serem maiores. Isso acontece na residência
de Célia de Carvalho entre o hall e a sala de estar, que se intercomunicam pelo vão na parede,
destacado por uma moldura escura (aparentemente do mesmo material, empregado nos
demais móveis). Esta solução serve para aumentar o espaço visual da sala e passar a sensação
de continuidade entre os ambientes.
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Ilustração 76: John Graz, detalhe do corrimão para o Hall da residência de Célia de Carvalho, c.1928-29.
Ilustração 77: Detalhe de escada em ferro de uma residência , 1938136
Ilustração 78: Detalhe de escada em ferro, 1938137.

A continuidade também se dá porque o mobiliário é semelhante nos dois espaços:
sofá e mesinha de linhas retas e curvas sobre um tapete de formas geométricas. Até mesmo o
corrimão de metal, a escada de madeira e a luz que incide das janelas retangulares parecem
fazer parte da mesma composição. Esta talvez tenha sido a razão que levou John Graz a optar
por uma solução tão simples para o corrimão da escada, bem distinta das utilizadas por outros
arquitetos em 1938 (Ilustrações 77-78), apenas um tubo metálico separando a escada do hall.

136
137

________. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, ano XVI, n. 165, fev. 1938, p. 12.
Idem, n. 167, abril 1938, p.14.
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3.5.3 Sala de Jantar

Ilustração 79: John Graz, decoração para Sala de Jantar da residência de Célia de Carvalho, c. 1928-1929138.

138

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo
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Observando atentamente este ambiente nota-se que alguns dos objetos decorativos
que aparecem nele (Ilustração 80) são os mesmos que estão na residência de John Graz
(Ilustração 81): uma escultura de pássaro e um vaso de metal. Isto talvez tenha ocorrido
porque ao que tudo indica as fotos eram feitas antes do cliente mudar-se para as casas, o que
fazia com que John Graz colocasse às vezes os mesmos objetos para compor ambientes
diferentes. Esta atitude leva a indagação se desta maneira John Graz não estaria impondo só
seu gosto pessoal aos projetos. A resposta para tal questão baseia-se apenas em suposição,,
uma vez que o arquiteto nunca deixou explícita sua posição quanto a isso, porém acredita-se
que suas escolhas se baseassem num consenso entre as partes envolvidas: o engenheiro, o
arquiteto e as necessidades do cliente.

Ilustração 80: John Graz, detalhe da Sala de Jantar da residência de Célia de Carvalho, c. 1928-1929.
Ilustração 81: John Graz, detalhe da Sala de Estar da residência de John Graz, s/data.

Nesta sala de jantar a madeira está presente em todo o mobiliário: na mesa, nas
cadeiras, na porta, no assoalho e no buffet, que parece estar embutido num nicho também do
mesmo material. A escolha por formas básicas e superfícies lisas fez com que o arquiteto
optasse por lâminas de madeira nobre cujos veios ficassem evidentes e assim trouxessem para
a composição o elemento textura. A textura também foi obtida com a pintura mural de motivo
geométrico abstrato que contorna a sala toda. Ela não aparece de maneira explícita em todas
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as paredes, pois na parede onde se encontra o buffet ela apenas se insinua num detalhe que
está dentro do nicho. No entanto indiretamente ela está presente nesta parede, na medida em
que o desenho é formado da união entre os elementos de madeira, metal e os vidros que estão
sobre ela. A função desta textura parece ser a de unificar os componentes da composição
(entre eles o mobiliário e a parede) interligando-os. Já as partes metálicas parecem fornecer
leveza aos móveis, fornecendo-lhes aspecto moderno. As linhas que atravessam o espaço, não
se limitam a nenhuma superfície e, ao prolongarem-se pela parede, lembram as linhas de Theo
van Doesburg no Purismo (Ilustração 95).
À semelhança de uma tela moderna, em que a pintura deve romper com os limites
impostos pela moldura, os ambientes projetados para uma casa devem ser vistos como
espaços abertos, sem limites impostos pelas técnicas construtivas. Na sala de jantar a escolha
racional do mobiliário, sem excessos de objetos espalhados, faz com que se tenha a impressão
de que o espaço está sobrando, pois do ângulo em que a foto foi tirada percebe-se no lado
direito ausência de elementos decorativos, o que favorece a circulação entre este ambiente e
os demais da casa. Porém, ao mesmo tempo em que o espaço se mostra aberto, ele se fecha
dentro do contraste que se constrói entre a madeira escura e as outras superfícies mais claras.
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3.6

MARIO DA CUNHA BUENO (fim da década de 1920)

3.6.1

Entrada Lateral / Jardim

Ilustração 82: John Graz, decoração da Entrada Lateral e Jardim da residência de Mario da Cunha Bueno, final
da década de vinte268.
268

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 83: John Graz, decoração da Entrada Lateral e Jardim da residência de Mario da Cunha Bueno, fim
da década de 1920269.

269

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Mario Cunha Bueno (1891-1963)270 era descendente de uma família tradicional de
São Paulo, cuja origem remonta do Visconde Cunha Bueno (1829-1903), que foi um
importante latifundiário, chefe político, e grande produtor de café da região paulista de São
Carlos. Durante gerações a família sempre esteve voltada às questões e aos cargos políticos.
Mario da Cunha Bueno se destacou no cenário econômico paulista exercendo as profissões de
Presidente da Cia. Agrícola Buenópolis (1930-1936), Presidente do Banco Industrial de São
Paulo S.A e Diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
Mario da Cunha Bueno construiu sua residência na Rua Guadalupe, na virada dos
anos vinte. Encomendou à John Graz a decoração de vários ambientes, a maioria de convívio
social: a Sala de Estar, o Hall, a Varanda, o Jardim e o Banheiro. Não se sabe quem foi o
engenheiro-arquiteto responsável pela obra, porém com certeza houve intercâmbio de idéias
entre ele e John Graz durante a construção desta casa, uma vez os projetos de John Graz se
inter-relacionam com os elementos construtivos como portas de ferro, vitrais, pavimentos e
escada e, foram colocados em locais específicos, elaborados durante a fase de construção da
obra.
Observando-se as fotos desta residência dá para se fazer uma suposição de como era
a sua distribuição interna. Em frente a um pequeno jardim que dá para a rua tem-se uma
varanda que dá acesso à sala de estar por meio de uma porta de ferro e duas grandes janelas de
vidro. Essa sala se divide em dois ambientes, que por sua vez se comunicam com a sala de
jantar e com um hall. O hall interliga, por meio de uma escada, as alas sociais do andar
inferior à ala íntima do andar superior, onde estão quartos e banheiro. Esse esquema foi típico
nas construções residenciais no Brasil até cerca de 1945 e sofria ainda influência das antigas
tendências de distinção social em relação aos locais de trabalho e de intimidade.

Assim, as frentes das casas e os cômodos que lhe ficavam mais próximos e onde eram admitidas as
visitas, eram os mais valorizados; as partes laterais e superiores eram reservadas à intimidade da
família (e nela eram recebidos apenas os parentes e visitantes de pouca cerimônia). Os fundos e, por
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sua vez, a lateral mais estreita, como áreas de serviço, eram locais de completa desvalorização social.
271

Nas casas luxuosas, desde os palacetes paulistanos do século XIX, cada cômodo se
destinava a uma função específica, não havendo superposições de funções: o estar
desmembrava-se em salão de recepções, sala de visitas, sala de música, havendo ainda o
fumoir, a biblioteca, o hall, o jardim de inverno, etc.

Camuflou-se o trabalho manual, e as atividades passaram a ocorrer em compartimentos estanques: o
estar no térreo e nos jardins; o repouso, nos quartos de dormir, em geral situados no primeiro andar. A
nova distribuição agrupava os cômodos em três zonas distintas: estar, repouso e serviços, separadas
entre si mediante a utilização do vestíbulo ou do hall. 272

A implantação de uma arquitetura moderna era algo novo na cidade e só adotada por
uma elite social que buscava se informar por meio de viagens que fazia regularmente ao
exterior, em aconselhamentos com profissionais envolvidos neste ramo de atividade, ou
mesmo através de revistas especializadas - que costumavam publicar artigos destinados a
solucionar as dúvidas mais comuns dos leitores que iriam construir ou reformar suas casas.
Em um artigo de 1938273 encontram-se dicas de como se realizar um projeto para uma
residência.

Hoje em dia não é costume localizar as casas no centro, mas de um lado do lote e até a frente do
mesmo, afim de que o espaço resultante do lado ou ao fundo, fique reservado ao jardim. Pense onde
deve estar melhor a entrada do automóvel, depois de fixar a parte da casa destinada ao serviço. Esta
deverá estar do lado oposto ao jardim, se for possível. Escolha a seu gosto a melhor vista que poderá
descortinar de uma grande janela ou de um terraço.[...]. Resumindo, na distribuição das habitações
dever-se-á cuidar: da orientação, da melhor vista; da parte destinada ao serviço e ao jardim.[...] o
living-room à frente da casa afim de que tenha sol pelo leste. Volte a sala de jantar e a cozinha para o
Norte e a garagem para o Oeste. Para projetar o segundo andar, o leitor do mesmo modo escolherá seu
próprio dormitório, o das crianças, deixando para estes a maior insolação possível, o quarto de
hóspedes e o do criado274.

Os bairros-jardins começaram a surgir em São Paulo após 1918 para uso das classes
mais abastadas, ainda sob a influência intelectual de esquemas estrangeiros. Loteados pela
271
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Companhia City - organização imobiliária inglesa estabelecida em São Paulo desde 1912 eram bairros projetados na cidade com uma preocupação urbanística, cujos terrenos de
consideráveis dimensões, apresentavam-se como melhoramentos urbanos luz, água e telefone.
“A rigor, os bairros construídos de acordo com os preceitos da cidade-jardim propunham-se
como núcleos independentes do centro tradicional da cidade, onde os habitantes pudessem
viver de forma autônoma e integrada. A cidade-jardim buscava criar um ambiente em que o
campo e a cidade se unissem, formando um todo harmônico”275.
A grande novidade destes lotes era a oportunidade de afastamento em relação aos
limites dos demais lotes. Fator este reforçado com a presença de cercas vivas em muros
baixos que faziam divisas entre as casas vizinhas. De acordo com a Companhia City “as
residências não deveriam ultrapassar os dez metros de altura nem ocupar mais de um terço do
terreno”. O Pacaembu - bairro considerado mais belo e aristocrático de São Paulo - registra
que por volta de 1935 verdadeiras mansões foram construídas sob a supervisão da companhia,
onde “muitos destes proprietários, acostumados a hábitos rurais, freqüentemente plantavam
variadas árvores frutíferas na parte traseira de seus terrenos e, á frente, diversas espécies de
flores, o que lembrava os jardins europeus e ajudava a consolidar a fama de sofisticação do
bairro”276.
A maioria das residências onde John Graz colaborou nos projetos arquitetônicos nos
anos trinta consta dentro dos loteamentos implantados pela Companhia City, principalmente
nos bairros do Pacaembu e Jardim América. Dentre os princípios básicos adotados por esta
companhia existia a preocupação com o jardim e com as áreas externas.
Jardins eram projetados tanto nos terrenos particulares quanto nos espaços públicos, aproveitando ao
máximo a vegetação nativa e adequando-se à paisagem natural da região, além de diminuir a
impermeabilidade do solo (característica dos centros urbanos que implica em sérios problemas
ambientais); Havia variedade de modelos de casas, todas construídas com determinada distância umas
das outras e com amplo recuo frontal; As edificações seguiam determinados padrões que não
poderiam ser mudados ao longo do tempo, protegendo assim os bairros de descaracterizações
futuras277

A casa de Mario da Cunha Bueno obedece a estes novos princípios de distribuição
espacial. Apesar do terreno parecer amplo, suas áreas externas não são muito grandes.
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O alto custo dos terrenos e da mão de obra, o teor da vida tão elevado, o desenvolvimento dos meios
de comunicação e a conseqüente possibilidade do rápido deslocamento de um ponto para outro, como
os lugares de veraneio, tudo isso faz sentir menos a necessidade de uma residência de grandes
proporções como no passado. Todos esses fatores concorrem para a redução, senão a supressão de
semelhantes exigências278.

Nesta residência existe certo contraste entre a fachada externa desta casa e as demais
áreas externas - do jardim, da entrada lateral e da varanda – de autoria de John Graz. A
fachada, apesar da simplicidade e do uso de linhas retas, apresenta alguns elementos
arquitetônicos tradicionais, caracterizado pela reutilização de elementos de estilos passados.
Ela remete ao estilo vernacular lusitano, percebido no revestimento de pedra que aparece em
algumas paredes e pilastras, nos volumes simples, nas janelas quadradas e no telhado
inclinado com beirais. Já nas áreas decoradas por John Graz predomina uma linguagem
racional caracterizada pelos elementos geométricos em composições inéditas, um estilo
considerado “contemporâneo” para a época.

O estilo de hoje, sem obedecer às severas leis do Renascimento ou às leis naturais do gosto inglês,
procura fundir as duas tendências. Aceitando também as linhas retas e as formas regulares, o estilo
contemporâneo não mutila as plantas nem se diverte em querer reproduzir a paisagem natural. Além
disso, é preciso não esquecer que alguns fatores, que antes desempenhavam papel importante nos
antigos jardins, hoje se modificaram. Atualmente, o particular raramente destina grandes áreas para o
jardim279.

Até meados do século XX os tratamentos arquitetônicos externos se limitavam a
inovações tecnológicas superficiais, onde as casas tinham uma estrutura de paredes de tijolos
e uma disposição espacial tradicional. A decoração deixava de se fazer presente nos
elementos tradicionais da arquitetura para aparecer nas superfícies como tijolos envernizados
e revestimentos cerâmicos.
John Graz propôs com este projeto para as áreas externas várias inovações
construtivas que tornavam estas áreas elementos essenciais e inseparáveis da composição
arquitetônica. Esta visão ainda não era compartilhada com os outros arquitetos do período e
até finais dos anos trinta era comum encontrar nos projetos residenciais divergências de
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posturas. As Ilustrações 84 e 85 servem para mostrar estas diversidades. Ambas foram obras
realizadas nos anos de 1938-1939 com diferentes intenções plásticas.

Ilustração 84: Construção em São Paulo na Alameda Barros 728 do escritório Soc. Arnaldo Maia Lelo Ltd.,
1938280.
Ilustração 85: Terraço de uma residência em São Paulo, na Rua Argentina 635, 1939281.

Observando estas duas imagens é possível perceber que existe na residência de
Cunha Bueno uma mescla entre estes dois projetos, na medida em que há uma simplificação
de um estilo tradicional - sem, no entanto, rejeitá-lo - em busca de uma linguagem que alguns
autores denominavam “internacional”. Nos anos trinta e até os anos quarenta eram freqüentes
os debates em se manter ou não a tradição nos projetos arquitetônicos.

A tradição é o que fariam nossos antepassados se estivessem em nosso lugar. Certamente não fariam o
que nós fazemos porque eles estavam mais preparados para sua tarefa. Nós os imaginamos, por
exemplo, resolvendo agora o problema das grandes catedrais lançando a grandes alturas pontos de
apoio de concreto armado, delgados e inteiriços, abandonando assim o sistema de colocar pedra sobre
pedra. Essa seria a única maneira de prosseguir numa tradição. Mas, em troca, quantas vezes vemos
formas antiquadas mais ou menos em concreto, disfarçadas em um revestimento qualquer282?

As residências paulistas construídas nos anos de 1920, período em que estão datadas
as fotos da residência de Cunha Bueno, ainda eram tímidas quanto aos arrojos construtivos.
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Isto pode ser observado na Ilustração 86, de 1921, cujo projeto era do Escritório Ramos de
Azevedo.

Ilustração 86: Residência de Gabriela Dumont Villares projetada pelo Escritório Ramos de Azevedo, c.1921.
(trecho entre as Ruas Minas gerais e Augusta). 283

Nela ainda não havia a preocupação de se introduzir uma entrada lateral para os
automóveis. A varanda, apesar de ampla parecia formar um ambiente à parte do jardim, que
por sua vez não seguia um rigor geométrico quanto à distribuição dos canteiros. Enquanto no
projeto de John Graz a escolha das plantas também servia para confirmar a racionalidade do
projeto, nesta residência as plantas parecem fazer referência a canteiros rurais, onde flores e
árvores crescem aleatoriamente. Esta era uma tendência conhecida como romântica e derivava
da Inglaterra do século XVIII, onde “a pintura e a poesia ensinaram a conhecer a beleza e a
magnificência da natureza livre284”, apagando todo vestígio da ação humana e aproximando o
jardim do quadro ideal da paisagem silvestre.

A linha reta desaparece quase e o trabalho do criador de tais obras concentra-se no arranjo e na
alternância desses elementos, com pitorescos grupos de plantas e extensões verdes. O artista inspira-se
somente no seu sentimento romântico. Não existe mais nenhuma lei que limite a sua fantasia, a não ser
a da perspectiva nas recíprocas relações entre os diversos planos e paisagens.
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Em outro projeto de Ramos de Azevedo285, realizado já nos anos de 1930 (Ilustração
87) tem-se um jardim geométrico, porém ainda dentro do gosto clássico francês.

Há pequena alamedas, largos, caramanchão, espelho d’água, ânforas, vasos ornamentais, tudo dentro
de uma ordenação geométrica. (...). A casa é rodeada por uma varanda coberta por um terraço,
parecendo ambos predispostos à fruição do jardim.286

Ilustração 87: Residência Ernesto Dias de Castro, projetada pelo Escritório de Arquitetura de Ramos de
Azevedo, c.1930. (trechos entre a Rua Carlos Sampaio, Maria Figueiredo e a Praça Oswaldo Cruz)287.

Este projeto de Ramos de Azevedo tem nítida influência dos jardins Renascentistas e
Barroco do século XVII.
Na metade do século XVII, por inspiração da arte clássica, criavam-se, nos arredores de Roma
(Frascati) e de Florença os primeiros jardins de forma regular, em que o elemento arquitetônico
brilhava no meio da variedade infinita de estátuas, colunatas, canteiros, terraços, lagos, fontes e
quiosques. Por outro lado, as plantas recortadas segundo determinadas formas, eram obrigadas a
obedecer às exigências deste estilo rebuscado e pomposo, que deixava a parte vegetal propriamente
dita em plano secundário288.

Durante os anos trinta não se consegue identificar um só estilo nas construções
residenciais, embora exista uma particularidade entre eles, a de dar uma identidade ao projeto,
285
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através da pesquisa das cores, materiais, volumes, seja numa linguagem clássica, moderna,
rural ou colonial.289

Desse gênero são inúmeros conjuntos de sobrados construídos no Jardim Paulista e na Vila América
em São Paulo. Em quase todos a aparência procura atender às inovações formais, que o modernismo
vinha introduzindo, por meio de artifícios de desenho arquitetônico: linhas retas, platibandas
ocultando o telhado de telha tipo Marselha, revestimento com mica, alguns ornatos retilíneos e o
fingimento de uma poderosa estrutura de concreto. Em outros a preocupação ia mais longe e
apareciam janelas de modelos mais recentes, de ferro para as salas e de madeira, tipo “ideal” nos
dormitórios.290

Em decorrência de alguns eventos internacionais, dentre eles a Exposição de Artes
Decorativas de 1925 em Paris, surge também como opção decorativa a introdução de
elementos geométricos ao gosto francês. As fachadas Art Déco, em nome da higiene, da
economia e da modernidade se libertarão da exuberância do Art Nouveau e passarão a ter
superfícies planas, nas quais se exprimirá a diversidade de materiais.
Um exemplo de jardim apresentado nesta exposição é o projeto de Charles Plumet
(1861-1928) - arquiteto francês e importante representante do Art Nouveau e Art Déco – para
o Salão da Embaixada Francesa. Ele constrói um jardim de formato octogonal com canteiros
geométricos entremeados por elementos clássicos como estátuas clássicas fontes de água e
vasos. Apesar de ser mais cenográfico do que funcional este jardim já trás o conceito de
agregar valores estéticos para áreas não consideradas tão nobres. Ele também insere
elementos da modernidade neste projeto percebido nos painéis das paredes que rodeiam o
jardim com imagens de automóveis e pessoas que fazem referência à época.
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Ilustração 88: Jardim projetado por Charles Plumet , La Cour dês Métier, do Salão da Embaixada Francesa, da
Exposição de 1925291.

Entre os anos de 1920 a 1940 as residências passaram a recuar alguns metros das
vias públicas e aparecem pequenos jardins, com certas inovações plásticas que
acompanhavam as variações das correntes arquitetônicas do período. Em um dos lados da
residência começava a surgir um recuo para dar lugar a uma passagem para os automóveis. E
fazendo limite com o fundo dos terrenos aparecem as edículas, para acomodar os empregados
e servir de depósitos aos materiais pouco utilizados.
As fachadas mais rebuscadas acentuavam a importância dada às frentes e ocultavam
a modéstia dos fundos. Para os jardins-de-frente abriam-se as salas e terraços pelas quais
entravam as visitas. Nesta área a preocupação era com o “fachadismo”, que se traduzia na
escolha de uma ordem arquitetônica que oferecesse ao passante a importância da posição
social dos proprietários, sem que algum vestígio arquitetônico denunciasse a existência de seu
passado rural ainda recente. O tratamento arquitetônico e paisagismo acompanhavam os
níveis de valorização social dos proprietários. Os jardins laterais, que eram mais raros de
existir, eram ajardinados e constituíam-se como continuação dos jardins de frente. Na
arquitetura residencial deste período entre guerras mundiais eram valorizados os seguintes
aspectos:
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“a preocupação de isolar a casa em meio a um jardim, a tendência a conservar um paralelismo rígido,
em relação aos limites do lote, a transformação progressiva dos pavilhões externos de serviço das
chácaras em edículas, o desaparecimento progressivo de hortas e pomares – às vezes a sua redução
quase simbólica a uma jabuticabeira ou a um canteiro de alfaces – e, de modo geral, a transferência
para os jardins e todos os espaços externos, dos antigos preconceitos de fachada e hierarquia dos
espaços, da arquitetura tradicional.”292

Como já foi dito anteriormente, no projeto de John Graz para Cunha Bueno os
jardins não são pensados como simples áreas anexas à residência e sim como complementos
da mesma. São plantas tropicais, cactos e arbustos de aspecto exótico e pouco usual para os
padrões da época. É interessante perceber que o mesmo desenho de retângulos e listras, claros
e escuros, cheios e vazios, verticais e horizontais, que aparece no pavimento da entrada
lateral, também é sugerido na composição dos canteiros, ordenados segundo concepções
geométricas de ocupação do espaço. Os jardins são compostos por formas geométricas dentro
de uma ordenação racional quase que matemática. Para John Graz este aspecto geométrico
servia para representar uma realidade pura, conseguida com a harmonia de volumes, luzes e
sombras.
Em 1938 a revista “A Casa” publica um projeto de uma residência no Rio de Janeiro
– de autoria do escritório J. Cordeiro de Azeredo - que serve para ilustrar a importância desta
distribuição racional dos elementos paisagísticos no projeto da casa.

Ilustração 89: Projeto para áreas externas de uma residência em Niterói (R.J.), do escritório técnico J. Cordeiro
de Azeredo, 1938293.
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3.6.2

Varanda

Ilustração 90: John Graz decoração da Varanda da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte294.
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As varandas de uma residência eram normalmente de uso familiar e cumpriam
diversas funções, servindo algumas vezes de salas para refeições ou jardins de inverno. A
possibilidade de incorporação do espaço exterior ao da arquitetura interna através da varanda
só irá ocorrer efetivamente depois dos anos trinta com as transformações tecnológicas de
impermeabilizantes e pisos de tacos de madeira. Nos finais dos anos trinta surgirão com
freqüência publicidades oferecendo cerâmicas como opções de revestimento para áreas
externas, banheiros e cozinhas.
Em artigos de periódicos da época a casa deveria ser considerada como um conjunto
orgânico de vários elementos, dentre eles a edificação, o mobiliário e o jardim que, ao se
integrarem corresponderiam às condições de vida dos moradores, formando um todo
indissolúvel295. O terraço seria um “elemento precioso, que serve de transição entre o interior
e o exterior, unindo a casa à natureza”296. Uma maneira do homem urbano entrar em contato
com a natureza e “remédio necessário à vida insalubre das cidades”297. Observa-se nas casas
brasileiras do século vinte uma tendência de abrir-se cada vez mais para o exterior, devido a
importância que passa a ser dada a luminosidade e a claridade para o bem estar físico do
morador. Lucio Costa em 1943 afirma que “As varandas, quando bem orientadas, são o
melhor lugar que nossas casas têm para se ficar; e que é a varanda, afinal, senão uma sala
completamente aberta?”298
No projeto de Mario da Cunha Bueno fica evidente a integração entre os espaços. Já
existe uma preocupação estética em unificar os espaços e dotá-los de uma mesma linguagem
visual, como é percebido nos desenhos geométricos que aparecem nos pavimentos da varanda
e dos jardins. O jardim intimamente ligado ao terraço contíguo prolonga a casa, que assim
torna-se mais ampla A varanda por sua vez também se comunica com as salas internas através
das janelas envidraçadas e da porta de ferro também decorada com motivos geométricos
retilíneos.
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Nesta varanda a leveza do mobiliário de metal e vidro reforça a intenção de ampliar o
espaço, não colocando peças que obstruam a visão do conjunto. O terraço é suficientemente
largo para que se possa colocar folgadamente mesa e cadeira, afinal é considerado a “sala de
jantar de verão”299. Este é um espaço aberto, livre e sem restrições, onde os móveis integramse ao ambiente que por sua vez está integrado à construção e ao jardim. São peças que se
assemelham aos projetos de Marcel Breuer para a Bauhaus, pelo formato e material
empregado. De uma maneira geral os móveis de metal foram introduzidos na decoração de
interiores inicialmente em áreas não tão valorizadas da casa, como banheiros, escritórios e
varandas, devido ao aspecto despojamento e funcional.
Na Ilustração 91 vê-se um escritório cujo mobiliário de metal lembra os que foram
utilizados por John Graz para Cunha Bueno. Neste ambiente ainda dos anos 20 têm-se móveis
espalhados pela sala de uma maneira racional onde o pavimento com o desenho de um grande
círculo tem a função de centralizar todo o mobiliário. A linha horizontal que atravessa as
paredes além de ampliá-lo serve também para delimitar a altura dos móveis, que são baixos.

Ilustração 91: Decoração de um escritório de finais dos anos vinte300.

Na varanda de Cunha Bueno o mobiliário é colocado de maneira a destacar o
desenho do piso, que por sua vez foi pensado de acordo com o espaço da casa. Neste ambiente
299
300

HANN, Hila de (decoradora). / KAMENKA Michel B. (arquiteto). Terraços habitáveis. Revista “A Casa”,
Rio de Janeiro, ano XVI, n. 173, out. 1938, p.21.
Maenz, Paul. Art deco: 1920-1940. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.
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as colunas acentuam uma tendência para a verticalidade, embora todo o mobiliário tenha uma
altura mediana e tenda a horizontalidade. Existe uma predominância de superfícies claras,
sendo as janelas e portas as unidades mais escuras. O desenho do pavimento lembra os
trabalhos abstratos de Sonia Delaunay, onde círculos, triângulos e retângulos convivem de
maneira harmoniosa, demonstrando variedades tonais e riqueza plástica. Neste pavimento da
varanda é como se o desenho de uma tela fosse transportado para um suporte tridimensional,
onde o mobiliário servisse para complementar a composição.

Ilustração 92: John Graz, detalhe do piso da Varanda da residência de Mario da Cunha Bueno , finais dos anos
vinte.

Ilustração 93: Sonia Delaunay. Abstract Composition, color lithograph, 23.5" x 17.5", assinada e numerada,
24/25. 1970301.

301
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3.6.3

Hall

Ilustração 94: John Graz, decoração para o Hall da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte302.

302

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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O Hall recebeu um interesse especial por parte dos arquitetos e decoradores nas
primeiras décadas do século XX. De um simples ambiente de passagem passou a ser um local
de destaque, onde a decoração já sugeria o gosto do proprietário e o estilo a ser adotado no
restante da casa. Assim como era importante o projeto da escada na medida em que “o plano
do primeiro andar não deverá ser considerado satisfatório enquanto a escada não permitir um
acesso fácil aos diversos cômodos do andar superior”303. Para o arquiteto a escada era uma
indicação de como seria o segundo andar e as alas com que se comunicava. Embora se
desconheça como era a decoração dos cômodos do segundo pavimento, que segundo consta
não foi realizada por John Graz, não se pode negar a importância que esta escada assume no
projeto global da casa, interligando os ambientes.
No projeto de Cunha Bueno o Hall surgiu em decorrência da existência de uma
garagem lateral para uso do automóvel. Nela tem-se uma entrada mais íntima, que além de
separar a área externa da interna da casa - o jardim dos cômodos internos - distribui através da
escadaria as alas mais íntimas, dos setores de convívio social. Na sala que dá para a varanda
existe outra porta de desenho semelhante a esta de ferro e vidro que serve às visitas mais
formais.
Este Hall adota um vocabulário de linhas retas, quadrados e retângulos escalonados.
Um ambiente predominantemente geométrico construído a partir de horizontais e verticais em
composições que implicam num número infinito de combinações. O mesmo desenho de
degraus, que se repete nas diferentes superfícies, serve como guia para os recortes irregulares
que foram feitos nas paredes, com a intenção de valorizar o efeito de escalonamento. Os
degraus da escada continuam pelas paredes e pelo chão, numa configuração esquemática de
linhas, que geram uma nova composição de planos com significativos contrastes tonais, que
delimitam áreas, fazendo com que as paredes claras realcem a escadaria, o pavimento e as
portas que são de tonalidades mais escuras. O que resulta num projeto que prega a
continuidade formal e ao mesmo tempo valoriza as unidades fechadas, das portas, da escada e
do pavimento.
Em todas as superfícies - seja na pedra, na madeira, no metal e no vidro – o mesmo
desenho que se repete sem interrupções - constitui uma só unidade formal e favorece a fluidez
303

GEERLINGS, Gerald K. Como traçar os “croquis”?.Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, ano XVI, n.164, jan.
1938, p.28.
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visual. E é através desta regularidade e uniformidade dos elementos que se obtém o equilíbrio
visual. Porém um equilíbrio dinâmico que resulta na sensação de movimento ascendente, com
degraus que parecem se movimentar no eixo vertical.
John Graz buscou eliminar a ilusão do espaço tridimensional, projetando um
ambiente real infinito de linhas contínuas. Este mesmo princípio foi utilizado no projeto
“L’Aubette” realizado por Theo Van Doesburg (1883-1931)304 em 1927, em Estrasburgo.
(Ilustração 95). Neste local público, que era a reunião de vários ambientes - restaurantecervejaria, cine-dancing e botequim - as soluções encontradas pelo arquiteto eram as mais
simples, conforme o movimento Neoplasticismo - movimento artístico de vanguarda
relacionado a arte abstrata, do qual se tornou um dos mentores - que pregava sobriedade de
materiais, geometrismo absoluto, acentuado por cores primárias em contrastes.

“uma casa que se diria feita não para, e sim pelos moradores, utilizando elementos pré-fabricados” ,
abolindo elementos ornamentais, com superfícies lisas, rejeitando a aparência rústica (...). A
preocupação estrutural, em detrimento de quaisquer floreios ornamentais. (...). O racionalismo de
fundo místico, partindo da premissa de uma essência harmônica universal305.

Theo Van Doesburg - artista plástico, designer gráfico e arquiteto (atuando quase
nos mesmos segmentos de John Graz) - acreditava que apenas um impulso genial e criativo
podia sintetizar todas as artes, unindo as visões bidimensionais e tridimensionais num só
projeto. Para ele toda criação artística deveria eliminar “as formas históricas”306 que trazem
referências nacionalistas, razão pela qual elas devem ser submetidas a um processo de
“esterilização”, baseado numa nova geometria do espaço. Para ele o ato construtivo deveria
consistir na simples união entre horizontais, verticais e na composição entre as cores
elementares. Linhas, planos e cores deveriam ser os elementos materiais que construiriam
plasticamente todo o espaço.
Embora John Graz não fosse um adepto de todos estes princípios racionalistas,
utilizou nos elementos decorativos do Hall o mesmo vocabulário de Theo Van Doesburg e
assim criou uma composição geométrica. Os projetos destes dois arquitetos se assemelham
304
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Theo van Doesburg (Utrecht, 30 de agosto de 1883 — Davos, 7 de março de 1931) ficou conhecido como
um dos fundadores e líderes do Neoplasticismo.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoplasticismo
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. p. 286.
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quanto às técnicas construtivas, porém John Graz dá ênfase ao aspecto decorativo e pictórico,
utilizando a pintura mural para reforçar a expressividade do ambiente, além dela servir de elo
de ligação entre a escada e o hall. Através desta preocupação espacial John Graz consegue
fazer com que esta pintura se aproxime de uma escultura. No entanto, Theo Van Doesburg,
neste projeto de Estrasburgo, parece só trabalhar no plano bidimensional, pois utiliza a escada
somente como uma unidade onde se concentram formas retangulares claras e escuras.

Ilustração 95: Theo Van Doesburg, detalhe de uma escada projetada em Aubette, Estrasburgo, 1927307.

O Hall e a escadaria adquiriram grande importância nos projetos decorativos do
período, tanto para uso residencial quanto para uso comercial. Raymond Nicolas e Robert
Mallet-Stevens realizaram neste mesmo período também projetos para este espaço.
Raymond Nicolas (1860-1934) recebeu forte influência de Le Corbusier em seus
projetos, percebida no projeto de 1929 para um Hall (Ilustração 96), em que se percebe a
formação de vários espaços, abertos e fechados que criam planos sobrepostos. Para ele a

307

WALTERS, Thomas. Art Deco. London: Academy Editions, 1973, p. 25.
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simplicidade e a claridade das formas verticais, horizontais e diagonais criavam uma
variedade de tonalidades que propiciavam a interligação entre o projeto e a arte abstrata.308
Para Robert Mallet-Stevens (1886-1945), que foi fundador e membro da “União dos
Artistas Modernos” - uma organização que direcionou os rumos do design francês nos anos
30 - a contemporaneidade da arquitetura e do design era resultado da aliança entre o homem e
sua necessidade de conforto. Ele foi um dos primeiros designers a introduzir na França os
ideais de função e simplicidade, numa crítica aos excessos decorativos da Arte Nova. Para ele
a arquitetura era uma arte essencialmente geométrica. Na sua proposta de 1928 para um hall
(Ilustração 97) ele partiu de dos elementos verticais, vão de escada e belvedere, e os compôs
por meio de empilhamentos, mesclando elementos vazados e cortes.309

Ilustração 96: Raymond Nicolas. Hall, c.1929310.
Ilustração 97: Robert Mallet-Stevens. Hall, c.1928311.
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WALTERS, Thomas. Art Deco. London: Academy Editions, 1973, p. 28.
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3.6.4

Sala de Estar

Ilustração 98: John Graz, decoração da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte183.

183

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 99: John Graz, decoração da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte184.

184

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 100: John Graz, decoração da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte185.

185

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Dentre os ambientes decorados por John Graz, de finais dos anos vinte até os anos
trinta, esta sala é uma das que mais impressiona pelo uso acentuado das artes aplicadas. Tudo
nela foi projetado por John Graz, do mobiliário às luminárias, tapetes, vitrais e pinturas
murais. Ele criou verdadeiros conjuntos, numa combinação de elementos decorativos e
ornamentais. Razão pela qual posteriormente ficou conhecido como “o artista do design total”

Pintor, desenhista industrial e artista gráfico, pode-se dizer que John Graz foi quem trouxe para o
Brasil o conceito do design total, presente na escola alemã Bauhaus. Com o design total, Graz não se
limitava apenas a desenhar um móvel. Ele o desenhava sempre pensando no espaço que a peça iria
ocupar dentro de um ambiente. Para esse espaço, o designer executava também luminárias, vitrais,
pinturas e painéis que se encaixavam com perfeição e harmonia no ambiente (...). Era o que
convencionou chamar de "arquitetura de interiores". Para tanto, Graz chegou a se utilizar de muitos
materiais importados, entre madeiras, tecidos e metais. Minucioso, John Graz concebia no papel, com
riqueza de detalhes, todos os móveis que criava. As plantas eram feitas em perspectiva e com todas as
indicações necessárias para que o marceneiro pudesse executar as idéias do artista com precisão. O
designer fazia o acompanhamento da produção pessoalmente na oficina, para que tudo saísse do jeito
que ele queria.186

Para John Graz a decoração era vista como um conjunto plástico, razão pela qual a
moradia adquiria valor estético. Apesar deste viés artístico seus projetos também
apresentavam muitos dos princípios da arquitetura funcional. Dentre eles aproveitamento
racional do espaço, plantas livres e flexíveis adaptadas às necessidades físicas e estéticas do
morador, com trajetos fáceis que não eram perturbados pela colocação dos móveis e,
ambientes intercomunicáveis.
Em 1938 - período em que a arquitetura moderna já estava consolidada no Brasil Henrique E. Mindlin, engenheiro-arquiteto escreveu vários artigos para a revista Acrópole, da
qual era colaborador, a respeito da moradia moderna. Para ele este tipo de habitação “era o
resultado da análise científica de todas as necessidades vitais do homem contemporâneo, não
só sob os pontos de vista estritamente técnicos, como também à luz da psicologia e da
sociologia, visando obter a perfeita adaptação da casa moderna ao homem do nosso tempo.”
187

Para Mindlin a moradia era decorrente das novas necessidades do homem depois da 1ª.

Grande Guerra, que passou a buscar nela conforto e aproveitamento econômico do espaço.
Ele define neste artigo os princípios básicos da casa moderna:
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•
a casa deve ser composta de elementos definidos, cada um dos quais caracterizado pela sua
função e situado em relação permanente com os outros elementos, de conformidade com os processos
vitais que se verificam na casa (deve-se observar que "planta aberta" não significa uma confusão dos
elementos, mas tão somente a sua correlação harmoniosa dentro de um novo princípio arquitetônico; e
que "planta flexível" é apenas aquela na qual certas modificações muito bem definidas, ou certos
acréscimos, podem ser introduzidos, afim de formar um novo conjunto, igualmente bem definido).
•
Para isso a casa deve ser organizada economicamente (no sentido completo da palavra), isto é,
racionalmente, com eficiência e sem esses desperdícios, tão do gosto dos velhos tempos, que, longe de
trazerem uma melhoria das condições de vida da casa, apenas serviam para dificultar o processo normal
de todas as operações necessárias.
•
A casa deve atender aos resultados das pesquisas modernas no campo da psicologia. Deve por
isso não só satisfazer as necessidades físicas e intelectuais dos moradores, como também suas
necessidades de ordem estética. Mas ainda, não deve ser um obstáculo ao livre desenvolvimento da
personalidade dos moradores, invadindo-lhes o campo de consciência, seja através de impressões
visuais, errôneas e desfavoráveis, seja impedindo, pela predominância de motivos ornamentais, a
concepção do espírito. Isto é, a casa deve ser calma, repousante, afim de produzir no morador uma
impressão de equilíbrio e bem-estar.

Henrique Mindlin afirmava que um projeto deve obedecer às seguintes regras: ao
agrupamento geral das peças; às medidas, proporções, ligações das peças e às posições das
aberturas; à iluminação e à insolação; ao arranjo interno e ao mobiliário. Para isto o projeto
deveria se racional obedecendo aos seguintes princípios:

•
Eficiente na organização dos percursos, para que as funções da habitação de cozinhar, comer,
dormir, lavar-se, trabalhar e repousar possam se processar sem se perturbar mutuamente.
•
Pensado levando sempre em conta a área livre, aquela que sobra depois da colocação dos
móveis indispensáveis. Esta área fornecerá a sensação de largueza, como também possibilitará o
aumento das peças de mobília, ainda mais se receber o auxílio da iluminação. Evitando assim áreas
fraccionadas e dispersas quando da má colocação dos móveis.
•
Peças de mobiliário de altura não superior à vista do observador, para que estas não obstruam
as paredes, dando um aspecto desordenado ao conjunto. Trajetos fáceis e que não são perturbados pela
colocação dos móveis.

O método construtivo de Alexander Klein188, do qual Mindlin se baseou pra escrever
este artigo, sugeria ainda que fossem adotadas novas proporções espaciais dentro de uma
organização funcional, onde novas formas tipológicas possibilitassem um uso intenso do
terreno, prevendo a iluminação, a insolação e a ventilação naturais. A forma e a direção de
vento deveriam ser tais que o espaço interior obtivesse uma adequada iluminação natural. Isso
era de suma importância para que a moradia funcionasse do ponto de vista higiênico e do
conforto. Alexander Klein sugeria também que a forma e a posição do volume total
construído fossem pensadas de maneira que as aberturas possibilitassem uma calefação
188

Alexander Klein (Odessa 1879- Nova York 1961), foi pioneiro na arquitetura bioclimática e um
representante da arquitetura funcionalista. Para ele um projeto funcional era aquele que se preocupava com a
ventilação, a iluminação e a insolação.
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natural adequada, sem esfriamento dos espaços. Ele propunha uma utilização funcional óptica
e organização espacial harmônica em toda a edificação. Pela primeira vez através de suas
teorias foi pensado numa arquitetura climaticamente calculada, que permitisse realizar ajustes
sobre a insolação dos espaços internos. Seu método foi muito utilizado pelos arquitetos do
movimento moderno, por garantir saudáveis condições de vida.
Alguns teóricos costumavam conceituar as categorias fundamentais para que uma
organização espacial obtivesse sucesso, que teria que começar pela noção de ordem em
arquitetura: “A busca de uma arquitetura implica por definição na busca de uma ordenação,
mais simples ou mais complexa, mas em qualquer caso, na busca de algum tipo de ordem
mesmo em meio à fragmentação do ambiente contemporâneo.”

189

O conceito de ordem

sempre esteve invariavelmente associado à geometria e mais precisamente às noções de
regularidade, repetividade, ou coordenação modular. No entanto, embora a utilização desse
elemento pudesse trazer uma aparência de ordem, a obtenção de uma ordem espacial
implicava em outros fatores tais como na “descrição do modo como os espaços de uma
edificação se articulam, o que por sua vez evidencia o modo como a edificação é utilizada ou
apreendida, tanto pelo usuário regular, seus habitantes, quanto pelo usuário ocasional, os
visitantes.”190 Para Alexander Klein não se podia esquecer também do percurso como
elemento de estruturação espacial, considerando a presença do usuário na configuração do
espaço; o percurso do espaço tinha que ser visto como um sistema de rotas que articularia
uma distribuição de atividades compatíveis à ele, com linhas se movimentando em seqüências
espaciais de maneira dinâmica.
Esses princípios embora tivessem sido escritos nos finais dos anos 30 já aparecem no
projeto da sala de estar que John Graz realizou para Cunha Bueno. Nas fotos desta sala podem
ser percebidos dois ambientes que se interligam. A necessidade de tornar independentes
determinadas zonas dentro de uma sala de estar normalmente impõe a utilização de anteparos
de separação. No caso desta sala a solução não foi erguer divisórias fixas que separassem
visualmente o espaço em zonas e sim, utilizar móveis de duas faces (poltronas), transpostos
transversalmente em relação às paredes, que funcionassem como anteparos de separação. As
189
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peças do mobiliário não têm altura superior à vista do observador, para que não delimitem e
fracionem o ambiente, ou mesmo perturbem o trajeto das pessoas. Dessa maneira foram
criados espaços abertos interligados, porém independentes, unificados pelas semelhanças
formais entre os objetos que os compõem. É a aplicação da planta aberta ou flexível, onde a
disposição racional dos elementos construtivos cria uma harmonia visual. Para enfatizar a
importância dos espaços de circulação John Graz demarcou-os com um piso escuro, enquanto
que as peças que se encontram sobre ele têm predominância de tons claros.
Na sala de Cunha Bueno um espírito de equilíbrio e sobriedade mescla o escuro do
pavimento e das madeiras do mobiliário, com os tons claros dos estofados, tapetes, cortinas e
paredes, num ritmo de volumes e cores aparentemente homogêneos. A sala parece estar
dividida verticalmente em duas áreas: uma mais clara da metade para cima da parece e, outra
mais escura, da metade para baixo onde está concentrado todo o mobiliário. Esta separação
visual acaba gerando uma sensação de amplitude do espaço. Os elementos verticais, portas e
janelas com batentes escuros, quebram um pouco a hegemonia horizontal do ambiente.

Apesar de semelhantes, as poltronas apresentam desenhos distintos, mesclando
madeiras escuras polidas e metais, numa alternância entre volumes sólidos e espaços vazados,
que lhe conferem uma leveza visual, reforçada pelo uso de tecidos lisos e claros. John Graz
preferiu distribuir pelo espaço diversas poltronas, em vez de sofás de dois ou três lugares (que
inseriu encostado às paredes), que acabariam ocupando um espaço maior e dificultando a
circulação entre os ambientes.

Ilustrações 101-102: John Graz, poltronas da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos
anos vinte.
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Nestes ambientes as almofadas, cortinas e tapetes têm presença marcante,
fornecendo-lhes um aspecto luxuoso. É como se com esses elementos John Graz investisse de
valor decorativo os elementos arquitetônicos e construtivos, distinguindo a obra arquitetônica
de uma construção convencional. As almofadas, paneaux, colchas e tapetes confeccionados
por Regina Graz trazem muitas semelhanças com trabalhos têxteis europeus como as
tapeçarias de Mme Jean Trenchatade (representante do Art Déco) e de Sonia Delaunay.
Observando uma das almofadas de Regina Graz (Ilustração 103) e uma coberta de Sonia
Delaunay (Ilustração 104), percebe-se como os dois trabalhos apresentam as mesmas
propostas construtivas, resultando uma aplicação e combinação de vários tecidos diferentes
em diferentes tonalidades, numa referência às colagens cubistas.

Ilustração 103: Regina Graz, almofada da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte.
Ilustração 104: Sonia Delaunay, "Coberta", tecido com aplicações, 1911191.

Ilustração 105: Mme Jean Trenchat, trablahos têxteis, Paris, c.1925192.
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Regina Graz desenvolveu suas habilidades artísticas e manuais dedicando grande
parte de sua vida às artes aplicadas. Trabalhou em parceria com seu marido John Graz,
adornando com obras têxteis (tapetes e almofadas) seus projetos residenciais. O sucesso de
sua produção permitiu que ela também inaugurasse em 1940 uma indústria de tapetes –
Indústria Regina Graz - a qual permaneceu ativa até 1957. Seus trabalhos sempre foram
concebidos numa produção artesanal e exclusiva, influenciados talvez pela formação que
adquiriu nos seus estudos na École dês Beaux Arts de Genebra. Segundo Ana Paula
Cavalcanti Simioni - em seu artigo sobre a importância dos trabalhos têxteis de Regina Graz
no contexto da arte brasileira193 - Regina e John Graz assimilaram em suas atividades
artísticas duas vertentes estéticas que estavam em disputa na Suíça no período que lá
estudaram.
Na Suíça francesa, as artes decorativas inclinaram-se para obras figurativas, artesanalmente finas,
manuais, realizadas com materiais luxuosos e voltadas para clientelas exclusivas. Seguiram, portanto,
certa tradição segundo a qual o artista-decorador ocupava o nobre papel de “mentor” intelectual de
uma produção cuja maestria culminava em peças admiradas como obras de arte únicas. Já na Suíça do
norte, fortemente inspirada no modelo alemão, as artes decorativas tomaram um rumo oposto: arte e
indústria caminharam juntas. Isso significava a adoção de padrões estilísticos mais simples, abstratos,
facilmente adaptáveis à produção (e ao consumo) em larga escala. (...). O artista, segundo tal
concepção, deixava de trabalhar para um cliente, tornando-se um “funcionário da indústria”, um
designer.194

É quase certo que estas duas tendências estilísticas tenham afetado a produção
artística tanto de Regina Graz quanto de John Graz (e também de Antônio Gomide). É
provável que eles tenham calcado suas produções mais no modelo francês, de peças únicas,
elegantes e sofisticadas. Como declarou certa vez John Graz: “Os meus desenhos, além de
originais, obedeciam a uma idéia básica, que eu tinha aprendido, colocando em prática as
noções sobre mobiliário geométrico. Como não havia uma produção industrial de mobiliário
em larga escala, o que eu sempre fiz foi criar peças únicas e originais”195. John Graz também
alegava que outra razão que o impedia de executar peças em duplicata estava no fato de que,
apesar da maioria de seus clientes se conhecerem, queriam projetos exclusivos.
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SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Regina Gomide Graz: modernism, textile art and gender relations in
Brasil. In: IUMATTI, Paulo Teixeira (editor). Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 45, set. 2007,
p. 87-106.
Idem, set. 2007, p.101.
Depoimento dado por John Graz e reeditado no Catálogo da Exposição “Mobiliário Modernista 1º. tempo:
John Graz e o Design”, Associação Pró-Parque Modernista, Casa Modernista, dez.-fev., 1990-1991.
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Porém a influência das escolas alemãs (dentre elas da Bauhaus), não pode ser
descartada em seus trabalhos. Na residência de Roberto Simonsen isto já foi exemplificado,
principalmente nos objetos decorativos que John Graz inseriu no living-room (Ilustração 43) dentre eles a poltrona, o tapete e a luminária - cujos desenhos e materiais lembram os
produtos realizados nas oficinas da Bauhaus. Porém, segundo alguns críticos de arte, como
Sheila Leirner, John Graz foi “foi um artista do utilitário” que trouxe inovações para a
arquitetura de interiores, transitando no espaço intermediário entre o Art Déco e as escolas
como a Bauhaus, sem, no entanto, se condicionar ao imperativo funcionalismo que as
caracterizava. Para ela existia em seus trabalhos os conceitos modernos da geometria e dos
novos materiais para formar um novo estilo que modificasse a aparência superficial dos
objetos, vindos da liberdade típica da tradição Art Nouveau, que aliava as conquistas da
revolução industrial às belas artes. Além do que John Graz sintetizava o conceito de
“artesanato como elemento da técnica que se pode ensinar, sem a virtuosidade, porém com a
solução pessoal que estabelece o verdadeiro artista e sua vontade estética”196.
Regina Graz ao adotar nos projetos residenciais padrões estilísticos mais simples em geral motivos geométricos e abstratos - e ao realizar experimentações com diversos
materiais, poderia também estar relacionando seus trabalhos a esta nova estética industrial. No
entanto a produção em larga escala não esteve dentro de seus objetivos, pois suas produções
têxteis pareciam manter-se sempre dentro do domínio das belas artes, ou seja, eram como
telas únicas projetadas em objetos tridimensionais. Além do que Regina Graz, como
integrante do grupo modernista paulista, teve seus trabalhos muitas vezes equiparados às
produções artísticas deste grupo, expondo tanto no Pavilhão Modernista de Olívia Guedes
Penteado (Ilustração 4), quanto na primeira Casa Modernista de Gregori Warchavchik
(Ilustração 40).
É preciso mencionar que muitos trabalhos têxteis realizados por Regina Graz sem
que estivesse em parceria com seu marido, podiam ser figurativos. Além de flores alguns
deles traziam motivos indígenas, tema de especial interesse da artista. Em um anúncio
publicitário de 1938 Regina se denomina “artista-decoradora” e seus tapetes como trabalhos
artísticos. Ao mencionar a relação com a arte indígena tem-se uma nota que esclarece que
“sendo os motivos do desenho indígena, as cores devem ser as que usavam nossos índios,
196

LEIRNER, Sheila. Contribuição que se prende ao passado. Jornal O Estado de São Paulo, São Paulo, 29out., 1980.
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vermelho vivo, amarelo e azul-preto, que correspondiam aos recursos naturais de que
dispunham: o urucum, a tabatinga, o genipapo”197.

Ilustração 106: Regina Graz, peças em tapeçaria executadas pela artista nos anos 20-30.
Ilustração 107: Regina Graz, tapete mural e decorativo com motivos indígenas, 1939198.

Além do aspecto artesanal que é muito valorizado nas salas de estar de Mario da
Cunha Bueno é interessante também mencionar certo resguardo visual que aparece nestes
interiores. Desde meados dos anos vinte a iluminação natural dos ambientes era vista como
benéfica à saúde “onde não penetra o sol, entra o médico”199 e aliada da boa higiene. Desta
maneira procurava-se favorecer a entrada de luz por toda as áreas da casa. Este é um recurso
muito utilizado por John Graz nesta casa. Porém ele trata a luz não só como um elemento
necessário à construção, como também como um elemento decorativo que faz parte da
composição. Esta sala também parece voltar-se para si mesmo, uma vez que as portas de ferro
envidraçadas, os vidros decorados e as cortinas filtram a luz solar, não permitem uma visão
direta da área externa. A luz que incide sobre este ambiente é filtrada pelos motivos
geométricos e isto serve para acentuar o efeito plástico pretendido pelo artista.
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Tapete Mural Decorativo. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, ano VII, n. 177, p.16 [anúncio publicitário]
Idem
_______. O vidro como material de construção. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, ano IV, n. 25, maio 1926,
p. 29.
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Nos ambientes modernos difunde-se o uso de vitrais coloridos. Eles servem para
criar um clima de cenário, através de diferentes texturas de vidro que, combinadas aos
caixilhos, constroem imagens coloridas e produzem diferentes refrações de luz. Os vitrais
permitem uma farta iluminação, além de às vezes ocultarem discretamente espaços não tão
nobres. O vitral projetado por John Graz para esta sala de Cunha Bueno parece estar situado
em uma das laterais da casa para provavelmente ocultar a passagem lateral onde ficava o
jardim e a garagem (Ilustração 106). Nele observam-se texturas obtidas com o uso de
diferentes qualidades de vidros com distintas opacidades e cores. A composição assimétrica
lembra também as pinturas cubistas, pelo ritmo e composição dos círculos e retângulos.

Assim como John Graz alguns artistas plásticos modernistas também atuaram no
segmento das artes decorativas. Dentre eles Antônio Gomide, seu cunhado. Além de afrescos
para residências, técnica que desenvolveu em Toulouse (com o muralista Marcel Lenoir),
Gomide assinou cartões para vitrais de igrejas e outras construções civis, dentre elas um vitral
ornamental para o Parque de Exposições da Água Branca. Em seus estudos da década de 30
(Ilustração 108) Gomide pensa nos vitrais como paisagens tropicais, repleta de cores e
animais (cavalos, peixes e aves). Já nos vitrai do Portão da Água Branca (São Paulo) “ressalta
a figura do índio, do caçador, em linhas esquemáticas e de um colorido forte”200

Ilustração 108: Antonio Gomide, estudos para vitral, dec.1930201.

Nos anos vinte e mais especificamente nos anos trinta os temas utilizados para os
vitrais eram variados, embora houvesse neste período uma preferência pela fauna e flora
200
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VERNASCHI, Elvira. Antonio Gomide: quatro décadas de modernidade. São Paulo: Dan Galeria, 2001,
p. 11
Idem, 2001, p. 49.
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brasileira - mostrando plantas, flores e animais – e por motivos nacionais como índios e
personagens históricos. John Graz dava preferência aos desenhos geométricos e abstratos
(observados na Ilustração 110), pela facilidade de colocá-los em qualquer lugar, embora
também tenha trabalhado em cima de imagens figurativas, como é o caso de outro vitral que
fez para esta residência, com o tema de animais marinhos (Ilustração 111). Não se sabe para
qual ambiente este vitral foi projetado, provavelmente para um banheiro, porque ele refere-se
ao fundo do mar com ondas e animais estilizados, que se assemelham a focas, entrecortados
por figuras geométricas. Estes dois vitrais apresentam o mesmo tratamento pictórico baseado
na geometria e na justaposição de formas e figuras estilizadas.

Ilustração 109: John Graz, detalhe da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos 20.
Ilustração 110: John Graz, vitral da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos 20.

No Brasil a prática de inserir vitrais nos projetos residenciais já estava consolidada
antes mesmo de John Graz atuar como arquiteto de interiores. Porém com ele surge a
oportunidade de se encomendar ao próprio arquiteto-artista a criação destes, cujos motivos
deveriam estar relacionados com o restante da decoração, complementando-a e não
simplesmente ornamentando-a. Este tipo de serviço foi encomendado à firma Conrado

133

Sorgenicht Filho202, um nome importante da arte de vitral em São Paulo, responsável por
obras de grande vulto na cidade.

Ilustração 111: John Graz, vitral para residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos vinte.

Durante sua estada na Europa, entre os anos de 1916-19, John Graz foi convidado a
decorar com vitrais a “Igreja Dês Eaux Vives” em Genebra. Segundo consta na documentação
fotográfica do artista, foram quatro os painéis que o artista realizou para esta igreja
(Ilustrações 112-113-114). Estes trabalhos apresentavam uma preocupação maior com o
aspecto figurativo e realista das imagens, pois retratavam temas bíblicos que serviriam a fins
religiosos. No entanto o tratamento dado a estas imagens já apresenta certa simplificação e
estilização, cujos planos já não obedecem às regras clássicas de representação. Estes trabalhos
são bem diferentes dos que realizou para Cunha Bueno anos depois quando o Cubismo e o Art
Déco já influenciavam diretamente as muitas manifestações artísticas e as produções do
artista.
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Descendente de alemães, a família chegou ao Brasil em 1888, fundando a empresa Conrado Vitrais e
Cristais. Responsáveis por obras de grande vulto em São Paulo, tais como a Catedral da Sé, a Faculdade de
Direito do Largo São Francisco, o teatro Municipal, entre outras.
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Ilustração 112 – 113 - 114: John Graz, vitrais para a Igreja Dês Eaux Vives em Genebra, c.1916-1919203.

Ainda em relação à iluminação da sala de estar de Cunha Bueno não se pode deixar
de mencionar a presença da grande luminária que parece percorrer sem interrupções os tetos
dos ambientes, numa tentativa de reaproximar e interligar estes espaços. Ela é composta de
chapas retangulares de vidros leitosos suspensa por elementos metálicos. Nos locais de maior
concentração do mobiliário optou-se por diferentes terminações, para que a luz pudesse se
dirigir de forma mais intensa nestes espaços.

203

Fotos tiradas por John Graz, pertencentes ao acervo do Instituto John Graz.
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3.6.5

Sala de Jantar

Ilustração 115: John Gaz, decoração da Sala de Jantar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte204.

204

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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A sala de Jantar de Mario da Cunha Bueno não difere muito de outras projetadas por
John Graz, dentre elas a sala de Leme da Fonseca. Pelo menos no que se refere ao mobiliário.
Tem-se no centro da sala uma mesa de madeira escura retangular para seis pessoas, de cantos
arrredondados, com duas pernas também retangulares nas laterais. As cadeiras também de
madeira escura são quadradas com alguns cantos arredondados e revestidas com tecido
aveludado liso. Abaixo destes móveis tem-se um tapete retangular com desenhos geométricos
- na sala de Cunha Bueno este é de retângulos em diferentes tonalidades e na de Leme da
Fonseca ele é listrado. Devido a estas semelhanças formais pode-se supor que estes dois
ambientes foram criados no mesmo período.

Ilustração 116: John Graz, detalhes da Sala de Jantar de Leme da Fonseca, c.1925.
Ilustração 117: John Graz, detalhes da Sala de Jantar de Mario da Cunha Bueno, finais dos anos vinte.

No entanto a sala de Cunha Bueno aparenta maior suntuosidade, pois além de
possuir mais mobiliário – um buffet e uns móveis menores de apoio – optou por elementos
decorativos mais sofisticados, isto pode ser visto na escolha da luminária, no tema retratado
da pintura sobre o buffet, ou mesmo no relevo (listrado) das paredes.
A luminária apresenta o mesmo desenho da que está na sala de estar (Ilustrações
118-119), ou seja, três vidros leitosos sobrepostos suspensos e unidos por elementos
metálicos. Segundo artigo do ano de 1943205 os “modernos aparelhos de iluminação”
aplicavam o vidro leitoso não só para proteger a vista da intensidade das lâmpadas elétricas,
mas também como opção criativa para se produzir aparelhos de formatos variados. Os
205

________. Modernos aparelhos de iluminação. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, ano XXI, n. 228, maio
1943, p.31.
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projetos das luminárias de Cunha Bueno lembram as propostas denominadas “criativas” deste
artigo, escrito cerca de dez depois da construção desta casa (isso se as datas das fotos de John
Graz forem consideradas corretas). Estas luminárias parecem esculturas suspensas onde
formas retangulares ou quadradas de vidro e metal compõem um cenário “futurista” cuja
leveza parece “brincar” com as leis da gravidade.

Ilustração 118: John Graz, detalhe da luminária da Sala de Estar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais
dos anos vinte.
Ilustração 119: John Graz, detalhe da luminária da Sala de Jantar da residência de Mario da Cunha Bueno,
finais dos anos vinte.

Ilustração 120: Opções de luminárias “criativas” com vidros leitosos206.

Não basta enriquecer uma parede de mármores caros para fazê-la realçar; é preciso que o material rico
encontre ambiente propício para se destacar. Faz-se entre nós lastimável confusão entre acabamento,

206

Idem.
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arquitetura e qualidade de material, confusão naquilo que se chama simplicidade, confusão no que
representa a obra do arquiteto e obra do artífice que apenas executa207.

Esta declaração escrita em 1939 mostra a preocupação dos projetistas quanto à superabundância de materiais caros e desnecessários numa obra, a fim de torná-la apenas bonita:
“para quê obra de arte, se o povo não a entende e prefere o bonitinho e o exuberante?”208 O
autor cita o Cine Plaza no Rio de Janeiro - “um exemplo de obra sem arquiteto ou com mau
arquiteto, constituída, porém com a preocupação de bom acabamento209”- para ilustrar que o
mais importante numa construção é seu projeto, que inclui desde as questões estruturais até
as ornamentais, sendo que essas últimas, quando usadas sem critério, tornam-se sinônimo de
mau gosto que caracterizam o nouveau riche.
John Graz fazia questão de se utilizar de bons materiais, difíceis até de serem
encontrados no Brasil ou produzidos em larga escala, como os tubos de metal cromado, as
chapas de madeiras laminadas - algumas madeiras raras como a africana macassá – os tecidos
importados, os couros de animais, etc. Muitos móveis procuravam valorizar mais o material
em que eram produzidos do que propriamente seus formatos - um exemplo disso pode ser
visto nesta mesa de jantar de Cunha Bueno onde, apesar da simplicidade do projeto, é um
móvel luxuoso que apresenta os veios da madeira valorizados pelo acabamento brilhante que
é aplicado sobre ela.

Do ponto de vista estético, ele sempre apresentava propostas inovadoras. Tecnicamente suas soluções
eram sempre as mais apropriadas. Ou seja, a arte e engenharia eram entendidas como uma unidade – o
que vem a ser a melhor definição para design.210

Porém, mais do que dar atenção ao acabamento e feitio de cada peça que era inserida
no ambiente, aplicando seus conhecimentos técnicos para isto, John Graz pensava nessas
peças como fundamentais no projeto global de arquitetura.
Este propósito de unificar os elementos para que façam parte de um projeto global
pode ser comprovado também neste ambiente. A luminária ocupa uma posição de destaque na
207
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Idem, fev. 1939, p. 43.
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John Graz. Revista Projeto Design, São Paulo, set.1996, p. 89. [artigo escrito quando houve a recriação de
luminárias desenhadas por John graz pela empresa “Radix Design”, sob a supervisão do curador do artista
Guinter Parschalk].
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sala e tem seu desenho repetido no relevo das paredes, onde listras horizontais
perpendiculares se sucedem num ritmo regular por toda a sala. Isso faz com que se tenha a
sensação de que é a própria luz da luminária que se projeta nas paredes. Cria-se com isso um
espaço amplo que tende à horizontalidade, com móveis baixos que contribuem para destacar
estas linhas.

A pintura que aparece sobre o buffet, também de autoria de John Graz, é muito
semelhante à que ele fez para Caio Prado (Ilustrações 121-122), pelo menos em relação ao
discurso pictórico: as figuras alongadas estão inseridas num equilibrado jogo de planos,
delimitados por tons e luzes diferentes, que conferem ao conjunto uma preocupação com a
estrutura espacial. Esta pintura também faz parte da pesquisa cubista defendida por artistas
como F. Leger (1881-1955). “Para ele (Leger), os objetos simbólico-emblemáticos da
civilização moderna são as engrenagens, as tubagens, as máquinas, os operários da fábrica:
sua finalidade é decorar, isto é, qualificar figurativamente o ambiente da vida com símbolos
do trabalho da mesma maneira que, antigamente, decorava-se a igreja com os símbolos da
fé”211.
Talvez este tenha sido o maior propósito de John Graz ao inserir suas pinturas nos
ambientes que projetava, de “qualificar figurativamente o ambiente da vida” com personagens
e situações que simbolizassem o cotidiano das pessoas. No caso específico desta sala, a
pintura, com figuras de homens e mulheres montados à cavalo, pode estar representando a
sociedade burguesa das primeiras décadas do século XX, onde o lazer tornava-se um
elemento essencial de distinção social (assim como a música na pintura da residência de Caio
Prado).
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ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992, p.309.
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Ilustração 121: John Graz, detalhe da pintura da Sala de Jantar da residência de Mario da Cunha Bueno, finais
dos anos vinte.
Ilustração 122: John Graz, detalhe da pintura do Quarto do Casal da residência de Caio Prado, c.1925.
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3.6.6

Sala de Banho

Ilustração 123: John Graz, decoração para Sala de Banho da residência de Mario da Cunha Bueno, finais dos
anos vinte212.

Assim como todos os ambientes das residências eram concebidos tendo em vista o
conforto do morador, o espaço reservado à toilette adquiriu importância especial no contexto
212

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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da casa. Nas primeiras décadas do século XX a higiene, o desporto e as atividades ao ar livre
passaram a ser indispensáveis à saúde, introduzindo novos hábitos e costumes na população
brasileira. O banheiro, além de servir a fins específicos de higiene, passou a ser visto como
uma ampla sala digna de uma decoração condizente com a estética adotada no restante da
casa, daí a denominação que se encontra dele como “sala de banho”.
Na sala de banho de Cunha Bueno a simplicidade formal das peças – dentre elas do
mobiliário, pia e banheira - contrastam com o luxo dos materiais empregados, que são
mármores, elementos metálicos, espelhos e vidros. Materiais que além de agregarem
qualidades estéticas às superfícies apresentam em comum característica de refletirem luz.
Nesta sala ocorre também um jogo interessante de espelhos que, colocados em paredes
opostas, dão impressão de que o espaço é infinito.
John Graz distribuiu as peças principais ao redor de três paredes - a parede da pia, a
da banheira e a do chuveiro. No entanto o ambiente não se apresenta fracionado e nem
delimitado pela colocação do mobiliário. Existe uma continuidade visual percebida nos
semelhantes revestimentos da parede e do chão, que fazem com que quase não se perceba o
limite onde se termina um e se começa outro. Até mesmo a pequena mesa de vidro e a
banqueta foram confeccionadas com materiais leves e transparentes para não obstruírem a
visão do todo. A banqueta é muito parecida com uma peça criada por Eileen Gray em 1927
(Ilustração 125), conhecida no período por suas peças de caráter funcional.
O local destinado ao banho (onde está o chuveiro) também é aberto e foi demarcado
apenas com uma estrutura metálica - de onde sai uma cortina - e com o rebaixamento do chão
(para escoar a água). Desta maneira a luz que vem das janelas penetra e reflete em todas as
superfícies, impedindo que seja um ambiente austero, mesmo que ele esteja quase que
inteiramente revestido com mármore escuro. Até mesmo a colocação de folhagens nos
pequenos vasos espalhados pela sala confirma esta tendência de trazer o elemento vida ao
ambiente. Pelo mesmo motivo John Graz inseriu na parede da banheira o que parece ser um
quadro feito sobre uma chapa de vidro com figuras estilizadas de animais (dois cervos em
movimento). A colocação de todas estas unidades também serve para confirmar a função
desta sala de banho que, apesar de ser íntima, pretende ser um local agradável para se
permanecer, com plantas, quadro, espelhos, móveis e tudo mais que poderia se encontrar
numa sala de estar.
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Ilustração 124: John Graz, banqueta da Sala de Banho da residência de mario da Cunha Bueno, finais dos anos
vinte.
Ilustração 125: Eileen Gray, mesa de metal cromado com tampo regulável de cristal, 1927213.

Esta clareza visual que personifica os projetos de John Graz não é comum a outros
arquitetos do período. Um exemplo disto é um banheiro construído quase no mesmo período,
em 1932, no Rio de Janeiro (Ilustração 124). Enquanto John Graz fez questão de dignificar
esta sala de banho sem esquecer da simplicidade, Edgar P. Viana214, um arquiteto adepto do
estilo neocolonial hispano-brasileiro (ou “estilo missões”), optou por um projeto elaborado,
porém com muitos detalhes decorativos.
Na sala de banho de Edgar Viana são encontrados mais elementos decorativos, todos
eles adornados, como por exemplo, os vitrôs, as cortinas e os revestimentos cerâmicos
recebem desenhos geométricos; o vão que separa o vaso sanitário do restante do ambiente
apresenta também um desenho geométrico escalonado que lembra as construções das
primeiras civilizações americanas. Não se sabe a cor deste ambiente, porém consta no artigo
que os aparelhos sanitários eram coloridos e contrastavam com os azulejos das paredes.
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www.espacio.co.uk/.../eileen_gray_table.jpg
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Ilustração 126: Banheiro da residência Dr. Gonzaga Junior, projetada pelo arquiteto Edgar P. Viana e pelos
engenheiros Freire & Sodré. Rio de Janeiro, 1932215.

Apesar da distribuição do mobiliário ser semelhante à da sala de banho de Cunha
Bueno – a pia, o vaso sanitário e a banheira estão dispostos em três paredes distintas – existe
uma clara separação entre os espaços que fez com que este cômodo pareça menor. Outro
recurso visual que John Graz utilizou em seu banheiro para ampliá-lo e que não aparece neste
local foi ter revestido somente metade da parede com pedra escura, deixando o restante com
pintura clara. Edgar Viana, ao contrário, colocou azulejos e cerâmicas em todas as superfícies,
do chão às paredes, o que de certa maneira deixou o ambiente mais carregado de informações
visuais e com uma aparência mais “pesada”.
É importante frisar a importância da escolha de um bom profissional para fotografar
o ambiente de modo a obter um registro de boa qualidade. Nesta foto John Graz escolheu
Hugo Zanella, cujo ângulo fotografado valorizou os aspectos decorativos e não utilitários do
ambiente, ou seja, não se vê a presença do vaso sanitário, do chuveiro e, mesmo a pia é vista
de lado, apesar de estar no primeiro plano. Já na fotografia para a revista “A Casa” - cuja
autoria não se tem registro - não se percebe este mesmo cuidado e a foto acaba se
assemelhando mais a um material publicitário para venda de produtos. Hugo Zanella, ao
contrário, consegue mostrar com o seu trabalho também a concepção do projeto, ou seja,
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como ele foi pensado e as intenções do arquiteto. O que não deixa de ser também um belo
material publicitário para o próprio arquiteto mostrar seus trabalhos.
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3.7

ALBERTO FERRABINO

Alberto Ferrabino, casado com Delfina Ferrabino, construiu sua residência na Rua
Estados Unidos n.1933, no Jardim América, em 1931, projetada pelo arquiteto Rino Levi216.
Alberto Ferrabino foi um próspero industrial paulista, dono da Fábrica de Tapetes Ita.

Ilustração 127: Residência Ferrabino, na Rua Estados Unidos 1933. Construída em 1931 e demolida em
1996217.
Tem-se registro nos primeiros exemplares da revista Acrópole - dos finais dos anos trinta
- que Graz realizou parcerias com alguns engenheiros-arquitetos. Ele era convidado por estes
profissionais para projetar alguns interiores das casas por eles projetadas. Isso ocorreu, por
exemplo, nesta residência de Ferrabino, em parceria com Rino Levi, numa residência do Guarujá
218

para a família Matarazzo - cujo projeto era de Giovanni C. Bianchi
Itápolis, projetada por Henrique E. Mindlin
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- e numa residência na Rua

.

Rino Levi foi pioneiro na introdução do racionalismo na arquitetura da cidade. Para ele a
arquitetura deveria buscar praticidade e economia, utilizando-se de linhas, volumes simples e
poucos elementos decorativos. Rino

Levi produziu um modernismo sem ruptura, que utilizava

técnica e ciência a serviço do bem-estar, seja ele o conforto térmico, acústico ou visual. Sua
216
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Rino Levi (1901-1965), brasileiro de formação européia dedicou sua vida profissional em busca de uma
arquitetura moderna adequada ao Brasil. Tornou-se um dos arquitetos-modelos de sua época.
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John Graz decorou esta residência em junho de 1939. (ver Revista Acrópole, São Paulo, jun. 1939, p. 35 a
37).
John Graz decorou esta residência da Rua Itápolis em dezembro de 1939. (ver Revista Acrópole, São Paulo,
dez. 1939).
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arquitetura procurava integrar-se à paisagem e buscava uma relação interior-exterior e uma
preocupação com o espaço urbano.

Depois de desenhar uma série de casas convencionais

destinadas à classe média Rino Levi projetou em 1931 esta residência de Ferrabino. Durante a
construção, esse projeto, com linhas retas e feições racionalistas, teve a fachada modificada pelo
220

proprietário, assustado com os desenhos “futuristas”

.

Recebeu então alguns elementos

decorativos tradicionais como arcos de voltas perfeitas e balaustradas.
Nesta residência John Graz projetou vários ambientes dentre eles a Sala de Estar, a Sala
de Jantar, a Sala de Visitas, a Saleta Íntima (Boudoir), o Hall e o Dormitório do Casal. Ele

encontrou soluções inovadoras para cada ambiente tendo sempre a preocupação de criar
ambientes sofisticados que não fossem só reconhecidos pelo requinte e pelo uso de materiais e
mobiliários diferenciados - móveis geralmente com volumes geométricos – como também
pela maneira racional e dinâmica com que o espaço deveria ser organizado.
Apesar dos ambientes terem sido projetados por John Graz levando em conta
aspectos do racionalismo, há neles uma forte referência ao estilo Art Déco. Assim como a
fachada desta residência - que teve que ser alterada para que o despojamento de suas linhas
não causasse estranheza às pessoas – supõe-se que John Graz tenha adotado uma decoração
mais glamourosa e exótica para amenizar a aparente simplicidade dos ambientes modernos.
Alguns autores costumam afirmar que o sucesso do Art Déco deve-se principalmente ao fato
que este estilo propunha renovar, sem provocar “desordem”.

“entre os elementos tradicionais do interior burguês com as suas salas comunicantes, os seus lambris,
lareiras, tapeçarias, o seu mobiliário confortável, e os motivos decorativos estilizados segundo o gosto
novo pela pureza e a simplicidade das linhas. É uma arte destinada a uma difusão comercial,
submetida às exigências de uma clientela entusiasmada com a novidade mas a quem repugnam os
extremismos da vanguarda” 221

É possível identificar características do Art Déco em muitos projetos de John Graz,
embora tenha que se ter cautela ao afirmar que ele tenha seguido somente esta corrente
estética, uma vez que tinha uma maneira própria de interpretar as diversas influências.
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3.7.1

Hall

Ilustração 128: John Graz, decoração do Hall da residência de Alberto Ferrabino, c.1931222.
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ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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De uma maneira geral o Hall representa a porta de entrada da casa. Reflete o gosto e
o estilo do proprietário, neste caso um próspero industrial preocupado talvez em mostrar seu
interesse pela nova estética industrial, que propunha ambientes mais simples com mobiliário
reto sem ornamentos. É mais provável que esta elite econômica, que compunha a clientela de
John Graz, estivesse mais preocupada em satisfazer a própria vaidade - encomendando
projetos que seriam pioneiros na cidade - do que tivessem consciência de que o estilo
moderno era a opção mais confortável e adequada ao momento. Mesmo porque os ambientes
criados por John Graz refletiam mais a unicidade do projeto e o caráter artesanal do que a
massificação proposta pela era industrial.
Nesta residência o hall já demonstra o caráter inovador e requintado do projeto, na
medida em que utiliza materiais luxuosos, obtidos por processos manuais – como a madeira e
o mármore, já muito utilizados no passado - e industriais – no caso o alumínio, empregado
ainda com certa cautela, em pequenos detalhes, nas decorações. De uma maneira geral este
hall é um ambiente amplo e sóbrio, com poucos ornamentos. Ele apresenta equilíbrio entre
claros e escuros, retas e curvas, verticais e horizontais, espaços cheios e vazios, o que resulta
numa harmoniosa organização espacial.
Este deve ser o local que separa a ala íntima da social, sendo a escada o elemento de
interligação entre essas áreas. Aparentemente a iluminação não é muito vasta e se resume num
vitrô horizontal no alto da escada e numa luminária de parede logo nos primeiros degraus da
mesma. Razão pela qual se deu preferência por paredes claras para que o ambiente não se
fechasse. Ele também parece ser maior porque possui um pé direito alto e o efeito de
verticalidade é valorizado com a presença das portas escuras espalhada em vários pontos do
recinto. As paredes claras contrastam com algumas peças escuras de madeira e pedra. Elas
parecem estar recortadas em diferentes planos e ângulos, ressaltados principalmente com o
desenho de linhas retas que surge no vão abaixo da escada.
São poucas as linhas curvas que aparecem neste espaço: o corrimão, as volutas dos
pés da mesa, a placa redonda pendurada na parede da entrada - que parece ser de bronze e tem
um rosto masculino em alto-relevo - e a própria estatueta feminina em cima da mesa. O
interessante foi o arquiteto escolher o metal como matéria-prima destes objetos, o que acabou
gerando uma aproximação visual entre eles. Apesar de serem a minoria, essas linhas quebram
a hegemonia das linhas retas, o que de certa maneira favorece dinamismo e movimento a
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composição. John Graz também conseguiu fornecer ritmo nos elementos iguais que se
repetem e que aparecem nos pés da mesa, no corrimão de metal da escada, nos degraus da
escada, nos retângulos do vitrô e do pavimento.
O destaque deste espaço fica por conta de uma mesa console localizada na área
central, que se torna o foco das atenções de quem penetra no espaço. O pavimento também
contribui para enfatizar este efeito, na medida a mesa foi colocada no meio de seu desenho de
retângulos concêntricos - obtidos com mármores de diferentes tonalidades. A própria mesa
parece transmitir mensagens que justificam as escolhas estilísticas do cliente e do arquiteto
para esta casa. Pode-se dizer, “à grosso modo”, que ela é uma “releitura” moderna de mesas
de estilos anteriores como o Barroco, ao apresentar pés em volutas e tampo de mármore.
Além do que, sobre ela tem-se uma estatueta nua feminina que também faz referências às
esculturas clássicas. Parece que o arquiteto quis com ela que a linguagem clássica fosse
submetida a um processo de estilização linear e as volutas um contraposto às linhas retas do
restante do ambiente. Desta maneira ele fez com que este ambiente resgatasse valores
estéticos do passado e ao mesmo tempo representasse uma nova possibilidade estilística.
A Ilustração 129 serve para comparar o hall de John Graz e o ambiente realizado para o
Pavilhão de Sévres de Renné Lalique para a Exposição de Artes Decorativas de 1925. Ela é
uma sala de jantar onde o destaque fica por conta de uma mesa retangular colocada bem no
centro da sala. No pavimento do chão retângulos concêntricos centralizam a mesa, assim
como aconteceu do hall de Ferrabino. A geometria aparece em todos os lados, dos lambris de
madeira que revestem as paredes e o teto, ao mobiliário baixo e quase reto. Apenas o lustre de
formato irregular parece contrastar com os demais elementos. Já no hall de Ferrabino, apesar
de grande parte dos elementos ser de inspiração geométrica, não existe a mesma rigidês
formal que este ambiente, principalmente porque este efeito foi amenizado pela presença das
formas orgânicas conseguidas com as linhas curvas. Os dois espaços são representativos das
qualidades decorativas em voga no momento, com amplas áreas para o visitante circular ao
redor e assimilar.
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Ilustração 129: Renné Lalique, Pavilhão de Sevres, Exposição de Artes Decorativas, Paris, 1925.
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3.7.2

Dormitório do Casal

Ilustração 130: John Graz decoração para o Quarto do Casal da residência de Alberto Ferrabino, c.1931223.
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ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 2 fotografias em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Fotos tiradas para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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A decoração escolhida para este ambiente é sóbria, marcada pela ausência de
decoração e pela simplicidade da composição. Apesar de períodos tão distantes é possível
relacionar este ambiente com as concepções estéticas das esculturas minimalistas de 1960, em
que numa composição tridimensional relativamente simples todos os elementos eram
baseados num formato quadrado, cúbico ou retangular. “As formas simples não são
complicadas por arranjos dinâmicos ou instáveis, tampouco se adiciona qualquer
ornamentação. São absolutamente abstratas. E bastante literais: os materiais não são
disfarçados ou manipulados para parecer algo que não são”224.
O ambiente é composto basicamente pelos elementos essenciais ao conforto de um
quarto: cama com cabeceira baixa, móveis acoplados à cama que cumprem a função de
criados-mudo, cortinas, tapetes e uma pintura atrás da cama. A cama e os móveis laterais a ela
parecem estar embutidos na parede para melhor aproveitamento do espaço – sendo que um
deles parece ser de alvenaria. A impressão que se tem é que tudo que era supérfluo foi
deixado de fora para que o ambiente pudesse conter apenas o essencial. O requinte é
fornecido pela madeira laqueada dos móveis e pelos tecidos que aparecem nas cortinas, nos
tapetes, na colcha e no carpete sob a cama, que fazem com que o ambiente se torne mais
acolhedor e confortável.
É nítido o equilíbrio obtido na correta distribuição dos pesos visuais, que mesmo
sendo opostos apresentam-se neste ambiente numa configuração homogênea. Com exceção da
cama, do pedestal onde ela está, do tapete no primeiro plano e das duas passadeiras colocadas
nos corredores laterais à cama, quase tudo neste espaço apresenta assimetria em relação ao
eixo vertical. Ou seja, a cama está centralizada em relação à parede, porém a pintura mural
que está atrás dela afeta esta sensação de equilíbrio por estar deslocado mais à sua direita; os
móveis acoplados a ela são assimétricos, de formatos, tamanhos e materiais diferentes; até
mesmo as passadeiras apresentam desenhos, cores e materiais semelhantes, porém não são
idênticas. Este deslocamento do olhar, com peso visual mais para o lado direito, ajuda a
quebrar de maneira interessante a monotonia dos projetos de organizações espaciais
tradicionais.
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A predominância das linhas horizontais e os poucos móveis conferem maior
amplitude ao ambiente. As paredes apresentam linhas paralelas horizontais, talvez em relevo,
que são interrompidas pelas linhas verticais dos tecidos das cortinas.
Apesar da aparente simplicidade do conjunto foram pensadas nesta composição
várias situações de contraste. O contraste mais nítido é o dos tons claros e escuros. Ele serve
dentre outras coisas, para ampliar o efeito de profundidade do espaço, na medida em que o
ambiente é predominantemente claro com maior concentração de escuros no meio da parede,
onde se percebe a presença de uma perspectiva linear cuja linha do horizonte coincide com a
cabeceira escura da cama. Em obras minimalistas o espectador é alertado por meio da forma,
das superfícies e do posicionamento dos objetos para as contingências do local e a
variabilidade da perspectiva.
John Graz fez questão de mostrar que a peça mais importante deste ambiente é a
cama de madeira escura, razão pela qual ele a colocou sobre um pedestal de carpete claro e
fez dela o local onde os eixos verticais e horizontais coincidisem. Um aspecto também curioso
é o fato de somente este móvel e seu pedestal apresentarem linhas curvas, sendo todos os
demais elementos retangulares ou quadrados.
Este quarto se assemelha muito ao que John Graz fez para Caio Prado,
provavelmente porque foram projetos realizados em datas próximas (talvez no início dos anos
trinta). Dentre as semelhanças estão a distribuição geral do mobiliário no quarto, o formato
baixo das camas, o fato delas estarem destacadas sobre pedestais e terem sido confeccionadas
com madeiras escuras laqueadas, além de possuírem dois móveis de apoios laterais às
cabeceiras. Além disso, uma grande pintura de John Graz aparece atrás das camas.
No projeto de Alberto Ferrabino parece que John Graz atingiu um grau maior de
estilização e sintetização no que diz respeito ao aspecto decorativo, ou seja, o quarto parece
um ambiente mais leve e menos rebuscado, talvez porque exista maior clareza e integração
entre os elementos. A melhor justificativa para isto talvez esteja no fato de John Graz ter tido
maior liberdade para criar para Alberto Ferrabino do que para Caio Prado. Isto porque para
Caio Prado foram poucos os ambientes oferecidos para John Graz decorar, além do que eram
locais mais íntimos, reinando no restante da casa outros estilos tradicionais. A imposição do
cliente talvez tivesse sido maior nesta casa, o que ocasionou em espaços tão díspares em
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relação às escolhas decorativas. Já para Alberto Ferrabino muitas das áreas sociais foram
decoradas por John Graz e nelas ele pode inserir mais sua marca pessoal, criando ambientes
dentro de uma só identidade visual. Analisando os projetos por este aspecto percebe-se o
quanto John Graz conseguia negociar com o cliente a melhor escolha decorativa, atendendo às
necessidades deles sem, no entanto, desviar-se de seus propósitos pessoais.

3.7.3

Pintura mural do Dormitório do Casal

Ilustração 131: John Graz, pintura mural do Quarto do Casal da residência de Alberto Ferrabino, c.1931.

Em quase todos os ambientes desta residência John Graz inseriu pinturas murais de
sua autoria. Algumas delas funcionavam como recursos expressivos para valorizar a
decoração, outras serviam como registros dos costumes da época e outras, como alguns
críticos costumam dizer, podia ser para satisfazer sua vocação latente de pintor. Contudo esta
é uma controvertida visão do artista que, na medida em que ele não precisava da pintura para
mostrar sua arte, pois ela estava em cada peça que fazia, em cada objeto que distribuía pelo
espaço com suas cores e formatos inusitados e, por enfim, na realização completa do projeto
arquitetônico.
A formação européia de John Graz influenciou para que ele aderisse à pintura mural
que, segundo consta, era realizada ainda com a técnica do afresco. Pelo fato dessas pinturas
acrescentarem novos elementos ao contexto de suas decorações, ao analisá-las deve-se
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considerá-las como obras independentes, que foram colocadas em locais devidamente
estudados pelo artista para que não pudessem ser removidas e assim fizessem parte efetiva do
espaço trabalhado. De certa maneira elas acabavam recriando a moradia urbana, conferindolhe uma sensação de conforto e intimidade e, em alguns casos servindo para mostrar a cultura
do morador.
A pintura mural sofreu importantes transformações no decorrer da história que
alteraram seu significado como componente integrante da arquitetura de interiores. Na era
Barroca ela era monumental e enriquecida com materiais nobres como mármores, ouros,
bronzes e espelhos, onde o menor detalhe decorativo apresentava-se coeso ao ambiente. Já no
estilo Rococó esta arte passou a integrar-se com as linhas do mobiliário, onde a leve profusão
da ornamentação e as linhas sinuosas criavam um espaço contínuo, um ambiente mais
agradável para se morar e menos representativo da aristocracia. No Segundo Império ocorreu
novamente um acúmulo e profusão da ornamentação que não deixavam espaço algum ao
vazio. “Ao amontoado dos motivos corresponde uma policromia brilhante e vistosa de
materiais que mistura os mármores aos pórfiros, ao ônix, aos mosaicos, ao bronze, aos
dourados, à prata, aos cristais, aos lambris incrustados de madeiras raras ou escurecidas como
ébano, às porcelanas pintadas e às lacas”225. Porém é no Art Nouveau que a característica de
acumulação cedeu lugar à síntese dos elementos decorativos, criando uma relação orgânica
entre o ornamento e a função do objeto. “A fusão e depois a estreita união do ornato com a
estrutura passam então por ondulações e torções que submetem o material, ferro, ferro
fundido, vidro ou pedra, ao seu objetivo”226.
John Graz trouxe em muitas de suas criações traços da influência do Art Nouveau.
Sob o imperativo da combinação entre arquitetura e ornamentação conseguiu construir um
traçado lírico e abstrato composto muitas vezes por um dinamismo de linhas assimétricas. A
estilização prevalecia sobre o naturalismo. A unidade formal que obtinha nos seus projetos
nascia da tensão entre os elementos estáveis e os elementos assimétricos, numa fusão perfeita
entre forma, ornamentação e estrutura. Conseguia assim nos seus projetos uma harmonia
estreita entre a expressão simbólica e a expressão prática da função. Ele pensava suas pinturas
murais com o mesmo cuidado com que tratava o restante dos componentes da decoração,
como portadoras de mensagens individuais que poderiam alterar o sentido que queria dar ao
225
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ambiente. Por isto ele fazia uso de uma gama diversificada de temas, como é o caso desta casa
de Alberto Ferrabino, onde o tema religiosos aparece no dormitório do casal, o clássico na
saleta íntima e na sala de jantar e o primitivo no boudoir.
No dormitório de casal a pintura é religiosa, pois ocupando quase o centro do quadro
aparece uma mãe trazendo ao colo seu filho, uma cena que remete a Nossa Senhora com seu
filho. Ao redor deles estão pastores e ovelhas numa paisagem pastoril. Ao invés de colocar
reis, John Graz opta por homens simples, pastores, ao lado de Nossa Senhora, enfatizando
assim o sentido familiar e peculiar da cena e, ao mesmo tempo, dando uma interpretação
bucólica ao tema religioso. A intenção do artista ao introduzir esta obra num quarto tão atual
talvez fosse a de mostrar a importância da vida familiar para o homem burguês, além de
esclarecer que os valore religiosos permanecem inalterados mesmo que as escolhas estéticas
se modifiquem. O tema da Natividade foi muito utilizado nas pinturas nos do Renascimento e
do Barroco, porém neste ambiente de Alberto Ferrabino a técnica não realista e o tratamento
pictórico não acadêmico servem para reforçar que o antigo pode se apresentar como atual se
for mesclado aos novos ingredientes modernos.
Neste quarto a pintura figurativa destaca-se em meio a um ambiente de poucos
móveis, que não possui estampas ou qualquer elemento figurativo que concorra com ela.
Talvez para John Graz um quadro ou uma pintura tivessem a função de introduzir no
ambiente abstrato de suas criações o elemento humano e traços de certo conservadorismo.
Suas paisagens rurais parecem introduzir o debate sobre os valores da vida ao ar livre e a
expansão industrial. De uma maneira sutil ele procura fazer relações entre temas
interpenetrantes como natureza e modernidade, evocando assim tendências correntes da vida
moderna onde a natureza se torna impregnada de associações contemporâneas.
O crítico de arte Émile Zola (Paris, 1840-1902), que foi o idealizador e princial
expoente do naturalismo227 na literatura moderna, disse em seus escritos que “pinturas
modernas requerem observadores modernos. Para ler uma pintura de modo adequado, o
observador deveria prestar atenção à maneira como foi pintada em vez de tentar tecer uma
história à sua volta.”228 Isto pode ser aplicar aos trabalhos de John Graz na medida em que
227
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suas pinturas eram lidas no início do século XX segundo um conteúdo narrativo moralizante,
pois ainda não havia ainda um modelo único ou preexistente de “observador moderno” e este,
ainda em formação, trazia um repertório visual calcado em crenças e valores do passado. John
Graz utilizava da pintura figurativa e naturalista para mostrar que talvez as leis da natureza
servissem para explicar o mundo e o inevitável condicionamento biológico e social a que o
homem estava sujeito.

Modernismo. A Pintura Francesa no século XIX. São Paulo: Cosac & Naify Edições Ltda, 1998.
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3.7.4

Sala de Jantar

Ilustração 132: John Graz, decoração da Sala de Jantar da residência de Alberto Ferrabino, c.1931229.

229

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 2 fotografia2 em preto e branco, sendo uma de 28,5cm x 22,5cm e outra de
21,5cm x 17 cm. Fotos tirada para John Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do
Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 133: John Graz, decoração da Sala de Jantar da residência de Alberto Ferrabino, c.1931230.
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ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 2 fotografias em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Fotos tiradas para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Este ambiente se apresenta com várias unidades decorativas: mobiliário composto
por uma mesa oval de madeira escura que comporta oito cadeiras da mesma madeira, forradas
com tecido liso de veludo (existem também algumas cadeiras sobressalentes dispostas à
esquerda da sala); um comprido buffet retangular de madeira com puxadores metálicos, que
ocupa quase toda a extensão de uma das paredes; luminárias de teto e duas arandelas fixadas a
uma das paredes; tapete e cortinas feitas com tecidos diferentes (um liso e outro listrado);
relevos no teto e pinturas nas paredes com motivos geométricos; um painel figurativo pintado
sobre a parede, ocupando grande da mesma.
A primeira impressão que se tem deste espaço é que existe um acúmulo de
informações visuais, pois os móveis são brilhantes e escuros, as paredes são adornadas com
diferentes pinturas - mesclando elementos figurativos e abstratos - o teto tem relevo
geométrico e comporta diferentes luminárias - cujos desenhos não se assemelham aos das
arandelas - e as cortinas de tecidos leves e claros estão emolduradas por outras cortinas de
tecidos escuros e pesados. Além do que, são percebidas diferentes superfícies que
apresentam-se lisas, aveludadas, brilhantes, em relevo ou de materiais como madeira, pedra e
metal.
Esta profusão de informações, no entanto, resulta em várias unidades que se
relacionam entre si sem deixarem de conservar características individuais e que imprimem um
novo estilo decorativo com muitas características do Art Déco.
Em 1925 Emile-Jacques Ruhlmann projetou uma Sala de Jantar que lembra muito a
de John Graz para Alberto Ferrabino. Jacques Ruhmann231 destacou-se como ebanista e
decorador com muito prestígio na França e foi célebre no Art Déco, construindo um estilo
próprio e inconfundível denominado “estilo Ruhmann”. A influência neoclássica se fez
presente em muito de seus projetos, assim como o uso de materiais nobres e luxuosos, como

231

Jacques-Emile Ruhlmann nasceu em Paris em 1879 e faleceu em 1933. Em 1910 iniciou carreira como
designer de mobiliário. Inicialmente sua produção recebia influência do Art Nouveau e do Arts and Crafts e
mais tarde da Werkstatte Wienner, experimentando formas modernas e incorporando influências egípcias e
do Cubismo. Em 1919 fundou com Pierre Laurent uma empresa especializada em Interior design. Ruhlmann
participou de vários pavilhões na Exposição de 1925, dentre eles o Pavilhão de um Colecionador, destinado
a uma classe mais abastada, uma vez que se acreditava que esta classe social estava mais predisposta a
experimentar novidades e tinha condições de comprar objetos caros, feitos artesanalmente e com materiais
nobres. Ruhlmann se destacou em outras áreas do design, não se limitando somente ao mobiliário, como por
exemplo ao design de interiores e produção de peças cerâmicas e de outros objetos decorativos como
luminárias.
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as madeiras exóticas que recebiam incrustações de marfim e outros materiais preciosos. São
características de seu mobiliário os pés altos e afunilados e a perfeição técnica - que
propiciava um design simples e permitia a valorização e combinação de diferentes materiais.
Com ele a elegância do design francês além de ter sido valorizada adaptou-se às necessidades
da vida contemporânea.

Ilustração 134: Jacques Emile Ruhlmann, Sala de Jantar, 1925.

Comparando o projeto de Ruhlmann de 1925 e o de John Graz para a residência de
Ferrabino de 1931 é possível perceber algumas semelhanças entre eles. No entanto é
interessante frisar que Ruhlmann exerceu mais a função de designer de mobiliário do que de
arquiteto de interiores. Razão pela qual se percebe que nesta sua Sala de Jantar não existe a
mesma unidade visual percebida na de Alberto Ferrabino. A impressão que se tem é de que os
objetos são para ele peças independentes que podem ser colocadas em qualquer lugar,
variando de acordo com as preferências do cliente. Isto não ocorre nos projetos de John Graz,
cujos elementos possuem linguagens expressivas próprias e ocupam um lugar específico no
espaço, fazendo assim parte de um projeto global de arquitetura, único e indissolúvel.
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Apesar disto é interessante tecer algumas comparações entre as duas propostas
construtivas. Em ambas o mobiliário é bem semelhante: as mesas e cadeiras estão destacadas
pelas madeiras escuras e brilhantes, sendo que as cadeiras possuem espaldares baixos e
recebem forração de tecido liso. Elas aparentam conforto devido ao formato côncavo das
costas. Nos tetos as luminárias de desenho inovador estão situadas no centro das mesas de
jantar, os tapetes retangulares foram colocados sob a mesa e, cortinas cobrem janelas situadas
em uma das paredes, onde se encontram também quadros e arandelas.
Os dois profissionais utilizam alguns elementos figurativos que fazem referência a
arte clássica. Enquanto Ruhlmann coloca em seu tapete um barrado cujo desenho se
assemelha aos frisos e as cerâmicas gregas, John Graz opta por uma pintura mural retratando
homens nus que pelo porte físico até lembram as esculturas dos homens gregos.
Neste ambiente John Graz insere um buffet retangular de linhas retas e desenho
assimétrico, cujo requinte técnico e material – uma combinação de madeira escura com
puxadores de metal - lembra um móvel semelhante desenhado por Ruhlmann no mesmo
período.

Ilustração 135: John Graz, móvel buffet da Sala de Jantar da residência de Alberto Ferrabino, c.1931.

Ilustração 136: Jacques Émille Ruhlmann, móvel buffet em ébano macassar, com aplicações de bronze, 1931.
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Nesses exemplos de mobiliários percebe-se que John Graz desenhou o buffet para
ser inserido nesta sala específica, basta observar o desenho de caneluras que existe em um dos
lados do móvel, que parece continuar pelas pregas verticais das cortinas; ou mesmo o detalhe
de uma prateleira na sua parte superior, que serve para destacar e delimitar a área da pintura
mural. O mesmo não pode ser dito a respeito do móvel de Ruhmann, que pelas linhas retas e
pelo design racional, pode ser mais facilmente colocado em qualquer ambiente moderno.
Nesta sala de jantar observa-se um jogo volumétrico de formas retangulares e de
curvas, em que predominam os ângulos retos. As linhas curvas aparecem no centro do
ambiente - onde está a luminária suspensa e a mesa oval - e na parede do móvel buffet – onde
estão as duas arandelas e a pintura mural com suas formas arredondadas.
Em alguns setores deste ambiente a ordem espacial tende para a formação de
unidades fechadas. Isto ocorre principalmente quando acontecem os contrastes entre os tons
claros e escuros e pode ser percebido na mesa escura sobre o tapete claro, na cortina clara
inserida dentro da cortina escura, na pintura mural emoldurada por duas peças retangulares de
mármore escuro e no buffet sobre o pedestal mais claro. Apesar desta sensação de fechamento
visual, em alguns momentos ocorre a continuidade linear. É o caso do desenho geométrico
que aparece no canto de uma das paredes e se estende ao teto, que por sua vez continua nas
luminárias. Analisando por este lado é interessante perceber como o artista manipula
diferentes superfícies e planos: a bidimensionalidade do desenho xadrez da parede se estende
ao teto que é de relevo, que por sua vez se une a tridimensionalidade das luminárias.
Neste ambiente os contrastes são muito visíveis e, como já foi mencionado, os
elementos claros e escuros se mesclam formando uma composição equilibrada. As fontes de
luz, no caso a cortina e as luminárias, dirigem o olhar para pontos específicos onde o artista
quer que seja o foco de atenção do espectador, que são a mesa com suas cadeiras e as pinturas
murais. Nessa composição as linhas verticais têm a função de quebrar a hegemonia das linhas
horizontais e estão presentes na luminária suspensa, nas cortina mais escuras e nas faixas de
mármore da parede que contornam as pinturas. Esses elementos também cumprem a função
de fornecer a sensação de que a sala é mais alta, uma vez que todo o mobiliário é baixo.
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A profundidade desta sala é obtida pelo emprego de luzes, sombras, brilhos e
texturas, que avançam ou recuam de modo a ressaltar determinadas áreas do ambiente. O
resultado é uma satisfatória articulação visual na integração e coerência formal dos elementos.
A claridade é de suma importância para este ambiente na medida em que parece trazer para
ele o mundo natural, que aparece sutilmente referenciado em alguns pontos, como o vaso de
flores que está sobre a mesa e a paisagem estilizada da pintura mural.
Nas obras de John Graz não existem limites de onde termina o artista plástico e
começa o designer, o decorador e o arquiteto, mesmo porque todo projeto baseia-se nos
mesmos princípios construtivos. Para John Graz o espaço da casa funcionava como uma
superfície do quadro que tem que apresentar uma perfeita integração visual entre os elementos
para satisfazer o espectador. Nesta sala é possível perceber isso na similaridade entre as linhas
de elementos dispares como é o caso das delgadas patas dos cavalos da pintura e das pernas
afuniladas das cadeiras da mesa de jantar. Aliás, esta linha sinuosa e elegante é uma das
marcas pessoais do artista que caracteriza seus trabalhos.

Ilustração 137: John Graz, detalhe da cadeira da Sala de Jantar de Alberto Ferrabino, c.1931.
Ilustração 138: John Graz, detalhe da pintura mural da Sala de Jantar de Alberto Ferrabino, c.1931.
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3.7.5

Pintura Mural (Sala de Jantar)

Ilustração 139: John Graz, detalhe da pintura mural da Sala de Jantar de Alberto Ferrabino, c.1931.

Na sala de jantar de Alberto Ferrabino John Graz a pintura parece remeter a arte
clássica pela postura e situação dos personagens: são homens nus e viris a cavalo no centro de
uma paisagem idealizada de árvores e animais (três cães farejadores). Representa uma cena de
caça onde um dos personagens carrega um arpão em uma das mãos e está pronto para atirar
em algum alvo; o outro olha atento para a cena, apresentando as mesmas características físicas
que ele. Nesta pintura é interessante perceber a relação que John Graz parece querer fazer
entre o ato de caçar e o ato de comer a caça, uma vez que este painel está localizado numa
sala onde serão servidas as refeições da família. Novamente utiliza-se nesta pintura do
tratamento pictórico cubista, onde os elementos figurativos do primeiro plano sobrepõem-se à
paisagem do fundo que é estilizada como se volumes geométricos que se interpenetram.
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A figura de cavalos serviu de tema às muitas criações do Art Déco, que faziam
alusão entre a velocidade do animal e a velocidade das máquinas, retratando com freqüência
estes animais com patas alongadas em movimentos graciosos, como se estivessem dançando.
Antes disso Edgar Degas (1834 – 1917) já havia percebido que este tema agradava a alta
burguesia, pois representava o instante “eterno” da fugacidade, captando um fragmento da
realidade. John Graz recorreu a esta temática em diversos momentos de sua vida com se ela
representasse um trabalho mais analítico em cima de uma forma.

Ilustração 140: John Graz, Grupo de cavalos e pássaros, óleo s/ tela, 1973.

Rauol Dufy (1877-1953) conhecido pelas atividades que exerceu, sobretudo na área
de têxtil232, e por sua parceria com o estilista Paul Poiret na Exposição de Artes Decorativas
de 1925, também foi um admirador do tema cavalos e regatas. Em muitos de seus trabalhos o
tratamento pictórico lembra o dado por John Graz em suas pinturas.

Na Ilustração 141 tem-se somente a figura de um cavaleiro num fundo azul. Nesta
tela as imagens estilizadas não permitem identificar suas particularidades, notando mais uma
preocupação do artista em reduzir tudo a sólidos geométricos. Para Rauol Duy o desenho e a
cor eram meios independentes de representação, razão pela qual seus traços ágeis se

232

Rauol Dufy trabalhou como artista-decorador para Paul Poiret (1909-1924) e para a casa Bianchini-Ferier
(1910-1928), fazendo projetos em aquarela e guache para tecidos. Chegou a expor seus tecidos no Salon dês
Artistes Décorateurs de 1921, destacando-se na área de tapeçaria déco.
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sobrepunham aos campos coloridos e não serviam para descrever os objetos e sim para
destacá-los. Já na pintura de John Graz (Ilustração 139) os cavalos e os personagens, apesar
de estarem de costas e de lado para o espectador, já trazem contornos e volumes mais
definidos, com focos luminosos que marcam a invisível fronteira entre as zonas de sombra e
luz. Em sua tela a profundidade garantida pela claridade que vem dos volumes delimita figura
e fundo.

Ilustração 141: Rauol Dufy, O Cavaleiro búlgaro, 1913. óleo s/tela, 66 x 81 cm. Museu de Arte Moderna, Paris.

Curiosamente existiam esculturas do gênero clássico, dentre elas um cavalo,
colocadas na área externa da residência de Alberto Ferrabino, em volta da piscina. Apesar da
precariedade do registro que se tem (Ilustração 142), elas parecem estar em frente de um
muro, integradas às folhagens e ao jardim. Estas esculturas parecem fazer referência a arte
clássica e acadêmica, o que de certa forma representava uma posição contrária ao que seria
visto na decoração interna desta residência.
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Ilustração 142: Esculturas em volta da piscina da residência de Alberto Ferrabino, c.1931233.
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BOTELHO, Candida Arruda. John Graz, vida e obra. São Paulo: Editora Terra, 1996. [with the compliments
of Swiss Bank Corporation]. P. 56.
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3.7.6

Ambiente: Saleta Íntima (Boudoir)

Ilustração 143: John Graz, decoração da Saleta Íntima da residência de Alberto Ferrabino, c. 1931234.

234

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 144: John Graz, decoração da Saleta Íntima da residência de Alberto Ferrabino, c. 1931235.
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ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Assim como as outras decorações desta casa, John Graz abusou neste ambiente dos
efeitos de uma ornamentação baseada no luxo e na riqueza de informações visuais. O que
chama mais a atenção desta sala é a falta de espaços vazios, pois em todas as superfícies são
agregados valores estéticos diferenciados.
John Graz compôs este ambiente com os seguintes elementos: três poltronas
quadradas - de madeiras escuras com incrustações de metal e almofadas de tecido liso
aveludado - um sofá embutido num mobiliário de madeira - com as mesmas características
das poltronas e acoplado a um pequeno móvel de apoio com prateleiras de vidro – uma
pequena mesa de centro redonda - também composta de madeira, vidro e elementos metálicos
- um espelho vertical retangular embutido num nicho de mármore escuro texturizado, um
grande tapete que percorre quase toda a extensão da sala contendo desenhos geométricos e,
quatro luminárias, sendo uma delas de teto, uma de mesa e duas de parede. È um espaço onde
os móveis integram-se à parede e esta, por sua vez, submete-se ao mobiliário.
Cada peça que compõe esta sala segrega-se por sua vez em outras unidades
independentes, o que de certa maneira dificulta a pregnância formal, na medida em que cada
peça isoladamente apresenta díspares elementos compositivos. Apesar disso existe um
equilíbrio visual que dá unidade ao conjunto e é obtido principalmente com as semelhanças
entre as unidades, tais como as formas circulares e retangulares, o uso de texturas nas
diferentes superfícies e os materiais brilhantes, tais como espelho, vidro, alumínio.
Neste espaço existem muitas linhas recortadas formando degraus. Elas aparecem no
desenho da textura da parede, no mobiliário de madeira (principalmente quando este está
encostado à parede), nos estofamentos das poltronas e do sofá, nos vidros sobrepostos que
aparecem na mesa de centro e na luminária do teto e, de maneira mais sutil, no leve
rebaixamento de gesso do teto. Essa decoração em degraus é uma característica do
vocabulário Art Déco e provém da arquitetura das civilizações primitivas da América
(Ilustração 145), constituindo um jogo volumétrico de prismas retangulares que criam efeitos
de ascensão e de crescimento. Esta linguagem geométrica adotada por John Graz também
pode estar fazendo referência às pinturas tribais (Ilustrações 146-147), pois nelas ocorrem
simplificações e estilizações dos elementos da natureza que tendem a uma geometrização. Nas
suas exuberantes decorações aparecem figuras estilizadas de pessoas e animais mesclados aos
motivos geométricos e às formas em ziguezagues. A arte primitiva foi muito apreciada pelos
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artistas de vanguarda por possui um caráter artístico puro, imune de todo compromisso com a
cultura e com as regras tradicionais de representação.

Ilustração 145: Templo mexicano construído em degraus 236.

Ilustração 146: Desenhos utilizados como decoração pelos do Peru, México e Equador237.

Ilustração 147: Madeiras esculpidas com motivos indígenas de tribos do Brasil e da Guianas238.

Logo que Regina Graz Gomide chegou ao Brasil, depois de seus estudos em
Genebra, realizou pesquisas sobre a tecelagem indígena do Alto Amazonas (c.1923) criando
algumas tapeçarias com estes motivos (Ilustração 107). O tapete que aparece nesta sala de
Alberto Ferrabino também parece referir-se a este tema. Ele também parece repetir o mesmo
desenho geométrico de linhas retas e formas quadradas que caracteriza todo o mobiliário da
236
237
238

HAGENEY Wolfagang. Ethnografic. Roma, Itália: Edition Belveder Co. Ltda, 1987
Idem
STOLPE, Hjalmar Amazon Indian Designs from Brazilian and Guianan Wood Carvings. New York: Dover
Publications, Inc., 1974.
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sala. Desta maneira o tapete confirma uma mesma linguagem visual além de interligar as
unidades entre si, imprimindo uma idéia de unidade ao conjunto.

Ilustração 148: Regina Graz, detalhe do tapete da Saleta Íntima da residência de Alberto Ferrabino, c. 1931.

No vocabulário do Art Déco aparecem com freqüência os motivos geométricos
indígenas que repetidos criam ritmo e produzem sensação de movimento. Este vocabulário
torna-se típico do design industrial, pela facilidade com que pode ser reproduzido. Muitos
designers do Art Déco adotaram também este motivo para ornamentar os diferentes objetos
que produziam porém mais interessados no caráter exótico do tema.

Ilustração 149: René Gabriel, pintura em papel, 1925.

Em um dos dormitórios do Rockefeller Center239, decorado pelo designer americano
Eugene Schoen (1880-1957) no início dos anos 30, aparece este tipo de decoração na
tapeçaria que recobre as paredes do ambiente. Eugene Schoen, pioneiro em exibir seus móveis

239

O Rockefeller Center é um complexo de 19 edifícios comerciais, localizada na cidade americana de Nova
Iorque. Uma parte do complexo, incluíndo o GE Building, o edifício mais alto do complexo, foi construída
nas décadas de 1930 e 1940, sendo que na década de 1960, foram construídos outros modernos edifícios,
que também fazem parte do Rockefeller Center. Ele tornou-se o símbolo da estética do Art Déco.
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na conceituada loja de departamentos Macy’s de Nova York, produziu em carreira um
mobiliário de caráter funcional, caracterizado pelo uso de madeiras lisas sem entalhes que se
adaptava à produção industrial, embora seu design sempre mantivesse o caráter artesanal.

Ilustração 150: Eugene Schoen, decoração do Dormitório do Rockefeller Center, início dos anos 30.
Ilustração 151: Eugene Schoen, mobiliário, anos 30.

O desenho que aparece nas paredes do dormitório do Rockefeller Center é de linhas
retas escalonadas semelhantes às que estão na saleta de Alberto Ferrabino. Com exceção deste
elemento decorativo e das similaridades entre alguns móveis, quase nada neste dormitório
lembra o projeto de John Graz. Nele a aparência é mais “carregada” e não há uma distribuição
harmoniosa do mobiliário, que parece estar apenas decorando o ambiente e não interagindo
com ele. Já no projeto de John Graz isto não ocorre, pois os muitos contrastes existentes criam
diferentes tensões espaciais que dinamizam o espaço, tornando-o mais interessante e aberto a
várias interpretações.

Esta saleta de Alberto Ferrabino foi fotografada de dois ângulos diferentes. Em uma
das fotos tem-se uma visão panorâmica de todo o ambiente e na outra, apenas um dos cantos é
mostrado, sobressaindo mais os elementos decorativos como o tapete e a mesinha que estão
no primeiro plano. Analisando a fotografia que mostra a visão mais ampliada do ambiente
tem-se a impressão que uma linha imaginária atravessa os elementos centrais - luminária,
espelho, mesa de centro – dividindo o espaço no eixo vertical em duas partes simétricas. No
sentido horizontal também parece haver uma divisão que delimita as áreas claras da parede
texturizada com as áreas escuras do mobiliário. A linha divisória se daria com o móvel que
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está encostado na parede. Nessa composição parece haver um maior peso visual no lado
esquerdo da imagem onde se tem uma maior concentração de móveis, além deles
apresentarem maiores dimensões.
Nesta saleta é possível perceber a estratégia utilizada por John Graz para controlar a
composição visual, através do uso de muitos contrastes formais: os elementos quadrados e
retangulares contrastam com os elementos redondos, assim como as linhas verticais com as
horizontais, as superfícies polidas com as texturizadas e mesmo as tonalidades claras com as
escuras. A austeridade das linhas retas e das arestas é amenizada pela presença de alguns
elementos redondos, como o lustre, que é o centro da composição e que ilumina a mesa
também redonda. O fotógrafo consegue ainda criar nesta foto um efeito de duplicação das
formas redondas quando captura nas imagens refletidas dos espelhos novamente as luminárias
redondas que estão no teto e no móvel lateral ao sofá. Além disso, ele destaca a presença da
mesinha central ao acentuar o brilho que reflete dela quando a luz incide sobre ela.
.As luminárias que aparecem neste ambiente lembram muito às produzidas nos anos
vinte pelos artistas do Art Déco. Os trabalhos em vidro no Art Déco não se limitaram a
pequenos ornamentos, como estatuetas, jarros, embalagens de perfumes, ou peças de
joalheria, embora elas tivessem bastante destaque no período. Novas técnicas e usos para o
vidro surgiram neste período, sendo ele usado fosco, simples, liso, espelhado, ou trabalhado
de diversos formatos, adquirindo diferentes utilidades. Este tipo de trabalho foi de
fundamental importância nos grandes projetos arquitetônicos da época, uma vez que o talento
dos designers era notado, não só pelas formas arrojadas que produziam, como também pela
integração dos objetos e do mobiliário com o espaço arquitetônico. Dessa maneira esses
designers puderam produzir peças mais condizente com as necessidades e com o poder
aquisitivo dos clientes.
No Art Déco surge na iluminação o “acromatismo”, ou seja, um número ilimitado de
nuances obtidas através dos efeitos esculturais da iluminação artificial. Amplia-se a gama de
materiais empregados, onde o bronze, muito utilizado no Art Nouveau, cede lugar aos metais
pintados, ao alabastro, ao mármore, às superfícies laqueadas e espelhadas. A inspiração passa
a ser principalmente das pirâmides pré-colombianas de Chichen Itza e Tikal. Mesmo a figura
feminina, que era a temática do Art Nouveau, passa por uma metamorfose e se transforma
numa mulher de ação, em poses atléticas, dançando jazz e movendo-se rapidamente.
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Porém a principal diferença entre as luminárias do Art Nouveau e as do Art Déco está
na intenção com que elas eram produzidas. Até os anos de 1900 os designers pretendiam que
a luminária fosse apenas mais um objeto, no meio de tantos outros que eram distribuídos pelo
ambiente. Porém nos anos vinte a iluminação passou a interagir e a fazer parte dos interiores
modernos, sendo usada de modo a criar situações específicas e passando a ser importante por
seu caráter funcional. A iluminação indireta foi a grande conquista deste período, uma vez
que a atenção do observador não deveria ser somente para a luminária em si e sim para o
ambiente. Ainda era possível encontrar iluminações diretas ou que mesclassem iluminação
direta e indireta. A iluminação tornou-se elemento essencial da arquitetura e assim como os
demais itens passou a fazer parte de grandes exposições e salões especializados neste
segmento, como também passou a ser tema de revistas internacionais240 e nacionais. A
preocupação com a fotometria, com os ângulos de reflexão da luz, com os seus coeficientes de
transmissão e os pontos de vista ópticos, fizeram com que surgisse a figura do engenheiro
elétrico especialista em iluminação, que passaria a auxiliar o arquiteto nos projetos
arquitetônicos, fornecendo-lhe as funções técnicas da luz. Desta maneira o ambiente reuniria
as considerações físicas, psicológicas e artísticas da luz.
John Graz utilizou com freqüência do recurso expressivo da luz para valorizar os seus
projetos, criando às vezes verdadeiros cenários de filmes americanos. Pelo requinte e
exotismo deste boudoir de Alberto Ferrabino pode-se imaginá-lo como um destes ambientes.
Para tanto a iluminação escolhida não foi muito intensa e localizou-se em pontos específicos.
A iluminação proveniente da luz elétrica foi resultante da soma entre as luminárias do teto, do
abat-jour redondo ao lado do sofá e das arandelas de parede. Pela claridade que se observa na
foto é provável que esta sala também recebesse uma iluminação natural de uma janela
localizada à direita da foto. Em todas as luzes artificiais foram usados vidros leitosos, ora
lisos, ora trabalhados, cujos formatos simples, porém requintados, lembravam muito os
produzidos pelos designers europeus dos anos vinte.

240

Em Paris ocorre em 1928 a publicação da “Revista Lux”, uma importante revista especializada só em
assuntos de iluminação. Em São Paulo eram comuns os artigos publicados nas revistas destinados a
engenheiros e construtores, fornecendo-lhes dados sobre a correta utilização das luzes artificiais nas
residências, casas de espetáculo, cinemas, clubes e lojas.
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Ilustração 152: John Graz detalhe da luminária de mesa da Sala Íntima da residência de Alberto Ferrabino, c.
1931.
Ilustração 153: Luminária de mesa de origem francesa (autor desconhecido) produzida nos anos 20.

Ilustração 154: Eugene Printz241, luminária de teto produzida para o “Salon d’Automne”de 1928. Foi
desenhada para o Living-room da princesa de Auvergene. Feita em vidro com detalhes em metal.
Ilustração 155: John Graz, luminária de teto (de vidro e metal) da Sala Íntima da residência de Alberto
Ferrabino, c. 1931242.

241

242

Eugene Printz (França, 1889-1949) trabalhou também como designer de mobiliário expondo na Exposição de
Artes Decorativas de 1925.
ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 16 cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo. [atrás desta foto
menciona-se o nome do Cel. Francisco de Andrade Coutinho como o provável cliente, embora no restante
do material fotográfico este nome não apareça].
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3.7.7

Sala de Estar

Ilustração 156: John Graz, decoração da Sala de Visitas da residência de Alberto Ferrabino, c.1931243.

243

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 2 fotografias em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Fotos tiradas para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Esta sala difere-se das demais projetadas por John Graz para Alberto Ferrabino por
ter uma aparência mais simples. Não fica claro a função dela na casa, se seria realmente um
local destinado ao convívio social ou um ambiente mais íntimo, quem sabe um quarto. O que
se observa é que esta saleta destina-se a poucas pessoas devido às escassas acomodações,
Pode ser até que se destinasse a atividades caseiras como ler (existem alguns livro sobre a
mesinha de centro e a estante).
É um ambiente onde predominam os tons claros, apesar do chão e do mobiliário ser
de madeira escura. Como em todos os ambientes criados por John Graz o dinamismo de seus
projetos encontra-se no uso dos muitos contrastes: os ângulos retos se contrapõem às linhas
curvas, os quadrados e retângulos aos círculos e ovais, as linhas verticais às linhas horizontais.
Não são muitas as unidades que compõem este ambiente: tem-se um sofá, que pode
até ser uma cama caso este ambiente seja um quarto; um móvel baixo de apoio acoplado a ele;
uma poltrona arredondada de rodinha, forrada com o mesmo tecido do sofá; um armário
embutido estreito com duas portas e prateleiras de madeira escura; e uma mesinha da mesma
madeira do restante do mobiliário no centro da sala. Decorando e unindo estes móveis têm-se
os seguintes elementos: dois tapetes, sendo um deles quadrado com desenhos geométricos que
ocupa toda a área central da sala e, outro menor que fica embaixo da poltrona; uma luminária
de teto retangular, de vidro com detalhes em metal; cortinas de tecido leve com listras, presas
num varão com argolas em frente a janela; uma pintura mural em uma das paredes, onde
aparece uma figura de mulher; pintura de listras regulares horizontais percorrendo toda a
extensão das paredes.
Esta pintura que aparece nas paredes e também nas cortinas cria um espaço
predominantemente horizontal. O elemento que tentará quebrar um pouco com a continuidade
destas linhas será o armário embutido, por ele ser mais alto que os demais móveis e apresentar
uma superfície escura maior que eles. Apesar de assimétrico em relação ao eixo vertical este
ambiente está equilibrado, com pesos visuais similares nas duas partes, ou seja, de um lado
está o armário escuro e a poltrona e, do outro lado, a cortina e a pintura mural.
Este ambiente possui uma boa amplitude espacial, parecendo bem espaçoso.
Praticamente só apresenta dois planos de profundidade, sendo um na frente, com a poltrona e
a mesinha de centro e, outro ao fundo, com os demais móveis encostados na parede.
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As formas encontradas no mobiliário são semelhantes e mesclam figuras
geométricas como círculos, semi-círculos, quadrados e retângulos. De uma maneira geral no
ambiente predominam as linhas e os ângulos retos

Em 1932 a Revista “A Casa” apresenta um projeto de uma sala de estar, denominada
“Salão de Viver”, que lembra em vários aspectos esta sala executada por John Graz um ano
antes. Nela já aparece um dos princípios adotados nos espaços modernos onde os cômodos
desmembram-se em conjuntos denominados “cantos”. Segundo Auguste Perret244 os cantos
servem para demarcar territórios e tornar o lugar mais aconchegante.

Ilustração 157: Feuillastre, projeto da Sala de Estar em estilo moderno, 1932245

No ambiente da Ilustração 157, que está tracejado de vermelho para melhor
visualização, encontram-se móveis distribuídos de maneira semelhante à sala de estar de
Alberto Ferrabino: um sofá está encostado em uma das paredes e tem a sua frente um
conjunto de móveis composto por uma poltrona, uma mesinha arredondadas, uma banqueta e
um tapete retangular sob eles; à esquerda do sofá e acoplados a ele, tem-se um pequeno móvel
de apoio com uma escultura sobre ele e uma estante baixa com livros. A distribuição e
colocação dos móveis nos dois projetos são bem semelhantes, havendo uma boa área de
circulação entre eles.

244

245

Auguste Perret (1874-1954) foi um dos maiores arquitetos europeus da primeira metade do século 20.
Atribuem a ele o pioneirismo na utilização do concreto armado em obras de arquitetura e ter sido o mentor
técnico-construtivo de Le Corbusier.
________. Edifício em estilo moderno. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, n. 92, jan.1932, p.34.
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No artigo246 que descreve a Ilustração 157 estão algumas considerações a respeito do
como deve ser um “edifício em estilo moderno” levando em conta sua distribuição interna.
Deve-se priorizar a simplicidade e a praticidade do projeto: no eixo principal da construção
pode haver um amplo hall que irá separar a parte íntima da social; na ala íntima estarão os
quartos, que podem ser três, cada qual servido por um lavatório; através do hall se terá acesso
a cozinha e próxima a ela a sala de jantar; na sala de estar uma diagonal imaginária dividirá
uma ampla sala em dois compartimentos, sendo um destinado à música (contendo um piano
de cauda com um dos lados curvos contornando o ambiente) e outro à leitura; também haverá
na residência um espaçoso externo que poderá conter um pátio e um largo terraço. Todos os
ambientes serão projetados para proporcionarem conforto ao morador. Um detalhe
interessante neste artigo diz respeito à iluminação que não deverá ser direta, isso se perceberá
na ausência de lustres, estando os focos de luz ocultos na parte superior das portas, entre as
paredes e o teto.
Nesta mesma revista outro artigo relata as incertezas quanto ao partido arquitetônico
a ser escolhido pelos arquitetos.

Há mesmo dissidência sobre se é preferível o arquiteto ter especialidades em estilos, como os
médicos, de moléstias. Não nos parece justo, porque a escolha do estilo prende-se a uma série de
fatores e não só não deve constituir uma especialidade como não deve haver um só estilo. (...) As
linhas modernas são perfeitamente moldáveis ao caráter que se quer imprimir. Tanto pode-se dar ao
moderno uma feição séria, ponderada, como uma fisionomia alegre. Há ainda a considerar dois
fatores: a economia e o conforto. (...) É regra construírem casas com mais aparência do que
conforto.247.

Estas incertezas acabavam fornecendo ao leitor divergentes escolhas estéticas. Um
exemplo disto aparece na mesma revista em outro artigo sobre estilos. Nele tem-se uma foto
de uma sala de estar, denominada “Sala de Viver” cuja influência da decoração estava na arte
marajoara, que o autor dizia ser de fácil adaptação à decoração brasileira.
Neste artigo também se fala da importância de se confiar um projeto a um arquiteto
juntamente com um engenheiro, pois eles trabalhando em conjunto seriam os responsáveis por
uma construção inteligente, que aliariam conforto e requinte na escolha das peças decorativas
246
247

Idem, jan.1932, p.34.
________. O Estilo e os Lotes. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, n. 92, jan. 1932, p.18.
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e dos profissionais envolvidos na construção, visto que é “no arremate interno que os
profissionais deixam impressos os traços que o caracterizam”248.
Temos dito ainda que o mal de muitas construções está em quase todos os que vão construir julgam
que em matéria de arte nada mais resta a fazer e que, portanto basta apenas delinear uma planta, levantar uma
fachada e espalhar pelas suas paredes toda sorte de ornatos, catados aqui e acolá pela cidade, para se tornar um
edifício bonito. (...) Feito assim o projeto, a construção é coisa de menos, pois há sempre pedreiros que levantam
paredes, cobrem casas e se encarregam do resto.249

Ilustração 158: Edgar P. Viana (arquiteto) / Freire & Sodré (engenheiro), recanto da “Sala de Viver” de uma
residência no Rio de Janeiro, 1932250.

A sala de estar de Edgar P. Viana contradiz toda a proposta construtiva de John
Graz, de espaços arejados, cuja decoração era muito mais do que inserir objetos e mobiliário
para preencher espaços e era pensada numa distribuição racional dos elementos cujos valores
estéticos deveriam ser valorizados. Não se pode dizer, no entanto que esta casa de Edgar
Viana não esteja dentro das concepções de moradias modernas pois ela propõe conforto
porém adaptado a uma estética tradicional.

248

_________. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, n. 92, jan.1932, p. 23.
Idem, jan. 1932, p. 22
250
Idem, jan. 1932, p. 23.
249
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3.7.8

Pintura Mural (Sala de Estar)

.
Ilustração 159: John Graz, pintura mural da Sala de Estar da residência de Alberto Ferrabino, c. 1931251.

John Graz costumava utilizar em suas pinturas murais temas tradicionais explorando
novas técnicas como o tratamento pictórico do Cubismo. Por esta razão muitas delas lembram
os trabalhos realizados pelo artista cubista André Lhote (Burdeos, 1885 - Paris, 1962)
251

252

252

.

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografias em preto e branco, 16cm x 22,5cm. Foto tirada para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
André Lhote inicios seu aprendizado artístico na École dês Beaux-Arts de Bordeuaux entre 1898 e 1904,
com um escultor ornamental. Sua formação se complementou com uma erudição autodidata que comprendia
a leitura de Diderot, Delacroix e Baudelaire. Em París nos anos de 1907 tornou-se adepto do estilo fauvista
utilizando cores vigorosas e simplificação de planos e volumes. Expos pela primeira vez em 1907 no Salão
de Outono e depois no Salão dos Independentes. A partir de 1911 tornou-se representante do Cubismo.
Tornou-se também respeitavel no mundo acadêmico em razão de seus escritos sendo um deles de 1939
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André Lhote trabalhava a estaticidade convencional da pintura de gênero, claramente
figurativa, rompida por uma composição de elementos geométricos. Sem que houvesse uma
radicalização da experiência cubista ele aplicava uma disciplina geometrizante na estruturação
dos elementos do quadro, sem deixar que a figuração fosse totalmente destruída. André Lhote,
assim como John Graz, aderiu ao Cubismo sem deixar de manter vínculos com a tradição,
colocando em prática uma modernidade inspirada muitas vezes no academismo. Ambos se
mantiveram fiéis ao uso de uma nova linguagem pictórica, percebida na composição e na
rigidez estrutural de suas pinturas. André Lhote, alem de pintor de cavalete e de escrever
tratados de pintura, destacou-se também no terreno da pintura mural, chegando a formar em
1934 uma Associação de Arte Mural tendo um dos membros Léger. Ele também era
simpatizante da estética do Art Déco, sendo amigo íntimo de Rauol Dufy.
Na pintura mural da sala de estar existe a figura de uma mulher que segura uma
ânfora ao lado de sua cabeça. Esta imagem lembra uma das pinturas realizadas por André
Lhote de 1918, “Femme nue cubiste”. Em ambas aparece a figuração tratada de maneira
estilizada e mesclada a um fundo cubista. Para John Graz aparece com certa sutileza um
exotismo na escolha dos elementos, como folhas de bananeiras e vestes orientais, sendo que a
figura feminina com suas linhas arredondadas e aparência naturalista contrasta com as linhas
retas e a geometria do fundo. Para André Lhote o fundo é composto dos elementos casa,
montanha, árvore, num processo de sobreposição e justaposição de visões. Em ambas as
pinturas pode-se dizer que estão presentes as características da fase inicial do Cubismo,
denominada cézanniana e analítica, pois “Na pintura de Cézanne, os objetos são decompostos
e reconstruídos na trama do espaço; o quadro já não é a superfície sobre a qual se projeta a
representação da realidade, e sim o plano plástico em que ela se organiza253”.
.
Sendo a espacialidade do quadro (ou da escultura) absolutamente não natural, porém absolutamente
real, o procedimento cubista, que exclui qualquer efeito ilusório, é de cunho nitidamente realista, não mais
no sentido que imita os aspectos do verdadeiro (“não se imita aquilo que se quer criar”, dirá Braque”), mas

conhecido como“Tratado de Paisagem” e o de 1950 como “Tratado de Pintura”. Nos anos de 1950 fundou
uma delegação sudamericana no Rio de Janeiro, para demonstrar seus ensinamentos aos artistas mais jovens.

253

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. Do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988.
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no sentido de que dá origem a um objeto em si, irredutível a qualquer outro, dotado de uma estrutura e
funcionamento próprios254.

Ilustração 160: André Lhot, Femme nue cubiste, óleo s/tela, c.1918.

Este tema de mulher em pé segurando algo rente à cabeça já apareceu em outras
interpretações artísticas. É interessante mostrar algumas delas para se tecer comparações com
a pintura de John Graz, dentre elas uma de 1856 (Ilustração 161) feita pelo artista francês
neoclássico Ingres (1780-1867) e outra de 1923 (Ilustração 162) realizada pelo escultor
modernista Victor Brecheret (1894-1955). Ingres prende-se mais a idealização formal, onde a
beleza física da personagem remete a figura de uma Vênus da antiguidade clássica. Victor
Brecheret, apesar de querer fazer alusão à mulher brasileira, cuja beleza está nas formas
avantajadas, recria esta mulher inserindo nela volumes e formas geométricas numa linguagem
estilizada que foge ao convencional. Victor Brecheret “clássico na sua formação, na sua
técnica extremamente apurada de profundo conhecedor do seu metier fundem-se no artista o
artesão e o criador de obras monumentais (...) viveu o art-déco e nouveau, mas manteve
acima de tudo um estilo próprio255”.

254
255

Idem
http://www.victor.brecheret.nom.br/apresbr.htm
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Assim como John Graz, Victor Brecheret participou do movimento modernista no
Brasil e da Semana de Arte Moderna de 1922 - os dois expuseram suas obras no Teatro
Municipal - tornando-se amigo e colaborador dele em alguns projetos residenciais, onde John
Graz inseria algumas de suas esculturas. É de autoria de Victor Brecheret também um busto
que trás o rosto de John Graz. Embora John Graz não tivesse desenvolvido a técnica de
escultura, em seus desenhos o contorno preciso, a sintetização da forma, a tendência a
geometrização, trazem características formais que se assemelhem aos trabalhos de Victor
Brecheret.

Ilustração 161: Ingres, A primavera (La Source). Óleo s/ tela, 163cm x 80cm. Pintura neoclássica variante da
Vênus Anadyomènne. 1856.
Ilustração 162: Victor Brecheret, A Portadora de Perfumes. Bronze patinado, 331,5 x 100 x 87 cm. 1923.
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Ilustração 163: Victor Brecheret, busto com o rosto de John Graz, s/data. Acervo do Instituto John Graz.
Ilustração 164: John Graz, auto-retrato, guache s/ papel, s/ data. Acervo do Instituto John Graz.
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3.7.9

Sala de Visita

Ilustração 165: John Graz, decoração da Sala de Visitas da residência de Alberto Ferrabino, c. 1931256.

256

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 2 fotografias em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Fotos tiradas para John
Graz após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Apesar de no verso destas fotografias constar a data de 1935, as semelhanças entre
alguns elementos decorativos fazem supor que esta sala tenha sido realizada no mesmo
período que os demais ambientes, provavelmente por volta de 1931.
As semelhanças aparecem no desenho do tapete, que lembra ao da sala de estar
(Ilustração 169), na sobreposição das cortinas que também aparece na sala de jantar
(Ilustração 166), no lustre, cujo formato é o mesmo do boudoir (Ilustração 167) e mesmo nos
elementos metálicos da lareira que aparecem também na mesa console do hall (Ilustração
168). É como se John Graz quisesse sintetizar suas idéias num só espaço.

Ilustração 166: John Graz, detalhe da cortina da Sala de Jantar da residência de Alberto Ferrabino, c.1931.
Ilustração 167: John Graz, detalhe da luminária do Boudoir da residência de Alberto Ferrabino, c.1931.
Ilustração 168: John Graz, detalhe da mesa console do Hall da residência de Alberto Ferrabino, c.1931.
Ilustração 169: John Graz, detalhe do tapete da Sala de Estar da residência de Alberto Ferrabino, c.1931.

No entanto alguns detalhes já parecem preconizar o estilo que John Graz assumiria
nos anos quarenta, onde o mobiliário torna-se menor, mais leve e de formato arredondado.
Isso em decorrência da diminuição dos espaços onde os grandes casarões aos poucos cederam
lugar a casas um pouco menores e aos apartamentos. Embora, segundo os registros
fotográficos do artista, ele não tenha realizado muitos trabalhos em apartamentos, sua postura
teria que mudar devido principalmente a maior demanda de produtos para casa e de
profissionais que surgirão neste período.
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A distribuição espacial do mobiliário neste ambiente também lembra as outras salas
de Alberto Ferrabino. Poucos móveis, deixando uma boa área de circulação entre eles e
destaque para alguns locais, que se tornam foco da atenção do espectador - neste caso a
janela, o lustre e a mesinha de centro. É preciso considerar que este destaque foi dado pelo
fotógrafo - que criou esta situação tirando proveito do efeito da claridade incidindo sobre as
superfícies – e que John Graz pode ter influenciado na escolha do ângulo a ser fotografado.
Isso porque nestas três peças em destaque aparece a flor, um elemento orgânico, ora como
objeto real e tridimensional (no vaso em cima da mesa), ora de forma indireta (no reflexo da
luminária), ou mesmo como uma estampa na cortina, aludindo a bidimensionalidade.
Diferente dos outros ambientes, esta sala apresenta várias formas arredondas, onde o
círculo é a forma geométrica que predomina. Ele está na mesinha de centro, na luminária e no
espelho. Muitos designers do Art Déco adotaram este formato em seus trabalhos, onde os
volumes puros eliminariam a necessidade de ornatos.

Ilustração 170: Genet & Michon, luminária de teto, c. 1925, Paris257.
Ilustração 171: Wolfgang Holfman, mesa de alumínio, c.1930.

Ambientes onde predominavam cantos arredondados também tornaram marca
registrada deste estilo na medida em que “o volumes circular de um aposento se presta a uma
notável flexibilidade de combinações”258.

257

http://www.grabink.com/ASP/gallery.asp?category=tap

258

DUCHER, Robert. Características dos Estilos. 2ª. edição. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 218.
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Ilustração 172: Lucie Renaudot, decoração de uma Sala de Estar, Paris, 1937.

Na Ilustração 172 nota-se que neste ambiente o mobiliário foi distribuído a partir de
um eixo central onde o arquiteto inseriu um volume circular no teto e logo abaixo dele uma
mesa de centro também redonda; ao redor dela poltronas de cantos arredondados e um tapete
retangular. Esta mesma disposição aparece na sala de visitas de Alberto Ferrabino, sendo que
esta ainda conteria um sofá do lado direito e, à sua frente, um estreito aparador de metal de
onde provavelmente se teria uma lareira. Esta sala projetada por John Graz passa a idéia de
um ambiente mais fechado e intimista. Nele a exigência funcionalista se une e se confunde
com uma estética mais refinada.
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3.8

MARIO FIGUEIREDO (c. 1928-1930)

Segundo anotações feitas nos versos das fotos, a residência de Mario Figueiredo
localizada na Alameda Santos foi decorada por John Graz ainda nos finais dos anos vinte,
entre 1928 e 1930. Contudo além do ano ser aproximado (em cada foto está registrada uma
data diferente) não se pode afirmar também o nome correto do cliente, pois em algumas fotos
consta Mario Borges Figueiredo e, em outras, Mario Celso Figueiredo. Para efeito de registro
será considerado neste trabalho apenas Mario Figueiredo.
Um dado que também causa incerteza é que em março de 1939 alguns ambientes
desta residência aparecem na revista “A Casa”507, atribuídos a “John Graz & Teixeira
Decorações Ltda.”. A questão a ser analisada é por que quase dez anos depois a decoração de
John Graz serviria de tema a um artigo de decoração? É mais provável então que este projeto
tenha se realizado bem depois da data apresentada nas fotos. Além do que, segundo consta
nos depoimento de familiares do artista, a associação entre John Graz e Teixeira - o
marceneiro que executou grande parte do mobiliário desenhado por John Graz – deu-se mais
para em meados dos anos trinta. Em 1938 a revista Acrópole apresenta uma propaganda desta
firma na sua sessão de classificados508. Em 1940 esta mesma revista mostra fotos da
“Exposição Permanente John Graz & Teixeira Ltda.”, onde são mostrados móveis e objetos
produzidos por eles para que as pessoas possam escolher os que mais “combinassem” com as
suas decorações. Antes destas datas, nas revistas especializadas em construção, os projetos de
decoração eram somente atribuídos a “John Graz Decorações”.

507
508

______. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, n. 180, ano XVII, maio 1939, p. 35-36-37.
Revista Acrópole, São Paulo, ago. 1938. [Sessão de Classificados].
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Ilustração 173: Anúncio publicitário da empresa “John Graz & Teixeira Ltda Decorações”, na Rua Frederico
Abranches, 1938509.

Ilustração 174: Exposição Permanente “John Graz & Teixeira Ltda Decorações”, 1940510.

509
510

Idem, ago. 1938.
Revista Acrópole, São Paulo, 1940.
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3.8.1

Sala de Estar

Ilustração 175: John Graz, decoração da Sala de Estar da residência de Mario Figueiredo, c. 1928-30511.

511

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 176: John Graz, decoração da Sala de Estar da residência de Mario Figueiredo, c. 1928-30512.

512

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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As áreas decoradas por “John Graz & Teixeira” para esta residência foram a sala de
estar, o hall, a sala de jantar, o dormitório do casal e o quarto de dormir.
John Graz decorou as salas de estar, de jantar e o hall como se constituíssem um só
espaço, pois eram ambientes amplos que ocupavam uma larga faixa longitudinal do terreno e
que se intercomunicam através de largas aberturas nas paredes, não havendo, portanto, portas
que os isolassem. Isso resultou visualmente num único espaço com elementos e propostas
construtivas semelhantes e também num ambiente amplo. Para tanto projetou espaços abertos
onde o mobiliário baixo não obstruísse a visão do conjunto e facilitasse a área de circulação
entre as salas, possibilitando o livre acesso e tráfego entre elas.
Na sala de estar os móveis quase sem decoração estão valorizados pelos materiais
com que foram confeccionados: madeiras de imbuia escura, espelhos, vidros e metais. Com
exceção do tapete e da cortina listrados tudo é liso e sem estampas. As paredes são claras e
praticamente nuas, contendo apenas dois pequenos quadros e um espelho quadrado, cujo
tamanho considerável serve para refletir os diferentes ângulos do ambiente e também ampliálo. O carpete sobre o chão, também claro na cor cinza, percorre todas as salas sem
interrupção, interligando-as e ao mesmo tempo conferindo-lhes uma unidade visual. Os sofás
e a poltrona, revestidos de tecidos lisos e claros, contrastam com a madeira escura e, devido a
baixa altura, não interferem na visão que se tem do conjunto. As pequenas e baixas estantes
(bureaus) - móveis de apoio para pequenos objetos – mesclam madeira e prateleiras de vidro
que trazem leveza a elas.
Esta saleta apresenta-se dividida em dois ambientes. Um deles é o da parede da
janela com cortinas e o outro é o da parede do espelho. Os dois espaços contêm peças de
mobiliários bem semelhantes: um sofá largo para acomodar três pessoas - de linhas retas e
encostado à parede – um bureau retangular e, um pequeno móvel em frente ao sofá, que ora é
uma mesinha de vidro e metal, ora é outra pequena estante. Uma poltrona clara de linhas retas
divide-se entre os dois espaços, podendo pertencer aos dois espaços. Além destes itens,
existem pequenos objetos decorativos colocados sobre os móveis, como vasos, compoteiras
de vidro, bibelôs e as famosas estatuetas chiparus513.

513

Demetre Haralamb Chiparus (1886 - 1947) foi um escultor do Art Deco que criou esculturas de bronze e
metal inspiradas na dança e na figura feminina.
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Dentre os objetos de luxo mais representativos do Art Déco estão estas estatuetas
que costumavam combinar muitos materiais diferentes, entre os quais não só o ouro e o
marfim, mas também a carapaça de tartaruga e os trabalhos de laca, prata e bronze. Elas
costumavam obedecer ao tema da dança e constituíam pequenas obras-primas. Representavam
a forma feminina em ação e às vezes olhar estático e remoto dava a ilusão de serem deusas
altivas. As dançarinas de Demetre Chiparus eram cobertas com enfeites exóticos e faziam
muitas vezes referência ao Ballet Russes. Elas podiam ser teatrais e ao mesmo tempo
modernas, tornando-se ícones da mulher do século XX.

Ilustração 177: Estatueta feminina da Sala de Estar da residência de Mario Figueiredo, s/ data.
Ilustração 178: Thullmann, Abat-jour de bronze com rosto de marfim, 21cm. ColeçãoParticular, s/ data.
Ilustração 179: D. Chiparus, Inocência, bronze e marfim com base de mármore, 28,5cm. Coleção Particular,
s/data.

Os pequenos objetos que adornam esta sala, dentre eles estas estatuetas femininas,
criam de certa maneira uma contradição com o estilo adotado no restante da decoração, que
segue uma linha funcionalista. Eles parecem dar continuidade ao estilo Art Nouveau, do qual
John Graz recebeu influência em sua formação. Constituem em elementos de contraste nesta
composição racionalista.

Le Corbusier, arquiteto adepto desta corrente funcionalista, afirmava que os
arquitetos deveriam se preocupar em construir bem, buscando uma organização perfeita, tanto
no sistema estrutural quanto no aspecto plástico, unindo razão e emoção, sem a preocupação
com o ornato em si, que para ele servia para esconder falhas de construção. Desta maneira
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caberia à arquitetura a função de aliar ao conforto do projeto os conceitos de proporção, razão,
estética e plástica, preocupando-se acima de tudo com o elemento estrutural514.
Ele influenciou uma geração de construtores e arquitetos sendo um dos responsáveis
pela difusão do estilo moderno. Pertenceu ao Estilo Internacional combinando “função e
tecnologia com um vocabulário geométrico da forma para produzir uma estética moderna
despojada”515. Muitos adeptos deste estilo desenvolveram uma pureza estética com o objetivo
de promover um maior universalismo da arquitetura e no design. Nos anos 20 e 30 este estilo
caracterizou-se pelo formalismo geométrico e pelo uso de materiais industriais como o aço e o
vidro. John Graz simpatizava com muitas destas idéias, tendo inclusive conhecido
pessoalmente Le Corbusier (que também era suíço).
Além da estética despojada, do formalismo geométrico e do uso de aço e vidro em
quase todos os seus projetos, John Graz projetava aproveitando as vantagens da planta livre,
onde a parede não precisando mais exercer a função estrutural permitia a livre colocação de
paredes através de uma estrutura independente. É preciso considerar que nesta fase o uso do
concreto não estava ainda tão difundido no Brasil, ainda mais se tratando de projetos
residenciais e que, os trabalhos de John Graz neste segmento de arquitetura de interiores
estavam condicionados ao engenheiro-construtor da obra, que embora não sendo ele, era
normalmente simpatizante dos cânones da arquitetura moderna. Em seus projetos de Le
valorizava o uso de planos interpenetráveis, fazendo referência ao Cubismo. Este mesmo
recurso pode ser percebido nas três salas projetadas por John Graz – a sala de estar, o hall e a
sala de jantar - que estão dispostas de modo a formarem três planos justapostos alinhados.
Nessa casa a planta aberta destaca a horizontalidade e os elementos parecem se integrar à
estrutura da casa.
Le Corbusier também participou da Exposição de Artes Decorativas de 1925 em
Paris, construindo um Pavilhão denominado “Le Esprit Nouveau”, que era a concretização de
seus artigos escritos anteriormente -“L’art décoratif d’aujoud’hui”- reunidos na revista
artística e literária “Le Esprit Nouveau”. Argumentava nestas publicações que a decoração
deveria ser vista como uma atitude cultural e não como ornamentação. O objeto usual e
decorado, além de ser um acessório das aparências na vida social da burguesia industrial,
514
515

LE CORBUSIER. A Arte decorativa de hoje. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Texto: A hora da arquitetura
Charlotte & Peter Fiel. Design do Século XX. P.78.
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deveria ser percebido como elemento constitutivo do modo de vida e da cultura desta nova
classe social; o espaço privado devia ser pensado do ponto de vista do conforto e “também
como parte de um amplo conjunto, expressão do novo universo”516. Para Le Corbusier a
decoração em si só era apenas símbolo de uma cultura ultrapassada e aristocrática, razão pela
qual ele afirmava que e o ato de decorar deveria implicar num sistema de forças e de
organizações arquitetônicas, que não apenas designaria uma nova estética do objeto, como
também um novo modo de vida dentro de uma distinta ordem social.
Para Le Corbusier o objeto, a arte e a arquitetura deveriam ser vistos de maneira
dissociada: o objeto teria a função de servir, a arte seria um ato desinteressado que deveria
refletir sentimentos individuais e, a arquitetura, compreenderia um sistema de união entre
estes dois aspectos. Desta maneira ele projetava seus ambientes com o propósito de criar uma
obra pura de arquitetura, “do modo como se postulava um projeto no qual as massas eram de
uma geometria primaria, o quadrado e o círculo.”517 Ele não rejeitava a arte ou arquitetura
acadêmicas, desde que nelas fossem consideradas a lógica e a autenticidade em que tinham
sido realizadas. Em seus projetos de arquitetura propunha elementos de composição
semelhantes aos encontrados nas artes plásticas, pois para ele a arquitetura era um fenômeno
de criação que seguia um ordenamento determinado pela composição. Desta maneira
empenhava-se em resolver as questões da estética do engenheiro, da arquitetura e do design
funcional, sendo todos eles produtos da fórmula função, tempo e economia.
De uma maneira geral na Exposição de 1925 configuraram-se duas correntes
estéticas: uma guiada por Jacques-Emile Ruhlmann e outra por Le Corbusier518. Para
Ruhlmann o espírito do momento era de euforia e luxo, razão pela qual empregava ricos
materiais e variadas formas, utilizando-se não só da maestria de seus artífices como também
do tempo, do material e da mão de obra especializada utilizada em sua confecção. Esta
vertente provinha da “Ecole de Paris”, que dentre outras características utilizava-se de um
novo vocabulário decorativo derivado das culturas primitivas, como a arte africana, e de
ornamentos geométricos mais ou menos abstratos proveniente do Cubismo - que compreendia
516

517
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TSIOMIS, Yannis. A Art décoratif de ontem ou Le Corbusier, Lárt décoratif d’aujourd’hui, 1925. [Artigo
extraído do Art Déco na América Latina - Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. - 1o.
Seminário Internacional. Prefeitura da Cidade do rio de janeiro/SMU, Sloar Grandjean de Montigny –
PUC/RJ, 1997].
FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo, Martins Fontes, 1997.
Le Corbusier (1887 Suíça – 1965 França) estudou gravura em metal na Escola de Artes Aplicadas em La
Chaux-de-Fonds, na Suíça e depois arquitetura. Em 1911 lecionou na Suíça.
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um jogo sofisticado de construção de fragmentos planos e de estruturação geométrica, além
da eliminação do fator pessoal para se chegar à essência das coisas. Nesse vocabulário a
decoração dos móveis e objetos era composta principalmente por círculos, triângulos e zigzags. Le Corbusier, ao contrário, pertencia à outra vertente mais racional, onde a estética do
mundo moderno deveria ter implicações sociais e ser condizente com a era das máquinas, uma
vez que o Art Déco surgia estimulado pela maior demanda de produtos e pela reestruturação
da sociedade. A preocupação deveria ser com a produção industrial, com a aparência
geométrica dos objetos, mesclando círculos e retângulos e com o uso de novos materiais, tais
como o metal tubular519, algumas novidades trazidas por escolas como a Bauhaus.
Le Corbusier decorou o Pavilhão para a Exposição de 1925 com móveis funcionais
usados com freqüência em escritórios, sendo alguns fabricados pela empresa Thonet520. Ele
foi o primeiro a utilizar as cadeiras deste fabricante em um ambiente doméstico. Nas pinturas
das paredes ele introduziu o Purismo521, com quadros de Léger e de outros cubistas. (O
Purismo defendia também uma pintura desvinculada de valores emocionais, totalmente
racionalista e rigorosa, destituída de subjetividade e de qualidades decorativas). Na área
externa o arquiteto optou pelo uso de formas geométricas simples inseridas em largas áreas
que se interpenetram. Em frente ao pavilhão colocou uma escultura cubista de Jacques
Lipchitz522 (1891–1973), fazendo também referência ao Cubismo (Ilustração 180).
Internamente, o Pavilhão de Le Corbusier apresenta-se dividido em duas áreas separadas
apenas por uma peça comprida retangular, uma espécie de buffet. Os demais móveis foram
acomodados de maneira a formarem conjuntos que não atrapalhassem as áreas de circulação.
Uma comprida passadeira foi colocada atravessando lateralmente quase toda esta sala
interligando estes espaços (Ilustração 181).

519

520
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Para Marcel Breuer (1902-1981) o metal tubular oferecia várias vantagens: baixo preço, higiene e
elasticidade inerente que dava conforto ao mobiliário sem necessidade do uso de molas, além do que
proporcionava um design essencial à vida moderna. (palavras extraídas do livro Charlotte & Peter Fiell.
“design do século XX”. Köln: Taschen Gmbh, 2001. p.39)
Michael Thonet (1796-1871) fundou a empresa Thonet, produzindo móveis voltados para a produção
seriada.
O Purismo foi fundado por Amedée Ozenfant, pintor e escritor, e por Le Corbusier (Charles Edouard
Jeanneret) em 1918. Ambos afirmaram ter criado o 'Cubismo Puro' escrevendo o manifesto 'Après le
Cubisme' (depois do Cubismo), em 1918, em que definiam a doutrina purista, condenando o cubismo
sintético, como uma arte decorativa e degenerada, onde o empirismo estava próximo ao romantismo.
www.mac.usp.br/projetos/seculoxx/modulo1/construtivismo/cubismo/purismo/index.html
Jacques Lipchitz foi um escultor cubista francês e tornou-se membro do grupo Esprit Nouveau em 1909.
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Ilustração 180 : Le Corbusier, Pavilhão “Le Esprit Nouveau”, vista externa com escultura de Lipchitz no
jardim, 1925.

Ilustração 181 : LeCorbusier, Pavilhão o Esprit Nouveau, Exposição de Artes Decorativas, Paris, 1925523.

Ao se fazer a descrição deste ambiente de le Corbusier é possível perceber
semelhanças com a sala de estar de Mario Figueiredo. Ele é um ambiente amplo e aberto que

523

TODD Dorothy./ Mortimer, Raymond. The new interior decoration. London : B.T.Batsford, ltd, 1929. [Este
livro pertenceu à coleção particular de John Graz. Ele contém basicamente ambientes decorados dentro da
estética funcionalista].
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utiliza de móveis para delimitar os espaços, tendo um grande tapete interligando estas áreas; o
mobiliário é baixo cujo formato quadrado e retangular assemelha-se ao de John Graz. Le
Corbusier colocou quadros cubistas nas paredes para confirmar sua postura em relação a nova
estética, ao passo que John Graz preferiu deixá-las praticamente nuas, inserindo objetos da
estética Art Nouveau sobre as estantes e mesas, talvez para demonstrar que era a favor de
uma certa ornamentação nos projetos, desde que ela fosse feita de maneira ponderada e
eficiente.

Os móveis criados para esta sala de Mario Figueiredo assemelham-se não só com os
de Le Corbusier, como também com os de outros designers deste período, através do uso de
materiais similares e de formas geométricas. Em relação às poltronas existia uma preocupação
em comum com o conforto fazendo com que os estofamentos fossem generosos e que
houvesse certa inclinação no encosto pensando na questão da ergonomia.

Ilustração 182: John Graz, poltrona da Sala de Estar da residência de Mario Figueiredo, c.1928-30.

Ilustração 183: Le Corbusier, poltrona do Pavilhão “Le Esprit Nouveau”, 1925.
Ilustração 184: Djo Bourgeois, poltrona de 1927.

Mesmo num ambiente predominantemente reto como esta sala de Mario Figueiredo,
John Graz não abria mão das linhas curvas que, combinadas às linhas retas, amenizavam a
rigidês da composição e construíam uma unidade visual. Este recurso foi utilizado por
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profissionais como Djo Bourgeois (1898-1937), um destacado arquiteto e designer francês
adepto da vertente funcionalista, que inseria na decoração objetos e mobiliário com formas
geométricas simples. Tal como John Graz aproveitava-se do contraste entre as linhas e os
materiais para criar peças únicas.

Ilustração 185: John Graz, bureau da Sala de Estar de Mario Figueiredo, c. 1928-39.
Ilustração 186: Djo Bourgeois, bureau projetada por em finais dos anos vinte.

Na sala de Mario Figueiredo alguns elementos parecem formar unidades
independentes, universos particulares que fornecem a sensação de fechamento visual e, ao
mesmo tempo, provocam um diálogo entre os elementos bidimensionais e tridimensionais.
São exemplos disto o espelho – que parece enquadrar parte do ambiente numa moldura
quadrada – a porta de ferro e vidro, localizada em uma das paredes – que lembra as pinturas
geométricas abstratas ao mesclar linhas horizontais e verticais – e um curioso quadro ao lado
do espelho que parece não conter imagem alguma e recebe uma estreita moldura escura
(Ilustrações 187-188-189).

Ilustração 187: John Graz, detalhe do espelho da Sala de Estar da residência de Mario Figueiredo, c. 1828-30.
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Ilustração 188: John Graz, detalhe da porta de vidro da Sala de Estar da residência de Mario Figueiredo, c.
1828-30.
Ilustração 189: John Graz, detalhe do quadro da Sala de Estar da residência de Mario Figueiredo, c. 1828-30.
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3.8.2

Portas de Ferro e Vidro (Sala de Estar e Hall)

Ilustração 190: John Graz, porta de ferro e vidro da residência de Mario Figueiredo, c.1928-30524

524

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.

207

As portas de vidro que comunicam as salas com o exterior desta residência
receberam atenção especial de John Graz. Elas estão presentes no hall e na sala de estar e
apesar de semelhantes possuem diferenças nas composições das linhas, devido também aos
tamanhos diferentes (a do hall é maior no sentido do comprimento).
A riqueza dos detalhes e dos materiais com que foram produzidas conduz a
suposições quanto ao efetivo valor delas para John Graz, que por fazer questão de mandar
fotografá-las, teve um interesse especial de registrá-las como importantes componentes da
decoração e como obras de arte.
Segundo o crítico de arte Giulio Carlo Argan a porta tem um valor simbólico e serve
para distinguir e separar o espaço criado pelo homem do espaço natural.
A porta representa de maneira decisiva como separar e o ligar são apenas dois aspectos de um mesmo
e único ato. O homem que primeiro erigiu uma porta ampliou, como o primeiro que construiu uma
estrada, o poder especificamente humano ante a natureza, recortando da continuidade e infinitude do
espaço e com-formando-a numa determinada unidade segundo um sentimento.525
Separando e unindo, o homem determina a existência da forma: do lado de cá, o espaço infinito
(delimitado), construído; do lado de lá, a infinita (ilimitada), não determinada extensão do continuum.
A Porta que gera espaço e forma (...) é o limite que o homem põe entre o natural e o artificial, ou
melhor, entre o natural e o “arte-fato”, no sentido etimológico de “feito-com-arte”, “feito-segundo-osprocedimentos-da-arte.” 526

Todo o trabalho de John Graz como arquiteto de ambientes poderia ser resumido
nestas palavras, ou seja, ele recriava o espaço construído, buscando quase sempre enquadrá-lo
dentro de uma ordem espacial própria. Razão pela qual não lhe bastava trazer a natureza para
dentro de casa através da porta de vidro e sim enquadrá-la dentro dos limites impostos por
linhas e formas geométricas. De certa maneira ele assim estaria manipulando o olhar do
espectador para que ele tivesse a mesma visão do artista, que seria o único criador daquele
universo.
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ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
G.Simmel, !Brücke und Tür”, in Der Tag, 15 de setembro de 1909 (trad. It,, “Ponte e Porta!”, in Saggi di
Estética, Pádua, 1970, p.3-8).
Idem.
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As portas de vidro desta casa constituem “arte-fatos” criados e produzidos pelo
artista. Internamente elas são percebidas com a incidência da luz, que faz com que várias
linhas horizontais e verticais surjam nas paredes, clareando o ambiente e, externamente, se
destacam pela presença de materiais sofisticados como os metais brilhantes. Porém quem está
do lado de fora do ambiente não consegue vê-lo, pois a porta fecha-se no interior, através dos
vidros texturizados. É como se John Graz não quisesse que o exterior influenciasse na
impressão que o espectador deveria ter do ambiente. Ao mesmo tempo este deveria perceber
que ao entrar pela porta estaria transpondo os limites entre o natural e o artificial (ordenado
pelo homem).
As portas apresentam vários contrastes - de materiais, de tons, de formas e de linhas
- que funcionam como recursos expressivos para lhes agregar valores plásticos. Na porta
fotografada os vidros que preenchem a estrutura linear de ferro e alumínio são texturizados e
contrastam com o brilho e a limpidez do alumínio. O efeito retilíneo é quebrado com a
presença de grupos de linhas onduladas que se apresentam em quatro locais diferentes. A
simetria da decoração dos elementos que compõem esta porta aparece nos dois eixos, porém
de maneira invertida, ou seja, um mesmo elemento é rebatido no lado oposto em outra
posição. Os pequenos círculos que decoram o centro da porta, talvez puxadores, estão
inseridos dentro de retângulos, contrastando círculos e retângulos. Talvez o maior contraste
nestas portas esteja na escolha de metais maciços para suportar a fragilidade do vidro.
Além de servirem de barreiras de proteção a livre penetração no espaço, estas portas
funcionam como janelas que introduzem a claridade para dentro do ambiente, assemelham-se
assim aos vistosos vitrais produzidos no começo do século. As modernas construções dos
anos trinta construíam verdadeiras “paredes de vidro”, do chão ao teto, para minimizar assim
as divisões entre os espaços interior e exterior. Tipos de vidros compostos inventados neste
período permitiam também uma gama mais vasta de aplicações, sendo muitas delas
resultantes da conjunção com a metaloplastia. Edgar Brandt (1880-1960) foi um dos
profissionais que mais se destacou neste segmento durante os anos trinta, manufaturando
portas, portões e uma gama diversificada de produtos de metal, combinando métodos
tradicionais com a emergente tecnologia das máquinas (tendo participação importante na
exposição de Artes Decorativas de 1925).
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Ilustração 191: Edgar Brandt, Oásis. Biombo combinando bronze e metais dourados, 1925.527

Ilustração 192-193: Escritório Irwin Chanin’s, portões de bronze para importantes edifícios de Nova York,
1927-29528.

527
528

http://www.nyc-architecture.com/ARCH/Notes-ARTDECO.htm
Idem
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3.8.3

Hall

Ilustração 194: John Graz, decoração do Hall da residência de Mario Figueiredo, c.1928-30529.

529

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Ilustração 195: John Graz, decoração do Hall da residência de Mario Figueiredo, c.1928-30530.

530

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Segundo consta em artigo de revista de 1939531 a cor que predominava neste hall é o
bege acinzentado. Seu carpete é cinza e sobre ele estão tapetes listrados em preto e branco de
Regina Graz. A madeira utilizada no mobiliário é a imbuia escura532, possuindo mesa de
espelhos e prateleiras e lareira de mármore Travertino Romano.
Este hall não era um simples espaço de passagem e sim uma área de convívio social.
Por isto apresentava poltronas, mesa, lareira e um móvel destinado ao bar. Sua localização
permitia intercomunicar as áreas sociais, no caso a sala de estar e a sala de jantar, além de ser
uma continuidade da sala de estar.
Apresenta-se dividido em duas áreas no eixo horizontal, onde o mobiliário forma
dois conjuntos. De um lado, interligando as salas estão três poltronas revestidas de tecido em
jacquard de xadrez regular com pequenos quadrados e, uma mesinha retangular espelhada
sobre um tapete de listras finas e grossas. Do outro, tem-se o bar em formato semi-circular
com algumas banquetas altas. Entre estes dois espaços existe de um lado uma lareira com
prateleiras fixadas na parede e, à sua frente, na parede oposta, um móvel buffet de madeira
escura.

A idéia de se ter um local dentro da residência destinado ao bar, o “cocktail party”,
foi adotada nos anos 20 e 30 sob a influência da cultura norte americana, principalmente do
cinema e dos astros de Hollywood. No ano de 1919 iniciou-se a “Lei-Seca” nos Estados
Unidos proibindo o consumo e o fabrico de bebidas alcoólicas no país - uma lei que apesar de
burlada pelo comércio ilegal vigorou até 1933 - o que favoreceu a difusão de um local
destinado a bebidas dentro do âmbito familiar. No Brasil, onde esta lei não vigorou, estes
ambientes também começaram a ser introduzidos nos projetos residenciais, substituindo o
antigo fumoir – local da casa de uso privativo do proprietário destinado a fumar, beber e
conversar com convidados do sexo masculino
Muitas projetos para esta área de cocktail começam a surgir em revistas
especializadas, tanto para áreas residenciais quanto para áreas comerciais e públicas. Este

531
532

______. Revista "A Casa", n. 180, ano XVII, maio 1939, p. 35.
A imbuia é uma madeira outrora abundante mas hoje escassa que tem alto valor comercial para o ramo
moveleiro por sua afabilidade ao entalhe e longa durabilidade, afora excelente aparência: de cor parda em
geral, possui veios que vão do amarelo ao marrom com riscas pretas.
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local passou a ser uma unidade de registro de uma época marcada pela vida social e pelo
lazer, onde os ambientes de convívio social se proliferavam. Os “cocktail party” tornaram-se
locais informais, abertos a todas as pessoas, inclusive do sexo feminino.
Walter Gropius projetou uma área de cocktail nos finais dos anos vinte, para servir a
um conjunto de prédios residenciais. Conhecido por dar aplicação funcional à arte e por
desenvolver novos métodos e materiais destinados à construção civil (idéias concretizadas
quando foi diretor da Bauhaus), fez este projeto com a preocupação de integrar vários prédios
numa área de lazer de convívio comum. Para isto construiu este móvel-bar com uma estrutura
leve combinando madeira, vidro e metal, cujo formato semi-circular facilitaria a circulação ao
seu redor.
O balcão arredondado recebeu em sua superfície vidros curvos e ao redor metais
tubulares revelando todo o aspecto estrutural do mobiliário. Compondo com ele as banquetas
altas eram redondas, estofadas com couro e nos pés recebiam os mesmos elementos metálicos
do balcão. Todo o material empregado no mobiliário era inovador e resultava de suas
pesquisas na área de design, onde explorava as novas possibilidades destes materiais
industriais para tornar seu mobiliário compatível com os processos industriais.

Ilustração 196: Walter Gropius, “móvel-bar” para um conjunto de prédios residenciais, finais dos anos 20.
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O móvel-bar desenhado por John Graz para Mario Figueiredo parece mais
sofisticado do que o de Walter Gropius, talvez porque sua decoração tivesse que ser
condizente com os demais espaços da casa, ao passo que o de Walter Gropius precisaria
apresentar uma linguagem mais funcional que não interferisse no estilo das outras
construções. Além do que ele necessitou da presença dos espelhos para marcar presença no
ambiente por ser muito leve, enquanto que John Graz resolveu esta questão colocando como
estrutura madeiras escuras vistosas.
O balcão combina madeira escura imbuia com elementos tubulares metálicos e
chapas de vidro de corte arredondado. Está acompanhado de banquetas altas, da mesma
madeira, revestidas de tecido em jacquard de xadrez regular de quadrados pequenos, com
detalhes de metal. Parece ser alto, largo e as madeiras escuras contrastam com as paredes e o
chão de tonalidades claras, fazendo com que ganhe destaque na sala. Na Ilustração 197 o
fotógrafo enfatizou seu aspecto grandiosos e arredondado, talvez para dar valorizar sua
importância no contexto da casa. No entanto, na Ilustração 196, que aparece na revista e se
desconhece o fotógrafo, ele não ganha todo este destaque. O que chama a atenção nesta foto é
a grande moldura de madeira que reveste o vão entre as salas de onde também partem
algumas peças de mobiliário.

Ilustração 197: John Graz, decoração do Hall da residência de Mario Figueiredo, c. 1928-30533.
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_____. Hall. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, n.180, ano XVII, maio 1939, p.35.
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Seu formato arredondado chama a atenção por contrastar com as demais linhas retas
do ambiente. As linhas curvas também estão nas três poltronas - sendo que uma delas
curiosamente tem o desenho um pouco diferenciado das outras duas - e nas molduras de
madeira de algumas portas. Um detalhe que pode também ser percebido na Ilustração 197 é
que a sala de jantar tem uma porta de vidro corrediça, caso necessite de privacidade.
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3.8.4 Sala de Jantar

Ilustração 198: John Graz, decoração da Sala de Jantar da residência de Mario Figueiredo, c. 1928-30534.

534

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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Esta sala de jantar também apareceu no artigo da revista “A Casa” de 1939535. Nela
os móveis são de imbuia escura envernizada, com frisos de metal de amarelo polido. As
cadeiras são estofadas com tecido trançado na cor "verde garrafa", um grande espelho,
percorre toda a extensão de uma das paredes e, em cima do buffet, está um painel pintado por
John Graz.
Ela apresenta aspectos muito similares à sala de jantar da residência de Alberto
Ferrabino de 1931 (Ilustração 132), principalmente em relação ao mobiliário, embora tenha
menos elementos decorativos que faz com que o projeto pareça mais simples.
Comparando os dois projetos é possível enumerar algumas semelhanças:
•

Uma grande mesa de madeira escura brilhante, rodeada por seis cadeiras
encontra-se no centro do ambiente – na de Mario Figueiredo ela é retangular
e na de Ferrabino ela tem formato oval.

•

As cadeiras são de formatos e materiais parecidos: são de madeira escura,
baixas, com encosto retangular e têm aspecto maciço. Um detalhe que as
difere é o formato de suas pernas - na de Mario Figueiredo elas são côncavas,
abertas para dentro, enquanto que na de Alberto Ferrabino elas são abertas
para fora. Ambas são revestidas com tecidos lisos, sendo de veludo para
Alberto Ferrabino e de jacquard com textura para Mario Figueiredo. O
encosto de ambas apresenta uma leve inclinação para fora oferecendo maior
conforto para as costas.

•

Nos dois ambientes existe um grande tapete retangular embaixo da mesa de
jantar, contendo desenhos simples de listras e faixas, que centraliza o
mobiliário na sala.

•

Encostado em uma das paredes tem-se o móvel buffet da mesma madeira
escura da mesa. Na sala de Mario Figueiredo ele tem formato mais
arredondado, é mais liso e não tem as caneluras que aparecem na outra sala.

•

As linhas arredondadas aparecem com mais freqüência na residência de
Mario Figueiredo – na mesa, no buffet e no batente da porta ao fundo. Já na
de Alberto Ferrabino as linhas são retas podendo ser verticais ou horizontais.

535

____. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, ano XVII, n. 180, maio 1939, pg.36.
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•

Nas duas salas sobre os buffets existe uma grande pintura mural com tema
figurativo, de autoria de John Graz. Para Mario Figueiredo o tema é de
pescadores enquanto que para Alberto Ferrabino é de caçadores.
Observando-se os quadros percebe-se que nos dois aparece a figura de um
homem no momento da captura da presa, com um arpão na mão tendo um
dos braços estendido.

•

No lugar do grande espelho da casa de Mario Figueiredo tem-se uma janela
na casa de Alberto Ferrabino. Não dá para saber se na casa de Mario
Figueiredo existe também uma janela, no entanto pode-se fazer uma analogia
entre esses dois elementos espelho e janela. Eles criam numa decoração a
ilusão de que o espaço é maior e infinito, contribuindo para aumentar sua
perspectiva visual.

•

As paredes e o teto são lisos na casa de Mario Figueiredo, ao passo que na de
Alberto Ferrabino existem texturas em quase todas as superfícies.

•

A iluminação é um item que tem destaque na casa de Alberto Ferrabino e
está presente tanto na janela (iluminação natural), quanto nas luminárias do
teto e da parede onde se tem o buffet. Na residência de Mario Figueiredo sua
presença é mais tímida só constando arandelas de parede ao lado do espelho.

Na sala de jantar de Mario Figueiredo parece existir uma linha imaginária que divide
o ambiente em duas partes no sentido horizontal, ou seja, da metade para baixo desta linha
estão as tonalidades mais escuras - presentes principalmente no mobiliário - e, da metade para
cima, estão os tons claros, destacando o painel com a pintura de pescadores. A cor clara das
paredes é bege acinzentado e produz uma sensação de que o espaço visual é maior.
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3.8.5

Pintura Mural (Sala de Jantar)

Ilustração 199 : John Graz, pintura mural da Sala de Jantar da residência de Mario Figueiredo, c.1928-30536.

O tema regionalista do painel de pescadores vai de encontro com a tendência
nacionalista dos artistas modernistas brasileiros537 que visavam resgatar e compreender a
cultura brasileira e seus próprios valores numa tentativa de construírem uma tradição que
legitimasse as novas formas estéticas. John Graz ao adotar em muitas de suas pinturas a
temática brasileira, utilizando uma simplificação formal que remetia quase sempre as pinturas
cubistas, propunha um diálogo do novo com o antigo e uma abertura para as novas pesquisas
estéticas que ajudasse na construção de uma identidade nacional e universal.
Essa pintura faz referência à pesca, uma das atividades mais típicas do litoral
brasileiro. John Graz realizou algumas viagens, pela Europa e pelo Brasil, rascunhando estas
experiências em blocos de anotações, onde registrava aspectos e situações que mais lhe
chamavam a atenção. Estas anotações e desenhos apareceriam mais tarde em suas obras.

536

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 30cm x 12,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.

537

Os artistas modernistas empreenderam algumas viagens pelo Brasil, denominadas Caravanas Modernistas,
afim de explorar as particularidades do país. A 1ª. Caravana Modernista foi realizada em 1924 com destino a
Minas Gerais. Nela participaram Tarsila do Amaral. Mario de Andrada, Oswald de Andrade, Olívia Guedes
Penteado, Blaise Cendrars, Godofredo da Silva Telles e René Thiollier.

220

Ilustração 3500: John Graz, esboços de personagens típicos do Brasil, caneta hidrográfica s/papel, s/data.
Arquivo do Instituto John Graz.
Ilustração 201: John Graz,esboços de veleiros num porto, grafite s/papel, s/data. Arquivo do Instituto John
Graz.

John Graz tinha facilidade em utilizar diferentes manifestações artísticas, tais como a
pintura, arquitetura e até mesmo escultura - atividade que apesar de não ter desenvolvido,
esteve sempre dentro do seu projeto de vida. Das poucas esculturas que realizou uma delas
aborda o tema de pescadores. Apesar do tema, essa obra não lembra as pinturas naturalistas do
artista, mesmo porque foi realizada anos depois, num período em que ele buscava na
abstração respostas para suas pesquisas estéticas. Esta escultura lembrará os trabalhos de
Alberto Giacometti de 1960, pelas características de alongamento, estreitamento e porque,
apesar das deformações, em ambas tem-se certo naturalismo na maneira como os personagens
se movimentam, seja com a presa nas mãos, seja andando. Nas duas esculturas as superfícies
rugosas parecem buscar por um contorno que não existe mais, onde a luz não serve mais para
delimitar as figuras.
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Ilustração 202: John Graz, Pescador. Escultura em bronze, 45 x 55 x 108 cm, s/data. Acervo do Instituto John
Graz
Ilustração 203: Alberto Giacometti, Homem Caminhando II. Escultura em bronze, 187cm (altura). Galeria
Beyeler, Basiléia.1960.

Entretanto paralelamente às realizações como decorador, o artista desenhava sempre. A temática
simples e caseira, com imagens de seu país e da pátria que adotou, ao mesmo tempo que outros temas
comuns do cotidiano, dominavam seus estudos e esboços. (...) os trabalhos do artista serviam de anteparo
à sua inclinação latente de pintor. (...) E sempre buscando novos caminhos para suas composições - (...) mesclando a figura à abstração, sua procura constantes e interminável de captar e transmitir a mensagem
do belo e do que está além de nossa percepção acidental. 538

A busca por temas regionais também aparece com artistas do Art Déco. Um exemplo
disto pode ser visto no pintor americano, muralista e ilustrador, Robert Lee Eskridge (18911975). Ele realizou várias obras retratando pessoas simples do Hawaii, local onde esteve em
1932. Uma delas de 1940, lembra o painel pintado por Graz para Mario Figueiredo. São
pescadores recolhendo a rede numa composição marcada por áreas de cor bem definidas que
estão delimitada pelos tons claros e escuros. Os elementos da natureza e da vida – dentre eles
a paisagem ao fundo e as características físicas de cada personagem – parecem ter sido
acrescentados depois de criados os arranjos entre formas, volumes e cores.

538

ZANINI, Ivo. Um pintor da Semana de Arte Moderna realiza exposição no CCBEU. Santos: A Tribuna, 3
de junho de 1971.
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Ilustração 204: Robert Lee Eskridge, Hukilau, 1940.
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3.8.6

Dormitório

Ilustração 205: John Graz, decoração do Quarto da residência de Mario Figueiredo, c. 1928-30291.

John Graz projetou este dormitório levando em conta a estética racionalista. É um
quarto amplo e claro caracterizado pelo uso de poucas peças de mobiliário, sem ornamentos, e
291

ZANELLA, Hugo [fotógrafo]. 1 fotografia em preto e branco, 28,5cm x 22,5cm. Foto tirada para John Graz
após a realização do projeto e atualmente no Arquivo do Instituto John Graz, São Paulo.
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que ocupam um espaço reduzido dentro do ambiente. Além do que, um só móvel, embutido
na parede, acomoda ao mesmo tempo a cama de casal com cabeceira, crido-mudo e
prateleiras, cumprindo assim múltiplas funções.292

O caráter funcional da decoração moderna levou os arquitetos a criarem soluções
práticas que permitissem a distribuição do menor número de móveis dentro de ambientes
reduzidos, adaptáveis a qualquer disposição. Dessa maneira seus projetos facilitavam o
aproveitamento de todo o espaço. Foram criados então os "móveis transformáveis", isto é,
capazes de permitir uma dupla utilização - mesas-bares, sofás-camas, entre outros - os quais
tinham a vantagem de ocupar o espaço de um único móvel com a utilidade de dois ou mais.

Ilustração 206: Donald Deskey, móveis de quarto “transformáveis” de madeira, anos trinta.

292

Irmã Arestizábal escreveu um projeto gráfico para o livro John Graz, gráfico e designr, que não chegou a ser
publicado, onde comenta sobre as preferências do artista por técnicas construtivas, dentre elas o uso de
móveis com múltiplas funções.
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Neste quarto de Mario Figueiredo ocorre um predomínio das linhas horizontais,
onde a mesma linha que sai das cortinas, percorre a pintura listrada das paredes. A própria
cama tem cabeceira baixa e tende a horizontalidade.
O mobiliário escuro contrasta com todo o ambiente que é claro. Apenas os tacos do
chão parecem ter essa mesma tonalidade. Até a luminária do teto de vidro leitoso é clara e
passaria desapercebida caso não apresentasse uns detalhes de metal. O tapete também tem
poucas cores e formas geométricas, apresentando duas linhas escuras retas em “V” que
insinuam um leve movimento.
Essa clareza do projeto lembra alguns quartos decorados ainda nos anos vinte,
dentro da estética funcionalista, como é o caso de um dormitório de Djo Bourgeois (Ilustração
207). Nele os ângulos retos são bem acentuados e não existem curvas. Todas as peças
parecem derivar de sólidos geométricos (retângulos e quadrados). A cama parece estar
embutida num nicho na parede e o quarto predominantemente claro apresenta apenas alguns
móveis com tonalidades escuras. Tudo se configura de maneira a produzir uma ordenação
racional dos elementos.

Ilustração 207: Djo Bourgeois, decoração de um quarto em uma vila na Riviera Francesa (Villa Noailles293),
unindo formas simples e funcionais à decoração, 1924-1926.
293

La Villa Noailles foi uma vila para fins residenciais encomendada pelo mecenas Hyères Contacts aos
arquitetos Le Corbusier, Mies Van der Rohe e Robert Mallet-Stevens. Sua construção compreendeu o período de
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É interessante comparar este projeto com o de John Graz para perceber o quanto o
arquiteto conseguia imprimir seu estilo nos trabalhos que realizava, pois mesmo sendo
simples, o dormitório de Mario Figueiredo é elegante e sofisticado.
Causa até certa estranheza que ele tenha feito a decoração de um outro quarto nesta
mesma residência fugindo um pouco destas diretrizes Este registro não consta nos arquivos do
artista, porém aparece no artigo de 1939 (Ilustração 208). Segundo a descrição do quarto ele
apresenta penteadeira de espelho azul, com botões de marfim e poltrona de cor bege rosada. O
tecido que reveste os estofos são de Regina Graz. É um local mais feminino, caracterizado
pelo mobiliário mais arredondado e pelo tapete florido.

Ilustração 208: John Graz, decoração de um quarto de dormir da residência de Mario Figueiredo, c. 1928-30294.

1923-1933 onde vários artistas do estilo Déco foram convidados a participarem do projeto, criando os vários
ambientes.
294
_______. Quarto de dormir. Revista “A Casa”, Rio de Janeiro, ano XVII, n. 180, maio 1939, p. 37.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estilos artísticos são regidos por padrões estéticos que oferecem a imagem da
evolução do gosto, da técnica, dos costumes e da história de determinados grupos sociais.
Eles se renovam ou por imposições históricas e sociais, ou pela audácia, inquietação e visão
prospectiva de artistas como John Graz, que fazem com que certos valores simbólicos
perdurem. Dessa maneira as moradias projetadas por ele representam marcos de novos valores
sociais e símbolos das transformações dos costumes. Durante sua trajetória profissional John
Graz transitou a nível exploratório por vários estilos artísticos e decorativos, dialogando com
eles e fazendo por vezes uma ponte entre a tradição e a modernidade. Foi um artista do
presente, que reconhecia o passado e projetava o futuro. Ousado para sua época, propunha
soluções estéticas que poderiam ser aplicadas em qualquer período histórico, pois sabia que a
convivência do tradicional e do moderno possibilitaria que costumes e tradições
sobrevivessem aliados à diversidade da vida moderna. Assumia uma atitude moderna em
relação ao fazer artístico, na medida em que absorvia várias influências sem se filiar a um
partido estilístico. Por esta mesma razão sua arte não se limitava a um mesmo suporte e
transpunha os limites do desenho para atingir a esfera das experiências reais, concretizadas no
ambiente doméstico. Suas obras esclarecem um dos veios mais criativos e inovadores, porém
menos valorizado das artes, que corresponde as artes aplicadas. Seus trabalhos serviram de
estímulo à incorporação de novos paradigmas estéticos nos suportes expressivos da vida
cotidiana.
Apesar de terem sido mostradas semelhanças formais nas decorações de John Graz,
estas residências devem ser vistas como projetos independentes, onde o artista imprimiu
características próprias em cada uma delas. Por esta razão é que nesta pesquisa foram feitas
diferentes analogias, privilegiando cada hora um estilo, ou um designer que tivesse mais
identificação com aquele ambiente.
Na residência de Caio Prado, por exemplo, valorizou-se a questão do “ecletismo” na
decoração, porque numa mesma casa foram encontradas diferentes estéticas: o visitante
depara-se ao com a formalidade dos ambientes do piso inferior e com as inovações plásticas
do pavimento superior, presenciando assim uma gama diversificada de possibilidades
decorativas. Esta casa é um exemplo do ideário moderno, na medida em que serve de palco a
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díspares experimentações artísticas, pois, ao mesmo tempo em que defende a estética
tradicional, aceita que novos valores sejam introduzidos no projeto. Por isso ela também
adquire valor histórico, pois representa um documento que marca o momento de transição de
gostos e, uma pré-disposição para o moderno.Também fica evidente nesta residência o
diálogo entre o arquiteto e o cliente, na medida em que as escolhas do cliente não foram
descartadas em favor das do arquiteto, ao contrário, foram acrescentadas a elas. John Graz
consegue inserir nestes projetos a idéia de que o moderno também pode ser luxuoso e pode
conviver harmoniosamente com outras correntes estéticas.
Pode-se supor, pelas fotos da residência de Roberto Simonsen, que ele foi mais
ousado do que Caio Prado em suas escolhas para as decorações dos ambientes, pois contratou
John Graz para decorar as áreas de convívio social, que constituiriam as portas de entrada de
sua residência (o jardim e as salas de estar). Nessa casa o arquiteto conseguiu passar a idéia de
que o conforto pode ser obtido com móveis funcionais colocados em locais espaçosos. Por
isso ele valorizou nestes projetos os vazios e os cheios, criando áreas de circulação que, além
de destacarem o mobiliário, provocavam uma sensação de leveza visual. Nestas composições
é gerado um equilíbrio de forças onde as formas são manipuladas para criarem efeitos visuais.
Comparando-o ao projeto de Caio Prado, percebe-se o uso de uma estética mais funcionalista
e menos decorativa. No entanto, esta parece ser uma proposta menos democrática do que a de
Caio Prado, na medida em que o cliente se submeteu ao gosto do arquiteto.
Com Leme da Fonseca ocorre novamente um retorno aos valores tradicionais. Toda a
ousadia construída nos ambientes de Roberto Simonsen para que eles representassem uma
projeção do futuro, é colocada de lado em favor de um sentimento bucólico. Madeiras,
plantas, texturas, louças e a figura do animal são referenciados de modo a criarem um
ambiente mais rústico, que chega até a lembrar uma casa de campo.
Comparando também a residência de John Graz com a de Roberto Simonsen, em que
o formato do mobiliário parece semelhante, já não é possível ter aquela sensação de amplitude
visual, pois a sala de John Graz é bem menor do que a de Simonsen e os móveis parecem
grandes para ela. A disposição espacial fica prejudicada com isso, na medida em que sobram
poucas áreas de circulação neste ambiente. Tem-se a impressão de que ela é uma sala para
John Graz expor seus produtos, um “stand” de vendas.
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Na Célia de Carvalho existe ponderação em todas as escolhas decorativas. O
mobiliário distribui-se de maneira equilibrada pelo ambiente, proporcionando-lhe harmonia.
Não existe excesso de ornamentos e há elegância na decoração.
A residência de Mario da Cunha Bueno foi o local onde John Graz realmente
conseguiu expor todo o seu potencial como decorador, designer, arquiteto e artista plástico.
Nesta casa ele teve a oportunidade de decorar quase todos os ambientes, inclusive as áreas
externas, e isto contribuiu para que adquirisse mais liberdade de expressão. Todos os detalhes
desta residência foram trabalhados por John Graz - vitrais, murais jardins, luminárias,
mobiliários - e em cada um deles ele imprimiu sua identidade e uma unidade visual. Esta casa,
com certeza, sintetiza a estética do Art Déco, onde todas as superfícies assumem
características particulares, por meio de jogos volumétricos, pesquisas de cor e uso de
materiais luxuosos e diferenciados. Nela ele aplica todo o seu conhecimento técnico da
tradição artística suíça e integra todas as artes.
A residência de Alberto Ferrabino também utiliza esta estética mais decorativa.
(principalmente na sala de jantar e na sala íntima). Em quase todos os ambientes são
valorizadas as superfícies brilhantes e texturizadas. Os materiais são luxuosos e são feitas
algumas referências às tradições clássicas. Comparando-a com os demais projetos percebe-se
que a geometria também aparece em todas as superfícies, porém há uma incidência maior de
formas redondas.
John Graz decora a casa de Mario Figueiredo com um projeto que tende a uma visão
mais racionalista e funcionalista. Nela são adotados os conceitos espaciais de Le Corbusier, de
planta livre e distribuição racional do mobiliário. A horizontalidade favorece a amplidão dos
espaços que se interpenetram. Diferente da residência de Roberto Simonsen onde o
funcionalismo lembra a estética das escolas alemãs (Bauhaus), a de Mario Figueiredo
encontrará em Le Corbusier o elo de ligação entre arquitetura e artes decorativas e a
emancipação de uma nova linguagem visual para o ambiente doméstico.
As residências decoradas por John Graz representaram a fase em que o artista
empreendeu suas experimentações plásticas, razão pela qual não se pode dizer que foram anos
em que esteve afastado da pintura. Mesmo porque em quase todos estes projetos o artista
inseriu pinturas murais, relevos e vitrais.
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