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Resumo
A presente dissertação pretendeu resgatar a contribuição de um dos mais importantes designers brasileiros
que foi também um dos precursores da industrialização do
setor moveleiro no Brasil e trazê-la para debate. O aprofundamento do estudo sobre sua produção e trajetória como
designer buscou compreender a maneira com que ele
abordou e incorporou as ideias modernistas em seu trabalho e, assim, esclarecer como se deu sua participação na
consolidação do móvel moderno no Brasil. Trata-se, portanto, do desenvolvimento de um estudo de caráter qualitativo, realizado sob o ponto de vista histórico, com o objetivo
de coletar e analisar informações a respeito do trabalho e a
produção moveleira do designer Jorge Zalszupin entre as
décadas de 1959 a 2008, período que compreende da fundação da L’atelier até o lançamento de sua mais recente poltrona, em 2008, aos 87 anos. O primeiro capítulo apresentará um panorama do contexto de surgimento e consolidação
do movimento moderno e as principais características e
manifestações que este assumiu no projeto de mobiliário.
O segundo capítulo abordará a trajetória de Zalszupin na
L’atelier e como diretor de pesquisa e desenvolvimento do
Grupo Forsa bem como de sua principal produção no perío-

do. O terceiro capítulo consiste na análise de onze peças de
mobiliário consideradas representativas de sua obra e que
foram examinadas enquanto suas características estéticas,
os materiais utilizados, e os processos e soluções construtivas adotadas, com o objetivo de compreender a maneira
com que o trabalho de Zalszupin colaborou na construção
do vocabulário moderno no móvel brasileiro.
Palavras-chave: Jorge Zalszupin; Móvel moderno; L’atelier.

Abstract
Jorge Zalszupin: contributions to the brazilian modern
furniture design (1959-2008)
The present dissertation aimed to rescue and discuss the contribution of one of the most important brazilian designer who was also one of the precursors of the of
furniture industrialization in Brazil. The deepening of the
study about his production and trajectory as a designer
aimed to understand the way in which he approached and

incorporated the modernist ideas in his work and, thus, to
clarify what was his role in the consolidation of the modern
furniture in Brazil. Therefore, this is about the development
of a qualitative study carried out from the historical point
of view with the objective of collecting and analysing information about the work and the furniture production of the
designer Jorge Zalszupin between the decades of 1959 to
2008, period that comprises from the opening of L’atelier
until the launch of its latest armchair in 2008 at the age of
87. The first chapter will present an context overview of
the emergence and consolidation of the modern movement and the main characteristics and manifestations that
it assumed in furniture design. The second chapter is about
Zalszupin’s trajectory as a designer at L’atelier and as a researcher and development director of Grupo Forsa and his
main production in the period. The third chapter consists
of the analysis of eleven pieces of furniture considered representative of his work and which were examined on its
aesthetic features, materials, processes and constructive
solutions adopted, seeking to understand how the work of
Zalszupin was inserted and collaborated in the construction of the brazilian furniture vocabulary.
Keywords: Jorge Zalszupin; Modern furniture; L’atelier.
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Introdução
Impulsionado pela arquitetura, o design de mobiliário foi a porta de entrada do movimento moderno no
dia a dia do brasileiro e um importante pilar de desenvolvimento da atividade do desenho industrial. Esse projeto
de industrialização e modernização do país, intensificado
durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, foi direcionado
por uma forte crença no caráter transformador da indústria
e, consequentemente, do desenho industrial.
A esperança de melhorar o mundo e a vida do homem em sociedade depositada na indústria e no desenho
industrial encontrou diferentes significados em contextos
diversos. No caso dos países mais desenvolvidos economicamente, em que a industrialização e o movimento moderno ocorreram como resultado natural de um processo
gradual de pesquisas e atualização de tecnologias e mentalidades, predominou o caráter internacionalizante, voltado para a defesa de uma racionalização produtiva e de
projeto, com simplificação das formas e extinção de adornos, obedecendo a uma “verdade dos materiais” e da própria construção, sem imitações ou camuflagens.
Em países com industrialização tardia, como o Brasil, os preceitos do modernismo foram importados, absor-
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vidos e, posteriormente, transformados para adequar-se a
contextos e demandas próprias.
Esse processo foi interpretado e manifestou-se de
diferentes maneiras no trabalho desses artistas e arquitetos, brasileiros e estrangeiros, que se transformavam em
designers para protagonizar essas mudanças.
Registrar a trajetória dos personagens que participaram ativamente desse processo de modernização do
móvel e estudar as diferentes manifestações que essa atividade tomou no país consiste em uma chave fundamental para a compreensão da cultura material brasileira, bem
como suas particularidades técnicas, estéticas e materiais.
A atuação de Zalszupin como designer, empresário
e gestor é exemplificadora de um processo de transição
do modo de produção artesanal, com peças únicas e sob
encomenda, para a produção industrial em série. Durante
as décadas de 1960 e 1970, a L’atelier, de Zalszupin, transformou-se de pequena marcenaria que projetava peças sob
encomenda para residências e escritórios com base em maquinário e procedimentos tradicionais em uma fábrica mecanizada que chegou a empregar 200 funcionários.
A L’atelier conseguiu se estabelecer, mesmo frente a
diversas dificuldades impostas pela industrialização nacional incipiente, como produtora de móveis modernos que

projetava principalmente peças de madeira fabricadas em
pequenas séries em que predominavam o uso do jacarandá e de uma linguagem moderna, com nítidas influências
do design escandinavo.
A partir da incorporação da L’atelier pela Ferragens e
Laminação Brasil, fundou-se o grupo Forsa1, experiência que
deu início a um capítulo inédito na trajetória profissional de
Jorge Zalszupin. Da reconstrução de casas destruídas pela
Segunda Guerra Mundial, em Dunderque, na França, ao projeto de edifícios e residências de alto padrão, Zalszupin lançou-se na produção de móveis para seus clientes de arquitetura e, rapidamente, viu-se projetando utensílios plásticos,
móveis, divisórias e painéis para escritórios, ferragens, equipamentos de informática e até barcos.
O grupo Forsa colocou Zalszupin à frente de uma
equipe interna de pesquisa e desenvolvimento de produtos para as quatro fábricas que contava com os designers Oswaldo Mellone, Paulo Jorge Pedreira e José Martins entre outros, o que deu início a uma experiência que
Leon (2009) classificou como “inédita no Brasil e rara em
todo o mundo”. O intercâmbio de soluções, técnicas e
materiais entre as diferentes fábricas abriu caminho para

1

Grupo Forsa: Ferragens e Organizações Reunidas S.A.
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que a L’atelier fabricasse, sob licença, móveis e objetos
da italiana Kartell e passasse a incorporar o plástico em
diversos projetos.
O período histórico em que ocorreu a maior atuação de Zalszupin como designer foi, segundo Santos
(1995), um momento decisivo e muito favorável para a consolidação e diversificação do móvel moderno no Brasil, assim como para a legitimação da atividade de desenhista
industrial. Isso porque, durante as décadas de 1950 e 1960,
a euforia desenvolvimentista e o esforço de expansão industrial combinaram-se aos já consolidados princípios de
modernização do mobiliário nacional, o que criou o ambiente ideal para o incremento das experiências de industrialização no setor moveleiro e contribuiu também para a
ampliação da aceitação dessa nova concepção de estética
e conforto pelo o público brasileiro.
Esse cenário tão favorável permitiu e incentivou o
empreendedorismo, além de estimular os experimentos
e a inovação nos novos escritórios e indústrias que nasciam. Cauduro (1965) comenta que as diversas iniciativas
comerciais que surgiram na época tinham em comum um
interessante caráter experimental capaz de abrir frentes de
desenho em diversas categorias de produtos (móveis, luminárias, tecidos etc.), o que contribuiu significativamente

para a introdução de novas ideias no mercado e no campo
do desenho industrial.
Para fundamentar este trabalho, foram realizadas
pesquisas bibliográficas sobre as origens e as características do mobiliário brasileiro, desde suas primeiras manifestações até o início do movimento moderno e das pioneiras
e mais expressivas iniciativas de modernização e nacionalização do móvel no país. Foi dada especial atenção aos
conteúdos que pudessem auxiliar na delineação de um panorama do desenho industrial moveleiro no sudeste brasileiro durante as décadas de 1950 a 1970 e da trajetória
de seus mais expoentes personagens no que diz respeito
à capacidade de representar e exemplificar as principais
vertentes dessa produção.
Nas pesquisas em jornais e periódicos, foi possível
encontrar diversas informações sobre a L’atelier e sobre
Zalszupin, sobretudo nas publicações ocorridas nas décadas de 1970, 2000 e 2010. Sobre a década de 1970, a maioria das informações consiste em balancetes e prestação
de contas do Grupo Forsa (que comprou a L’atelier) e suas
subsidiárias e, sobre a década de 1960, foram encontrados
alguns anúncios da L’atelier e matérias de arquitetura e decoração com seus móveis. Nas décadas de 2000 e 2010,
proliferaram reportagens sobre o designer, entre elas, ho-
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menagens, participações em exposições e notícias sobre
seus lançamentos e relançamentos realizados em parceria
com a Etel Interiores.
Dois de seus importantes amigos e colaboradores
– professor Júlio Roberto Katinsky e o designer Oswaldo
Mellone – foram entrevistados, a fim de tratar de suas experiências profissionais na L’atelier e da trajetória e método de trabalho de Jorge Zalszupin. Também foram entrevistadas a professora Maria Cecília Loschiavo dos Santos,
pesquisadora pioneira do design de mobiliário moderno
no Brasil, autora de livros sobre o trabalho de Zalszupin
e de outros designers brasileiros. Duas conversas informais, uma por telefone e outra pessoalmente, aconteceram com Etel e Lissa Carmona, da Etel Interiores, responsáveis pela edição e reedição de peças do designer; uma
terceira conversa por telefone aconteceu com a jornalista
e pesquisadora de design Ethel Leon.
Em junho de 2016, em uma visita que fiz à casa do
designer com sua filha, Verônica, consegui uma breve e
inesperada conversa com Zalszupin. Percebi seu esforço
em se lembrar de algumas informações, sua decepção
com os esquecimentos de outras e o prazer que algumas
memórias provocavam. O arquiteto, designer e artista
contou histórias vividas com amigos e colegas, lembrou-se

das viagens à Dinamarca e Alemanha em busca de tecnologias, seu processo de criação, os desejos que tinha para
a L’atelier e os obstáculos que a empresa encontrou. Por
outro lado, teve grande dificuldade em se lembrar de datas – com as quais assume que nunca se importou – ou de
nomes de pessoas ou de peças que criou.
Em seus arquivos, encontramos os antigos catálogos da L’atelier e do Grupo Forsa rabiscados com ideias
para nomes e slogans dos produtos e correções e alterações de projeto. Também localizamos alguns desenhos e
croquis em papel vegetal e um arquivo com fichas sobre o
desenvolvimento dos diversos tipos de produtos que sua
equipe projetou para o Grupo Forsa.
Uma análise dos produtos de Zalszupin foi realizada, a fim de identificar as características construtivas e estéticas por ele propostas e de compreender como foram
construídas, transpostas e adaptadas soluções estruturais
e formais, quais eram os usos e combinações dos materiais, e a maneira como suas propostas dialogavam com
outras manifestações do mobiliário modernista da época.
Para viabilizar essas análises, foi necessário o estabelecimento de parâmetros para realizar a seleção, dentre
sua vasta produção, dos objetos cujas características melhor representassem sua linguagem de projeto e método
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construtivo. Ficou definido que, para essa análise, seriam
selecionadas as cadeiras e poltronas cujas particularidades
estruturais, técnicas e estéticas apresentassem uma maior
qualidade de projeto, relevância histórica, e contribuição
para produção do período.
As cadeiras e poltronas foram escolhidas como objeto de estudo, pois, além de apresentarem uma maior
complexidade construtiva e técnica, constituem os objetos
de estudo e exploração mais comum entre os arquitetos e
designers em todo o mundo. As cadeiras estão intimamente vinculadas ao homem, tanto do ponto de vista de sua
anatomia, pois acolhem e suportam seu corpo, quanto do
ponto de vista simbólico e cultural, tornando-as espelhos
das mudanças técnicas, sociais e culturais da sociedade
que as criou.
Considerando que projetar uma cadeira exige uma
ampla gama de competências e habilidades – como conhecimentos sobre as qualidades e propriedades mecânicas dos materiais; tipos e possibilidades de conexão e
encaixes; processo de produção; recursos de estruturação e suporte de peso; eficiência ergonômica –, esses objetos de mobiliário parecem ser os mais capazes de apresentar pontos de interesse para se discutir a produção de
Zalszupin e suas possibilidades materiais e técnicas, bem

como de alguns aspectos sociais e culturais da época em
que foram produzidos.
O recorte temporal para a análise de sua produção
abarcou de 1959, primeiro ano de existência da L’atelier,
até 2008, ano de criação de seu último projeto, a poltrona
Verônica, que é produzida pela Etel Interiores.
Com a finalidade de identificar e discutir as divergências, afinidades e influências encontradas nos trabalhos
dos principais designers modernistas brasileiros, europeus
e estadunidenses, organizamos diagramas imagéticos cronológicos para obter um panorama da produção do período e analisar essas informações.

Objetivo geral
O objetivo principal deste trabalho é produzir uma
análise a respeito da trajetória profissional de Jorge Zalszupin frente à fábrica e loja de móveis L’atelier, durante as
décadas de 1950 a 1970, e da inserção dessa experiência
em um momento de consolidação de uma linguagem revolucionária para o móvel brasileiro, buscando compreender
de que maneira ele desenvolveu e posicionou seu trabalho
dentro do contexto produtivo e estético da época.
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Objetivos específicos
1) Construir um relato sobre o contexto de surgimento e consolidação do movimento moderno e as principais características e manifestações que este assumiu na
produção do mobiliário no Brasil, tratar das particularidades materiais e produtivas dessa indústria bem como dos
principais designers de móveis no período em questão e
dos aspectos estéticos e funcionais mais relevantes para a
formação do vocabulário do mobiliário moderno brasileiro; Capítulo 1.
2) Investigar a experiência profissional de Jorge Zals
zupin como projetista e industrial, visando a identificar como
esse designer elaborava suas ideias e propostas e as introduzia no contexto funcional, estético e produtivo da época,
levantar sua produção de mobiliário mais relevante e examinar os tipos de usos, materiais e processos mais frequentes.
Capítulo 2.
3) Realizar uma análise da produção das cadeiras e
poltronas mais representativas da obra de Jorge Zalszupin
partindo de um exame de suas particularidades estruturais,
estéticas e materiais, visando a identificar as principais soluções e inovações por ele introduzidas, suas estratégias de
projeto e os métodos construtivos adotados. Capítulo 3.
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Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa trata de um estudo de caráter
qualitativo, realizado sob o ponto de vista histórico, descritivo e analítico.

Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada entre os anos de
2014 e 2016, focando-se principalmente em informações
sobre o trabalho e a produção de Jorge Zalszupin como
designer, durante o período de 1959 a 2008, e sobre o móvel moderno brasileiro entre as décadas de 1950 a 1970.
Parte desse estudo apoiou-se em pesquisas bibliográficas sobre o período de surgimento e consolidação do
móvel moderno no país, além de publicações originais do
período, como jornais e revistas direcionadas à arquitetura
e ao desenho industrial, e na bibliografia dedicada aos designers brasileiros modernistas e, especialmente, ao próprio Zalszupin.
Uma pesquisa focada na produção de Jorge Zalszupin e da L’atelier foi conduzida, procurando coletar informações a respeito de sua trajetória profissional e iden-
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tificando sua principal produção durante o período em
questão. Esses dados foram coletados no acervo particular
de Jorge Zalszupin, no acervo online dos jornais O Estado
de S. Paulo, Folha de S.Paulo e O Globo, e em publicações
e periódicos na biblioteca da FAU-USP, no Museu da Casa
Brasileira e no Museu de Arte de São Paulo, como as revistas Acrópole, Revista Casa & Jardim, Habitat, Design &
Interiores, Produto & Linguagem, Arquitetura, Casa Claudia,
Wish Casa e Casa Vogue.
Foi realizado um levantamento de produtos e de
imagens em antiquários especializadas em móveis modernos, como a Artemobília, Passado Composto Século XX,
Loja Téo, Arquivo Vivo, Pé Palito, Legado Arte, Varuzza, Jayme Vargas, Herança Cultural, Desmobília; na loja Etel Interiores, que reedita os móveis de Zalszupin; e nos acervos
particulares de Jorge Zalszupin e de sua neta Adriana Zals
zupin.
Foram realizadas entrevistas pessoais com Jorge
Zalszupin, objeto desta pesquisa, e com sua filha, Verônica
Zalszupin; com os colaboradores da L’atelier em suas duas
fases distintas, Júlio Roberto Katinsky e Oswaldo Mellone;
e com a pesquisadora Maria Cecília Loschiavo dos Santos.
Também foram feitas entrevistas por meio de conversas
telefônicas com a pesquisadora Ethel Leon e com as em-

presárias responsáveis pelas reedições atuais dos móveis
de Jorge Zalszupin, Etel Carmona e Lissa Carmona Tossi.
Essas entrevistas estruturaram-se a partir de perguntas
abertas, que seguiam um roteiro base e dentro das modalidades depoimento, semiestruturada e em profundidade,
e foram gravadas e/ou anotadas com a finalidade de coletar e sistematizar dados a respeito da história do móvel
moderno no período e da trajetória profissional, contribuição e método de trabalho de Jorge Zalszupin.

Tratamento dos dados
O material resultante dessas pesquisas consistiu
principalmente em imagens da obra do designer coletadas em catálogos dos produtos da L’atelier, em fotografias
do acervo pessoal de Jorge Zalszupin ou de acervos de
antiquários especializadas em móveis modernos, além de
imagens encontradas em livros sobre o mobiliário moderno nacional ou em matérias e anúncios publicitários publicados em jornais e revistas especializadas. Também foram
geradas anotações, fotografias e desenhos dos móveis
selecionados para auxiliar no processo de análise desses
objetos. A produção de textos foi feita a partir da sistema-
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tização das informações obtidas por meio das entrevistas,
que foram transcritas e anotadas, e dos dados coletados
na bibliografia pesquisada.
Os dados referentes à produção de Zalszupin foram
sistematizados e agrupados de acordo com sua pertinência e relevância para o alcance dos objetivos desta pesquisa: procurar identificar padrões e elementos de construção
potencialmente significativos para o processo de elaboração do vocabulário material, técnico e estético da obra de
Zalszupin, bem como de indicativos do contexto histórico,
cultural e ideológico em que estão inseridos.
Para tanto, eles foram agrupados inicialmente dentro das seguintes categorias: 1) finalidade de uso (se residencial ou de escritório); 2) tipo de uso (se são móveis
de assento, de apoio ou de armazenagem); 3) materiais
de execução e de acabamento. A seguir, tentou-se identificar o mais precisamente possível o período em que foram produzidos e as inovações estéticas e produtivas que
introduziram.
Partindo desse levantamento, foram eleitas, dentro
da categoria dos móveis de assento, as cadeiras e poltronas cujas características e particularidades estruturais,
estéticas e produtivas fossem consideradas representativas de sua obra e potencialmente exemplificadoras de

sua evolução técnica e projetual e dos procedimentos
produtivos e materiais adotados.
As peças selecionadas para análise são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrinho de chá, 1959
Poltrona Dinamarquesa, 1959
Poltrona Ipanema, 1959 – 1962
Poltrona Veranda, 1959 – 1963
Poltrona 720, 1959 – 1964
Poltrona Adriana, c. 1950-1960
Poltrona Bergère Paulistana, 1959 – 1964
Família Kanguru, 1959 – 1964
Família Senior, c. 1968
Família Commander, 1972 – 1973
Cadeira Verônica, 2008

Com exceção feita apenas ao carrinho de chá – peça
que consideramos extremamente autoral e representativa
de seu trabalho –, os assentos foram escolhidos como categoria para análise tanto por sua condição estrutural desafiadora quanto pela importância material e simbólica que
esses objetos têm na vida moderna.
A análise desses objetos foi realizada a partir de
um método desenvolvido para este trabalho, aqui deno-
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minado de “Método de aproximações sucessivas” e que
se orienta nos procedimentos e etapas de desenvolvimento comumente adotados no processo de projeto de
cadeiras. Esse método foi desenvolvido em conjunto com
o arquiteto e professor Júlio Maia de Andrade, a partir de
sua experiência didática durante o período em que ministrou a disciplina de projeto de cadeiras “AUP451 Produção e consumo do objeto industrial” ministrada entre
os anos de 1984 e 2011 na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo.
O método parte do princípio de que, para se projetar uma cadeira ou um outro móvel qualquer, é necessário
que ocorra um processo de definição gradual das informações e especificações desses objetos, ou seja, que a forma do todo deve ser previamente idealizada para que seja
possível a especificação de outras formas e questões mais
particulares e detalhadas do projeto. Isso significa que, somente após definidos o dimensionamento e a forma geral
da cadeira e identificadas as áreas nas quais ocorrem seus
maiores esforços estruturais, poderão ser resolvidas as
questões de forma e dimensionamento das peças e seus
recursos de montagem.

Procedimentos constituintes no processo de projeto:
•
•
•
•
•
•

Idealização da forma geral da estrutura
Dimensionamento da estrutura
Identificação dos esforços
Idealização das formas das peças
Dimensionamento das peças
Especificação dos encaixes

A partir dessa mesma lógica, que parte do geral para
o particular, foi definido o seguinte procedimento de análise:
• Identificar a forma e finalidade da peça
• Identificar os materiais utilizados
• Identificar suas partes componentes
• Identificar a forma geométrica dos componentes
• Identificar as áreas dos esforços
• Deduzir as técnicas e os processos de produção
dos componentes
• Deduzir as técnicas de montagem dos componentes
Após o levantamento da produção de móveis residenciais e de escritório de Zalszupin, foram seleciona-
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das para análise as peças mais representativas de seu
trabalho e que apresentavam características marcantes
de sua autoria. A partir de imagens que foram coletadas
em livros, revistas, desenhos, catálogos e outras publicações, foi possível identificar uma série de características dessas obras, bem como de questões que precisariam ser esclarecidas por meio do contato e observação
da própria peça.
Para garantir a precisão e fidelidade das análises, foi
realizado um rastreamento das peças priorizando registrar
as que foram produzidas na época de atuação do designer, pois deveriam ser observados os processos produtivos e materiais característicos desse período.
Essa busca resultou no encontro de nove dos onze
objetos selecionados. A poltrona Veranda e as cadeiras da
família Kanguru não puderam ser encontradas para uma
observação a partir do contato direto com o objeto. Apesar disso, ainda foi possível a realização dessas análises por
meio de informações coletadas nos catálogos e em desenhos e registros fotográficos.
As questões que apareceram na fase preliminar das
análises e que precisavam ser esclarecidas, como encaixes,
materiais e dimensões, foram registradas em fotografias,
desenhos e no contato físico com a peça.

Como resultado desse processo analítico e lançando mão de outras informações sobre esses objetos, coletadas em catálogos de produtos, matérias e anúncios da
época, foi possível situar cada uma dessas obras em relação a outras do mesmo autor e, em alguns casos, em relação ao trabalho de contemporâneos de Zalszupin.
Em síntese, as etapas cumpridas para a realização
das análises foram:
• Pesquisa de imagens dos móveis em livros, catálogos da L’atelier, matérias e anúncios.
• Seleção, por meio dessas imagens, dos objetos
cujas características materiais, construtivas e estético formais fossem as mais interessantes e representativas de seu trabalho.
• Análise preliminar das peças selecionadas com
o objetivo de identificar particularidades específicas que deveriam ser observadas e registradas por
meio de fotografias e/ou desenhos para a análise
definitiva.
• Rastreamento das peças para observação, registro e análise.
• Análise final, utilizando o “Método de aproximações sucessivas”.

O MÓVEL MODERNO NO BRASIL
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1. O MÓVEL MODERNO NO BRASIL
Para compreender a proposta da obra de Jorge
Zalszupin na L’atelier, sua visão de projeto, sua linguagem
estética e influências, é necessário situá-las dentro do processo de desenvolvimento da indústria moveleira durante
o período de sua atuação.
Neste capítulo, será traçado um breve relato sobre
o processo e os fatores que favoreceram, influenciaram
ou dificultaram o processo de modernização do móvel no
país, destacando suas principais características evolutivas
e alguns dos personagens mais representativos dos partidos e linguagens que despontaram à época.
Essas iniciativas de produção moveleira serão
apresentadas sem a pretensão de contar cada uma de
suas histórias, mas com o objetivo de exemplificar as
diferentes vertentes e interpretações que o movimento
moderno assumiu no Brasil, as suas características predominantes e seus aspectos produtivos e materiais mais
importantes.
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1.1. Primeiros passos para a industrialização
Dentre as indústrias manufatureiras de bens de consumo duráveis, a produção moveleira foi, durante o período de industrialização do país, uma das atividades de mais
fácil implementação por ser um tipo de indústria com maquinário e insumos de baixa exigência tecnológica e baixo
custo, porém com uma demanda por mão de obra altamente qualificada, demanda suprida pelos talentosos marceneiros artífices recém-chegados da Europa ou formados
por instituições, como o Liceu de Artes e Ofícios1.
Esse processo de industrialização e modernização da produção e linguagem do móvel ocorreu de
forma lenta e deparou-se, desde o início, com diversos
obstáculos e contradições. A dificuldade de atualização
produtiva e tecnológica, a falta de regulamentação e padronização dos insumos industriais, os cenários de constante instabilidade econômica e política, uma classe
média consumidora ainda em formação, mentalidades
1

O Liceu de Artes e Ofícios (LAOSP) é uma sociedade civil de direito privado criada em 1873 por aristocratas da elite cafeeira paulista para formar
e capacitar mão-de-obra para contribuir no processo de industrialização
do país. Suas atividades são voltadas primordialmente à educação profissionalizante e, na época de sua fundação, oferecia cursos de marcenaria,
serralheria e desenho baseados nas diretrizes europeias do movimento
Arts & Crafts.

resistentes às novas propostas estéticas e novos materiais e até mesmo problemas com a revenda e distribuição da produção fizeram parte da longa lista de desafios
que os designers e empresários que decidiram investir
nesse setor tiveram de enfrentar.
Com origem na produção artesanal e rudimentar,
fortemente dependente do repertório técnico e das referências estéticas da metrópole Portugal, a produção brasileira orbitou nesse sentido e demorou a encontrar uma voz
e unidade estética e, até o início do século XX, consistiu
primordialmente de reproduções de estilo carregadas de
hibridismo (BAYEUX; SAGGESE, 1997).
Durante todo o final do século XIX, o Brasil passou
por importantes transformações sociais, políticas e econômicas. O crescimento da economia cafeeira e a consequente ampliação da malha ferroviária; as mudanças na
organização do trabalho e a intensificação da imigração
colaboraram para um rápido crescimento demográfico no
campo e nas cidades, que ocasionou, principalmente, o incremento da infraestrutura urbana e de serviços e a importação de novas tecnologias.
O significativo aumento da classe trabalhadora urbana aqueceu o mercado interno e criou novas necessidades de consumo, como a demanda por equipamentos
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residenciais populares e a baixos preços, visto que, como
aponta Santi (2013), a antiga prática colonial de fabricação
dos próprios móveis ou mesmo a importação de peças caras de mobiliário europeu e estadunidense não se adequavam a essa nova realidade.
O surgimento de novas demandas e oportunidades
combinadas aos excedentes de capital provindos da economia cafeeira intensificaram o fomento, tanto por parte
do Estado quanto da sociedade civil, das atividades industriais e de qualificação de mão de obra para atender
às indústrias que surgiam. Loschiavo (1993) comenta que
a institucionalização do ensino técnico artesanal patrocinada por instituições benemerentes, como foi o caso do
Liceu de Artes e Ofícios, consistiu no primeiro movimento
de organização do conhecimento dos ofícios da madeira e
de capacitação sistemática de mão de obra para a indústria moveleira.
O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo teve um
papel fundamental como o primeiro grande responsável
pela formação de mão de obra qualificada para atuar na
produção moveleira. O Liceu foi “simultaneamente uma
escola e um local de produção, abastecendo a rica burguesia do café de equipamentos móveis de excelente
qualidade” (Katinsky, 1983, p. 931) e contribuiu significa-

tivamente para a difusão do movimento Art Nouveau na
cidade.
Alimentadas por essas iniciativas, proliferavam as
primeiras tentativas de fabricação de móveis em uma escala mais industrial. Enquanto a maioria dessas pequenas
fábricas trabalhava por encomenda, utilizando métodos
e processos artesanais de produção, algumas inovavam,
importando tecnologias da Europa, como o maquinário a
vapor, e introduzindo materiais e processos voltados à produção de larga escala (SANTI, 2013).
A simplificação de ornamentos e a adoção de novas tecnologias e materiais eram estratégias fundamentais para a atualização dos processos produtivos e para a
produção em maior escala. No entanto, devido à precariedade das tecnologias disponíveis no país e da limitação de acesso aos novos materiais, que eram importados
e caros, a indústria que queria baratear e aumentar sua
produção tinha poucas opções, como relata Maria Angélica Santi:
As indústrias de móveis de madeira que produziam para os segmentos da sociedade de
menor poder de compra, como a Bérgamo,
em São Paulo, não conseguiam, da perspectiva dos processos tradicionais de produção e
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dos modelos adotados, aprimorar a qualidade de seus produtos em razão da demanda e
da necessidade de redução do preço. A qualidade do produto ficava prejudicada por não
utilizarem tecnologias e métodos de produção apropriados à fabricação em larga escala.
(SANTI, 2013, p. 139).

[Figura 1]
Figura 1: A Cama Patente foi concebida por Celso Martinez Carrera,
em Araraquara, São Paulo, em 1915, para substituir as camas de ferro
importadas da Europa, e foi patenteada e produzida ao longo de décadas
por Luiz Liscio na Liscio - Indústria Cama Patente S.A. Foto: Marcelo
Andrade. Fonte: Santi, 2013, p. 145.

Nesse primeiro momento, o caminho mais promissor para inserção do processo produtivo em uma lógica
industrial de produção em série foi o da estandardização.
A Cama Patente [Figura 1], projeto do espanhol Celso
Martinez Carrera (1884-1955), é o primeiro exemplo que
podemos encontrar na produção nacional que tem nítidas soluções e referências modernas: limpeza de forma,
funcionalidade e racionalização da produção, fabricação e
montagem a partir da padronização das peças.
Inspirada formalmente na Thonet e nos móveis de
ferro tubulares, a cama de Carrera pode ser considerada a
primeira experiência de produção em série para consumo
popular. Do ponto de vista tecnológico, este foi “um dos
episódios mais significativos da história da indústria brasileira” pois demandou o desenvolvimento de métodos de
fabricação e de máquinas que garantissem a produção e
montagem de seus componentes. (Santos, 1995, p. 38)
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Um outro exemplo notável de racionalização produtiva, também inspirado na cadeira Thonet, foi a cadeira n.
1001 [Figura 2], produzida pela Móveis Cimo S.A.2, cujos
bem sucedidos produtos passaram a equipar de salas de
cinema a escolas e repartições públicas em todo o país e ao
longo de décadas. O primeiro projeto da cadeira n. 1001
da Cimo foi desenvolvido entre os anos de 1921 e 1922, e
sua versão definitiva data de 1930. A cadeira n. 1001 marcou a produção nacional ao substituir técnicas e materiais
tradicionais – como o uso da madeira maciça e de encaixes
colados – por recursos mais modernos, como o emprego
da madeira laminada colada e vergada para estruturação
da peça e a adoção de ferragens em sua montagem, inovações que representaram um grande salto para a indústria
moveleira e marcaram uma passagem da concepção produtiva artesanal para uma concepção mais voltada para a
produção seriada. (SANTI, 2013, p. 147).
Acompanhando o crescimento da demanda que a
produção artesanal não era capaz de atender, Jorge e Mar-

2

A indústria Móveis Cimo S.A., dos irmãos Jorge e Martin Zipperer nasceu em Rio Negrinho, Santa Catarina, no ano de 1921, para produzir
cadeiras a partir das aparas de madeira descartadas pela fábrica de
caixas e serraria, e atuou com bastante sucesso no mercado de móveis institucionais até 1982, quando foram encerradas suas atividades.
(Santi, 2013).

Figura 2: Cadeira 1001 da Móveis Cimo S.A., em imbuia maciça e laminada.
Século XX. Foto: Flavio Coelho. Fonte: Santi, 2013, p. 147.
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utilização de uma mesma tipologia de peças que eram produzidas com tecnologias e processos semelhantes [Figura
3] e a leveza dos produtos e sua facilidade de montagem e
desmontagem eram considerados atributos fundamentais
para atingir esses objetivos. (SANTI, 2013).
Para Jorge e Martin Zipperer, a mesma inovação
que o concreto armado representou para a arquitetura
moderna a madeira compensada representou para o mobiliário moderno e sua produção em série, pois:
Figura 3: Catálogo de Cadeiras, poltrona e carteiras editado em 1930
pelas Indústrias Reunidas de Madeiras Jorge Zipperer & Cia. Acervo Museu
Municipal Carlos Lampe, Rio Negrinho, SC. Fonte: Santi, 2013, p. 273.

tin Zipperer, fundadores da Móveis Cimo, definiram metas
claras para alcançar crescimento e industrialização de seu
negócio e, entre elas, estava a produção de grandes séries e o escoamento dessa produção de Rio Negrinho, em
Santa Catarina, para a capital paulista. Além da atualização
tecnológica, havia, na Cimo, a preocupação com a racionalização da produção, com otimização da montagem e do
transporte dos produtos e com economia e o reaproveitamento de material. A racionalização do desenho permitiu
a confecção de diferentes modelos de cadeiras a partir da

O novo material permitia superfícies mais
largas, mais estáveis e sem defeitos, resultando num maior desempenho em relação à
qualidade do produto, ao aproveitamento da
madeira e ao processo de fabricação menos
artesanal, viabilizando a produção seriada em
escala industrial. (SANTI, 2013, p. 235).

A resistência e demora em aceitação dos novos
materiais e formas pelo público geral foram, na maioria
dos casos, uma questão cultural, mas também, muitas vezes, resultantes da má qualidade dos móveis produzidos
com tecnologia precária ou com mão de obra ainda despreparada e, mesmo com esse notável avanço da indústria moveleira no início do século XX, a elite continuaria
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a importar ou encomendar cópias dos móveis de estilo.
(MENEZES, 1977).
Essa situação só começaria a mudar definitivamente durante a primeira metade do século XX, quando a interrupção das importações ocorrida em função das duas
grandes guerras mundiais e a intensificação do processo de industrialização cobrariam da produção nacional
uma maior e mais efetiva atuação no mercado, fazendo-a
seguir o espírito da insurgente modernização estética e
produtiva.

1.2. A transição modernista: os pioneiros e seus
desafios
Ao observar a trajetória de modernização do móvel,
fica claro o lento processo de assimilação das ideias e conceitos modernistas pelo qual a sociedade brasileira passou. Inspirado principalmente por referências encontradas
em livros e publicações nacionais e internacionais, o projeto do móvel moderno no Brasil seguiu o das vanguardas
europeias e, após uma fase de introdução desses novos
conceitos, basicamente limitada a uma elite econômica e
intelectual, ainda predominavam reproduções de uma linguagem muito ligada a Bauhaus ou ao movimento art-déco e aos processos artesanais e materiais importados.
Eram móveis ainda ligados a esquemas culturais europeus, mas com uma procura acentuada de materiais brasileiros. Cabe observar que
as produções inspiradas em modelos concebidos por uma sociedade altamente industrializada carecem de validez quando repetidas em
países de outras premissas.3

3

Pietro Maria Bardi. In: Mobiliário brasileiro - premissas e realidade. Catálogo MASP: nov/dez 1971, p. 14.
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De acordo com Santos (2015), a década de 1930 representou um momento de virada para o programa modernista no mobiliário. O ideário modernista brasileiro,
nascido durante a Semana Moderna de 1922, encontrava
sua mais significativa e reconhecida repercussão - para
além da literatura, das artes plásticas e da música -, por
meio da arquitetura moderna.
Os artistas e arquitetos entusiastas desse movimento e inspirados nas lições de Le Corbusier defenderam a
implantação de um programa moderno para a arquitetura
cuja eficácia transformadora dependeria de uma proposta
que contemplasse todas as esferas da vida na cidade, de
modo a harmonizar e transformar estética e funcionalmente a urbe, o edifício e seus ambientes internos segundo os
preceitos do modernismo.
Impulsionadas pela arquitetura, as ideias modernistas de simplicidade e clareza das formas, de funcionalidade dos objetos e de racionalização produtiva ganharam força entre os arquitetos, artistas e produtores de
móveis que, por entusiasmo ou necessidade, começaram
a protagonizar o movimento de modernização do móvel
no país.
Em São Paulo, as iniciativas mais expressivas da
época partiram de profissionais imigrantes, como Gregori

Warchavchik4, John Graz5 e Lasar Segall6, que, entendendo a necessidade de reformular os equipamentos de interiores para adequarem-se ao funcionamento da vida da
família brasileira em tempos de modernidade, empreenderam significativos esforços para atualizar o mobiliário de
acordo com a nova arquitetura. Esses e outros pioneiros
das décadas de 1920 a 1930 tiveram como principal função propor uma ruptura, uma renovação de mentalidades
e uma abertura de caminhos para os novos conceitos estéticos e produtivos da modernidade.
Nesse início, não havia ainda espaço ou mesmo possibilidades de invenção ou inovação para além das propostas europeias, e os móveis criados seguiam os estilos e mo4

5

6

O arquiteto ucraniano Gregori Warchavchik foi um dos precursores do
movimento moderno na arquitetura paulista e inaugurou, em 1930, a “Exposição de uma Casa Modernista”. Projetada por ele, a casa à rua Itápolis
contou também com a participação de diversos artistas modernistas no
planejamento paisagístico e de interiores, incluído o projeto e execução
de mobiliário e itens de decoração.
O artista suíço John Graz e a artista brasileira Regina Gomide dedicaramse à composição de espaços internos projetando móveis e outros elementos decorativos, como pinturas, tapetes e tapeçarias. O casal foi um
dos grandes responsáveis pela introdução das principais tendências das
vanguardas europeias no Brasil, realizando a decoração de interiores de
diversas residências da elite paulistana e participando da “Exposição de
uma Casa Modernista”, de Gregori Warchavchik.
O artista Lasar Segall, nascido na Lituânia, dedicou-se principalmente a
pintura, escultura e gravura. Em 1932, ele projetou um conjunto de móveis
com nítida filiação ao espírito da Bauhaus para equipar sua residência à rua
Afonso Celso.
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Figura 4: Cadeira
em tubos metálicos
cromados com assento
em couro de porco de
1932. Fonte: Cadeiras
Brasileiras, 1995, p.
40. Foto: Antonio
Saggese.

dismos importados, repetindo ou recriando soluções, mas
introduzindo novos materiais e linguagens. Os móveis de
Warchavchik [Figura 4] e Graz [Figura 5] utilizavam materiais
caros e muitas vezes importados, como tubos de metal cromado e chapas de cobre que, combinados ao couro, veludo
e madeira de embuia esmaltada ou laqueada, tinham sua
produção feita de forma artesanal e sob encomenda.
Essas tentativas de produzir uma arquitetura e mobiliário moderno evidenciaram o abismo de realidade entre projeto e execução e, mais adiante, obrigariam esses
arquitetos e designers a repensar soluções construtivas,
materiais e estéticas. Geraldo Ferraz comenta a respeito

.
Figura 5: Poltrona de
John Graz no estilo
Art Déco, final dos
anos 1930. Fonte:
Chen, 2016, p. 39.

da contribuição de Warchavchik e das dificuldades por
ele encontradas para a execução de ideias avançadas em
um ambiente de atraso tecnológico:
“(...) Não havia condições materiais nem geralmente culturais ou estéticas que determinassem o aparecimento da arquitetura moderna
no Brasil. Warchavchik foi, neste caso, um legítimo pioneiro, dado que sua construção dependeu, exclusivamente, de um esforço pessoal refletido, num meio social, profissional e
técnico estagnado nas formas repetidas do
passado.” (FERRAZ, 1965, p. 132).
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Figura 6: Móveis em aço tubular de autoria não
confirmada projetados para o Edifício Gustavo
Capanema. Foto: Guito Moretto. Fonte: “Procuramse os ilustres autores dos móveis do MEC”, Jornal O
Globo, jun. de 2012.

Durante essa fase, foi comum a adoção de elementos
e materiais do repertório nacional combinados à uma estética das vanguardas europeias ou mesmo de tentativas de
criação de versões nacionais das modas europeias, como é
o caso do conjunto de sofás e poltronas [Figura 6] de autoria anônima produzidos para o Edifício Gustavo Capanema7,
sede do Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro.
7

Situado no centro da cidade, o edifício é considerado um marco do momento de estabelecimento da arquitetura moderna no Brasil e sua construção, iniciada em 1936, foi fruto de uma iniciativa do Estado para validar
a entrada do país na modernidade e que contou com consultoria de Le
Corbusier e projeto de uma equipe encabeçada por Lucio Costa, Oscar
Niemeyer, Carlos Leão, Afonso Reidy, Ernani Vasconcellos e Jorge Machado Moreira, entre outros.

Sobre a impressão causada pelo mobiliário à época
da inauguração, Júlio Katinsky relata:
Eu fui parar no Ministério da Educação, que
tinha ficado pronto em 1946. Eu estive lá
em 1951, 1952... Praticamente o prédio tinha
acabado de ser feito. E vi uma cadeira que
os arquitetos do Rio copiaram, parece que
foi o Oscar Niemeyer, uma cadeira que eles
copiaram da Cadeira Barcelona. (...) E fiquei
achando que aquilo era uma caricatura, de
tão ruim. Pra começar o ferro em vez de ser
um ferro chato, era um tubo. E o assento e o
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encosto pareciam coisa feita pra carro, com
mola. Horrível! (...) E era assim que as coisas

1.3. Identidade, artesanato e indústria

eram feitas.8

Ao longo da década de 1940, a arquitetura brasileira
conquistou uma crescente projeção internacional, primeiro em 1939, com a construção do Pavilhão do Brasil para a
Feira Mundial de Nova York, projeto de Lúcio Costa com a
colaboração de Oscar Niemeyer; e depois, em 1942, com
uma mostra de arquitetura brasileira no Museu de Arte
Moderna de Nova York, seguida pela publicação do livro
Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942, de Philip Goodwin, em 1943.
A nova imagem do Brasil no exterior, projetada pela
arte e arquitetura modernas, construiu a ideia de um país
capaz de combinar à lógica internacionalista uma alta valorização de seu regionalismo e que, por meio de um bem
sucedido programa de arquitetura moderna e um forte
potencial renovador livre de todo peso da história ocidental europeia, prometia atender às particularidades do país
e de seu povo.
Ao se ocupar em resolver as “grandes carências
nacionais”, o movimento moderno brasileiro demonstrou
uma forte condicionante política, que foi a principal responsável pela construção de algumas de suas características mais marcantes, como a defesa do patrimônio cultural

Enquanto essas experiências de projeto e execução esbarravam em constantes dificuldades e obstáculos
provocados pela ainda incipiente indústria nacional, começava a ficar evidente a incompatibilidade de preceitos
projetuais e estéticos importados e imitados com a realidade cultural, técnica e material do país. Voltar o olhar
modernista para as nossas tradições e história passou a
ser não apenas interessante, mas necessário do ponto de
vista produtivo e, portanto, as características culturais,
ambientais e históricas deveriam ser levadas em conta na
criação de uma proposta estética adequada à realidade
nacional.

8

Depoimento do professor Júlio Roberto Katinsky à autora, em maio de 2015.
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nacional, a busca por um “estilo brasileiro” e a valorização
dos saberes e das práticas tradicionais populares como
maneira de romper com a cultura e os modelos dos países
dominantes (Katinsky, 1983).
Essa obstinação nacional pela modernização encontrou particularidades e direcionamentos marcantes
nos países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo em
que o movimento de modernização mostrava-se como
ferramenta necessária para a renovação e sobreposição
das práticas tradicionais de produção e concepção da
arquitetura e do mobiliário, esse processo era constantemente assolapado e influenciado pelas dificuldades impostas pelo atraso tecnológico. A marcha do movimento
modernizador foi, então, redirecionada pelo desejo de
encontrar e valorizar uma identidade ou um conjunto de
características específicas e locais dessas sociedades, já
acostumadas, porém descontentes, com as sujeições e
imposições das culturas econômica e politicamente dominantes (Santos, 1993).
Entretanto, mesmo que por um lado se reconhecesse a importância da valorização e do resgate das tradições da cultura material do país no processo de valorização e definição de sua identidade, permaneciam, ainda
muito vivos, os mesmos embates sobre o lugar que o tra-

balho artesanal deveria ocupar na produção industrial.
(CLARO, 2004).
O conflito entre tradição e modernidade, discutido à exaustão desde o movimento Arts and Crafts, encontrava nova força na produção nacional. Essa dicotomia de posições, combinada a outros fatores, refletiu-se
na produção nacional que acabou por se dividir em duas
principais vertentes. Uma delas buscou uma estética
baseada nos preceitos da modernidade aliados a materiais nobres, apoiando-se em métodos de trabalho e
técnicas essencialmente artesanais, com organização de
trabalho mais próxima das manufaturas e cuja produção
consistia em peças únicas ou em pequenas quantidades
fabricadas sob encomenda. Esse tipo de produção, muitas vezes por questões de custo, permaneceu restrito
a uma classe alta com poder aquisitivo e interesse em
móveis exclusivos, e o segmento foi representado, principalmente, pela Branco & Preto e pela Langenbach &
Tenreiro.
A outra vertente direcionou seus esforços para conquistar uma produção seriada em escala, com emprego
de materiais, técnicas e tecnologias que viabilizassem a
fabricação industrial, a redução dos custos e uma maior
abrangência de mercado, como foi o caso da Mobília Con-
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temporânea, de Michel Arnoult, da Hobjeto, de Geraldo de
Barros, e da Mobilínea, de Ernesto Hauner.
Foi bastante comum entre os produtores da época a busca por uma conciliação da produção industrial
com as técnicas artesanais, estratégia necessária em
função da forte tradição artesanal do trabalho com a
madeira, material indissociável da cultura de projeto de
mobiliário.
Muitas das iniciativas produtivas do período transitaram e experimentaram entre esses dois universos, evoluindo de um modo de produção ao outro, seja por meio
da racionalização do desenho, seja por meio da inovação
tecnológica e de materiais. Esse foi o caso da experiência
de Jorge Zalszupinna L’atelier, que viabilizou gradativamente a transição de uma fabricação manufatureira para a
industrialização, o que ampliou, inclusive, sua área de atuação como designer, projetando de móveis residenciais e
corporativos a utensílios plásticos, fechaduras, computadores e até barcos.
O arquiteto e designer carioca Sérgio Rodrigues
começou sua produção moveleira motivado por diminuir
a defasagem entre a arquitetura moderna e a concepção
de seus espaços internos, mas, principalmente, dedicouse a pesquisar e desenvolver, para seus móveis, uma lin-

guagem essencialmente brasileira. Ele buscou, com a
OCA e a Meia Pataca, além de conciliar técnicas artesanais com o modo de produção industrial, criar e consolidar uma temática estética que valorizasse e transmitisse a
cultura material e técnica do país (Santos, 2015).
Sua obra mais importante, nesse sentido, foi a
poltrona Mole [Figura 7], desenvolvida em 1957, inicialmente como um sofá, para o amigo Otto Stupakoff, que
queria esparramar-se nele como um sultão. Em 1962, a
poltrona Mole foi premiada no Concorso Internazionale
del Mobile, realizado na cidade de Cantú, na Itália, no
qual foi reconhecida por seu desenho autêntico e sua
forte expressão regional (SANTOS, 2015).
Sérgio Rodrigues investiu em uma linguagem que
combinou referências do design escandinavo com releituras de formas modernas sob um olhar brasileiro. Ele engrossou e inverteu os tradicionais pés palito para remeter
à robustez e abundância de nossas madeiras e inspirou-se
em objetos e elementos da cultura ameríndia e colonial,
como o travamento com cunhas, as redes de descanso e
o catre.
Dessa maneira, a poltrona Mole conseguiu reunir simultaneamente elementos de identidade e modernidade,
racionalizando o desenho e considerando sua montagem
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Figura 7a: A poltrona
Moleca é mais fácil de
ser produzida e utiliza
travamento com cunhas
para ser desmontável e
exportada. Fonte: www.
dpot.com.

Figura 7: A poltrona Mole foi batizada de Sheriff pela fabricante italiana
Isa e posteriormente redesenhada em uma versão mais fácil de ser
produzida e totalmente desmontável para ser exportada, a Moleca
[Figura 7a]. Fonte: Cals, 2000, p. 50.

e desmontagem, mas mantendo-se fiel a técnicas artesanais e, principalmente, à expressão estética de conceitos
representativos de nossa cultura. Dessa maneira, o arquiteto carioca conseguiu realizar, por meio de sua extensa
produção, “uma síntese das tradições brasileiras, construtivas, simbólicas e técnicas.” (Santos, 1993, p. 15).
É importante ressaltar que, dentre os que investiram
nessas experiências de criação e execução de móveis modernos, muitos eram imigrantes. Alguns, como Giancarlo
Palanti e Lina Bo Bardi, trouxeram consigo um vivo debate em torno do resgate da identidade nacional pela valorização das tradições de origem popular e do artesanato
e fizeram coro aos preceitos introduzidos pela Semana de
Arte Moderna de 1922. Outros entendiam que o móvel aqui
produzido, para ser verdadeiramente moderno, deveria
atender às necessidades e particularidade da vida no país,
e que, como consequência dessa premissa, seriam capazes
de traduzir características de regionalidade.
Vindos em épocas e de contextos diferentes, os imigrantes europeus Giancarlo Palanti, Lina Bo Bardi e Joaquim Tenreiro talvez tenham sido os primeiros que, mesmo
partindo de um olhar estrangeiro, dedicaram-se, de maneiras diferentes, à questão da identidade no móvel moderno brasileiro.
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Enquanto Tenreiro, artista português e marceneiro
experiente, encontrou suas referências do mobiliário lusitano e colonial e dedicou-se especialmente a pesquisar e
explorar ao máximo a variedade e as possibilidades técnicas e mecânicas das madeiras brasileiras, Palanti e Lina
buscaram resgatar um repertório popular ligado à produção rudimentar sertaneja, indígena e africana, fazendo uso
de materiais típicos dessas culturas, como o sisal, as fibras
naturais, o couro e a fibra da taboa. (Sanches, 2003).
No entanto, por motivos diferentes, ambos mantiveram a sua produção fundamentalmente manufatureira
e com predominância de técnicas artesanais. Lina, talvez
pelas dificuldades que encontrou, mas também em função
de uma visão mais humanista e social do design que entendia que a produção em série deveria ser uma evolução do
modo artesanal de produção, fazendo uso da produção
manual e valorizando o trabalho humano acima de tudo.
A intenção de Giancarlo Palanti e Lina Bo Bardi com
o Studio de Arte Palma e a fábrica Pau Brasil, foi criar, no
campo do desenho industrial, um movimento com força
e importância semelhante ao que já se consolidava na arquitetura. Porém, sua vontade de fabricar móveis partindo
para uma escala de produção industrial em série não se
concretizou, em parte pela dificuldade em colocar em prá-

tica seus projetos – faltava tecnologia e mão de obra qualificada –, em parte pela falta de aceitação e maturidade do
mercado.
O Studio de Arte Palma durou apenas dois anos
(1948-1950), mas, quando começou, contava com uma seção de projeto e uma de execução, dividida entre as especialidades mecânicas e de marcenaria, onde eram realizadas
pesquisas com madeiras brasileiras para resolver questões
de umidade e resistência estrutural. O Studio procurou soluções [Figuras 8 a 11] que eliminassem estofados quentes
e desnecessários, valorizassem a simplicidade estrutural e
o uso de materiais nacionais, preocupassem-se com a adequação desse novo móvel ao recursos naturais, ao clima e
ao povo brasileiro. Apesar do pouco tempo que esteve em
atividade, a vasta e inovadora produção do Studio entusiasmou a indústria a acompanhar as novas tendências modernistas, mas de maneira improvisada e superficial, em que
a cópia se sobrepunha ao projeto, o que resultava em um
“típico formalismo ‘moderno superficial’”. 9
O artista e designer português Joaquim Tenreiro
chegou à cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de dedicar-se às artes plásticas e ao desenho. O conhecimento

9

“Móveis Novos”. In: Habitat, São Paulo, n. 1, 1950, p. 14.
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Figura 8: Cadeiras do Studio de Arte Palma, 1948. Fonte: Instituto Lina
Bo e P.M. Bardi, 2008, p. 58.

Figuras 9 e 10: Cadeira dobrável e empilhável projetada para o auditório
do MASP. 1947. Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2008, p. 50.

Figura 11: Croqui de Lina Bo Bardi
projetando as laterais de uma cadeira em
placa de compensado, 1948. Foto: Henrique
Luz. Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi website.

dos ofícios de carpintaria e marcenaria adquiridos durante a convivência com seu pai encaminharam-no naturalmente para o trabalho com design de mobiliário em uma
grande fabricante de móveis de estilo, a Lubisch & Hirth.
Entusiasmado com os resultados de sua incursão no projeto de móveis [Figura 12] modernos executados para a
residência de Francisco Inácio Peixoto10, em 1941, Tenreiro fundou, no ano seguinte, a Lagenbach & Tenreiro.
Apesar de defender e utilizar quase que exclusivamente processos artesanais e o uso de madeiras de lei, Joaquim
Tenreiro parece ser o primeiro designer de mobiliário a mostrar preocupação em criar um móvel com originalidade e características nacionais e é considerado por muitos o criador
do primeiro móvel moderno brasileiro (MACEDO; MONTEIRO; 1985). Na sua concepção, o artesanal poderia ser moderno, desde que seus elementos estéticos, construtivos e materiais tivessem propósitos reais e trabalhassem e dialogassem
verdadeiramente entre si e com a realidade da vida brasileira.
Segundo ele, deveriam ser buscados caminhos alternativos que combinassem o espírito de modernidade à
qualidade dos materiais e técnicas construtivas tradicionais,

10

Conhecida como Residência dos Cataguases, casa do industrial, escritor
e mecenas mineiro foi projetada por Oscar Niemeyer, com jardins de
Burle Marx e mobiliário de Joaquim Tenreiro.
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valorizassem o trabalho artesanal e dialogassem com a cultura e a natureza brasileiras [Figura 13]. Tenreiro acreditava
ser necessário utilizar materiais e criar formas que estivessem de acordo com a realidade natural, cultural e social do
país, pois estas seriam, ao mesmo tempo, condicionantes
da produção e cenário final ao qual se destinava o produto.
Para Tenreiro, a escolha dos materiais era fundamental para a criação de um móvel verdadeiramente moderno
e brasileiro, tornando-o inconfundível em relação aos móveis de outra nacionalidade. Além da madeira, a palhinha
predominou em sua criação pois, mesmo que originária da
Índia, era considerada extremamente brasileira por Tenreiro. (MACEDO; MONTEIRO, 1985).
Quando fazia móveis, a palhinha quase não
existia mais, ninguém a usava. Recoloquei a
palhinha da tradição colonial brasileira. Por
longos anos, o Brasil usou a palhinha. Servia às condições naturais, especialmente no
calor do Rio de Janeiro e até mesmo de São
Paulo. A palhinha era um dos elementos necessários ao móvel moderno.11
11

Macedo, Ronaldo do Rego; MONTEIRO, Ascânio M. M. (orgs.) Joaquim
Tenreiro: Madeira Arte e Design. Rio de Janeiro: Galeria de Arte do Centro
Empresarial Rio - João Fortes Engenharia, 1985, p. 57.

Figura 12: Móveis modernos executados para a residência de Francisco
Inácio Peixoto, 1942. Fonte: Cals, 1998, p. 71.

O designer e artista português tinha problemas
com a baixa qualidade e, ainda assim, altos preços dos
móveis industrializados: “Em princípio, não sou contra o
móvel industrial, mas acho que ele, como outras coisas
do nosso tempo, estão desvirtuadas de seu verdadeiro
sentido pela sociedade de consumo.”12. Para ele, se o pre-

12

Depoimento de Joaquim Terneiro a Aureliano Menezes in: A situação do
móvel no Brasil, do projeto à implantação industrial. São Paulo: FAUUSP,
1977, p. 27.
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ço estivesse alto e a qualidade fosse baixa, o modo de
produção industrial perderia sua razão de ser, já que seu
objetivo principal deveria ser oferecer às massas móveis
de qualidade a baixos preços.
Sua maior crítica ao móvel moderno foi dirigida às
cópias nacionais de móveis estrangeiros, que ele denominou de “abastardamento do mobiliário”. Para Tenreiro, o
hábito comum na época de obedecer cegamente à forma
sem considerar sua integração aos materiais, à produção e
à própria utilidade do móvel desvirtuava o real sentido do
modernismo e criava objetos desconectados em si mesmos, desprovidos de harmonia ou sentido. Ainda assim,
ele admitia a existência de exceções:
Figura 13: A chaise longue de embalo de Joaquim Tenreiro foi
desenhada por volta de 1947 inspirada nas redes de descanso
(MACEDO; MONTEIRO, 1985). Fonte: www.1stdibs.com.

Há realmente móveis com características de
índole nacional. Móveis brasileiros, não só
porque a sua concepção artística lhes transmite uma feição diferente dos móveis de outras
procedências, mas porque eles trazem consigo uma certa força telúrica, além daqueles
que nascem por inspiração de certos usos e
utilidades brasileiras.13
13

Joaquim Tenreiro, in: Macedo, Ronaldo do Rego; MONTEIRO, Ascânio M.
M. (orgs.) Joaquim Tenreiro: Madeira Arte e Design. Rio de Janeiro: Galeria
de Arte do Centro Empresarial Rio - João Fortes Engenharia, 1985, p. 113.
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A indústria, entretanto, não estava preparada para
absorver essas novas ideias, e a carência de originalidade
dos novos projetos incomodou muitos desses profissionais. Em um artigo publicado em 1965, na Revista de Arquitetura, Joaquim Tenreiro critica a profusão do moderno
no mesmo modelo de importação e cópia de estilos a que
o país estava acostumado:
Houve um período em que a mania do “moderno” chegou a tornar esse movimento penoso porque as contribuições vinham em
avalancha, mas transformando o conceito de
moderno em modernoso. O móvel moderno
não voltava sua orientação para aquele sentido que lhe deu origem, da honestidade de
propósitos, da eliminação do supérfluo, do
ajuste de função e da limpeza plástica, (...) na
ânsia de usufruir de lucros e na incompreensão de sua importância, foi-se tornando uma
farsa, um vale-tudo, um novo rococó tão estagnado quanto o daquele período já mencionado.14

14

Joaquim Tenreiro, in: Macedo, Ronaldo do Rego; MONTEIRO, Ascânio M.
M. (orgs.) Joaquim Tenreiro: Madeira Arte e Design. Rio de Janeiro: Galeria
de Arte do Centro Empresarial Rio - João Fortes Engenharia, 1985, p. 109.

1.4. A produção em série e a racionalização do
desenho
A década de 1950 mostrou-se um momento política
e economicamente bastante favorável às iniciativas ligadas
à produção industrial. O Plano de Metas15 e a construção
de Brasília, que transferiu a capital do Brasil da cidade do
Rio de Janeiro para o Planalto Central, consistiram em importantes incentivos para a validação e consolidação da arquitetura moderna, bem como para desenvolvimento do
desenho industrial. A chancela definitiva para o movimento moderno na arquitetura e no design talvez tenha sido o
convite de diversos designers para projetar os equipamentos e a ambientação de interiores dos arrojados edifícios
administrativos da nova capital. Dentre eles, estiveram:
Joaquim Tenreiro, Bernardo Figueiredo, Sérgio Bernardes,
Sérgio Rodrigues, Jorge Hue, Karl Heinz Bergmiller e Jorge
Zalszupin. (Santos, 2015).

15

O Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitscheck, que governou o
país entre 1956 e 1961, teve como objetivo principal o fortalecimento econômico do país por meio de um conjunto de medidas que visou a, entre
outras coisas, estimular a entrada de investimentos de capital estrangeiro
e acelerar o desenvolvimento da indústria nacional por meio da substituição das importações e do estímulo à indústria de base, com destaque
para a indústria automobilística.

46

Nesse período, a cidade de São Paulo entrou em um
acelerado ritmo de expansão e verticalização urbana, com
significativo aumento da classe média e importantes modificações nas configurações das moradias. Dentro desse
novo contexto, a criação de móveis mais acessíveis e compactos se fez necessária e impulsionou diversas iniciativas
mais atentas a esse tipo de proposta.
Dentre essas iniciativas, vale citar a do artista e designer baiano José Zanine Caldas, fundador da Móveis Z
– Zanine, Pontes & Cia. Ltda. Mais preocupado com a viabilização de uma produção industrial que se adequasse
à realidade nacional, com qualidade e custos baixos, Zanine pesquisou persistentemente o uso de madeira compensada recortada na produção de móveis em série por
meio de processos industriais [Figuras 14 e 15]. Dedicouse a desenvolver projetos que obedecessem princípios de
modulação e que aproveitassem ao máximo as chapas de
compensado.
A participação de Zanine no negócio durou pouco
e, ainda na década de 1950, deixou a Móveis Z e, durante as décadas de 1970 e 1980, passou a produzir “móveis
denúncia” [Figura 16]: peças únicas produzidas a partir
de toras brutas de madeira com técnicas totalmente
artesanais e direcionadas à classe alta com o objetivo

Figura 14: Cadeiras de 1948. Fonte: Katinsky, 1983, p. 934.

Figura 15: Espreguiçadeira, 1949
Fonte: Santos, 2015, p. 150.

Figura 16: Banco Furo, c. 1980. Fonte:
Santos, 2015, p. 153.
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último de criticar a devastação das florestas brasileiras.
(Santos, 2015).
Assim como Zanine, o artista concreto Geraldo de
Barros, que esteve à frente da criação da Unilabor Indústria de Artefatos de Ferro, Metais e Madeira Ltda.16, investiu nos materiais e na racionalização do desenho para conquistar a produção industrial em série.
Suas estratégias para a produção em série partiam
de princípios simples de modularidade que permitiam
a composição de diversos tipos de móveis e configurações por meio da produção de peças intercambiáveis.
Barros lançou mão do desenho e dos materiais como estratégia para a economia de trabalho e matéria-prima,
utilizando recursos, como a modularização dos componentes [Figuras 17a e 17b], para atingir a racionalidade
e sistematização produtiva com divisão do trabalho. Os
materiais mais utilizados nos objetos produzidos pela
Unilabor foram o ferro, a madeira compensada e a fórmica, o que resultou em uma identidade estética fortemente industrial (CLARO, 2004).

16

A Unilabor foi uma comunidade de trabalho fundada nos moldes de uma
cooperativa pelo frei dominicano João Batista e funcionou em São Paulo,
entre 1954 e 1967.

Figura 17a e 17b: Variações de composição das estantes a partir de
componentes intercambiáveis produzidas pela Unilabor. Fonte: Acervo da
família Geraldo de Barros. www.geraldodebarros.com.

A Unilabor colocava-se na perspectiva daqueles que reafirmaram a ideia de progresso por
meio do planejamento (projeto) e propõe a inclusão da arte e do artista na linha de produção
(CLARO, 2004, p. 177).

Em 1964, Geraldo deixou a Unilabor e fundou a Hobjeto com outros dois sócios e, apesar de eles começarem
produzindo móveis sob encomenda, a racionalização do
desenho colaborou para uma rápida transição de oficina
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Figura 18: Alguns móveis da Hobjeto. Fonte: Acervo da família Geraldo de
Barros. www.geraldodebarros.com.

em indústria, produzindo uma bem sucedida linha de móveis [Figura 18] residenciais e corporativos.
O recurso da modularidade e o favorecimento de
materiais, acabamentos e formas adequadas aos processos industriais foi imperativo para esses designers, e a necessidade de industrializar a produção, baratear os custos
e alcançar mercados maiores predominou sobre a liberdade estética desses projetos.
A Mobília Contemporânea foi fundada em 1954
pelo francês Michel Arnoult, em sociedade com o escocês

Norman Westwater, e dedicou-se a produzir móveis que
acompanhassem esse processo de atualização dos espaços e hábitos do viver urbano. Diferentemente de muitos
de seus contemporâneos que visavam a produzir móveis
em pequenas séries para uma elite, Arnoult pretendeu
atender às necessidades de uma jovem classe média do
sudeste brasileiro, combinando qualidade de execução e
economia de custos à praticidade e flexibilidade de uso.
(LEON, 2016).
Pensando não apenas na racionalização da produção, mas na versatilidade de usos que a modularidade
permitia, Arnoult e Westwater projetaram uma série de
33 elementos modulados que, por fazerem parte de uma
mesma “família” estética e seguirem uma mesma lógica
formal, possibilitavam diversas combinações e cenários
de uso. (LEON, 2016).
A Mobília Contemporânea apostou também na venda de produtos desmontados e semiacabados, para serem
finalizados pelo consumidor, como a linha Peg-Lev [Figura
19], que era comercializada em pacotes:
Toda nossa vida profissional foi dirigida para
tentar encontrar um equipamento para casa
que seja realmente racional e democrático.
Racional no sentido verdadeiro, no uso e
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1.5. Dificuldades

Figura 19: linha Peg-Lev da Mobília Contemporânea. Fonte: “À procura de
um produto democrático”, Revista Casa & Jardim, abr. 1971, p. 22.

não no aspecto, que seja adequado às novas
condições de moradia urbana. Democrático,
no sentido de que seja acessível a todos: de
preço de venda a varejo baixo, através de
uma distribuição facilitada.17
17

“À procura de um produto democrático”, Revista Casa & Jardim, abr. 1971,
p. 21.

Eram muitos os obstáculos encontrados por esses
designers. Havia uma grande dificuldade em executar projetos pela falta de suporte industrial e tecnológico e, por
essa razão, muitos desenhos não saíam das pranchetas,
como também, vários dos que saíam eram caros ou de baixa qualidade.
A ausência de padronização ou normalização técnica dos insumos e das ferramentas de produção industrial
dificultavam ou mesmo impossibilitavam que a produção
moveleira deixasse o modo artesanal de produção e atingisse um patamar de produção seriada, que proporcionasse um aumento no volume de produção, o barateamento
de custos e alcance de mercado. (MENEZES, 1977).
O processo de especialização das indústrias era
necessário para proporcionar uma maior facilidade operacional e, portanto, economia de capital no processo produtivo. Essa especialização dependia de um intercâmbio
de peças, materiais e ferramentas, o que ocasionou uma
interdependência entre essas unidades de produção e,
para que essa troca ocorresse de maneira eficiente, eram
necessários a existência e o cumprimento de uma norma
técnica que padronizasse esses insumos. No caso brasilei-
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ro, a inexistência dessas normas na época, ou mesmo a sua
não observação, forçou a indústria moveleira a tornar-se
autossuficiente, o que prejudicou significativamente a qualidade e o custo do produto final.
O próprio mercado tinha dificuldade em compreender a proposta modernista, e a falta de aceitação inviabilizava a produção. Os grandes magazines resistiam em
comercializar esses novos produtos, e havia constantes
atrasos nas entregas. (MENEZES, 1977).
A concorrência entre os fabricantes era muito
acirrada para um mercado ainda pequeno. Enquanto
a classe alta desejava exclusividade de projetos e materiais nobres nos seus móveis e a classe baixa carecia
de poder aquisitivo para consumir, boa parte da classe
média, que ainda estava em crescimento, era resistente
a conceitos, como desmontabilidade, e aos canais alternativos de venda.18

muito esse problema e temos consciência
de que o nosso problema é vender.19

O crescimento para uma produção em grandes séries estava diretamente relacionado a investimentos em
tecnologia. Esse tipo de iniciativa era possível apenas mediante a existência de um capital de giro que, por sua vez,
dependia da garantia de um volume de vendas e, portanto, da existência de um mercado consumidor consolidado:
Nos anos 1950 e 1960, existia a ideia de os
arquitetos montarem sua própria firma e
através disso, terem uma produção. Essa
ideia foi se desgastando e se tornou muito
difícil porque já naquela época sofríamos
com a falta de capital de giro, com a falta
de capital para novos equipamentos. (...)
O problema maior aqui, em se tratando de
tecnologia é seu custo e o não retorno por
impossibilidade de venda em grande escala
devido ao baixo poder aquisitivo de grande

No fundo, quem manda em tudo é o consumo. Não adianta você ter uma produção
enorme, barata, que ninguém quer consumir. Inclusive, na Hobjeto, nós discutimos
18

Depoimentos de Michel Arnoult e Geraldo de Barros a Aureliano Menezes. In: A situação do móvel no Brasil, do projeto à implantação industrial.
São Paulo, 1977, pp. 32-33.

parte do consumidor em potencial. 20

19

20

Depoimento de Geraldo de Barros a Aureliano Menezes. In: A situação do
móvel no Brasil, do projeto à implantação industrial. São Paulo, 1977, p. 24.
Texto de autoria de Jorge Zalszupin. Sem data. Acervo Família Zalszupin.
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Outra dificuldade mencionada por vários designers
era a impossibilidade de registro de patente ou propriedade
intelectual dos desenhos e, sobre isso, Zalszupin comenta:
Antes mesmo de a peça sair comercialmente
eles já tinham roubado o desenho e fingiam
que era invenção deles. Era muito difícil de
impedir isso, tinha muito espião, gente que
levava a ideia pra fora. No Brasil não tem
como fazer patente. 21

1.6. Vocabulário técnico, Material e estético
A madeira norteou e condicionou fortemente a produção brasileira, seja pela abundância e dimensões colossais que as árvores assumem no território nacional, seja
por suas característica mecânicas, como a durabilidade e
a resistência, ou qualidades técnicas favoráveis ao trabalho
humano, à maneira generosa com que o material garante
plasticidade às formas que queremos lhe atribuir, ou mesmo por seu valor subjetivo, pela maneira com que a madeira parece “viva” ao toque e ao olhar.
Dentre as madeiras mais presentes nos móveis modernos estão o louro, o cedro, o freijó, a peroba, o pau
-marfim, a imbuia, o mogno, a gonçalo-alves e, predominantemente, o jacarandá22.
As qualidades do jacarandá já eram conhecidas
desde o século XVI, quando começou a ser utilizado para
a confecção de móveis pelos primeiros colonizadores. Du22

21

Entrevista concedida a autora, em junho de 2016.

O Jacarandá (Dalbergia nigra) é uma árvore brasileira proveniente da Mata
Atlântica, e sua área original de ocorrência se estendia do sul da Bahia até
o estado de Santa Catarina. Essa espécie geralmente alcança entre 30 e 40
metros de altura, com o diâmetro de tronco variando entre 1 e 1,2 metro e
é popularmente chamada de jacarandá-da-bahia devido à sua maior incidência ocorrer no sul do estado da Bahia. Fonte: AZEREDO, Maurício dos
Santos. Madeiras nativas brasileiras: da devastação ao ecologicamente responsável. Goiânia: UCG: Estudos: arte e tecnologia, v. 31, n. 11, nov. 2004.
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rante os séculos seguintes, foi profusamente exportado e
contrabandeado, e seu uso em móveis de luxo popularizou-se significativamente a partir do final do século XVIII
na Europa, tornando-se, posteriormente, a madeira protagonista na produção dos móveis modernos escandinavos e brasileiros durante a primeira metade do século XX.
(Azeredo, 2004)
Seu protagonismo na produção do mobiliário moderno brasileiro se deveu a fatores técnicos, estéticos e
comerciais. Do ponto de vista do mercado, já existia havia muito uma consolidada demanda externa pela própria
matéria-prima, bem como o valor que esse material agregava às peças por ser uma madeira considerada nobre
e que, à época, era facilmente encontrada no território
nacional. (Azeredo, 2004)
Em relação às propriedades técnicas, o jacarandá é
uma madeira dura e pesada, de alta densidade, durabilidade
e resistência a ataques de insetos. Essas características permitiam a execução de elementos estruturais mais leves e finos,
com menos material, porém com alta resistência mecânica.23
A beleza de sua coloração, com tonalidades que
variam de um vermelho profundo a tons chocolate, che-

gando quase ao negro, e seus diferentes padrões dos
veios tornavam-no ainda mais desejado. Além disso, o
jacarandá apresenta um distinto odor floral e doce que
lembra o odor de rosas e que é a razão de seu nome em
inglês, Rosewood. Ele também tem excelentes propriedades acústicas, o que a tornou a matéria-prima preferida
dos luthiers24 para a confecção de instrumentos musicais,
sendo especialmente eficiente na fabricação de instrumentos de corda.
Atualmente, devido à intensa exploração de sua madeira e ao declínio das áreas de vegetação primária adequada (mata atlântica), o jacarandá-da-bahia é considerado
pelo IBAMA e pela IUCN (International Union for Conservation of Nature)25 como uma espécie ameaçada de extinção e
encontra-se em áreas de reserva natural protegida.
Além da madeira maciça, outros materiais frequentemente adotados na confecção do mobiliário entre as décadas de 1950 e 1960 foram o compensado recortado, a
madeira laminada moldada, o ferro e o aço, o couro e as
fibras naturais, como a taboa, o sisal e a palhinha, além de
uma extensa variedade de tecidos, como a lona, a lonita e

24
25
23

Disponível em: http://www.wood-database.com/. Acesso: out. de 2016.

Fabricantes de instrumentos musicais de corda.
IUCN. 2016. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-1. Disponível em: www.iucnredlist.org. Acesso: out. de 2016.
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a chita. Em fins de 1960 e durante a década de 1970, popularizam-se a fibra de vidro, o polipropileno injetado e os
revestimentos plásticos, vinílicos e os laqueados.
Obedecendo à premissa moderna de explicitar a
verdade de construtiva e material dos objetos, era comum
encontrar, nesse objetos, elementos de estruturação e técnicas tradicionais de fabricação e montagem em madeira,
como as espigas, cavilhas e parafusos e o travamento com
cunhas, pinos e bastões, que eram muitas vezes evidenciados como recurso decorativo.
A madeira também esteve presente nos botões de
jacarandá que davam acabamento em estofados e estruturavam braços tensionados de couro. Ainda nos estofados,
era possível notar as costuras pespontadas propositadamente aparentes e destacadas, obedecendo à sua função
principal, mas também decorando esses objetos.
O couro, que aparece com bastante frequência na
produção moderna não apenas revestindo mas estruturando assentos de cadeiras e poltronas, apresenta recortes para alívio de tensões, percintas, fivelas e telas de tiras
de couro.

1.7. Influências e afinidades
Com a finalidade de auxiliar na compreensão e análise do fluxo de transformações imposto pelo movimento
moderno na produção nacional e suas interações e influências com a produção europeia e norte americana, foram
elaborados diagramas imagéticos cronológicos que fornecessem um panorama visual da principal produção moveleira ocidental no período.
Por questões de viabilidade do projeto gráfico e
também por critérios de pertinência ao tema deste trabalho, três diagramas foram construídos. Para o diagrama internacional, foram selecionados principalmente trabalhos
de designers europeus e estadunidenses entre as décadas
de 1920 e 1960. Para o diagrama nacional, priorizamos os
autores da região sudeste, cujo trabalho melhor representasse as transformação de linguagem estética e da indústria nacional, processos cujo início se deu uma década mais
tarde, em 1930, estendendo-se até a década de 1970. O
terceiro diagrama abrange apenas a produção de Zalszupin e de seus colaboradores na L ‘Atelier, entre as décadas
de 1950 e 1970.
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No diagrama dos designers internacionais, estão:
Alvar Aalto (Finlândia); Antonio Bonet (Barcelona),
Jorge Ferrari-Hardoy (Argentina) e Juan Kurchan (Argentina); Arne Jacobsen (Dinamarca); Arne Norell (Suécia);
Børge Morgesen (Dinamarca); Carl-Axel Acking (Suécia);
Charles e Ray Eames (EUA); Ebbe e Karen Clemmensen
(Dinamarca); Eero Aarnio (Finlândia); Eero Saarinen (Finlândia/EUA); Eileen Gray (Irlanda); Eric Merthen (Suécia);
Erik Gunnar Asplund (Suécia); Gaetano Pesce (Itália); Garth
Chester (Nova Zelândia); Finn Juhl (Dinamarca); George
Nakashima (Japão/EUA); George Nelson (EUA); Gerrit Rietveld (Holanda); Gio Ponti (Itália); Grete Jalk (Dinamarca);
Hans Olsen (Dinamarca); Hans Wegner (Dinamarca); Harry
Bertoia (Itália/EUA); Jean Prouvé (França); Jens Risom (Dinamarca/EUA); Joe Colombo (Itália); Kaare Klint (Dinamarca); Le Corbusier; Jeanneret e Charlotte Perriand (Suíça/
França); Marcel Breuer (Hungria/Alemanha/EUA); Mies van
der Rohe (Alemanha); Mogens Koch (Dinamarca); Norman
Cherner (EUA); Pierre Paulin (França); Poul Kjaerholm (Dinamarca); Richard Neutra (Áustria/EUA); Robin Day (Grã
-Bretanha); Sori Yanagi (Japão); Verner Panton (Dinamarca).

No diagrama dos designers nacionais, estão:
Anna Maria Niemeyer (Brasil) e Oscar Niemeyer
(Brasil); Branco & Preto: Carlos Millan, Chen Hwa, Jacob M.
Ruchti, Miguel Forte, Plínio Croce, Roberto Aflalo; Bernando Figueiredo (Brasil); Carlo Benevenuto Fongaro (Itália);
Móveis Cimo; Flavio de Carvalho (Brasil); Geraldo de Barros (Brasil) - Unilabor / Hobjeto; Giancarlo Palanti (Itália) e
Lina Bo Bardi (Itália) - Studio de Arte Palma / Pau Brasil;
Giuseppe Scapinelli (Itália); Gregori Warchavchik (Ucrânia);
Jean Gillon (Romênia) - Móveis Cidam / Wood Art; Joaquim
Tenreiro (Portugal) - Langenbach & Tenreiro; John Graz
(Suíça); Jorge Zalszupin (Polônia) - L’atelier; José Zanine
Caldas (Brasil) - Móveis Z; Julio Katinsky (Brasil) - L’atelier;
Karl Heinz Bergmiller (Alemanha); Liceu de Artes e Ofícios;
Lúcio Costa (Brasil); Michel Arnoult (França) - Mobília Contemporânea; Carlo e Ernesto Hauner (Itália) e Martin Eisler
(Áustria) - Forma Móveis e Interiores / Mobilínea; Oswaldo
Bratke (Brasil); Paulo Mendes da Rocha (Brasil); Rino Levi
(Brasil); Vilanova Artigas (Brasil).

1.7.1. Diagramas imagéticos cronológicos
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1.7.1.3. Diagrama L’atelier

69

1.7.2. Análise dos diagramas
É natural que, ao compararmos a produção nacional
à de designers europeus ou estadunidenses, encontremos
semelhanças ou afinidades entre eles. O desejo de propor
uma nova versão de um assento a partir das mesmas técnicas ou materiais ou a criação de soluções diferentes partindo de problemas similares eram bastante comuns.
No processo de modernização, o mobiliário moderno brasileiro encontrou muitos pontos de afinidade
com o design norte-americano e europeu, principalmente o escandinavo. No primeiro Prêmio Roberto Simonsen
de Utilidades Domésticas, de 1963, o Masp publicou nota
no jornal Diário de S. Paulo, que afirmava que “Os ‘Certificados de Boa Forma’ foram atribuídos fechando-se um
olho, pois a pobreza da invenção se unia à elaboração de
linhas copiadas da Europa ou da América do Norte”26.
Enquanto, em um primeiro momento, conseguimos
identificar nos projetos de Gregori Warchavchik, Lasar Segall, John Graz e Villanova Artigas um forte diálogo com
o trabalho do suíço Le Corbusier, ou do húngaro Marcel
Breuer e do alemão Mies Van der Rohe, em uma segunda

26

“Desenho Industrial”. Diário de S. Paulo, 27/04/1963.
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etapa, essa relação se dissipa, parecendo, em alguns casos, aproximar-se mais dos escandinavos.
As afinidades identificadas entre a produção modernista brasileira e o trabalho de designers escandinavos
do mesmo período, como Finn Juhl, Hans Wegner e Arne
Jacobsen, significa, em primeira análise, a predominância
de uma concepção comum de busca por funcionalidade e
clareza para a solução de problemas semelhantes.
Muitas dessas ligações acontecem por questões de
referências, pela busca em acompanhar as tendências internacionais de países culturalmente dominantes, mas se
devem também ao fato de que, em ambas produções, brasileira e escandinava, predominou o uso da madeira e das
técnicas artesanais intrínsecas a ela.
A madeira, material predominante na fabricação do
mobiliário doméstico, é um denominador comum responsável pela grande afinidade e semelhanças entre os partidos de projeto desses designers. As técnicas de trabalho
em madeira, que foram desenvolvidas e aprimoradas ao
longo de séculos de tradição da marcenaria, são as mesmas, assim como a função do objeto e os problemas que
ele apresenta.
O uso do couro, da lona e de outros materiais de
origem natural são comuns no caso brasileiro e no escan-

dinavo. É uma escolha motivada tanto por suas qualidades
estéticas e mecânicas, que proporcionam acolhimento,
resistência e durabilidade, quanto pela disponibilidade e
baixa exigência técnica do material.
Além das questões técnicas e de materiais, as soluções encontradas apresentam similaridades, pois elas
também acontecem dentro de uma mesma temática e a
partir das mesmas premissas modernistas de funcionalidade, despojamento das formas e racionalidade.

1.7.2.1. As afinidades materiais, técnicas e
estéticas
Para demonstrar a maneira como a adoção de determinados materiais e técnicas podem resultar em similaridades estético formais, elegemos alguns casos observados nos diagramas desenvolvidos para este trabalho.
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1.7.2.2. Compensado recortado
O compensado recortado é, em relação à madeira
maciça, um material de menor custo e mais adequado aos
processos produtivos mecanizados e foi adotado por diversos designers, como Zanine Caldas, que pretendiam industrializar e seriar sua produção.
O material também apresentava características técnicas diferentes da madeira maciça e não era adequado para
ser esculpido, mas sim recortado em planos, oferecendo
novas possibilidades estruturais e estéticas.
Ao observarmos as cadeiras de compensado recortado do arquiteto austríaco Richard Neutra [Figura 20], dos
brasileiros Vilanova Artigas [Figura 21] e Zanine Caldas [Figura 22], e dos italianos Giancarlo Palanti e Lina Bo Bardi
[Figura 23], podemos perceber semelhanças que ocorrem
principalmente pela geometria das peças, recortadas em
forma de “V” ou “Z”, – desenho que possibilita estruturar assento, encosto e pernas a partir de uma única peça – e da
baixa altura do assento em relação ao piso. Também nesses
casos, podemos notar semelhanças nas escolhas dos assentos e encostos, compostos a partir de faixas ou tiras de lona
ou couro presas à estrutura das cadeiras.

Figura 20: Boomerang, Richard
Neutra (Áustria/EUA), 1942. Fonte:
www.architonic.com.

Figura 21: Poltrona, Vilanova
Artigas (Brasil), 1948. Fonte:
Santos, 2015, p. 101.

Figura 22: Poltrona, José Zanine

Figura 23: Poltrona Studio de
Arte Palma, 1948. Fonte: Instituto
Lina Bo e P.M. Bardi, 2008, p57.

Caldas (Brasil), 1948. Fonte: Katinsky,

1983, p. 934.
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1.7.2.3. Laminado moldado

Figura 24: Cadeiras Ant (1951), Gran Prix (1955) e Seven (1955) de
Arne Jacobsen. Fonte: www.fritzhansen.com.

Figura 25: Cadeira
310 “Bird”, c. 1964,
Jorge Zalszupin.
Fonte: Catálogo
L’Atelier. Acervo da
família Zalszupin.

Figura 26: Lounge Chair, 1956, Charles e Ray
Eames. Fonte: www.moma.org.

Figura 27: Bergére
Paulistana, c. 1964,
Jorge Zalszupin. Fonte:
www.1stdibs.com.
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O laminado moldado foi profusamente utilizado por
Jorge Zalszupin e por adeptos do Organic Design, como
Charles e Ray Eames, Arne Jacobsen e Alvar Aalto. O recurso permitiu explorar superfícies como geradoras de formas complexas e contínuas, com uma mesma chapa sendo
moldada para criar assento e encosto, braços e pernas.
No caso das cadeiras de Arne Jacobsen [Figura 24]
e Jorge Zalszupin [Figura 25], esse material foi usado associado a pernas de aço cromado para proporcionar leveza e
destacar as possibilidades plásticas do laminado.
Nas poltronas de Eames [Figura 26] e Zalszupin [Figura 27], o laminado foi utilizado para explorar e criar volumes
orgânicos, sendo a plasticidade do laminado bastante valorizada e também desempenhando o papel de suporte para os
volumosos estofados em couro.
Alguns designers, como o neozelandês Garth
Chester [Figura 28] e o britânico Gerald Summers [Figura
29], tentaram utilizar o material para gerar uma cadeira a
partir de uma única peça de laminado sem a necessidade
elementos de conexões ou encaixes.
As maiores evoluções técnicas do processo de laminação consistem na qualidade e desempenho dos adesivos utilizados na colagem das lâminas - que devem ser
capazes de penetrar os poros da madeira - e a força da

Figura 28: Armchair, de Gerald
Summers, 1933-35. Fonte: www.
moma.org.

Figura 29: Curvesse, de Garth
Chester, 1944. Fonte: www.carters.
com.au.

pressão de moldagem. O sucesso desse processo dependia, portanto, do tipo de madeira e características de seus
poros, da qualidade do adesivo utilizado e da pressão aplicada na moldagem que, por sua vez, eram fortemente condicionados pela forma escolhida27.

27

Informação fornecida por Julio Maia de Andrade a autora, em abril de
2016.
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1.7.2.4. O couro e as fivelas

Figura 30: Hunting chair,
Børge Morgesen, 1950.
Fonte: www.fredericia.com.

O uso do couro tensionado para estruturar assentos
e encostos era bastante comum nos móveis modernos, especialmente na produção escandinava e brasileira. As poltronas de Børge Morgesen [Figura 30], Sérgio Rodrigues
[Figura 31] e de Carl-Axel Acking [Figura 32] utilizam esse
recurso de maneira semelhante, recortando o couro para
criar pontos de fixação por meio de fivelas ou percintas
com travamento por bastões.
As próprias estruturas apresentam similaridades de
altura e largura e no uso de travas frontais e, no caso da

Figura 31: Kilin,
Sérgio Rodrigues, 1963.
Fonte: www.wood-furniture.biz.

Figura 32: Trienna,
Carl-Axel Acking, 1957.
Fonte: www.jacksons.se.

poltrona de Morgesen e Rodrigues, até os braços apresentam desenho parecido.

1.7.2.5. Releituras
Outro aspecto que também é possivelmente responsável pelas afinidades observadas são as influências
e releituras de cadeiras vernaculares históricas que apresentam soluções funcionais e estruturais importantes e em
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Figura 35: Easy Chair, Ebbe e
Karen Clemmensen, 1963. Fonte: www.
artnet.com.

Figuras 33, 34 e 35 (desmontada):
Reedição da Roorkhee Chair original.
Fonte: www.jandrguram.com.

sintonia com as ideias modernas de simplicidade e funcionalidade.
Assim como em muitas cadeiras e poltronas da
mesma época, a proposta da desmontabilidade, da simplicidade de soluções obtidas com a combinação do uso

Figura 36: Safari Chair,
Kaare Klint, 1933. Fonte:
www.artnet.com.

do couro e da madeira vem possivelmente de um diálogo
com as cadeiras de campanha Roorkhee [Figuras 33 e 34]
ou Cadeira Safari e a Tripolina28 [Figuras 38 e 39].
A Cadeira Roorkhee foi uma das cadeiras de
acampamento mais populares usadas pelo exército britânico, entre a virada do século XIX para XX e o início
da II Guerra Mundial. Largamente utilizada durante a
campanha inglesa na Índia, a Cadeira Roorkhee previa
leveza, facilidade de transporte e de montagem e desmontagem [Figura 35], além de resistência e adaptação
a climas quentes.
28

A cadeira dobrável Tripolina ou Fenby Chair foi projetada em 1855 pelo
industrial inglês Joseph B. Fenby. Ao longo do início do século XX, a cadeira ficou conhecida na Europa e nos Estados Unidos e utilizada em campanhas militares e acampamentos. Na década de 1930, o exército italiano
usou-a em suas campanhas na Líbia, rebatizando-a de Tripolina.
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Sua estrutura era montada a partir de peças de madeira encaixadas e faixas e tiras de couro e/ou lona para
fazer as vezes de assento, braços e encosto.
Assim como as cadeiras Roorkhee e Tripolina, outros móveis de campanha militar inspiraram diversos designers modernistas, como os dinamarqueses Ebbe e Karen
Clemmesen [Figura 35] e Kaare Klint [Figura 36] e também
os argentinos Jorge Ferrari-Hardoy, Juan Kurchan e Antonio Bonet [Figura 40], provavelmente por oferecerem um
exemplo de projeto que combinou, de maneira bem sucedida, função e simplicidade de forma.
O designer dinamarquês Kaare Klint projetou uma
famosa reinterpretação da Roorkhee Chair e também de
outros modelos já existentes. Klint acreditava na qualidade
das formas que tinham evoluído ao longo do tempo, defendendo a ideia de evolução em oposição à revolução no
design e adotando uma abordagem mais humanista bastante comum no design escandinavo. (FIELL, 2001).
É possível que a lógica de desmontabilidade [Figura
40] da poltrona Kilin de Sérgio Rodrigues também tenha
sido inspirada no projeto da Roorkhee Chair. A poltrona
Veranda, de Jorge Zalszupin [Figuras 42, 43 e 44], não oferece a mesma facilidade de montagem e desmontagem
por meio de elementos de encaixe – como a trava por

Figuras 38 e 39: Reedição (c. 1930)
da Tripolina de Joseph B. Fenby, 1855.
Fonte: www.onekingslane.com.

Figuras 40: Butterfly BKF, de
Jorge Ferrari-Hardoy, Juan
Kurchan e Antonio Bonet
(Argentina), 1938.
Fonte: www.moma.org
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Figura 42: Veranda de
Jorge Zalszupin, c. 1963.
Fonte: www.espasso.
com.

Figura 41: Kilin de Sérgio
Rodrigues, 1963 montada
e desmontada. Fonte:
www.jandrguran.com.

cunha, bastões e percintas da Kilin –, mas a forma geral de
sua estrutura, o assento e encosto presos por fivelas, e os
braços em tiras de couro pendente também apresentam
afinidades com essas tradicionais cadeiras de campanha.
Observando a produção do período, também
é possível supor que designers escandinavos, como os

Figura 43 e 44: Verso do encosto e do assento da poltrona Veranda.
Fonte: Etel Interiores. Fotos da autora.
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Figura 47: Tonico, 1963.
Sérgio Rodrigues, Brasil.
Fonte: Chen, 2016, p.187.
Foto de Joe Kramm.

Figura 45: Inca Chair, c.1960. Arne
Norell, Suécia. Fonte: www.1stdibs.com.

Figura 46: Amiral, 1964. Eric
Merthen, Suécia. Fonte: www.studioschalling.com.

Figura 48: Mole, 1957. Sérgio Rodrigues, Brasil.
Fonte: Cals, 2000, p. 50.
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suecos Arne Norell e Eric Merthen, tenham sido influenciados pelo trabalho de designers brasileiros, como Sérgio Rodrigues. Apesar de não sabermos a data exata em
que a Inca Chair [Figura 45] de Norell foi produzida, ela
parece fazer referência à cadeira Mole [Figura 48], tanto
por sua estrutura geral, quanto pelas pernas cilíndricas
que ultrapassam os limites do assento e do encosto, pela
sua base feita com percintas de couro e pelas almofadas
menos estruturadas. Poderíamos também imaginar que
a almofada de cabeça da Inca Chair - caso ela tenha sido
fabricada posteriormente a 1963 – seja uma referência à
almofada da Tonico [Figura 47].
Já a Amiral [Figura 46], de Eric Merthen, foi desenvolvida em 1964, e nela podemos notar muitas similaridades com a Mole de Rodrigues: a banqueta com as percintas de couro aparentes nas travessas laterais, as almofadas
menos estruturadas que cobrem os braços e encosto da
poltrona e a estrutura mais robusta das pernas, que também ultrapassa o limite do assento e do encosto.

1.7.2.6. O Organic Design
Tratar das premissas do movimento Organic Design também é fundamental para compreender essas
afinidades, uma vez que o movimento exerceu enorme influência nos designers do pós-guerra, principalmente no
trabalho do finlandês Alvar Aalto, um de seus principais
precursores.
Aalto defendia que o design deveria ser humanizado, pensado para o contato com o homem e, por isso,
criticava o uso de materiais artificiais para o mobiliário –
como o metal tubular, bastante frequente na produção da
Bauhaus –, pois os considerava insatisfatórios para a condição humana. (FIELL; 2005).
Ele se posicionou contra a rigidez racionalista preconizada pelo Movimento Moderno e acreditava que a
natureza consistia no “melhor comitê de estandardização”. (MIKKOLA, 1981). Para Aalto, o design deveria aten29

29

Um dos movimentos mais marcantes para design escandinavo foi o Organic Design, que partia da premissa de que a arquitetura e o design
deveriam favorecer a harmonia entre o homem e a natureza. Entre seus
pioneiros mais notáveis, estiveram o arquiteto americano Frank Lloyd Wright e os finlandeses Alvar Aalto e Eero Saarinen. Enquanto linguagem, o
movimento do Organic Design concretizou-se por meio de formas curvas
e suaves e pelo uso de materiais naturais, como tecido, couro, fibras e
madeira. (FIELL; 2002)
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Figura 49: Paimio
41, de Alvar Aalto,
1932. Fonte: www.
artek.com.

der não somente às necessidades funcionais do usuário,
mas também às suas necessidades emocionais e, para
isso, era fundamental o uso de materiais naturais, como
a madeira, por ser um “material profundamente humano,
que inspira a forma” (SCHILDT30, 1987, p. 77 apud FIELL,
2005, p. 17).
O desenvolvimento de pesquisas a respeito da colagem e moldagem de contraplacados durante a década de
1920, com Otto Korhonen, diretor técnico de uma fábrica
de móveis em Turku, na Finlândia, resultou nas revolucioná-

30

SCHILDT, G. Alvar Aalto Sketches. Mass.: Cambridge, 1987, p. 77.

Figura 50: Modelo 31, de
Alvar Aalto, 1932. Fonte:
www.artek.com.

rias cadeiras Paimio 41 [Figura 49], Modelo 31 [Figura 50] e
a Chaise Lounge n. 43 [Figura 51]. (FIELL; 2005).
As novas concepções do Organic Design combinadas às inovações introduzidas pelo designer finlandês
encontrariam uma repercussão significativa, tanto na produção escandinava quanto na de alguns europeus e estadunidenses como o casal de designers Charles e Ray Eames e o húngaro Marcel Breuer.
No trabalho de Breuer, a introdução da madeira
laminada vergada originou uma série peças de mobiliário entre 1935 e 1937, como a Long Chair [Figura 52], de
1936, projetada para a fabricante inglesa Isokon. Muitas
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Figura 51: A Chaise Lounge n. 43 de Alvar Aalto, também de 1936.
Fonte: www.artek.com.

dessas peças eram releituras de projetos anteriores que
Breuer executou em aço tubular ou com alumínio plano,
como a Espreguiçadeira Modelo 313, de 1932-1934 [Figura 53]. (FIELL, 2005).
Um pouco mais tarde, nos Estados Unidos, o concurso “Organic Design in Home Furnishings Competition”,
organizado pelo Museu de Arte Moderna de Nova York,
entre setembro de 1940 e janeiro de 1941, consolidou a
importância e a influência do movimento e premiou os
trabalhos [Figura 54] do estadunidense Charles Eames e
do finlandês Eero Saarinen nas categorias “Seating for a
living room” e “Other furniture for a living room”. A cadei-

Figura 52: Long Chair (1936) de madeira laminada e maciça,
projetada para a fabricante inglesa Isokon. Fonte: www.isokon.com.

Figura 53: Espreguiçadeira Modelo 313 (1932-1934) de alumínio plano.
Fonte: www.quittenbaum.de.
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ra vencedora [Figura 55] na primeira categoria tinha sua
concha com braços obtida a partir de uma só peça de
contraplacado moldado com formas que proporcionavam um contato completo com corpo humano. A cadeira da dupla foi considerada extremamente inovadora do
ponto de vista estético e funcional e abriu caminho para

uma abordagem totalmente nova do mobiliário moderno.
(FIELL, 2005).
Participou desse mesmo concurso o arquiteto austríaco Bernard Rudosfky, que viveu no Brasil entre 1939 e
1941. Ele criou propostas que uniam materiais modernos,
como o metal tubular, a tecidos feitos de fibras brasileiras

Figura 54 (esq.): Móveis de Eames e Saarinen apresentados
no “Organic Design in Home Furnishings Competition”, em
1940-1941. Fonte: MoMA. www.moma.org
Figura 55 (acima.): A poltrona premiada no concurso.
Fonte: MoMA. www.moma.org
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e apresentou desenhos [Figura 56] para poltronas e espreguiçadeiras de jardim que também foram premiadas no
Organic Design in Home Furnishings de 1941.
Essa abordagem voltada para a harmonização do
homem com a natureza por meio da valorização de materiais naturais e de processos mais artesanais adequou-se
perfeitamente ao contexto brasileiro e às capacidades e
características produtivas do país, e, acreditamos, acabou
por refletir-se na produção de diversos designers entre as
décadas de 1950 a 1970.

Figura 56: Os desenhos das poltronas e
espreguiçadeiras de Rudofsky premiadas
pelo Museu de Arte Moderna de Nova
York. Fonte: Guarneri, 2003, p. 283.
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1.7.2.7. Jorge Zalszupin e o design escandinavo
Assim como a presença da madeira laminada moldada é extremamente relevante na obra de Zalszupin, parece também bastante significativa a influência do design
escandinavo e principalmente do Organic Design em seu
trabalho – como exposto anteriormente no início destas
análises. Sua visão do design apresenta algumas compatibilidades com a do movimento, principalmente quando
ele comenta sua busca por acolhimento e preferência por
formas curvas e naturais:

cessidades humanas “de alojamento, de abrigo, que talvez
seja uma reação às vicissitudes da vida e uma tentativa de
proteção.”31

Sua deferência ao design escandinavo está expressa no nome de sua cadeira mais famosa, a Dinamarquesa
(1959). Além de reconhecer sua admiração pelo trabalho
de designers como Arne Jacobsen, Finn Juhl e Hans Wegner, o designer viajou diversas vezes para esses países em
busca de atualização tecnológica durante a atividade da
L’atelier.
O Jorge admirava profundamente os italianos. Ele gostava do italiano e do nórdico, Dinamarca, Suécia, aqueles países... Finlândia.
Você vê que uma série de móveis dessa época tem muita influência... e também era grande admirador do Sérgio Rodrigues. (...) Ele
foi visitar o escritório do Sérgio Rodrigues, o
Sérgio Rodrigues o recebeu etc. Depois ele
veio me contar o que ele achou: “Ah, é um
verdadeiro nórdico trabalhando no Rio de
Janeiro”. 32

“O espírito de limpeza que dominou por várias décadas a arquitetura e o design e que
inclusive eu abracei como causa na época da
faculdade, hoje não faz muito sentido para
mim. (...) Eu comecei a ver que as pessoas
não eram assim, ninguém era reto e então
cheguei à conclusão de que as formas mais
verdadeiras, mais próximas de mim, eram as
morfológicas e não as de linhas retas.”

A importância da relação entre as formas orgânicas
e o corpo humano nas criações de Zalszupin são evidenciadas por sua preocupação assumida em atender às ne-

31
32

Texto de Jorge Zalszupin. Sem data. Acervo da família Zalszupin.
Depoimento de Julio Katinsky a autora em maio de 2015.
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Figura 57: poltrona Dinamarquesa (1959),
de Jorge Zalszupin. Fonte: Acervo da
família Zalszupin. Foto da autora.

Figura 59: detalhe do enxerto
de madeira no braço e do
pino de fixação do encosto na
poltrona Dinamarquesa (1959),
de Jorge Zalszupin. Fonte:
Acervo da família Zalszupin.
Foto da autora.

A poltrona Dinamarquesa [Figura 57], de Zalszupin,
apresenta diversas afinidades estéticas com a poltrona FJ
136 ou France Chair [Figura 58], de Finn Juhl. Os pinos
de fixação do encosto, o tipo de marchetaria dos braços [Figuras 59 e 60] são elementos em comum entre as
duas poltronas. No entanto, ainda que a estrutura geral

Figura 58: poltrona
FJ 136 ou France
Chair (1956), de Finn
Juhl. Fonte: www.
studioschalling.com.

Figura 60: detalhe do enxerto
de madeira do braço e do pino
do encosto na poltrona FJ 136
ou France Chair (1956), de Finn
Juhl. Fonte: www.studioschalling.com.

das duas poltronas tenham um mesmo ponto de partida, Zalszupin conseguiu um resultado mais delicado por
meio de uma elegante curvatura dos braços, um encosto
menor e, principalmente, pela confecção de peças mais
delgadas, possibilidade que é oferecida pelo emprego
do jacarandá.

Jorge Zalszupin e a L’atelier
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2. JORGE ZALSZUPIN e a L’Atelier
Este capítulo foi construído a partir de entrevistas
com pessoas que trabalharam ou conviveram com Jorge
Zalszupin e em pesquisas bibliográficas realizadas em
livros sobre seu trabalho e na biografia do autor, como
também em matérias e entrevistas publicadas em jornais,
revistas e catálogos de exposições e que foram colhidas
em bibliotecas, acervos e no arquivo da família Zalszupin.
Não se pretende, aqui, criar um relato biográfico, mas sim
traçar sua trajetória como designer, seus principais trabalhos, sua visão de projeto e os acontecimentos que marcaram sua vida profissional.
***
Nascido em junho de 1922, na cidade de Varsóvia,
na Polônia, Jorge (Jerzy) Zalszupin mudou-se com seu
pai e irmã para Romênia, em 1940, fugindo do regime
nazista. Na Universidade de Bucareste, cursou a Escola
de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura, formandose em 1944.
Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial,
Zalszupin e sua família foram para Paris, onde ele conse-
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guiu um trabalho como arquiteto responsável por coordenar e executar os projetos e a reconstrução das residências destruídas pela guerra na cidade de Dunderque,
no norte da França.
Após quase quatro anos morando e trabalhando no
pequeno vilarejo, Zalszupin sentiu-se inquieto:
Num instante, dei-me conta de que, se por
um lado era boa a experiência de ser responsável, em condições difíceis, por um
escritório de arquitetura com tudo que isso
implica, por outro, estava abandonando os
meus sonhos de arquiteto criativo (Zalszupin, 2014, p.53).

Esses sentimentos de inquietação e inconformidade, combinados a curiosidade em conhecer a arquitetura
do “novo mundo” personificada no trabalho de Oscar Niemeyer, que Zalszupin vira pela primeira vez nas páginas da
revista francesa L’Architecture d’aujourd’hui1, fizeram com
que ele imigrasse para o Brasil, em 1949, primeiro para o
Rio de Janeiro, depois para São Paulo. Sobre o país, que

apesar de desconhecido era capaz de permear seus sonhos, Zalszupin declara:
No Brasil se fazia arquitetura nova. Não tinha aquela ligação doentia com o passado,
como na França. A ligação com o passado é
muito boa, mas não a ligação de quem tem
medo do futuro e do presente2.

Após algumas tentativas de se estabelecer no Rio
de Janeiro, Zalszupin aceitou uma oferta de trabalho no
escritório paulista do também arquiteto polonês Luciano (Lucjan) Korngold. Com ele, Zalszupin trabalhou até
1953, quando conseguiu naturalizar-se brasileiro, mudando seu nome de Jerzy para Jorge, reconhecendo seu
diploma e garantindo o direito de assinar seus próprios
projetos. Sua amizade com Korngold perdurou, mesmo
após a saída de seu escritório, e projetou com ele, no
final da década de 1950, o Edifício Mendes Caldeira na
Praça da Sé3.
2

3
1

L’Architecture d’aujourd’ hui é a mais antiga revista francesa sobre arquitetura criada pelo arquiteto, pintor e escultor André Bloc, em 1930.

Entrevista com Jorge Zalszupin realizada por Maria Cecília Loschiavo em
São Paulo durante a década de 1980 e publicada em Jorge Zalszupin: design moderno no Brasil, 2014, p. 20.
O Edifício Mendes Caldeira foi inaugurado em 1960 na Praça da Sé e
foi implodido na década de 1970 para dar lugar às obras da Estação
da Sé do metrô de São Paulo.
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Seu novo escritório de arquitetura, o Escritório Técnico Prumo Ltda., aberto em 1953, era administrado por
seu pai, Leopoldo Zalszupin, e oferecia serviços de arquitetura e construção de edifícios e residências, além de projetos de decoração e de mobiliários, que eram executados
sob encomenda. Julio Katinsky4 comentou que o início de
Zalszupin como designer foi difícil, pois a profissão ainda
não era reconhecida, e a decoração de interiores era vista
como algo menor:
Ele tinha muito trabalho de casas de grande
porte e era chamado pra fazer a decoração.
Isso também pesava muito contra ele, porque
era visto como uma coisa inferior. Fazer decoração era uma coisa inferior.5

Em 1958, Zalszupin assinou a arquitetura de interiores e o projeto dos móveis para a nova loja da empresa de transporte aéreo, Air France [Figuras 61 a 63],
no centro da cidade. A inauguração recebeu bastante
atenção do público e da mídia, sucesso que lhe rendeu
4

5

O arquiteto paulista Julio Roberto Katinsky (1932) trabalhou ao lado de
Jorge Zalszupin entre 1957 e 1959 e foi responsável pelo desenvolvimento
de diversas peças produzidas pela L’atelier.
Depoimento de Julio Katinsky a autora, em maio de 2015.

Figura 61: Fachada da loja da Air France em São Paulo. Fonte: “Nova
Agência da Air France em São Paulo”. Revista Acrópole, maio de
1958, p. 354 a 357.
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Figura 63: Mesas de atendimento da loja da Air France em São Paulo.
Fonte: “Nova Agência da Air France em São Paulo”. Revista Acrópole, maio
de 1958, pp. 354-7.

a oportunidade de decorar a loja da Air France em Buenos Aires6.
Ele fez a agência da Air France na Rua São
Luís, que foi um negócio que ninguém esperava porque ele colou as letras da Air France.
Ninguém fazia um coisa dessas, com letras BoFigura 62: Cadeiras e revisteiros projetadas para a loja da Air France em
São Paulo. Fonte: “Nova Agência da Air France em São Paulo”. Revista
Acrópole, maio de 1958, p. 354 a 357.

6

“Para Buenos Aires”. Jornal não identificado coletado no acervo pessoal
de Jorge Zalszupin. 03/06/1959.
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doni, bem feitinhas, madeira muito leve, balsa
pintada e colado no vidro... que não era colado, o vidro era furado e você tinha uns taquinhos pra segurar. Quer dizer, ficou uma beleza
porque ficou tudo solto. E ficou muito falada. A
agência da Air France ficou muito falada. Tanto
que o Palanti fez uma pra Itália do lado, mas
não conseguiu o mesmo prestígio.”7

Uma exceção aos elogios foi uma matéria não assinada, publicada pela Revista Habitat, que criticou seu trabalho por ser demasiadamente eclético, com muita mistura de acabamentos e materiais:
Ele é um jovem arquiteto, com um senso muito eclético de decoração, e a isso se deve a
sua imediata tomada de posição no setor decorativo, tão relegado até agora, com poucas
experiências em maior tomo (...) não se filia a
nenhuma corrente, como estilo ou como afirmação vanguardeira. 8

7
8

Depoimento de Júlio Katinsky a autora em maio de 2015.
“Escritórios Air France como decoração”. São Paulo, Revista Habitat, n. 48,
maio-junho de 1958, p.36-9.

De fato, Zalszupin parecia não querer se filiar a nenhuma corrente ou estilo de vanguarda que começava a
ganhar força na cidade naquele momento. Sobre isso Ethel
Leon comenta:
(...) Aos poucos foi abandonando sua formação
modernista e começou a substituir as estruturas à vista, os ângulos retos e as grandes superfícies de vidro por uma arquitetura de espaços
irregulares, cheio de ondulações e com um
sentido de proteção forte. (Leon, 2009, p. 81)

Ao mesmo tempo que o arquiteto assumiu a influência e admiração pela proposta da Bauhaus, ele também admitiu ter problemas com a frieza da arquitetura
racionalista, preferindo criar espaços e formas com a
sensualidade e o aconchego que, para ele, só poderiam
ser proporcionado pelas curvas:
Tenho uma certa preocupação com o partido
básico presente em todos os projetos. Não
consigo viver bem com muita rigidez. O ângulo de 90 graus, por exemplo, é algo que eu admiro, mas não posso fazer. As coisas que faço
acabam ficando um pouco líricas, um pouco
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sensuais, enfim, existe sempre um elemento
que não procede de pureza ou limpeza.9

O Escritório Técnico Prumo funcionou até meados da
década de 1980, e, nele, Zalszupin realizou diversos projetos
junto ao seu sócio José Gugliotta10, entre prédios residenciais
e comerciais, como a reforma do grande auditório do Teatro
Cultura Artística (1959)11; os projetos dos edifícios Aquarius
(1971) [Figura 64] e Top Center (1974) [Figura 65], na avenida Paulista; hotéis, como o Ferraretto, no Guarujá (1965); a
fachada do Shopping Ibirapuera [Figura 66] e o projeto do
Morumbi Shopping, além de diversos edifícios e residências
de alto padrão em São Paulo, Guarujá e Campos do Jordão.
O trabalho como arquiteto criou uma demanda por
propostas de decoração e móveis que se adequassem ao
estilo de seus projetos e, durante muitos anos, Zalszupin desenhou e mandou executar dezenas deles concebidos sob
encomenda para seus clientes. A demanda era tão grande
quanto a vontade de crescer e expandir seus negócios, e ele
decidiu, então, fundar, em novembro 1959, a L’atelier Móveis.

9
10

11

Texto de Jorge Zaslzupin. Sem data. Acervo da família Zalszupin.
José Gugliotta tornou-se sócio de Zalszupin por ocasião do projeto do
Hotel Ferraretto, no Guarujá, inaugurado em 1965. A parceria durou até
1986, quando a sociedade se desfez.
“Viagem à três no TCA”. O Estado de S. Paulo. 14/02/1959.

Figura 64 (à esquerda):
Edifício Aquarius (1971).
Fonte: Anúncio. O Estado de
S. Paulo. 28/02/1971, p. 2.
Figura 65 (abaixo): Top
Center (1974). Fonte:
Anúncio. O Estado de S.
Paulo. 20/04/1975, p. 23.
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Figura 66: Fachada do Shopping Ibirapuera.
Fonte: Acervo da família Zalszupin.

Figura 67: Edifício Mendes Caldeira projetado com Luciano Korngold.
Fonte: Revista Acrópole, set. de 1963, p. 318.
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Finalmente um dia cheguei à conclusão de
que a política de desenhar para cada cliente
toda a série de móveis, cada um diferente
dos de outro cliente, fazia com que nenhum
fosse bem bolado. Decidi então fundar minha própria oficina, para produzir itens em
pequenas séries, bem estudados, e vender
os móveis para quem não se importasse em
ter a mesma cadeira que outro cidadão poderia eventualmente possuir.12

Figuras 68 e 69: Loja L’atelier no
Conjunto Nacional, 1960.
Fonte: Revista Acrópole, Julho de
1960, ed. 261, pg. 242-243.

12

Jorge Zalszupin, De * para a lua, São Paulo: Olhares, 2014, p. 77.
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Figuras 70 e 71: Galeria Sistina instalada no mezanino da Loja da L’atelier
no Conjunto Nacional, com projeto de decoração de Zalszupin e Katinsky e
móveis L’atelier, 1960. Fonte: Revista Acrópole, julho de 1960, ed. 261, pg. 243.

Zalszupin convidou para a sociedade três marceneiros com os quais já costumava encomendar seus móveis
e, para desenvolver uma primeira coleção voltada para
móveis residenciais convocou alguns dos arquitetos que
trabalhavam para ele na Prumo, entre eles Júlio Roberto
Katinsky. Apesar do sucesso dos novos móveis, Zalszupin
sentiu que faltava uma maior visibilidade para seus produtos e, visando a atingir um público maior e a aumentar
a produção, alugou uma loja para montar um showroom
[Figuras 68 e 69] no Conjunto Nacional, mesmo edifício
onde era seu escritório de arquitetura na época.
A empreitada afugentou seus sócios, que a acharam arriscada demais. Zalszupin então desfez a sociedade
e assumiu a nova empresa integralmente, alugando a loja
e sublocando o mezanino para um casal de italianos montar uma galeria de arte e objetos de decoração, chamada
Galeria Sistina [Figuras 70 e 71].
A nova loja mostrou-se útil também para Zalszupin conquistar novos clientes para seus projetos de arquitetura e decoração, como Yolanda Penteado e Ciccillo Matarazzo, Paulina Nemirovsky [Figura 72], Helena e
Ermelino Matarazzo e alguns membros da família Klabin.
(Zalszupin, 2014).
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Figuras 72: Residência Paulina
Nemirovsky. Fonte: Acervo da
família Zalszupin.
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2.1. A L’atelier Móveis e sua principal produção
A escolha do nome da nova empresa de Zalszupin,
L’atelier, sugere uma identificação do designer com a visão de projeto da Bauhaus, em que a criação aconteceria
dentro de um atelier integrado que combinasse habilidades técnicas a qualidades artísticas, como ele mesmo declara em depoimento para Santos (2014),
“Escolhi um nome que sugerisse a ideia de
um laboratório tecnoformal e convidei Wesley Duke Lee para desenhar a marca. Esse
nome surgiu para unir os dois significados
que a palavra atelier pode ter: primeiro o
sentido de fazer as coisas, um lugar de fabricação artesanal, como o atelier de um artesão, e depois um sentido de estudo, de procurar soluções, um sentido intelectual; algo
como um lugar onde se pesquisa.”13 (Santos,
2014, p. 42).

A colaboração entre artista e artífice, entre arte
e indústria, foi uma das diretrizes que guiou muitos dos
13

Depoimento de Jorge Zalszupin a Maria Cecília Loschiavo dos Santos. Jorge Zalszupin: Design moderno no Brasil, São Paulo: Olhares, 2014, p. 42.

designers de mobiliário da época e que significava permitir o trabalho criativo dentro de uma produção industrial em série.
A ideia inicial de Zalszupin foi produzir séries de
25 a 50 unidades com alta qualidade de materiais e acabamentos, utilizando materiais nobres e modernos combinados à tecnologias de ponta. Com esse objetivo em
mente, ele montou uma pequena fábrica em um galpão
na avenida do Estado, onde, com a ajuda de cerca de
25 funcionários, fabricou a primeira linha de móveis da
L’atelier [Figuras 73 a 76].
Desenhada para o lançamento da loja, essa coleção ainda apresentava execução e detalhes da marcenaria artesanal com materiais nobres, como couro, mármore e jacarandá, mas já introduzia algumas técnicas
e materiais considerados inovadores, como a madeira
laminada moldada, empregada nas mesinhas-bandeja
encaixáveis [Figura 74], na bandeja inferior do carrinho de
chá [Figura 75] e na mesa de centro com revisteiro [Figura
76], e também uma cadeira com concha de plástico armada com fibra de vidro [Figura 76].
Nessa primeira coleção, podemos observar uma
forte presença de estruturas metálicas de formas simples e
ortogonais, como a estrutura do carrinho de chá, o banqui-
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Figuras 73 a 76: Peças da primeira coleção de móveis para o showroom da L’atelier em matéria publicada na Revista Acrópole. Fonte:
Revista Acrópole, dez. 1960, ed. 266, pp. 72-5.

Figura 73: Poltrona Dinamarquesa e mesa de centro inspirada na obra de Oscar Niemeyer. Fonte: Revista Acrópole, dez. 1960, p. 72.

Figura 74: Conjunto de descanso com estrutura de ferro e tiras de couro,
mesinhas encaixáveis em laminado moldado e poltronas estofadas e
revestidas em lã. Fonte: Revista Acrópole, dez. 1960, p. 73.
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Figura 75: Mesa de centro em mármore e jacarandá com junção em malhete,
Carrinho de chá com bandeja superior dupla face e Poltrona de couro com
estrutura metálica (Arq. Julio Katinsky). Fonte: Revista Acrópole, dez. 1960, p. 74.

Figura 76: Mesa de centro com revisteiro, Banquinho com assento em couro
e jacarandá e estrutura em ferro (Arq. Julio Katinsky) e Cadeira com concha de
plástico armada com fibra de vidro. Fonte: Revista Acrópole, dez. 1960, p. 75.
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Figura 77 (acima): Fachada do Palácio do Planalto. Fonte: Palácio do Planalto Divulgação, Foto: Roberto Stuckert Filho/PR.
Figura 78 (à esquerda): Poltrona Brasiliana. Fonte: Catálogo L’Atelier.

nho [Figura 76] e na poltrona [Figura 75] de Julio Katinsky e
no conjunto de descanso [Figura 74] de Zalszupin.
Alguns de seus primeiros móveis, como a estrutura da mesa de centro [Figura 73] e do sofá e poltrona
Brasiliana14 [Figura 78], fazem referência à arquitetura
dos palácios e edifícios projetados por Oscar Niemeyer
[Figura 77] para a nova capital do país, Brasília, emprei-

14

Informação obtida em depoimento de Oswaldo Mellone a autora em novembro de 2016.

tada que contou com a colaboração de Jorge Zalszupin
e de outros importantes designers de mobiliário para
a concepção e produção de móveis, entre eles Sérgio
Rodrigues, Joaquim Tenreiro, Bernardo Figueiredo (Santos, 2015).
Zalszupin também participou de algumas concorrências que lhe renderam a oportunidade de produzir
e fornecer móveis para o edifício da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e para o Supremo Tribunal
Federal (STF) [Figura 80], por ocasião de uma reforma
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Figura 79 (acima): Poltrona Ambassador.
Fonte: Catálogo L’atelier.
Figura 80 (à direita): Plenário do STF em Brasília
com móveis L’Atelier. Fonte: STF - Divulgação.

realizada em 1976. Para o STF, Zalszupin fez uma série
especial da poltrona Ambassador [Figura 79], com o espaldar mais alto para “transmitir sobriedade aos juízes
que ali sentassem.”15
A decoração de interiores e a criação de mobiliário eram as atividades nas quais o arquiteto sentia mais
liberdade, e a produção de móveis para sua própria loja

15

“Chá de cadeira no mensalão”. In: Revista Serafina, Folha de S.Paulo,
28/10/2012, p. 33.

representou, para ele, a possibilidade de alcançar uma expressão mais íntima e artística de seu trabalho, menos ancorada nos dogmas da arquitetura moderna.
Zalszupin comenta que uma de suas primeiras referências no desenho de móveis modernos no Brasil foi a
fabricante paulistana Branco & Preto16, cuja produção era
essencialmente artesanal. No entanto, mesmo após o sucesso de sua primeira coleção, produzida primordialmen16

Depoimento de Julio Katinsky a autora, em maio de 2015.
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te de maneira artesanal, a adoção de um modelo de produção seriada e em maior escala mostrou-se necessária,
pois o processo de projeto e de fabricação do móvel sob
encomenda exigia etapas diferentes das do móvel industrializado, sendo mais trabalhoso e mais dispendioso de
ser produzido, sofrendo alterações constantes durante sua
fase de elaboração e execução.
Como resultado de seus esforços produtivos e
comerciais, durante a década de 1960, a L’atelier cresceu rapidamente, mudando a fábrica primeiro para a rua
Odorico Mendes, no Tamanduateí, e depois instalandose em um grande galpão alugado, na rua dos Trilhos,
na Mooca, onde chegou a contar com 200 funcionários.
Nesse período, dentre os designers que colaboraram
com a L’atelier, esteve o arquiteto argentino Ricardo Arrastia, que trabalhou com Zalszupin entre novembro de
1962 e setembro de 1963, deixando a empresa para fundar a Arredamento17.
Após participar da primeira Feira de Utilidades Domésticas (UD), em 1960, surgiu a oportunidade para montar um showroom da L’atelier em Nova York, em 196418, e

exportar seus produtos. Apesar do sucesso inicial do negócio, “uma semana depois a superfície dos móveis começou a escamar, eram as folhas de jacarandá soltando.
Aquecimento central, clima seco, tivemos que fechar o
showroom e todo o investimento foi perdido”19.
Determinado a resolver o problema e a viabilizar a
exportação dos móveis da L’atelier, Zalszupin viajou até a
Alemanha em busca de soluções para fazer a secagem do
Jacarandá e construiu uma estufa de tijolos com aquecimento elétrico para reduzir sua umidade.
Fiz vários testes em estufa, testes de resistência. Nesses testes, a estufa simulava condições
de umidade do dia e da noite e, durante um
longo período de tempo, eu fazia medições na
madeira para saber até que ponto ele absorvia ou reabsorvia a umidade ambiente. Vários
procedimentos foram sendo aprendidos, como
o tempo de secagem, fechar os poros, passar
seladora, principalmente para móveis do meu
estilo, em que eu usava laminado curvado a calor, o que deixava tudo mais delicado ainda. 20
19

17

18

“O Desenho Industrial como consequência”, in: Casa & Jardim, jan. de
1971, p 10.
“Mundo, moda e mulher”, in: Diário da Noite, São Paulo, 05/12/1964, p. 6.

20

Depoimento de Jorge Zalszupin a Sérgio Campos em set./out. de 2009.
In: “Zalszupin: 50 anos de design de mobiliário”. Catálogo de exposição.
São Paulo: Galeria Artemobília, nov. de 2009, p. 5.
Idem, p. 5.
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Muito mais do que na racionalização do desenho –
que parecia limitar suas ambições por formas mais plásticas e orgânicas, Zalszupin apostou principalmente na aquisição e utilização de novas tecnologias e materiais para
viabilizar a produção em série. O investimento na melhoria
dos processos e nas tecnologias de fabricação dos móveis
representava não apenas um maior volume de produção,
mas também melhoria na qualidade dos produtos finais,
prerrogativa que se mostrou necessária para a ampliação
do mercado para outras cidades e países.
Mais importante ainda, essa aposta em novas tecnologias e materiais significava um caminho para a liberdade estética que ele tanto desejava, e o jacarandá laminado
moldado permitiu ao designer a execução das tão almejadas curvas sem que isso necessariamente significasse a
adoção de longos e caros processos manuais, como foi o
caso dos braços da poltrona Dinamarquesa [Figura 81].
Todos os meus desenhos praticamente ignoravam o fato de que passariam para as
mãos de alguém que teria que colocá-los
em prática. Eu não me preocupava com isso.
Só depois, muito depois, compreendi que
o desenho deveria corresponder a um processo de produção com máquinas. Eu ima-

Figura 81: Poltrona Dinamarquesa. Fonte: Acervo da
família Zalszupin. Foto da autora.

ginava que qualquer coisa poderia ser feita.
Isso aconteceu, por exemplo, com uma de
minhas primeiras criações; a poltrona Dinamarquesa. Por conta de sua complexidade –
tinha enxertos com duas madeiras –, cheguei
à conclusão de que seria impossível fazê-la
numa máquina. Era uma construção típica
de um artesão. 21

21

“Salve, Jorge”. Entrevista de Jorge Zalszupin a Etel Carmona. In: Revista
Wish Casa, n. 19, maio de 2013, p. 45.
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Figura 82: Banco Onda de 3 lugares. Nele, o
laminado moldado é dividido em três partes: uma
folha formando o côncavo de assento central, outra
para o côncavo de assento lateral com revisteiro e
outra para o côncavo de assento lateral com apoio.
Fonte: www.1stdibs.com.

O processo de moldagem do laminado utilizado na
L’atelier era feito manualmente e utilizava um molde para
a prensagem das folhas com cerca de 1 mm de espessura
cada, que eram previamente umedecidas e pré-conformadas, e depois cobertas com uma camada fina de cola e sobrepostas, individualmente, sobre o molde. Com o molde
fechado, o processo de prensagem era iniciado e concluído
após a cura da cola. Depois de desformada, a peça tinha as
bordas irregulares aparadas, e seu contorno ajustado para
alcançar sua forma final e seguir para o acabamento.22
22

Informação Oral. Depoimento de Júlio Roberto Katinsky a autora em maio
de 2015.

Apesar de suas ideias não se limitarem às tecnologias disponíveis, as inovações tecnológicas e os novos
materiais sempre inspiravam linhas inteiras de produtos,
como foi o caso da moldagem de laminados a calor, cujos
resultados inspiraram muitas de suas criações [Figuras 82
a 92] e acabaram por se tornar um dos diferenciais do
seu trabalho em relação ao trabalho de seus contemporâneos.
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Figura 83

Figura 83 e 84. Mesas Pétalas.
Fabricada em três versões a
partir de losângos de madeira
laminada vergada montadas
sobre estruturas de ferro [84a], a
mesa Pétala poderia ser montada
com quatro [83], seis ou oito [84]
losângos. Fonte: www.1stdibs.com.
Figura 85: Banqueta Capri.
Fonte: www.1stdibs.com.

Figura 86: Mesa de canto.
Fonte: www.pamono.com Divulgação.

Figura 84a

Figura 84

Figura 88

Figuras 88 e 89: Mesas Andorinha. Zalszupin e
Katinsky exploraram de diversas maneiras as técnica
de moldagem de laminados para criar mesas com
tampo e estrutura a partir de uma só superfície
geométrica dobrada. Figura 88 (à esq.): Mesa
andorinha retangular. Seu formato assemelha-se
bastante ao da bandeja inferior do Carrinho de chá.
Fonte: Alberto Vicente/Foto: André Nazareth. Santos,
2014, p. 154. Figura 89 (à dir.): Mesa andorinha
quadrada. Fonte: Lis e Téo Vilela Gomes/Foto:
Fernando Martinho. Santos, 2014, p. 153.

Figura 87: Mesa Romana. Pés em madeira
laminada vergada sustentam o tampo de
mármore. Fonte: www.1stdibs.com.

Figura 89
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2.1.1. O mobiliário modular componível

A poltrona e sofá presidencial tiram partido do laminado moldado para criar
uma estrutura leve e orgânica que recebe com elegância almofadas volumosas
e despojadas. Figura 90 (com estofado): Reedição da Etel Interiores. Fonte:
Avenue Road - Divulgação. Figura 91 e 92: Estrutura do sofá e da poltrona
presidencial. Fonte: www.1stdibs.com.

Para seguir investindo em tecnologias, era preciso
garantir um número de vendas e um fluxo de produção.
Para isso, Zalszupin desenvolveu uma linha de móveis
modulares componíveis, que poderiam atender tanto a
ambientes residenciais quanto corporativos. Essa estratégia também foi adotada por diversos de seus contemporâneos entusiastas da produção industrial em série, como
Michel Arnoult e Geraldo de Barros, pois possibilitava
uma maior racionalização das etapas e dos processos
produtivos, além de aumentar a produção e diminuir os
custos do produto final.
As diferentes possibilidades de combinação dos
módulos de armazenamento permitiam a geração de uma
grande variedade de tipos de conjuntos, o que significava
uma maior flexibilidade de uso e a compatibilidade desses
conjuntos com diferentes espaços e necessidades, consequentemente, aumentando a abrangência de mercado
para esse tipo de móvel.
A produção de móveis modulares componíveis começou com a linha Dominó e Capri [Figuras 93a e 93b],
que consistia em uma série de cubos de perfil de ferro de
seção quadrada que poderiam compor banquetas com su-
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Figuras 93a e 93b: Linha
Capri. Elementos com estrutura
metálica formando bancos ou
mesinhas a partir de diferentes
opções de topo: pedra, madeira
ou madeira curva com almofada
ou acabamento taqueado.
Fonte: Catálogo L’atelier.

perfície estofada, mesinhas com tampos de pedra ou madeira, ou revisteiros com estrutura em couro.
Os bancos componíveis [Figuras 94a e 94b] também
fizeram bastante sucesso pela flexibilidade de uso e pela
variedade de composições que a peça permitia. No projeto totalmente desmontável, uma estrutura metálica formada por barras de perfil retangular se encaixa sobre grossos
pés de madeira com o topo recortado em cruz, podendo
receber diferentes composições. O inteligente desenho
permite combinações de bancos que vão de dois a seis
lugares, dispostos em linha ou em “L”, e que podem ser

Figuras 94a e 94b: Bancos Componíveis. Fonte: Catálogo L’atelier.

110

acompanhados de revisteiros e/ou mesas de canto retangulares ou octogonais.
Uma de suas linhas mais bem sucedidas foi a de
móveis de armazenamento com módulos componíveis
[Figura 95]. Por meio de unidades moduladas de medidas
padronizadas, era possível montar aparadores e buffets
[Figura 96], penteadeiras [Figura 97], criados-mudos, bancos e estantes diversas [Figuras 98a e 98b]: estantes simples, estantes divisórias, estantes com bar, estantes para
biblioteca ou estantes com escrivaninhas. Os módulos
podiam ser abertos ou fechados, de uma ou duas portas,
com gavetas, com fechamento em tela para alto-falantes
ou com porta basculante para montagem de bar ou caixão para toca-discos. A medida padrão de cada módulo
variava da seguinte maneira: a largura de cada módulo
era de 100 ou de 50 cm; a altura de cada módulo era de
50, 37.5 ou 25 cm; e a profundidade era fixada em 40 cm.
Os módulos montados poderiam compor um móvel cujo
comprimento mínimo fosse de 50 cm, e o máximo, sem
emendas, de 450 cm23.
Os conjuntos podiam ser montados sobre bases de
madeira ou pés metálicos cruzados [Figuras 99a e 99b] e,

Figura 95: Diversos módulos e componentes dos sistemas de
armazenamento. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.

como não poderia deixar de ser, alguns elementos vazados de canto tinham o fundo em curva [Figura 100]. Para
essa linha, Zalszupin desenvolveu até mesmo as dobradiças [Figura 101], que funcionavam como um detalhe decorativo da peça.
O revestimento era feito de taquinhos marcheta24
dos ou em chapas lisas e, a partir da metade da década
de 1960, a L’atelier passou a oferecer também revestimentos melamínicos em cores vibrantes.
24

23

Catálogo L’atelier. Arquivo pessoal de Jorge Zalszupin.

Os taquinhos marchetados foram um criativo recurso que Zalszupin inventou para revestir seus móveis, assunto que será tratado adiante.
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Figura 98a: Estante montada com diversos
tipos de módulos. Fonte: www.1stdibs.com.

Figura 96: Buffet com base em madeira. Fonte: Santos, 2015, p. 191.

Figura 98b: Variações de
montagem dos módulos. Fonte:
Catálogo L’atelier.

Figura 97: Penteadeira com base em perfis metálicos. Fonte: Santos, 2015, p. 190.
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2.1.2. Taqueamento marchetado

Figura 99a e 99b: Composições possíveis de aparadores e bancos e suas
opções de base em tábuas de madeira e perfis metálicos cruzados em “X”.
Fonte: Catálogo L’atelier.

Figura 100: Módulos com fundo em Figura 101: Dobradiças que funcionam
curva em vista posterior da estante
como um detalhe decorativo da peça.
modular. Fonte: www.1stdibs.com.
Fonte: www.1stdibs.com.

Zalszupin inventou alternativas criativas para driblar
problemas produtivos, como o alto custo ou a escassez
de material. A mais notável delas foi o acabamento
marchetado no desenho de tijolos ou de tacos, processo
que ficou conhecido como “taqueamento” [Figura 102] e
que consiste na colagem de diversos retalhos de folhas
de jacarandá de texturas e tonalidades variadas em uma
superfície de mobiliário. Essa solução foi amplamente
utilizada por ele e acabou por se tornar uma das marcas
de seu trabalho.
Com o recurso do acabamento marchetado, ele conseguiu resolver diversos problemas: reduziu o desperdício
de material; facilitou o processo de cobertura de grandes
superfícies, como em tampos de mesas – uma vez que encontrar grandes folhas de jacarandá já se tornava um desafio; suavizou as variações de tonalidades das folhas que
revestiam diferentes módulos de um mesmo móvel; e, por
último, barateou os custos de produção das peças.
Pensei em combinar vários padrões de jacarandá, mais claro, mais escuro, com diversos
tipos de veios, ou seja, criar um novo padrão
para que todas as escrivaninhas combinas-
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sem entre si, daí surgiu a ideia dos taquinhos.
(...) Foi uma técnica que desenvolvemos e que
ajudou a produzir industrialmente móveis
com uma marchetaria sofisticada. Comecei a
usar essa nova padronagem em outros móveis (...). Em algum tempo, nós tínhamos uma
linha completa que, por sinal, fez muito sucesso na época.25

O designer encarou diversas dificuldades para colocar em prática suas ideias e, por falta de prestadores aptos
ou pela preferência por controlar mais de perto o resultado final de suas criações, a L’atelier – assim como outros de
seus contemporâneos –, tinha sua própria seção de serralheria e de tapeçaria:

Figura 102: Detalhe do acabamento marchetado em superfície
da mesa Guanabara. Fonte: www.
avenueroad.com.

Figura 103: O parafuso em cruz é
uma assinatura de Zalszupin, que
decidiu valorizar uma peça funcional,
transformando-a em acabamento
decorativo. Fonte: www.1stdibs.com.

Figura 104: Costura pespontada

Figura 105: Puxadores de couro

Gostava muito de cuidar da concepção e criar
projetos com materiais diferentes, como o tecido, o couro e a camurça. (...) Fazia a costura
pespontada [Figura 104] em um lugar visível
do estofado, com a intenção de que fizesse
parte do desenho do móvel ou simplesmente

25

Depoimento de Jorge Zalszupin a Sérgio Campos em set./out. de 2009.
In: “Zalszupin: 50 anos de design de mobiliário”. Catálogo de exposição.
São Paulo: Galeria Artemobília, nov. de 2009, p. 5.

em destaque. Fonte: Catálogo de
exposição. MON, 2012.

com um bastão de jacarandá
Fonte: Chen, 2016, p. 230.
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Figura 106a e 106b: Folders
que apresentam portfólio
voltado para o mercado de
móveis corporativos (c. 1960).
Fonte: Acervo da família
Zalszupin. Sem data.

jogasse um charme no estofamento. As únicas
coisas que não fazíamos eram os tampos de vidro ou os mármores das mesas. (...) O restante
fazíamos tudo, inclusive os puxadores de couro [Figura 105] com um bastão de jacarandá.26

O crescimento da L’atelier foi intensificado a partir
da ampliação do portfólio de produtos com introdução do
mobiliário para escritório [Figuras 106a e 106b]. O volume
de vendas desse tipo de móvel era maior e o mercado,
mais consistente e menos sujeito à modismos, além de
não fazer exigências de exclusividade dos desenhos. No
entanto, para não limitar-se só à um tipo de mercado, Zalszupin tentou criar peças híbridas, que servissem tanto ao
ambiente corporativo quanto doméstico.
Alguns exemplos dessa versatilidade são as poltronas Senior, cujo desenho dos braços permite seu uso
26

Depoimento de Jorge Zalszupin a Sérgio Campos em set./out. de 2009.
In: “Zalszupin: 50 anos de design de mobiliário”. Catálogo de exposição.
São Paulo: Galeria Artemobília, nov. de 2009, p. 6.
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Figura 107: Mesa Guarujá com cadeiras Senior
com pernas de madeira. Fonte: Acervo da família
Zalszupin. Sem data.
Figura 108: Mesa Guanabara com cadeiras
Senior com pernas metálicas. Fonte: Acervo da
família Zalszupin. Sem data.

em mesas de jantar [Figura 107] ou de reunião [Figura
108], em escrivaninhas, ou dispostas em pares em uma
sala de estar; as mesas de jantar ou de reunião Guarujá
e Guanabara, com perna central feita em concreto armado revestido de couro e tampo taqueado; e a linha de
escrivaninhas também com revestimento em taquinhos
marchetados.
Mesmo que inicialmente projetando principalmente
móveis de madeira em que predominavam o uso do ferro, couro e jacarandá, com uma linguagem moderna e de
nítidas influências escandinavas, a introdução do plástico
não tardaria em acontecer. Em 1968, a L’atelier adquiriu os
direitos de produção da cadeira Polyside27, projeto de Ro27

A Polyside Chair ou a Cadeira Hille, como ficou conhecida no Brasil, foi
projetada por Robin Day para a fabricante de móveis inglesa Hille, em
1963. Por unir um preço acessível ao conforto e resistência mecânica, a
cadeira fez enorme sucesso, e a fabricante Hille vendeu centenas de milhares delas ao longo de décadas. No Brasil, seu lançamento pela L’atelier
foi bastante divulgado na mídia, com anúncios e reportagens que a inseriam em diferentes propostas de decoração de interiores.
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bin Day para a fabricante de móveis inglesa Hille, alugou
o molde para a injeção da concha, e passou a produzi-la
utilizando uma injetora de polipropileno da fabricante de
utensílios plásticos Hévea. A iniciativa, que a princípio parecia arriscada, pelo fato de o emprego do plástico no mobiliário ser ainda muito recente, foi bem acolhida pelo mercado e motivou uma ampliação expressiva do uso deste
material na produção da L’atelier.

2.1.3. A introdução do plástico no mobiliário:
Cadeira Hille
A incursão de Zalszupin na produção de móveis de
plástico começou com uma curiosa história contada por ele
à pesquisadora Maria Cecília Loschiavo dos Santos (2014).
A Senhora Hille veio de Londres a São Paulo em busca da
pessoa mais adequada para produzir a cadeira Polyside no
Brasil e chegou ao escritório da L’atelier com um exemplar
“debaixo do braço”, propondo que Zalszupin alugasse o
molde e produzisse a cadeira no país. (Santos, 2014)
Para produzi-la, Zalszupin alugou de uma indústria
fabricante de tipos variados de utensílios plásticos, a Hevea, uma injetora com capacidade e características técnicas compatíveis com as do molde trazido de Londres e
passou a produzir, em 1968, a cadeira “Hille” [Figura 109]
para a L’atelier.
Rapidamente, a arriscada iniciativa mostrou-se promissora, e a introdução do plástico na produção de mobiliário, mesmo sendo bastante recente, foi acolhida e
divulgada de maneira bastante positiva em revistas especializadas de arquitetura e decoração e em jornais, como O
Estado de S. Paulo e a Folha de S.Paulo. Ao longo dos anos
de 1968, 1969 e, principalmente, durante toda a década de
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Figura 109: Cadeiras Polyside, da fabricante inglesa Hille, que passaram
a ser produzidas pela L’atelier. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.

1970, foi possível identificar a inserção da Hille em diversos
ambientes decorados publicados em revistas como a Casa
& Jardim. Zalszupin e a cadeira Hille também apareceram
em uma matéria de 1970 sobre os novos materiais nos móveis e na decoração, que chamava a atenção para o uso do
plástico nos novos produtos:
Isto é novo apenas aqui, pois já há alguns anos
as revistas estrangeiras especializadas em decoração vêm mostrando o plástico em mais
uma de suas utilidades: o mobiliário. Entretanto ele começa a tomar conta das indústrias

brasileiras e já começa a suprir a necessidade
de novas formas e novas cores que os decoradores procuravam sem meios de encontrar,
tentando suprir a falha com medidas nem
sempre muito práticas. (...) O uso de móveis
pintados, que acontece em grande escala ultimamente, prova a necessidade da cor não
apenas no ambiente familiar como também no
local de trabalho. Daí essa renovação onde o
metal e a madeira, que durante muito tempo
foram os senhores absolutos da decoração,
vão perder um pouco de importância e ganhar
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um companheiro cheio de novas qualidades,
propriedades e beleza. Nossos primeiros móveis de plástico estão aqui, mas toda a beleza das cores que eles têm só poderá ser vista
num contato direto.28

A cadeira Hille foi o primeiro móvel de grandes séries que a L’atelier produziu (Santos, 2014), fazendo muito
sucesso por sua versatilidade e viabilidade econômica. Ela
funcionava em diferentes ambientes domésticos ou corporativos, e foi largamente utilizada para mobiliar escolas,
lanchonetes, cozinhas e escritórios.

28

“As novas formas e cores dos novos móveis”. In: Caderno Suplemento
Feminino, O Estado de S. Paulo, 03/05/1970, p. 4-5.

2.1.4. Grupo Forsa
No final do ano de 1970, a fábrica Ferragens e Laminação Brasil S.A. (FBL), comandada pelos empresários Grigore Vladimirschi e Sergio Vladimirschi, consolidou uma
fusão com a L`Atelier Móveis, anunciada no jornal O Estado
de S. Paulo, em 20 de dezembro de 1970.
Seguimos agora a tendência do país. Desejamos aumentar a potência de nossas indústrias,
pois almejamos não somente manter a liderança no nosso mercado, proporcionando produtos e serviços da mais alta qualidade, como
também conquistar o mercado mundial, assim
contribuindo com nossa cota de progresso
para o Brasil. (...) Somaremos definitivamente
nossas forças em janeiro de 1971. A forma escolhida foi a seguinte: a Ferragens e Laminação Brasil S.A., será a detentora das ações da
L`Atelier Móveis S.A. e os atuais acionistas da
L`Atelier Móveis S.A. serão detentores de parte das ações de Ferragens e Laminação Brasil
S.A. (...)29

29

O Estado de S. Paulo, 20/12/1970, p.4.
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Montada e encabeçada por Jorge Zalszupin, a equipe de designers se estabeleceu no galpão da Hevea [Figura 110], próximo à avenida Interlagos, onde funcionavam
as oficinas de prototipagem e o escritório criativo. Oswaldo Mellone, que participou do grupo desde sua origem,
estima que lá trabalhavam em torno de 10 desenhistas e
5 ou 6 designers, além de dois engenheiros e toda uma
equipe de trabalhadores das oficinas, que contavam com
uma enorme gama de ferramentas e máquinas capazes de
“fabricar qualquer protótipo de qualquer material”30.
Em nota publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo,
é possível vislumbrar a dimensão ferramental e capacidade produtiva que essa fusão representava:

Figura 110: Galpão da Hevea onde funcionavam as oficinas de
prototipagem e o escritório criativo. Fonte: Acervo da família Zalszupin.

(...) A soma de nossas indústrias representa
uma força fabril das mais completas. Possuímos um conjunto de seções que nos tornam
praticamente autônomas, tais como: desenho
industrial, engenharia de produto, laboratórios
de ensaios, departamentos metalúrgicos completos, com fundição de ferro nodular e não
ferrosos, estamparia completa, laminação e trefilação, tornos automáticos e semiautomáticos,

30

Zalszupin, Jorge. De * para a lua. São Paulo: Olhares, 2014, p 87.

galvanoplastia completa, pintura, três ferramentarias próprias, departamentos de madeira
completos com secagem em estufa para maciços, folhagem com prensas eletrônicas e todos
os meios de usinagem e acabamento, tapeçaria
completa, fabricação própria de espumas flexíveis e rígidas, moldadas já no formato, departamento de plásticos com fabricação de peças
moldadas, laminadas e injetadas. (...). 31

31

O Estado de S. Paulo, 20/12/1970, p.4.
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A equipe selecionada por Zalszupin para ajudar nessa empreitada contou com arquitetos e designers, como
Oswaldo Mellone32, Paulo Jorge Pedreira33, Marcelo Resende, Lilian Weimberg e Arnold Wolfer34, não era dividida
por áreas de especialidade, mas funcionava com todos trabalhando nas diferentes frentes de produtos, colaborando
e interferindo nos projetos de uma maneira aberta e horizontalizada. O objetivo era garantir uma estrutura de projeto e produção que permitisse grande liberdade criativa
e o trabalho com uma vasta gama de produtos, e a equipe
trabalhou com produtos como computadores, eletrodomésticos, móveis, utensílios plásticos, ferragens e até um
barco de 30 pés35.
Em 1971, a FLB adquiriu as ações da Hevea S.A. Indústria de Plásticos, que fornecia produtos acabados e
matéria-prima moldada ou laminada para o mercado ou

32

33

34

35

Oswaldo Mellone (1945-) começou a trabalhar na L’Atelier antes da fusão
com o Grupo Forsa. Formou-se em Desenho Industrial na FAAP, em 1972,
e permaneceu no Grupo até 1980.
Paulo Jorge Pedreira (1945-1995) nasceu em Salvador, formou-se na ESDI,
em 1969, e integrou a equipe de designers da L’atelier e Grupo Forsa entre
1972 e 1982. (LEON, 2005).
Arnold Wolfer (1938-?) formou-se na Escola de Belas Artes de Zurique,
na Suíça, em desenho industrial e arquitetura de interiores, e integrou a
equipe de designers da L’atelier e Grupo Forsa em seus primeiros anos.
(Cadeiras Brasileiras, 1995.)
Depoimento de Oswaldo Mellone a autora em novembro de 2016.

outras indústrias em materiais, como ABS, policarbonato e
polipropileno, agregando mais uma subsidiária ao grupo,
que passou a se chamar Grupo Forsa (Ferragens e Organizações Reunidas S.A.)36.
O cenário que se descortinava no início da década
de 1970, no Brasil, com a verticalização das cidades e o
crescimento da população urbana, as grandes obras que
ainda aconteciam em Brasília e a implantação da indústria
petroquímica nacional, parecia promissor para o crescimento da nova holding, e a empresa publicava balancetes
extremamente positivos. Em 1973, as subsidiárias adquiriram novos e modernos equipamentos de moldagem a
vácuo, estufas e injetoras, além da ampliação das plantas
fabris, com a L`Atelier adicionando mais 3.000 m2 à sua
área original37.
No campo do mobiliário, a L’atelier focou-se quase que exclusivamente no desenvolvimento de linhas de
móveis para escritórios e ambientes corporativos, uma vez
que, por ser menos sujeito a modismos, era um mercado
com maior consistência comercial.
A linha de escrivaninhas Worktop [Figura 110], desenvolvida em 1972, obteve grande sucesso e mobiliou os 400
36
37

O Estado de S. Paulo, 29/02/1972, p. 10.
O Estado de S. Paulo, 15/08/1973, p. 27.
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Figura 110 e 110a: Linha Worktop com divisória,
gaveteiros e tampo em poliestireno moldado e
rebaixos que funcionavam como puxadores ou
nichos organizadores. Fonte: Catálogo L’atelier/
Forsa. Sem data.
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Figura 111a e 111b: A linha de escritório Staff tinha vários tipos de mesas e complementos: arquivos,
gaveteiros, armários, estantes, mesa redonda, prancheta, mesa de datilografia, mesinhas de apoio e
escrivaninha. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.

stands da Brasil Export 73, uma feira brasileira dedicada à
exportação que aconteceu em novembro de 1973, em Bruxelas, na Bélgica. Segundo balancete da época, outros países
se interessaram pela compra dos direitos de produção em
troca da cobrança de royalties38.
De acordo com Oswaldo Mellone, a linha Staff [Figura 111 e 112] que introduziu no mercado de móveis para
38

O Estado de S. Paulo, 15/08/1973, p. 27.

Figura 111c: À escrivaninha base poderiam ser
acopladas bandejas plásticas triangulares ou
quadradas que funcionavam como elementos de
união e compunham linhas de mesas integradas
entre si. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.

escritório o uso do ferro fundido e foi a mais bem sucedida
da L’atelier no Grupo Forsa, vencendo diversas concorrências nacionais e internacionais.39
No final do ano de 1974, a L’atelier anunciou a abertura de seu novo showroom na avenida Brigadeiro Faria
Lima e o lançamento de dez novos produtos, como a linha
Putzkit [Figura 113], composta por oito armários modula-

39

Depoimento de Oswaldo Mellone a autora em agosto de 2016.
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Figura 112: A linha de escritório Staff era bastante completa e tinha
diversos tipos de elementos. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.
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Figura 113: Armários da linha putzkit. “Os novos Porta-objetos”, Revista
Casa&Jardim, nov. 1974.

res de poliestireno moldados à vácuo que podiam servir
para organizar maquiagens, medicamentos, material de
costura, material de escritório ou miudezas diversas.
Algumas das propostas do Grupo eram bastante
ousadas e, além de barreiras tecnológicas, esbarravam
em questões de orçamento produtivo e de impossibilidade de prever como a ideia seria recebida pelo mercado.
No caso dos armários da linha Putzkit, por uma questão
de custos, não foram feitos moldes para a injeção dos ar-

mários, e sua execução em vacuum forming gerou grandes fragilidades estruturais, conforme relatado por Leon
(2009).
Problemas como este eram comuns na produção
nacional, mas, apesar deles, esses e outros utensílios plásticos produzidos [Figura 114] pela Hevea e com marca batizada de Eva, fizeram enorme sucesso e marcaram época
tanto pela qualidade e originalidade dos desenhos quanto
por sua durabilidade.
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Um dos reflexos do emprego do plástico no mobiliário foi a criação de produtos modernos e quase futuristas, como as divisórias e painéis para baias de escritório,
cujos recortes e saliências serviam para dar suporte aos
mais diversos tipos de objetos, como telefones, correspondências e material de escritório [Figura 115].
Também a partir do emprego do poliestireno no
mobiliário, Marcelo Resende desenvolveu uma linha de
móveis escolares empilháveis e componíveis em forma de
círculo ou em “S” [Figura 116]. A Memobank [Figura 117], de
Zalszupin e Paulo Jorge Pedreira, foi uma linha de móveis
voltada para o trabalho com equipamentos eletrônicos e
sistemas de informática e é um bom exemplo da tônica fu-

Figura 114 e 144a (abaixo): Alguns dos produtos da linha Eva.
Fonte: Catálogo Hevea/Forsa. Sem data.
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Figura 116 e 116a: O projeto de Marcelo Resende
permitia diferentes composições das carteiras
escolares. O texto do catálogo afirma que essa
proposta de mobiliário acompanha as novas
tendências pedagógicas e favorece as novas
dinâmicas de trabalho em grupo nas salas de aula.
Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.

Figura 115 e 115a: Sistemas completos de divisórias, mesas,
gaveteiros, armários e outros acessórios executados em
polipropileno injetado. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.
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Figura 117: A criação da linha Memobank provavelmente foi estimulada pelo trabalho dos designers com a Labo, fabricantes de equipamentos eletrônicos e
sistemas de informática. As roupas e botas prateadas dos modelos nas fotos do catálogo colaboram para reforçar uma estética de modernidade futurista. Fonte:
Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.

Figura 117a: A linha contava com mesas e torres para computador, arquivos fechados com chave senha, suporte para impressora e carrinhos-arquivo para os rolos
de fitas magnéticas para armazenamento de dados. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa. Sem data.
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Figura 118 e 118a (ao centro): Fechaduras La Fonte. Fonte: Relatório Grupo Forsa 1979/80.
Figura 119 (à esquerda): Produtos da Flex-A Carioca expostos no supermercado. Fonte: Relatório
Grupo Forsa 1979/80. Figura 120 (à direita): Multímetro desenhado para a Labo. Fonte: Relatório de
desenvolvimento de produtos do Grupo Forsa. Sem data.

turista que pautou algumas das criações mais ousadas da
L’atelier no Grupo Forsa.
Nesse mesmo ano, o Grupo Forsa incorporou duas
novas subsidiárias, a Ferragens La Fonte S.A. [Figura 118]
e a Concept – Materiais Selecionados para Construção
Ltda. No ano seguinte, adquiriu o controle da Labo Eletrônica Ltda., fabricante de equipamentos eletrônicos e
computadores, a Cia. Carioca de Indústrias Plásticas - Flex
-A-Carioca [Figura 119] que era, à época, a maior indústria
brasileira especializada em artefatos de matéria plástica
para uso doméstico, e, finalmente, a da Lightolier do Brasil Iluminação Ltda, de equipamentos de iluminação.
O ritmo de trabalho era frenético, e o desenvolvimento dos projetos era agilizado pela estrutura que o Gru-

po oferecia, o que possibilitava que a L’atelier atendesse a
clientes como Banco Central, Tribunal de Contas da União,
Banco do Brasil, Embratel e Telebrás, Aliança da Bahia, Eucatex, Hotéis Luxor, Transbrasil e Banorte.40 Sobre o desen-

volvimento dos móveis para a sede do Banco Central em
Brasília, Oswaldo Mellone comenta que, muitas vezes, as
criações aconteciam “a toque de caixa”, com os engenheiros da FLB (fundição) e da Hevea (plásticos), e os marceneiros da L`Atelier presentes durante o processo de criação, já
calculando custos e verificando a viabilidade de produção41.
O entusiasmo de Zalszupin em experimentar novos
materiais e tecnologias ficou evidente nessa nova fase de
40
41

Relatório dos acionistas do Grupo Forsa 1979/1980.
Depoimento de Oswaldo Mellone a autora em outubro de 2016.
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seu trabalho. Toda uma nova estrutura produtiva e tecnológica estava à disposição, e o sonho da produção industrial
em série era agora realidade. Os novos recursos disponíveis permitiam pensar o produto em uma escala realmente industrial, que ultrapassava as pequenas séries a que o
móvel tradicional de madeira estava limitado.
Nesse momento, parece que a tônica mais importante do seu trabalho era a modernidade, o desejo de
fazer e experimentar o novo, propondo novas soluções
estéticas e funcionais que estivessem em sintonia com
o que havia de mais moderno e avançado em materiais
e tecnologias. Mesmo que ainda projetasse móveis de
luxo com madeira e técnicas artesanais sob encomenda, Zalszupin conseguiu, nesse momento, libertar-se
do “complexo de stradivarius”42 e distanciar-se de seus
contemporâneos ao extrapolar o mobiliário doméstico
e seus materiais tradicionais.
Apesar de quase não haver registros do processo
criativo de Jorge Zalszupin ou de sua equipe para L’atelier,

42

Zalszupin usa o termo para se referir aos projetos de móveis que se assemelhariam a um violino stradivarius: uma peça feita sob encomenda,
artesanal, luxuosa e cara. Os violinos e instrumentos de corda produzidos
pela familia italiana de luthiers Stradivari ficaram famosas no mundo por
sua excelência e exclusividade. Publicado em Jorge Zalszupin, de Maria
Cecília Loschiavo dos Santos, 2014.

conseguimos encontrar alguns desenhos [Figuras 121 e
122] com grafite, nos quais é possível observar o processo
de desenvolvimento gradual de soluções para um mesmo
móvel por meio da sobreposição de várias camadas de papel vegetal. A maioria dos croquis foi desenhado em perspectiva e em alguns deles há detalhamento de encaixes,
mecanismos e ferragens.
Os poucos desenhos técnicos encontrados foram
de algumas cadeiras de escritório desenvolvidas para a
L’atelier no Grupo Forsa. Desse mesmo período, existe
uma pasta-fichário com diversos relatórios de acompanhamento do desenvolvimento dos produtos do Grupo, com
fotos dos protótipos e dos modelos e anotações sobre o
andamento de projetos, com pedidos de revisão ou alteração do desenho ou modelo e abandono ou continuidade
de produção de um produto.
Sobre seu processo de ideação, Zalszupin comenta
que suas ideias chegavam em sonho, de uma maneira quase instintiva: “Tomando um café, num guardanapo, desenhava coisas que me vinham. Muita coisa me vinha à noite,
quando estava dormindo, sonhava com coisas assim, isso
acontecia muito. Acordava e desenhava.”43

43

Depoimento de Jorge Zalszupin a autora em junho de 2016.
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Figura 121
a

b

c

d

e

Figura 122
a

b

c

Na primeira fase da L’atelier, não eram desenvolvidos modelos dos móveis, e Zalszupin limitou-se às maquetes de seus projetos de arquitetura, que eram executadas
por Kenji Furuyama (Leon, 2009).
A partir da década de 1970, com toda a estrutura
produtiva do Grupo Forsa à disposição, os modelos passaram a ser uma constante e eram executados na oficina
e fotografados com para servir a testes de performance e
avaliações de viabilidade produtiva e comercial.44
44

Depoimento de Oswaldo Mellone a autora em outubro de 2015.

d

e

Figura 121 e 122: Montagem de provável sequência de desenvolvimento da estrutura de pernas e concha da cadeira Senior. Fonte: Acervo da família Zalszupin.
Na Figura 121, a partir da sequência pressuposta a) a e), podemos concluir que, para desenvolver a estrutura de pernas
da cadeira, Zalszupin escolheu fazer o estudo a partir de uma
perspectiva posterior. Na figura 121a, ele parece buscar uma
forma simples e leve, talvez usando laminado moldado e pernas de aço tubular. Nos desenhos seguintes, Zalszupin mantém
a mesma estrutura para a concha e trabalha outras opções de
pernas, alcançando um resultado final de execução mais simplificada. É possível que essa solução de pernas tenha sido inspirada no que parece ser uma mesinha de apoio, vista na Figura
122c. Na figura 122b podemos notar um estudo do uso das
pernas metálicas em T e das pernas de madeira do desenho da
figura 121e. Nas Figuras 122d e 122e, Zalszupin desenvolve
a concha a partir de uma mesma estrutura de pernas, parecendo decidir pelo estofado no lugar do laminado na Figura 122e,
possibilidade que também aparece na Figura 122b.
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Figura 123 (à esquerda):
Anúncio publicado no jornal.
Fonte: O Estado de S. Paulo,
13/07/1965, p. 13.
Figura 124 (ao centro):
Anúncio publicado no jornal.
Fonte: O Estado de S. Paulo,
18/11/1965, p. 17.
Figura 125 (à direita):
Anúncio publicado no jornal.
Fonte: O Estado de S. Paulo,
27/07/1965, p. 14.

2.2. Marketing e vendas
A atividade de propaganda e marketing da L’atelier
durante a década de 1960 está documentada principalmente em anúncios publicados em jornais, como O Estado
de S. Paulo. Esses anúncios convidavam o público para
conhecer as novas lojas e revendedores da L’atelier ou os
novos produtos além de enfatizavar a qualidade dos mate-

riais utilizados, a durabilidade dos móveis e seu desenho
exclusivo. As propagandas adotavam um tom pessoal e
bem-humorado, como é o caso de um anúncio que fornece argumentos para ajudar uma esposa a convencer seu
marido a comprar produtos L’atelier [Figura 123], ou um
outro cujo texto é “ei, zalszupin, você poderia me desenhar
uma banqueta? pois não:” [Figura 124].
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Os anúncios davam destaque às diversas lojas e
revendas espalhadas pelas principais capitais brasileiras,
como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre e Goiânia, e em cidades de outros
países, como Nova York e Vancouver e, também, anunciava serviços gratuitos de decoração, uma estratégia bastante comum à época.
No jornal O Estado de S. Paulo foram encontradas
principalmente propagandas da cadeira Hille, algumas da
poltrona Bergère Paulistana [Figura 125] e dos diferentes
modelos de banquetas da marca.
Por meio de pesquisas em revistas como a Casa &
Jardim, Acrópole e Habitat foi possível encontrar diversos
anúncios de fabricantes de móveis modernos da época,
como Mobilínea, Mobília Contemporânea, Hobjeto,
Tosca, Lafer, Arredamento, Ambiente, Forma, Tora,
Toribon, Celina Decorações, Linfor, Fátima Decorações,
Novo Rumo, entre outras, mas não foram encontradas
propagandas da L’atelier.
As criações de Jorge Zalszupin apareceram na revista Casa & Jardim com bastante frequência e destaque,
mas em matérias de arquitetura e decoração mobiliando
criações de outros profissionais e, em diversas dessas situações, não havia indicação da autoria dos móveis. Em

alguns casos, foi possível identificar decorações que combinavam móveis L’atelier com móveis de outros fabricantes,
como a Oca e a Forma45.
Além das matérias de decoração e arquitetura, a
casa que Jorge Zalszupin construiu para ele e sua família
nos Jardins foi publicada em uma seção fixa da revista
Casa & Jardim, intitulada “A casa de um arquiteto” com
comentários sobre as “ideias diferentes e bem originais
com um leve toque de excentricidade” 46 de seu projeto de
arquitetura e de interiores.
Também foi possível identificar móveis da L’atelier
compondo ambientes em anúncios de outros produtos,
como os lambris Duraplac para escritórios.47

45
46
47

“A presença do decorador” in: Casa & Jardim, março de 1967, p.14-17
“A casa de um arquiteto”, in: Casa & Jardim, setembro de 1966, p. 68-72
Anúncio Duraplac da Duratex, in: Casa & Jardim, março de 1967, p. 33
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2.3. Os catálogos e a identidade da marca
A linguagem dos catálogos aos quais tivemos
acesso também consiste em um registro da transformação
pela qual passou a L’atelier: de uma loja de móveis
manufaturados em pequenas séries cujos produtos têm
linhas mais clássicas com afinidades e referências aos
designers escandinavos, para uma loja com criações
irreverentes produzidas em série utilizando e combinando
diferentes materiais. O conceito de modernidade e o
despojamento da marca são enfatizados também no uso
da caixa baixa tanto no nome L’atelier Móveis quanto nos
textos dos anúncios e catálogos.
O primeiro catálogo [Figura 128], feito para a
nova loja do Conjunto Nacional no início de 1960, exibe
o primeiro logotipo da marca desenhado pelo artista
plástico Wesley Duke Lee: uma letra “L” cursiva minúscula
e bastante simples, seguida de um apóstrofo e de uma
letra “A”, maiúscula, rebuscada e cheia de detalhes,
remetendo à ideia da combinação entre a modernidade
e um trabalho clássico artesanal [Figura 126].
Os catálogos seguintes já contavam com o novo
logotipo [Figura 127], formado por círculos concêntricos,
idealizado por Jorge Zalszupin e desenvolvido pela Metro

Figura 126: Primeiro logotipo
da L’atelier desenhado por
Wesley Duke Lee. Fonte: Acervo
da família Zalszupin.

Figura 127: Segundo
logotipo da L’atelier.

Fonte: Acervo da família
Zalszupin.

3 futura DPZ48, que, à época, também era responsável
pela elaboração dos anúncios da marca. “Eu fiz o croqui
do símbolo da L’atelier e o entreguei para a Metro 3. Foi o
Zaragoza quem equacionou a finalização.”49
O conjunto de catálogos seguintes [Figura 129],
produzidos em 1964, era bilíngue e abarcava grande parte
48

49

O estúdio Metro 3 foi fundado em 1962, fruto da sociedade entre José
Zaragoza, Ronaldo Persichetti e Francesc Petit. A agência conquistou notoriedade pelo uso, ainda incomum, de fotografias em peças publicitárias.
Em 1968, Roberto Duailibi juntou-se à sociedade, dando origem à DPZ.
Depoimento de Jorge Zalszupin a Sérgio Campos em set./out. de 2009.
In: “Zalszupin: 50 anos de design de mobiliário”. Catálogo da exposição,
São Paulo: Galeria Artemobília, nov. de 2009, p. 30.
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Figura 128: Capa e página interna do primeiro
catálogo da L’atelier.
Fonte: Acervo da família Zalszupin. Sem data.

Figura 129: Capa dos catálogos provavelmente
produzidos em 1964. Página interna com o
produto, seu código e suas informações de
acabamento e dimensões em inglês e português.
Fonte: Catálogo L’atelier, c. 1964.

da principal produção da L’atelier dividido em quatro
pequenos volumes em formato quadrado – assim como o
primeiro catálogo –, intercalando papel couché com papel
craft. Os volumes eram dedicados aos “dormitórios e
quartos de criança”, às “salas de estar”, “às mesas e cadeiras
de jantar” e aos “móveis componíveis” e pontuados com
ilustrações de composição decorativa [Figura 130].
A partir desses catálogos mais funcionais, a estética do material impresso e dos anúncios da L’atelier mudou
bastante, adquirindo um aspecto menos sóbrio e cada vez
mais despojado, fazendo amplo uso de cores, testando di-

ferentes formatos e dobras, e fazendo uso de uma linguagem mais jovial [Figura 131].
O novo espírito dos móveis da L’atelier foi assim sintetizado em um de seus catálogos de móveis para escritório
do final da década de 1960:
“Os desenhos falam uma linguagem comum,
são jovens, transmitem otimismo. Atuais no presente, serão contemporâneos no futuro. Êles
contribuem para a eficiência e distribuição racional do serviço.”
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Figura 130: Ilustração de ambientação
de sala com móveis L’atelier. Autor:
Jairo. Fonte: Catálogo L’atelier, c. 1964.
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Figura 131: Catálogo
do final da década de
1960. Fonte: Catálogo
L’atelier. Sem data.
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2.4. Pontos de venda
Após o sucesso da loja do Conjunto Nacional, a
L’atelier inaugurou, em 1966, uma filial no Rio de Janeiro, à rua Barão de Ipanema, em Copacabana. No entanto,
como para Zalszupin ela não poderia ser apenas mais uma
loja, ele contratou para realizar o projeto de interiores o
arquiteto, artista plástico e escultor, Roberto Bastos Cruz,
que acabou premiado por esse projeto pelo Instituto de
Arquitetos do Brasil. Planejado e executado em apenas
dois meses, o interior da loja, completamente branco do
teto ao chão, foi composto por uma mistura de diversos
materiais, “como tela, Eternit, concreto, Vimatex, gêsso,
cal, tinta e até entulho”. Esses materiais foram utilizados
para moldar as paredes em formas orgânicas e esculturais, com a própria parede também se transformando em
escultura assinada pelo artista plástico Hugo Rodrigues.
[Figuras 132 a 134]50
Assim como a Loja da Air France havia conquistado
notoriedade alguns anos antes, agora a nova filial carioca
da L’atelier chamava a atenção. O arquiteto Roberto Bastos Cruz criou um ambiente conforme o que Zalszupin lhe

50

“Uma loja com alma branca” in: Casa & Jardim, abril de 1966, p. 46.

Figura 132: Filial da L’atelier em Copacabana, Rio de Janeiro. Ao fundo,
a parede-obra do artista plástico Hugo Rodrigues. Fonte: “Uma loja com
alma branca” in: Casa & Jardim, abril de 1966, pp. 44-6
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A revista Casa & Jardim escreveu sobre a loja:
“Não é apenas uma loja. Melhor diríamos, a
loja. Única no gênero e portadora de uma individualidade que se impõe desde a sua porta
de entrada até o mais oculto recanto da grande área que ocupa. (...) é um dos mais interessantes exemplos de arquitetura de interior de
quantos já tivemos a oportunidade de ver, fugindo a tudo o que já se fez nesse setor.”52

Figuras 133 e 134: Filial da L’atelier em Copacabana, Rio de Janeiro. Fonte:
“Uma loja com alma branca” in: Casa & Jardim, abril de 1966, p.44-46

pediu: “Que seja branca e que o teto se transforme em parede, e a parede seja chão”51, desejos que demonstram a
importância fundamental que a inovação e a arte tinham
em seu trabalho, mesmo em se tratando de tarefas pragmáticas, como expor e vender suas criações.

Em franco crescimento, a L’atelier passou a expandir seu mercado por meio de diversos revendedores espalhados pelas principais capitais brasileiras e no exterior.
Em 1970, além do novo showroom da Rua Augusta [Figura 135], a L’atelier lançou seus “satélites”53 (revendedores)
pela cidade de São Paulo e interior do estado e, em 1974,
já atrelada ao grupo Forsa, inaugurou um showroom na
avenida Brigadeiro Faria Lima54, que estava se tornando
um novo ponto de aglomeração das lojas de móveis modernos da época.

52
53
51

Depoimento de Roberto Bastos Cruz na matéria “Uma loja com alma branca” in: Casa & Jardim, abril de 1966, p.46.

54

“Uma loja com alma branca” in: Casa & Jardim, abril de 1966, p. 46
“As novas formas e cores dos novos móveis”. O Estado de S. Paulo,
03/05/1970, p. 21.
Anúncio. O Estado de S. Paulo, 14/11/1974, p. 23.
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2.5. Exposições e Prêmios

Figura 135: Showroom da L’atelier/Grupo Forsa na rua Augusta na década
de 1970. Fonte: Acervo da família Zalszupin.

No início da década de 1960, a evolução da discussão acerca do desenho industrial criou uma significativa
demanda por instituições e eventos capazes de divulgar e
legitimar a atividade no país. Atentos a essa necessidade,
os principais artistas, designers e industriais dedicaramse a criar associações – como a Associação Brasileira de
Desenho Industrial (ABDI) fundada em 1963 –, que promovessem exposições e prêmios – como a Feira de Utilidades
Domésticas e o Prêmio Roberto Simonsen –, e fundassem
cursos ligados ao tema. Em 1962, disciplinas de Desenho
Industrial foram introduzidas no curso de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e, em 1963, a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) entrou em atividade no
Rio de Janeiro.
A ABDI participou e promoveu diversos eventos
e prêmios ligados ao tema, entre eles o Prêmio Roberto
Simonsen, que acontecia anualmente entre 1963 e 1970
como parte da Feira Nacional de Utilidades Domésticas
(UD)55 [Figura 136]. Por meio de uma nota publicada pelo
55

A primeira edição da UD foi organizada pela Alcântara Machado em 1960
e patrocinada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP).
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MASP, no jornal Diário de S. Paulo, foi possível descobrir que
Jorge Zalszupin havia submetido vários de seus desenhos
e também “uma poltrona em jacarandá e couro de forma
assaz convidativa”56 ao Prêmio de 1963, quando as obras e
desenhos participantes ficaram em exposição no Museu de
Arte de São Paulo (MASP). No texto publicado, consta que
um prêmio secundário, o “Certificado de Boa Forma”, foi
concedido a Jorge Zalszupin, Ronaldo Barlein, e Mauricio
Monte de Almeida, Helio da Silva Furlan, Abraão Sanovicz
e Livio Edmondo Levi.57
Em 1968, foi organizada pelo recém-fundado
Instituto de Desenho Industrial do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro (IDI-MAM) a primeira bienal
dedicada à atividade do design no país, a “Desenho
Industrial 68 – Bienal Internacional do Rio de Janeiro”, que
teve reedições em 1970 e 1972 e contou com o apoio da
ESDI, ABDI, Confederação Nacional da Indústria (CNI),
entre outros.
Durante a década de 1970, a L’atelier e o Grupo
Forsa também participaram das duas edições da “Brasil
Export”, a maior feira brasileira realizada até então, com
56
57

Museu de Arte de São Paulo. Diário de S. Paulo, 05/05/1963.
Os arquivos da biblioteca do MASP, da FIESP e da Alcântara Machado foram consultados, mas não foi possível identificar quais desenhos foram
submetidos por Jorge Zalszupin ao Prêmio Roberto Simonsen, de 1963.

Figura 136: Primeira Feira UD da L’atelier com a cadeira Hille, 1968. Fonte:
Acervo da família Zalszupin.

o objetivo de divulgar produtos brasileiros industriais
e estimular a exportação. Organizada pela Alcântara
Machado e financiada pela FIESP em parceria com o
Governo Federal, o Governo do Estado de São Paulo e a
Prefeitura do Município de São Paulo, a Brasil Export teve
sua primeira edição realizada em 1972, no pavilhão do
Anhembi e contou com 622 expositores58. Uma segunda
58

“Quatro idiomas anunciam a nossa maior feira”. O Estado de S. Paulo,
05/09/1972, capa.
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Figuras 137: Fotografias de stand da L’atelier com a cadeira Hille e outros
móveis de escritório, como a cadeira Senior, da década de 1970, o que leva
a crer que a feira pode ter ocorrido entre 1968 e o início da década de 1970.
Fonte: Acervo da família Zalszupin.

edição ocorreu no ano seguinte, na cidade de Bruxelas,
na Bélgica, contando com 355 estandes de 27 diferentes
setores da economia brasileira59, o que gerou negócios que
atingiram o montante de 300 milhões de dólares60.
Em 1971, o MASP promoveu a mostra “Mobiliário
Brasileiro: premissas e realidade”, com curadoria de
Pietro Maria Bardi, da qual a L’atelier também participou
junto a produtores, como A&O, Aki, Ambiente, Ao
Gôsto, Arredamento, Bernardini, Dominici, Forma,
59

60

“Pratini inaugura feira brasileira em Bruxelas”. Correio da Manhã, Rio de
Janeiro, 8/11/1973, p. 5.
Folha de S.Paulo. “Veja perfil de Caio de Alcântara Machado, que morreu nesta quarta”. Folha UOL Dinheiro, 20/08/2003. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u72226.shtml. Acesso em:
março de 2016.
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Hobjeto, Inter/Design, Lafer, Probjeto, Ruth Decorações
e Tecnogeral.61
Em fevereiro de 1972 a L’atelier participou da Feira
de Colônia, na Alemanha, o que lhe rendeu um contrato
de exportação no valor de 65 mil dólares, transação
que fez parte de uma “série de contratos fechados pela
indústria brasileira com atacadistas europeus do mercado
de mobiliário domésticos e hoteleiro.”62
Em março do mesmo ano, Zalszupin fez parte da
Eucatexpo, uma exposição organizada pela Eucatex, em
parceria com a ABDI, com o objetivo de desenvolver o
desenho industrial e que contou com profissionais como
Alessandro Ventura, Livio Levi, Ludovico Martino, João
Carlos Cauduro, Ernesto Hauner, Carlo Fongaro, David
Pond, Lucio Grinover e Roberto Verschleisser, entre
outros63.
Não foi possível determinar com exatidão todas
as feiras, concursos e exposições das quais a L’atelier
participou, mas, com os dados coletados, pode-se
perceber os esforços da empresa voltados para a
exportação. Também ficaram evidentes, pelo surgimento
61

62
63

“Mobiliário Brasileiro: Premissas e Realidade”. Catálogo de exposição.
São Paulo: MASP, nov./dez. de 1971.
“Móveis.” O Estado de S. Paulo, 29/04/1972, p. 28.
“Desenho Industrial na Eucatexpo”. O Estado de S. Paulo, 12/03/1972, p. 31.

de diversas instituições de apoio e fomento da arte e
do desenvolvimento Desenho Industrial, o momento de
esperança e a crença na modernização e industrialização
do país que, em 1973, começa a arrefecer, em face da crise
mundial do petróleo que prenunciou a desaceleração do
crescimento econômico e o fim do “milagre econômico
brasileiro”.
Cerca de vinte anos após Zalszupin deixar a L’atelier
e o Grupo Forsa, começaram a ser organizadas exposições
e mostras em sua homenagem ou com sua participação.
Entre elas, estão as exposições coletivas “Singular &
Plural... Quase 50 anos de design brasileiro”, ocorrida
em 2001, no Instituto Tomie Othake, com curadoria de
Ethel Leon; a “Sempre Modernos” de 2009, promovida
na galeria Passado Composto - Século XX, com curadoria
de Adelia Borges e outras duas exposições individuais: a
“Zalszupin: 50 anos de design de mobiliário”, também de
2009, ocorrida na Galeria Artemobília, com curadoria de
Sérgio Campos, e a “Jerzy Zalszupin: arquitetura, design e
reedição”, realizada em 2012, no Museu Oscar Niemeyer
de Curitiba com curadoria de Consuelo Cornelsen.

143

2.6. Um novo desenho
Em 2004, teve início uma parceria entre Jorge
Zalszupin e a empresária Etel Carmona, que passou a
ser a responsável pela reedição de algumas de suas de
peças de mobiliário mais emblemáticas produzidas entre
as décadas de 1950 e 1970 e, em 2008, aos 86 anos,
Zalszupin desenhou uma nova poltrona para ser fabricada
exclusivamente pela Etel Interiores, a poltrona Verônica
[Figura 138].
Além da nova poltrona, a Etel Interiores produziu
em imbuia, cedro e outras madeiras certificadas as
cadeiras, poltronas e mesas que Zalszupin desenvolveu
nos primeiros anos de atividade da L’atelier, abastecendo
um mercado de luxo nacional e internacional interessado
na atemporalidade de sua estética moderna.

Figura 138: Cadeira
Verônica. Fonte: www.
espasso.com.
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3.1. Carrinho de chá

Data 1959
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Acervo pessoal de Jorge Zalszupin,
livros, catálogos, jornais, revistas e
fotografias.
Data da coleta 2015-2016
Materiais Aço pintado, latão polido, jacarandá
maciço e em folhas e madeira laminada.
Características Carrinho de chá móvel com bandeja
gerais removível.

Figura 139: Carrinho de chá com bandeja
esculpida. Fonte: www.artsy.com.

Estruturas e Uma estrutura (carroceria) em perfil de
elementos aço;
básicos Duas rodas laterais de latão;
Uma bandeja superior removível de
madeira;
Uma bandeja (chassi) inferior fixa de
madeira;
Um elemento direcional único em perfil de aço com uma pega e um rodízio
de madeira.
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Análise
Peça considerada ícone do trabalho de Zalszupin,
o carrinho de chá foi concebido na mesma época que a
poltrona Dinamarquesa e, como ela, apresenta elementos
de forte expressão autoral, fazendo claras referências à origem europeia e à memória afetiva do designer.
O carrinho de chá parece ser uma peça carregada
de significados ligados à família, como a mãe e o bebê,
presentes na referência ao carrinho de bebê, e ao pai, presente na referência da bengala ou taco de golfe do elemento direcional.
O carrinho [Figura 140] foi construído a partir de uma
estrutura principal de aço pintado com duco1 preto [140
a], de perfil maciço e seção quadrada, onde se apoiam a
bandeja superior (móvel) [140 b], a parte frontal da bandeja
inferior (fixa) [140 c] e onde são fixadas as duas rodas laterais [140 d], cada uma com o aro e os quatro raios em latão
polido. Sua forma e dimensão são destacadas e parecem
fazer referência às rodas dos carrinhos de bebê europeus
de finais do século XIX e início do século XX.

A bandeja superior móvel do carrinho foi feita em
duas versões. Da primeira, esculpida com formas orgânicas em carvalho ou pinho de riga 2 [Figura 141], foram fabricadas poucas unidades e, segundo Zalszupin3, apesar
de ser sua versão preferida, seu processo de fabricação
encareceria demais o produto final. Nessa versão, a bandeja era dupla face, com o lado oposto à face esculpida
com um rebaixo retangular simples revestido em fórmica.
A versão final da bandeja [140 b] comercializada
foi obtida a partir de uma chapa de ripas de jacarandá coladas, e esculpida com três quadrados pequenos
ao lado de um quadrado grande e dois furos ovais para
pega.
A bandeja inferior consiste em uma peça de jacarandá laminado moldado com duas asas laterais e uma frontal
curvadas para cima, elementos que viriam a se tornar frequentes em sua obra durante a década de 1960.
O elemento direcional do carrinho começa soldado à estrutura de aço, atravessa a bandeja inferior e tem

2

3
1

Duco foi o nome comercial de uma linha de produtos para pintura automotiva desenvolvida pela empresa DuPont em 1920.

Imagina-se que seja carvalho ou pinho de riga, tanto pela aparência quanto por serem madeiras tão cultuadas na época quanto a nativa jacarandá
da Bahia.
Depoimento de Zalszupin a Sergio Campos. In: “Zalszupin: 50 anos de
mobiliário.” Catálogo de exposição set./out. 2009. São Paulo: Galeria Artemobília, nov. 2009.
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Figura 141:
Bandeja esculpida.
Fonte: Catálogo
MON, 2012.

a

c
e

Figura 140: Carrinho de chá
com bandeja simplificada. Fonte:
www.1stdibs.com.

uma forma que remete a uma bengala ou um taco de golfe, com uma esfera de jacarandá [140 e] servindo de rodízio na parte inferior e uma alça de pega [140 f], também
em jacarandá, na parte superior.
No carrinho de chá, artefato bastante comum durante as décadas de 1950 e 1960, Zalszupin trabalha diferentes materiais e técnicas, conseguindo um contraste
formal único entre seus elementos. Nele, o designer consegue combinar linhas (estrutura em aço e rodas em latão), com volumes esculpidos (bandeja superior e a pega
e a esfera do elemento direcional) e superfícies curvas
(bandeja inferior em laminado moldado).
Em uma matéria publicada na revista Casa & Jardim
[Figura 142], ficam evidentes o efeito plástico, a ousadia e a
originalidade que o carrinho apresenta em relação às outras
opções disponíveis no mercado à época.
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Figura 142: Fotos
da matéria na revista
Casa & Jardim. Fonte:
Casa & Jardim, nov.
1962, pp. 54-8.

Figura 143: Na pesquisa de imagens sobre os produtos de Zalszupin, o
carrinho de chá esteve, na década de 2010, entre suas peças de maior
destaque, aparecendo com frequência em publicações internacionais de
websites, jornais e revistas impressas como a AD Russia, AD Alemanha,
Newspaper, Telegraph Reino Unido e na capa da New York Times Style.
Fonte: New York Times Style, maio de 2012.
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3.2. Poltrona Dinamarquesa

Data 1959
Fabricante L’atelier
Fonte de Acervo pessoal de Jorge Zalszupin,
coleta livros, catálogos, jornais, revistas e
fotografias.
Data da coleta 2015-2016
Materiais Madeira maciça, laminado moldado,
espuma e tecido.
Características Poltrona de uso doméstico ou
gerais corporativo.

Figura 144: Poltrona Dinamarquesa vintage. Fonte:
Acervo da família Zalszupin. Foto da autora.

Estruturas e Um elemento de assento-encosto
elementos em laminado moldado estofado e
básicos revestido;
Uma almofada de assento revestida;
Uma estrutura com quatro pernas,
quatro travessas e dois braços em
madeira maciça.
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Análise
A poltrona Dinamarquesa [Figuras 144 e 145] é
considerada, juntamente com o carrinho de chá, uma
das peças mais representativas da produção de Zalszupin. Ela foi concebida pelo designer em 1959, sem demanda externa específica, apenas por vontade do autor,
que a considera sua preferida: “A Dinamarquesa foi uma
coisa espontânea, que vem quando a gente quer fazer.
E eu desenhei ela em tamanho natural, em escala 1:1, e
ficou uma coisa maravilhosa.”1
A concha de assento e encosto é obtida a partir de
uma estrutura única de madeira laminada moldada revestida e estofada, adicionada de uma almofada de espuma de
látex revestida no assento.
Os braços foram feitos em duas versões diferentes.
Na primeira, mais requintada, eles são esculpidos a partir de uma composição tipo marchetaria com dois tipos
diferentes de madeira em que um pedaço de carvalho
ou pinho de riga2 é incrustado na estrutura de jacarandá
[Figura 146]. A segunda versão é feita inteiramente de ja1
2

Depoimento concedido a autora, em junho de 2016.
Imagina-se que seja pinho de riga ou carvalho, tanto pela aparência quanto por serem madeiras tão cultuadas na época quanto a madeira nativa do
jacarandá da Bahia.

carandá, material que compõe o restante da estrutura da
poltrona.
As seções do braço variam em espessura e largura
ao longo de toda sua extensão, aumentando de espessura
nas duas extremidades, regiões onde se dará sua fixação,
e aumentando a largura na seção de apoio dos braços do
usuário.
As pernas também apresentam variação de seção
ao longo de toda a sua extensão, tendo a região onde serão feitas as conexões com as travessas aumentada para
melhorar seu desempenho estrutural, uma vez que, nessas áreas, acontecerão a assemblagem da travessa lateral
na perna traseira e na perna dianteira. Os pés são do tipo
palito, comumente encontrados nos móveis modernos das
décadas de 1940 e 1950, e terminam em ponteiras de latão
para proteger a cadeira e garantir maior durabilidade a ela.
A travessa frontal [145a] consiste em uma barra reta,
que se encaixa nas duas pernas dianteiras e serve de apoio
para a concha do assento. As duas travessas laterais aumentam sua altura na sua parte posterior [145b] por dois
motivos: primeiramente, para receber as espigas da travessa traseira [145c]; e finalmente, para garantir a estabilidade
da estrutura por meio da utilização de espigas maiores,
uma vez que as pernas traseiras são bastante inclinadas
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Figura 145: Poltrona Dinamarquesa.
Reedição Etel Interiores. Fonte: Montagem
da autora com fotos da www.espasso.com.
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em relação ao plano do assento e ao encosto da poltrona.
A travessa traseira tem suas duas extremidades de altura
similar à da travessa frontal, aumentando sua altura na região central [145d], que servirá de apoio para a concha de
assento-encosto.
A concha de assento-encosto foi conectada às estruturas laterais por um pino metálico [145e] de cada lado
e fixada às travessas frontal e posterior por meio de um
elemento metálico [145f] de fixação em forma de “L” preso por quatro parafusos.
Os braços e as pernas são fixados entre si por meio
de cavilhas [145g]. Esses conjuntos contam com uma travessa
lateral inferior [145b] conectada às pernas por meio de espigas. As travessas frontal e posterior também têm todas as
suas assemblagens feitas por meio de espigas.
A fixação da concha assento-encosto ao conjunto estrutural se dá da seguinte maneira: duas chapinhas
com três furos são parafusadas no topo da travessa frontal e, posteriormente, parafusadas de cada um dos lados
na parte inferior à concha [Figura 147]. Em sua parte superior, a concha do assento-encosto é fixada ao conjunto lateral por meio de dois pinos [145e].
Os elementos de união e construção da poltrona Dinamarquesa não são evidenciados, como seria tendência

Figura 146: Detalhe do
braço original da poltrona
Dinamarquesa.
Fonte: Acervo da família
Zalszupin. Foto da autora.

Figura 147: Elemento metálico de
fixação da concha de assento na
travessa. Fonte: Acervo da família
Zalszupin. Foto da autora.
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Figura 148
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b

c

d

Figura 148: Montagem da autora com poltronas de Finn Juhl e a Dinamarquesa de Jorge Zalszupin. Figura 148a: Poltrona n. 45 e Figura 148b: Poltrona n.
46. Fonte: www.1stdibs.com. Figura 148c: Poltrona n. 52. Fonte: www.finnjuhl.dk. Figura 148d: Dinamarquesa. Fonte: www.espasso.com.

em alguns móveis a partir da década de 1960, e sua estrutura geral revela também algumas afinidades com algumas
poltronas do designer dinamarquês Finn Juhl [Figura 148].
No entanto, suas formas são muito mais delicadas e femininas, explorando com maestria os limites e a força proporcionada pelo jacarandá, assim como as qualidades do
trabalho artesanal de marcenaria.
Estima-se que tenham sido manufaturados pela
L’atelier mais de 200 exemplares da poltrona Dinamarque-

sa desde 19593, e ela permanece, até hoje, como um dos
ícones do mobiliário moderno brasileiro.

3

Dado extraído de depoimento de Jorge Zalszupin a Sérgio Campos
em set/out. de 2009. In: “Zalszupin: 50 anos de design de mobiliário”,
Catálogo da exposição. São Paulo: Galeria Artemobília, nov. de 2009.
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3.3. Poltrona Ipanema

Data Entre 1959 e 1962
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Livros, catálogos, jornais, revistas e fotografias.
Data da coleta 2015-2016
Materiais Madeira maciça, laminado moldado,
couro, espuma e tecido.
Características Poltrona de uso doméstico ou corporagerais tivo.

Figura 149: Cadeira Ipanema reedição Etel Interiores.
Fonte: www.espasso.com.

Estruturas e Um elemento de assento-encosto
elementos em laminado moldado estofado e
básicos revestido;
Uma almofada de assento revestida;
Dois braços em couro;
Uma estrutura com quatro pernas e
quatro travessas em madeira maciça.
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Análise
A poltrona Ipanema aparenta ser uma solução de
simplificação produtiva, com redução de custos, modernização de linguagem e reaproveitamento de algumas peças
da cadeira Dinamarquesa. Também é possível que ela tenha sido criada aproveitando os pés da poltrona Veranda,
ou que a própria Veranda tenha evoluído da Ipanema, mas
como as datas precisas de muitas das criações de Zalszupin são desconhecidas, não é possível afirmar qual delas
veio antes ou mesmo se vieram simultaneamente.
Tanto a concha do assento quanto as travessas de
união das pernas e as travessas frontais e traseiras de sustentação do assento são bastante semelhantes às da poltrona Dinamarquesa, no entanto, apresentam algumas diferenciações que provavelmente visavam à simplificação
do processo de produção e, portanto, seu barateamento
e uma maior viabilidade comercial.
O torneamento mais simples e robusto das pernas
em madeira e o despojamento do couro tensionado nos
braços trazem a essa releitura da Dinamarquesa uma linguagem mais próxima do vocabulário do móvel brasileiro
das décadas de 1960 e 1970 e que evoluirá mais adiante
nas poltronas Po720 e na Veranda Po712.

As quatro pernas apresentam um ângulo de disposição que cria um perfil bastante parecido com o da poltrona Dinamarquesa, mas, ao invés de braços de madeira manualmente torneados, aqui aparecem tiras de couro
tensionado fazendo as vezes de braços. As pernas palito
da Dinamarquesa, que afinavam gradualmente a partir do
centro, também são substituídas por pernas de seção cilíndrica com um pequeno trecho de afunilamento torneado
em ambos os extremos.
As uniões entre a travessa traseira e as travessas laterais - que na Dinamarquesa eram feitas com espigas - aqui
apresentam parafusos [150d e 150c]. As espigas apenas
aparecem para unir as travessas laterais às pernas frontais
e traseiras, e a manutenção de espigas mais avantajadas
como recurso de encaixe das travessas laterais com as pernas traseiras se deve à grande inclinação das mesmas, característica também presente na poltrona Dinamarquesa.
A união da travessa frontal com as pernas frontais também é feita com quatro parafusos, dois de cada lado [150c].
Essa substituição diminui consideravelmente a exigência técnica e o tempo de produção da poltrona, bem como permite
a montagem e desmontagem do conjunto, podendo ser desmembrado em cinco partes (a concha do assento-encosto, as
travessas frontal e traseira e dois conjuntos laterais).
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A poltrona Ipanema é composta das seguintes
estruturas e elementos: uma concha de madeira laminada moldada e estofada para assento e encosto com
uma almofada de assento. Essa concha está conectada
às pernas traseiras por meio de um pino metálico com
aparência de parafuso, que atravessa o topo das pernas
traseiras na altura do encosto e é apoiada e fixada às travessas frontal e traseira por meio de quatro elementos
metálicos de fixação em forma de “L”, cada qual fixado
por dois parafusos.
O pino metálico [150a] que une a concha de assento
às pernas da poltrona também sustentam as tiras de couro que constituem os braços da cadeira. As duas tiras de
couro tensionado com costura pespontada constituem os
braços da poltrona e são presas às quatro pernas por meio
de pinos metálicos e arrematados de cada lado com dois
botões de jacarandá cada [150b].
As duas travessas dos conjuntos laterais da cadeira são unidas às pernas por meio de espigas. A travessa
frontal, que apoia a concha de assento-encosto, é ligada
às pernas dianteiras por meio de quatro parafusos, dois de
cada lado [150c]. A travessa posterior está unida às travessas laterais por meio de dois parafusos, um de cada lado
[150d].

a

b

d

c

Figura 150: Montagem com poltrona Ipanema reedição Etel Interiores.
Fonte: www.espasso.com.
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3.4. Poltrona Veranda

Data Entre 1959 e 1963
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Etel Interiores, livros, catálogos, jornais, revistas e fotografias.
Data da coleta 2015 / 2016
Materiais Madeira maciça e couro
Características Poltrona para uso doméstico ou corgerais porativo.
Estruturas e Um elemento de encosto em couro
elementos com dois cilindros de madeira maciça;
básicos Dois elementos de braço em couro;
Um elemento de assento em couro;
Uma estrutura com quatro pernas e
quatro travessas de madeira maciça.
Figura 151: Poltrona Ipanema reedição Etel Interiores.
Fonte: www.espasso.com.
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Análise
A poltrona Veranda (nome adotado para exportação)
ou “PO 712 – Poltrona desmontável” já evidencia, no próprio
nome, os objetivos de Zalszupin para esse projeto. Visando
à produção em série e à exportação, essa poltrona deveria
ser completamente desmontável, capaz de ser produzida
em série.
Para isso ele provavelmente se aproveitou do conjunto de pernas-braço utilizado na poltrona Ipanema [Figura 153], mas buscando uma maior simplificação formal
e produtiva, destacando e evidenciando essas soluções
também como recurso decorativo.
Nesse modelo, as travessas laterais e frontais de
união das pernas e estruturação da cadeira também formam a estrutura de assento, que é constituído a partir de
uma peça de couro tensionada que se une por meio de
oito tiras afiveladas no avesso do assento [155a].
Os pinos de latão com a singular cruz no topo - que
viriam a se tornar uma das assinaturas do trabalho do designer - atravessam a parte superior das quatro pernas
para sustentar e tensionar as tiras de couro que formam
os braços [155b]. Os pinos das pernas traseiras também
sustentam e proporcionam um giro no eixo horizontal

Figura 152: Poltrona
Dinamarquesa vintage.
Fonte: Acervo da família
Zalszupin. Foto da autora.

Figura 153: Poltrona
Ipanema reedição
Etel Interiores. Fonte:
www.espasso.com.

Figura 154: Poltrona
Veranda reedição Etel
Interiores. Fonte: www.
espasso.com.

para o encosto [155c], que é constituído por outra peça
de couro tensionada sobre uma estrutura de dois bastões
de jacarandá e afivelada com quatro tiras na parte de trás
[155d]. Aqui também aparecem, como na Ipanema, a costura de pesponto grosso e os botões de jacarandá para
arrematar as tiras de couro dos braços.
A hierarquia temporal da concepção das poltronas Dinamarquesa [Figura 152], Ipanema [Figura 153] e
Veranda [Figura 154] adotada nestas análises parte da
suposição de uma evolução formal feita a partir do estudo dessas três poltronas, de suas similaridades e de suas
diferenças. Essa suposição foi baseada na identificação
de alterações nos desenhos e soluções que apontam que
houve um processo gradual de modernização de lingua-
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gem e de redução de elementos estruturais que visou a
baratear e facilitar a fabricação e a montagem do conjunto para venda e exportação.

d

c
b

a

Figura 155: Poltrona Veranda reedição Etel Interiores. Fonte: www.
espasso.com. Figura 155c e 155b. Fonte: www.espasso.com. Figura
155a e 155d. Fonte: Etel Interiores. Foto da autora.
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3.5. Poltrona Po720

Data 1959-1963
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Passado Composto Século XX, livros,
catálogos, jornais, revistas e fotografias.
Data da coleta 2015 / 2016
Materiais Madeira maciça e couro
Características Poltrona para uso doméstico ou corpogerais rativo.
Estruturas e Um elemento de assento-encosto em
elementos couro;
básicos Dois elementos de braço em madeira
maciça;
Uma estrutura com quatro pernas e
cinco travessas em madeira maciça.
Figura 156: Po720 vintage. Fonte: www.1stdibs.com.

163

Análise
A poltrona Po720 é, provavelmente, o resultado da
evolução do processo de simplificação construtiva iniciado com a poltrona Ipanema. A fixação do couro, que na
poltrona Veranda utiliza seis amarrações, duas no encosto
e quatro no assento, na poltrona Po720 [Figura 157] acontece longitudinalmente, nas suas duas extremidades, com
a peça de couro envolvendo a travessa superior [157e] e a
travessa frontal [157d] da cadeira. A peça em couro do assento-encosto também está presa na estrutura da cadeira
por meio de duas percintas [157a], uma em cada lateral,
cuja função é melhorar a sustentação e estabilizar o assento. As percintas estão inserida em furações feitas nas travessas laterais da cadeira e são atravessadas por um bastão de jacarandá cada.
Provavelmente para manter a linguagem das poltronas antecessoras, Zalszupin decidiu investir num braço de madeira curvada com a forma semelhante à obtida
pelos braços de couro na Ipanema e na Veranda, mas desempenhando um papel estrutural necessário, uma vez
que a peça de assento-encosto não cumpre essa função.
Um indicativo da importância do braço curvado
para atender às aspirações estéticas do autor nesse proje-

to, é o fato de que para conseguir uma otimização de sua
produção, Zalszupin viajou à Copenhague, na Dinamarca,
em busca de equipamentos – como um torno copiador –,
que resolvessem esse problema de execução:
O braço não podia ser feito com pressão, tinha
que esculpir, então nós fomos para Copenhague e achamos uma firma que fazia um torno
que esculpia o braço da forma que a gente
queria (...). A gente colocava um pedaço de madeira, apertava um botão, o torno corria e fazia
um braço exatamente igual... Porque senão era
muito caro, seria impossível praticamente.1

O braço é, portanto, a única peça da Po720 que
possui maior requinte formal e complexidade produtiva.
Para fixá-lo às pernas da cadeira, Zalszupin recorre à um
recorte, feito em cada uma de suas extremidades, de forma excêntrica e com o tamanho equivalente à largura das
peças onde serão encaixados [157b]. Esses recortes tem a
função de impedir que o braço gire em torno de seu eixo,
uma vez que a sua fixação acontece por meio de uma única cavilha em cada extremidade.
1

Depoimento de Jorge Zalszupin à autora, em junho de 2016.
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Figura 157: Montagem da autora com
fotos da reedição da Po720. Fonte:
www.1stdibs.com.
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Figura 158: Foto do catálogo da
Po720 desmontada
Fonte: Catálogo L’atelier, c. 1964.

Sua estrutura em jacarandá maciço é composta por
quatro pernas de seção quadrada sendo que as duas pernas
traseiras tem, em sua extremidade superior, uma pequena
angulação para trás, com o objetivo de permitir a inclinação
da travessa superior, que recebe a peça de assento-encosto
[157 c]. Essa inclinação é reforçada pelo posicionamento dos
bastões laterais, que garantem a angulação do encosto.
As pernas são fixadas às travessas laterais, que são
mais largas para permitir espigas maiores e dispensar o
uso de parafusos, uma vez que essas estruturas laterais
não devem ser desmontáveis [Figura 158] devido ao método de fixação dos braços. As travessas laterais são peças maciças de seção retangular com um furo oblongo
em cada para permitir a passagem das percintas de fixação do elemento assento-encosto.
Os parafusos estão presentes em apenas seis vínculos, sendo três de cada lado e junto às pernas: dois na

travessa frontal, dois na travessa inferior traseira e dois na
travessa superior traseira.
A travessa traseira é a mais simples de todas, construída em jacarandá maciço e de seção retangular. A travessa frontal é fixada acima das travessas laterais e envolvida
pela peça de couro do assento-encosto. Seu posicionamento, combinado ao posicionamento das percintas, permite
um alinhamento harmônico perfeito da peça do assento
-encosto com a curva dos braços da cadeira. Para melhorar
o conforto das pernas do usuário, Zalszupin recorre à um
abaulamento da travessa na sua parte superior [157d]. Um
abaulamento similar, porém mais suave, pode ser observado na travessa superior traseira, que também é curvada em
toda a sua extensão, recurso que visa posicionar e estruturar
a peça de couro do assento-encosto.
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3.6. Poltrona Adriana

Data c. 1950-1960
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Acervo Adriana Zalszupin, livros, catálogos, jornais, revistas e fotografias.
Data da coleta 2015 - 2016
Materiais Madeira maciça, latão, laminado moldado, espuma e tecido
Características Poltrona de uso residencial ou corpogerais rativo.

Figura 159: Poltrona Adriana vintage.
Fonte: Acervo de Adriana Zalszupin. Foto da autora.

Estruturas e Um elemento de assento-encosto em
elementos laminado moldado estofado;
básicos Uma almofada de assento;
Uma estrutura com quatro pernas e
três travessas em madeira maciça com
dois apoio em latão.
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Análise
A poltrona Adriana com a qual tivemos contato para
esta análise, é um protótipo que foi descoberto na garagem da irmã do designer em 20101 e assim batizada por
ocasião de sua reedição pela Etel Interiores, no mesmo
ano. É possível, no entanto, que essa peça seja o protótipo
de uma poltrona que Zalszupin criou para o espaço da loja
da Air France em 1958, no Conjunto Nacional e com a qual
tem apenas poucas e pequenas diferenças. As principais
diferenças entre as duas estão na estrutura das pernas e
na conformação do assento. Na versão para a Air France
as pernas são provavelmente em barras de aço cromado e
o assento é composto de quatro faces, duas laterais e duas
bases em “V” aberto [Figura 160]. No protótipo analisado
Zalszupin adota uma estrutura de pernas com material e
formato totalmente diferentes mas com assento-encosto
permanecendo praticamente o mesmo, com apenas pequenas modificações na base do assento.
A estrutura de pernas e travessas em madeira maciça é bastante simples, com as duas pernas mais curtas na
frente, parafusadas ao assento por meio de uma haste me1

Santos, M. C. L. dos. Jorge Zalszupin: Design Moderno no Brasil, 2014,
p.222.

Figura 160: Foto do ambiente decorado da primeira loja paulistana da Air
France projetada por Jorge Zalszupin, em 1958. Fonte: Revista Acrópole,
maio de 1958.

tálica soldada em suas extremidades [161a], e duas pernas
mais longas atrás, estabilizadas por uma travessa dianteira
e duas laterais, com todas suas conexões feitas por meio de
espigas. A elegância e leveza da poltrona é garantida com
o inteligente uso de duas travessas em latão com recorte
côncavo que separa, apoia e faz parecer flutuar a concha
de assento-encosto da estrutura de pernas. A travessa de
apoio do assento é engastada nas travessas laterais e aparafusada em um ponto no verso do assento [161b] e a travessa de apoio do encosto funciona para travar as pernas
traseiras onde está engastada e também para sustentar o
encosto em dois pontos ocultos de fixação [161c].
A estrutura de laminado moldado da concha de assento-encosto é feita a partir de uma única chapa com uma
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Figura 161: Montagem com fotos da
Cadeira Adriana vintage. Fonte: Acervo
de Adriana Zalszupin. Foto da autora.
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abertura [161d] entre o assento e o encosto para facilitar a
conformação da peça e duas abas laterais vergadas para
cima. Essa concha é toda estofada e revestida com tecido
e conta com uma almofada sobre o assento.
O protótipo tem duas abas que se projetam das laterais do assento e parecem fazer referência às traseiras
estilo rabo-de-peixe dos automóveis estadunidenses muito comuns a partir do final da década de 1940 e início da
década de 1950 ou, ainda, às asas de um avião.
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3.7. Bergère Paulistana
Data 1959-1964
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Acervo Jorge Zalszupin, livros, catálogos, jornais, revistas e fotografias.
Data da coleta 2015 / 2016
Materiais Aço temperado cromado; jacarandá
laminado moldado; espuma; couro
ou tecido
Características Poltrona de uso doméstico com bangerais queta para pés.
Estruturas e
elementos
básicos da
poltrona

Figura 162: Bergère Paulistana vintage.
Fonte: www.1stdibs.com.

Um elemento de encosto em jacarandá laminado curvado;
Um elemento de assento em jacarandá laminado curvado;
Uma almofada de encosto de espuma
de látex revestida;
Uma almofada de assento de espuma
de látex revestida;
Duas estruturas de braço em compensado moldado revestido e estofado;
Uma estrutura de perna central com
quatro apoios em aço temperado
cromado;
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Estruturas e
elementos
básicos da
banqueta

Um elemento de base em jacarandá
laminado moldado;
Uma almofada de espuma de látex
revestida;
Uma estrutura de perna central com
quatro apoios em aço temperado
cromado.

Análise
A evidente afinidade entre a Bergère Paulistana, de
Jorge Zalszupin, e a Lounge Chair 670, de Charles e Ray
Eames, de 1956 [Figura 163], parece existir, principalmente, pela Bergère Paulistana ser uma resposta de Zalszupin
ao mesmo problema dos Eames e pelo fato de ambos designers fazerem uso de técnicas e materiais similares.
A proposta de Zalszupin, desenhada alguns anos
após a dos Eames, tem soluções formais e construtivas
bastante diferentes da Lounge Chair. Zalszupin embute
os elementos de ligação do assento com o encosto, passando-os por baixo da concha de assento e por dentro
da estrutura do encosto, parafusando-a entre a concha
e o estofado [Figura 164a]. A estrutura de encosto, que
na Lounge Chair 670 é dividida em duas partes e conectada por braços metálicos, é aqui construída a partir de

Figura 163: Lounge Chair 670, 1956, Charles e Ray Eames.
Fonte: www.vitra.com.

uma única peça de jacarandá laminado e moldado, com
uma fenda em cada lateral [164b] e com duas grandes
abas laterais do apoio de cabeça projetadas para frente
[164c], fazendo uma referência às tradicionais poltronas
Bergère francesas.
As almofadas do assento e do encosto são de espuma de látex revestidas em couro e preenchem, de maneira orgânica, toda a parte côncava da estrutura, que
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parece ter se aberto, como uma concha, o que consegue transmitir ideias de repouso e acolhimento combinadas a uma linguagem moderna e arrojada, com o uso
das mesmas abas que, como em outros projetos do designer, fazem referência à aerodinâmica e à velocidade.
Os braços descolam-se da estrutura, parecendo
flutuar e, em algumas peças, estão parafusados sobrepondo-se por fora da concha de assento, enquanto, em
outras, a sobreposição acontece por dentro da concha
[165a]. Em ambos os casos, os parafusos de latão com
topo em cruz [165b] ganham destaque e assinam a autoria da peça.
Os mesmos parafusos são visíveis na parte baixa
do encosto [165c], onde servem para fixar os dois barrotes
metálicos [164a], que estruturam e conectam o assento ao
encosto.
A perna central da poltrona, que se repete na banqueta, é construída a partir de quatro chapas de aço temperado cromado dobradas em forma de “C” e parafusadas
sob o assento [165d].
A banqueta tem a concha em jacarandá laminado e
moldado também com uma fenda em cada lateral [165e],
além de uma almofada de espuma de látex revestida em
couro.

c

b
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Figura 164: Estrutura da Bergère Paulistana vintage. Fonte: www.mercado
livre.com.
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Figura 165: Montagem da autora com fotos
da Bergère Paulistana vintage. Fonte: Acervo
Renata e Arturo Profili. Santos, 2014, pp. 86-87.
Foto: Fernando Lazlo
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3.8. Cadeiras Kanguru

Data 1959-1968
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Livros, catálogos, jornais, revistas e
fotografias.
Data da coleta 2015 - 2016
Materiais Madeira laminada e maciça (na versão
com braços); aço temperado cromado; espuma látex; couro, tecido ou
plástico.
Características Cadeira de uso doméstico ou corpogerais rativo com pernas fixas ou com rodízios.

Figura 166: Bergère Paulistana vintage.
Fonte: www.1stdibs.com.

Estruturas e Uma estrutura de assento em
elementos madeira laminada moldada com
básicos versão estofada ou com almofada
sobreposta;
Uma estrutura de encosto em madeira
laminada moldada com várias
versões de almofada sobreposta e
aparafusada;
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Duas pernas em aço temperado
cromado em forma de “C” ou 1 perna
central com 4 vértices e 4 rodízios;
Uma estrutura de braço em aço
temperado cromado em forma de
“C” com 2 apoios para os braços em
jacarandá maciço torneado.

Análise
A cadeira e poltrona Kanguru é parte integrante de
um conjunto de móveis muito característicos da produção
de Zalszupin, cujas forma e estrutura foram inspiradas pela
tecnologia de curvar laminados. Sua estrutura é leve e explícita, com todos seus recursos aparentes e formando uma
unidade coerente, seu desenho arrojado e versátil permitiu
a criação de variações que puderam transitar tanto no ambiente doméstico quanto no corporativo. Seu desenho foi
provavelmente inspirado pelas cadeiras em laminado moldado e pernas de aço cromado de Arne Jacobsen, e, nele,
Zalszupin tenta explorar formas favorecendo a criação de
linhas e superfícies e mantendo os volumes sutis nas pequenas almofadas de assento e encosto.
O assento e o encosto são construídos a partir de
duas peças moldadas em madeira laminada, revestidas

com folhas de jacarandá e aparafusadas juntas, com três
parafusos de latão de cada lado [168a], com a característica cruz no topo. Essas peças consistem em dois trapézios
de madeira laminada moldada, cujas pontas das bases se
curvam levemente para receberem uma a outra, com uma
naturalidade orgânica que transmite uma sensação de
acolhimento, mesmo em uma estrutura tão leve e delgada.
Para não perder o conceito de leveza e proporcionar conforto, Zalszupin experimentou fazer o estofamento
do assento e do encosto de duas maneiras diferentes. Em
uma das versões, o assento e o encosto estão em madeira
aparente, com duas pequenas almofadas de espuma de látex revestidas com couro, tecido ou plástico e sobrepostas
e aparafusadas às chapas [Figura 168].
Na outra versão, provavelmente posterior64 , a peça

do assento é revestida de maneira envelopada com couro, tecido ou plástico, com três gomos de espuma de
látex como almofada [Figura 169]. Nessa versão, o terço
superior do encosto também recebe uma almofada retangular que é aparafusada por trás com dois parafusos
aparentes de latão com o topo em cruz [170a].

64

A primeira versão que aparece nos catálogos é a sem braços e que tem a
peça do assento sem revestimento.
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a
Figura 167: Cadeira
Kanguru vintage.
Fonte: Coleção Marcelo
Vasconcellos. Santos, 2014,
p. 103. Foto de André
Nazareth.

a

Figura 168: Cadeira
Kanguru vintage. Fonte:
Acervo Sérgio Campos,
Artemobília. Santos, 2014,
p. 105. Foto de Fernando
Martinho.

Figura 169: Cadeira
Kanguru vintage. Fonte:
Acervo Sérgio Campos,
Artemobília. Santos, 2014,
p. 104. Foto de Fernando
Martinho.
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a

A forma em “C” das pernas da versão sem rodízios
permite um suave molejo da cadeira e é constituída a partir de uma barra de aço cromado de seção circular e aparafusada sob o assento [167a]. Os braços são compostos por
uma outra barra de aço temperado cromado de seção circular também em forma de “C”, que passa sob o assento,
no qual é fixada por meio de parafusos nas pernas [167b].
Esse “C” recebe, soldada em cada extremidade, uma chapa retangular de aço, na qual é aparafusada uma peça retangular de jacarandá maciço com as arestas torneadas,
que faz as vezes de apoio para os braços [167c].
Tanto a cadeira quanto a poltrona podem ser compostas com pernas fixas ou com perna central e quatro rodízios [169a], que, à época, eram feitos fora da L’atelier.
As cadeiras Kanguru aparecem com bastante frequência nos catálogos da L’atelier, desde sua segunda edição, em meados da década de 1960, predominando nos
catálogos voltados para a divulgação da linha de mobiliário para escritório.
Apesar de muito rara no mercado de antiguidades, e por isso de difícil acesso para o registro e pes-

Figura 170: A primeira versão da cadeira Kanguru. Na foto, é possível notar
os parafusos que fixam a almofada de encosto. Fonte: Catálogo L’atelier, c.
1964.

quisa sobre sua estrutura, essa cadeira foi escolhida
para fazer parte da análise, pois seu desenho é original
e apresenta diversos elementos de assinatura do autor,
como a madeira curvada, os parafusos de latão com
topo em cruz, grande leveza, inovação e ousadia estrutural, fatores que, juntos, tornam evidente a autoria de
Jorge Zalszupin.
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3.9. Cadeiras Senior
Data c. 1970
Fabricante L’atelier
Fonte de coleta Acervo Loja Teo
Data da coleta 2015 / 2016
Características Cadeira de uso doméstico ou corpogerais rativo em duas versões, com pernas
metálicas ou pernas em madeira.
Versão 1 - Madeira
Materiais Madeira maciça, laminado moldado,
espuma, tecido, couro ou vinil.
Estruturas e
elementos
básicos da
poltrona

1 elemento de encosto-braço em
laminado moldado estofado e revestido;
1 elemento de assento em laminado
moldado estofado e revestido;
1 estrutura de madeira com quatro pernas e quatro travessas.

Versão 2 - Aço

Figura 171: Senior com pernas de madeira e Senior com
pernas em metal. Fonte: LojaTeo. Fotos da autora.

Materiais Aço temperado, alumínio fundido,
laminado moldado, espuma, tecido,
couro ou vinil.
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Estruturas e
elementos
básicos da
poltrona

1 elemento de encosto-braço em laminado moldado estofado e revestido;
1 elemento de assento em laminado
moldado estofado e revestido;
1 uma estrutura metálica com duas
pernas e uma travessa.

Análise
Apesar de terem o mesmo nome e utilizarem a mesma configuração de assento e encosto-braço, as soluções
estruturais adotadas nas duas versões configuram cadeiras
conceitualmente diferentes.
Na primeira versão em madeira [Figura 172] , Zals
zupin recorre a soluções mais convencionais, sendo sua
única transgressão à marcenaria tradicional a total troca
de espigas pela profusão do uso de parafusos, sem se
preocupar em escondê-los. Essa versão tem uma objetividade e uma simplicidade estrutural que facilitam o processo de produção das peças e a própria montagem das
unidades, e o encosto-braço é a única peça mais cara e
complexa de ser produzida.
Baseados nas características de complexidade produtiva e estrutural, podemos supor que a versão metálica
[Figura 173] seja resultado de um projeto posterior, ela-

borado para aproveitar o molde de produção do encosto
-braço, bem como para tirar vantagem do sucesso comercial da primeira versão em madeira.
A nova poltrona apresenta uma solução de estrutura metálica mais simples, porém inovadora e ousada,
que desafia a compreensão do observador à primeira
vista, uma vez que parece flutuar apoiada em apenas
duas pernas.
Essa primeira versão produzida tem quatro pernas
em barras cilíndricas de jacarandá estruturadas por quatro
travessas de seção retangular, uma travessa frontal, duas
laterais e uma traseira. As pernas dianteiras são fixadas
com um parafuso na travessa frontal [172a], um parafuso
no assento [172b] e um parafuso no encosto-braço [172c].
Cada perna traseira é fixada por um parafuso no encosto-braço [172d], por um parafuso na travessa posterior [172e]
e por dois parafusos na travessa lateral [172f]. Cada travessa lateral tem, além dos vínculos com a perna traseira, dois
parafusos para fixá-las na travessa frontal.
O encosto-braço, que é igual nas duas versões, é
composto por uma peça de laminado moldado em forma de “C”, mais alta no trecho do espaldar e que diminui
conforme se aproxima do trecho frontal da peça, que faz
as vezes de braço e permite que esta possa se acomodar

180

d
c

b

g
a

e

f

Figura 172: Montagem da autora com fotos da Senior
vintage. Fonte: Loja Teo. Fotos da autora.

junto ao tampo de uma mesa de refeição ou de trabalho.
Sua estrutura é estofada e pode ser revestida com tecido,
couro ou vinil. O encosto-braço é fixado à estrutura da
cadeira por um parafuso em cada perna traseira [172d] e
por um parafuso em cada perna dianteira [171c].
O assento, que também se repete nas duas versões,
tem sua estrutura em madeira estofada e pode ser revestida
com tecido, couro ou vinil. Na versão com estrutura em ma-

deira, ele é fixado lateralmente em cada perna dianteira por
um parafuso. No verso do assento, em sua parte posterior,
um parafuso transpõe toda a altura de cada travessa lateral, o
que o fixa em sua parte posterior e dá estabilidade à cadeira.
A segunda versão da poltrona sênior tem sua estrutura metálica composta por duas pernas em forma de “T”
invertido, confeccionadas a partir de barras cilíndricas em
aço temperado cromado e fixadas a uma peça em alumí-
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Figura 173: Montagem da autora com fotos
da Senior vintage. Fonte: Loja Teo. Fotos da
autora.

nio fundido [173 a] por meio de quatro parafusos, sendo
dois em cada perna [173 b].
Essa estrutura de alumínio fundido consiste em
uma barra com comprimento um pouco maior que a largura do assento e que é dotada de duas hastes próximas
às suas extremidades, que permitem fixar e estabilizar o
assento, por oito parafusos, dois em cada lado de cada
haste [173 c]. Nas extremidades da barra de alumínio há

uma seção côncava que abraça as pernas até quase a
metade de sua seção circular [173 c], o que contribui decisivamente para um melhor desempenho estrutural do
conjunto. O encosto-braço, que é o mesmo da versão em
madeira, é fixado à estrutura em cada uma das pernas
metálicas por dois parafusos, uma vez que, nesse caso,
não existem os pontos de fixação do encosto nas pernas
traseiras presentes na versão de madeira.
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3.10. Cadeira Commander

Data 1972-1973
Fabricante L’atelier / Grupo Forsa.
Fonte de Acervo pessoal de Jorge Zalszupin,
coleta acervo de Sérgio Campos - Galeria
Artemobília, livros, catálogos, jornais,
revistas e fotografias.
Data da coleta 2015 / 2016
Materiais Alumínio fundido, fibra de vidro, plástico, couro, espuma e velcro.
Características Cadeira giratória ou com duas pernas,
gerais para uso corporativo ou doméstico.

Figura 174: Commander com rodízios. Fonte: Herança
Cultural - divulgação.

Estruturas e Uma concha única de assento e encoselementos to em fibra de vidro com almofadas;
básicos Um conjunto único com duas pernas
em “L” em alumínio fundido ou perna
única e central com cinco vértices e
cinco rodízios.
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Análise
A cadeira Commander foi concebida por Zalszupin e
a equipe do Grupo Forsa para atender ao mercado dos móveis de escritório. O primeiro modelo, de 1973, foi desenvolvido com rodízios, mas, segundo Oswaldo Mellone1, logo o
mercado pediu versões não giratórias, para ficar em pares do
lado oposto das mesas de escritório e servir aos visitantes.
A concha única de assento e encosto é de fibra de
vidro moldada [176a] e contornada por uma estrutura de
alumínio fundido da qual se originam braços do mesmo
material e, no caso da cadeira fixa, também as pernas
[176b]. A concha de assento e encosto conta com almofadas de espuma de poliuretano não inflamável revestidas
com couro ou tecido e fixadas à estrutura com tiras de velcro, o que facilita a limpeza e permite sua substituição.
As pernas têm estrutura variável. No caso da cadeira giratória, a estrutura de alumínio fundido apenas contorna a concha de assento e encosto e origina os braços. Da
perna única e central, encaixada em um rebaixo da concha
[176c], surge uma estrutura de cinco vértices com rodízios
e um mecanismo de pistão a gás com dispositivo para re-

1

Depoimento de Oswaldo Mellone concedido em outubro de 2015.

Figura 175: Commander com espaldar original e com
espaldar mais alto. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.

gulagem da altura da concha [177a]. No caso da versão de
pernas fixas, a estrutura da concha e dos braços continua
em linha para formar duas pernas em “L”.
Para completar a linha e atender à demanda do
mercado de móveis de escritório, Zalszupin também
criou uma versão “de diretor” da Commander, com o espaldar mais alto para denotar a superioridade hierárquica do usuário [Figura 175].
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Figura 176: Montagem da autora com fotos
da Commander. Fonte: Apartamento 61 divulgação.

Figura 177: Montagem da autora com fotos
da Commander. Fonte: Herança Cultural divulgação.
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Figura 178: Commander ao
lado de um VW SP2 ano 1973.
Fonte: Catálogo Artemobília,
2009.

Inspirada no automóvel esportivo Volkswagen VW
SP22 [Figura 178], a Commander incorporou diversos elementos considerados modernos para a época, como a fibra de vidro e o velcro, o que só foi possível pela estrutura
industrial e criativa que o Grupo Forsa oferecia. Podemos
entendê-la como uma síntese do novo momento profissional de Zalszupin à frente do Grupo Forsa, com todas as promessas e possibilidades que essa nova fase representava.

2

A série SP foi uma série de carros esporte desenvolvidos pela Volkswagen do Brasil para o mercado interno, entre 1972 a 1976. A origem de
seu nome tem diversas especulações, podendo significar uma abreviatura
para São Paulo, para Special Project ou Sport Prototype.
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3.11. Poltrona Verônica

Data 2008
Fabricante Etel Interiores
Fonte de Etel Interiores, livros, catálogos, jornais,
coleta revistas e fotografias.
Data da coleta 2015 / 2016
Materiais Imbuia maciça, espuma de poliuretano
injetada e tecido ou couro.
Características Poltrona para uso doméstico ou corpogerais rativo.

Figura 179: Poltrona Verônica. Fonte: Etel
Interiores - divulgação.

Estruturas e Um elemento de assento com extensão
elementos lateral em braços;
básicos: Um elemento de encosto;
Dois elementos de braço;
Uma estrutura com quatro pernas e
cinco travessas.
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Análise
A estrutura da poltrona é construída a partir da execução de dois pórticos em madeira maciça. Cada um deles
é formado por um elemento de braço, duas pernas, uma
dianteira e uma traseira, e uma travessa lateral, todos de
seção elíptica com os dois covértices chanfrados, exceto
a travessa lateral, cuja seção é retangular com os quatro
vértices chanfrados [Figura 180a].
Os dois pórticos são unidos por três travessas de
seção similar às das travessas laterais, sendo uma travessa dianteira, uma mediana e uma traseira, cujo conjunto
constitui a estrutura da poltrona. A travessa traseira tem
um de seus vértices superiores chanfrado para permitir
o apoio da peça do encosto. A travessa dianteira apresenta um recorte côncavo frontal, para receber a peça
de assento, e um recorte similar em suas extremidades
que se interrompe antes de se encontrar com as pernas
frontais [Figura 180b]. A travessa mediana tem um recorte
de encaixe que corresponde à metade da sua altura e a
dois terços da espessura da travessa lateral na qual ela se
apoia [Figura 180c]. Em outras edições da poltrona, essas
extremidades apresentavam um recorte côncavo acompanhando os recortes presentes na travessa frontal.

Todas as uniões das peças que compõem a estrutura da poltrona utilizam espigas como elementos de assemblagem e apresentam dois elementos em latão [Figura
180d], sobre cada conexão.
A fabricação das peças de encosto e do assento
com extensão lateral em braços [Figura 180e] utiliza uma
alma de madeira laminada moldada como base para a
conformação de uma estrutura por injeção de espuma de
poliuretano. Apesar de parecer uma estrutura única, o elemento de assento com extensão lateral em braços é fixado ao elemento de encosto por meio de duas linguetas
[Figura 180f] e, enquanto o encosto é apenas apoiado na
estrutura, o assento é aparafusado em quatro pontos, dois
na travessa dianteira e dois na travessa mediana, com parafusos que vencem toda a extensão da altura das travessas. As extensões laterais do assento se apoiam nas peças
de braço dos pórticos e são neles aparafusadas por baixo,
com dois parafusos de cada lado.
São os elementos de assento com extensão laterais
de braços e de encosto os responsáveis pelo apelo estético
e que dão personalidade à poltrona Verônica. Quando a vemos pela primeira vez, são essas formas que ficam registradas na memória do observador, relegando a estrutura, apesar de sua importância e beleza, a um papel coadjuvante.
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Figura 180: Montagem da autora com
imagens da poltrona Verônica. Fonte: Etel
Interiores. Fotos da autora.
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Zalszupin consegue esse resultado aliando uma tecnologia relativamente recente e comumente utilizada na
indústria de móveis de escritório e indústria automobilística, a um desenho que cria soluções para alcançar objetivos
por ele sempre almejados, como o conforto e o acolhimento proporcionados pelas abas do encosto e pela extensão
do assento para a formação dos braços. Esse recurso, além
de transmitir uma sensação de proteção do usuário, também faz com que o conjunto de encosto, assento e braços
repouse com leveza e fluidez sobre a estrutura da cadeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de modernização tecnológica ocorrido na Europa expandiu-se progressivamente a partir de
um esforço de investigação científica e de transformação gradual de mentalidades, acontecendo de maneira
planejada e adequada às possibilidades e às realidades
de seus contextos, como um processo endógeno e natural. (GRINOVER, 1964).
Ao contrário, no Brasil, a busca pela modernidade
transformou-se em ânsia de escapar, a qualquer custo,
de um cenário de atraso, acompanhando, mesmo que
atabalhoadamente, um progresso cultural e tecnológico
importado e, portanto, de certa forma, artificial.
O modernismo no Brasil encontrou um sentido diferente do europeu. O lento processo de ruptura com
os valores da estética tradicional iniciado na Semana de
Arte Moderna de 1922 ultrapassou os objetivos de modernização da cultura, procurando descobrir e valorizar
raízes que trouxessem coerência entre a arte e a realidade nacional.
A modernização do móvel no Brasil, assim como
em outros países colonizados, representou um verdadeiro paradoxo: ao mesmo tempo em que se reconheceu a
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necessidade de atualização de práticas tradicionais de
produção e concepção para acompanhar as mudanças
impostas pelo tempo, o resgate e a preservação das particularidades culturais e materiais de um povo marcado
pela aculturação resultante da dominação colonizadora,
apresentou-se como condição fundamental para uma
sobrevivência identitária.
O processo de assimilação das tendências e inovações estéticas e tecnológicas, bem como a influência
dos contextos histórico, político e econômico, afetou
sensivelmente a construção do vocabulário formal do
móvel moderno brasileiro. A tradição do trabalho em
madeira, herdada dos primeiros artesãos portugueses,
foi constantemente combinada com as novidades técnicas e formais que eram introduzidas pelos artesãos,
artistas e intelectuais europeus que imigravam para o
Brasil, e a contribuição e abundância desses conhecimentos, repertórios, olhares e materiais tornaram-se fatores constituintes dessa identidade.
A questão da construção de uma identidade brasileira no design de mobiliário moderno é bastante incomum quando percebemos que a grande maioria dos
designers desse período eram estrangeiros que tentaram fazer suas próprias leituras e interpretações do que

poderia ser essa identidade. A dedicação de um olhar
estrangeiro à descoberta de uma caráter de regionalidade sem vivências concretas da realidade brasileira
poderia ter resultado em tristes visões estereotipadas
da cultura nacional. No entanto, esse olhar carregado
de um otimismo particular à época e ao espírito do país
pôde valer-se de diferentes ferramentas que, fundamentadas em outras referências, costumes e conceitos, foi
capaz de renovar-se, entusiasmar-se e interessar-se pelo
que poderia ser novo, exótico ou mesmo familiar.
A tenacidade desses pioneiros, que experimentaram e pesquisaram novas técnicas e materiais, garantiu
a sobrevivência e a futura consolidação do mobiliário
moderno no Brasil em meio à enxurrada banalizante
das cópias e do formalismo moderno sem sentido. E foi
também desse olhar estrangeiro sobre um país novo e
estranho, que o desejo de encontrar e valorizar a identidade de uma sociedade antes acostumada às imposições e sujeições de culturas econômica e politicamente
dominantes, ganhou fôlego.
As diferentes ideias sobre o que seria esse móvel e o entusiamo em produzi-lo estimularam diversas
iniciativas, mas os investimentos em tecnologia que representavam maior produtividade, redução de custos e
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também uma maior liberdade criativa, aos poucos, mostraram-se uma alternativa comercialmente inviável.
A experiência de Zalzupin frente à L’Atelier e no
Grupo Forsa ensinou uma dura realidade a respeito da
indústria e do mercado brasileiros: a indústria e o mercado estavam despreparados tanto para produzir quanto para consumir em larga escala, o que deixou pouco
ou nenhum espaço para o crescimento e manutenção
desses negócios.
Nesse sentido, a opção da L’Atelier pela produção da cadeira Hille é bastante representativa do impasse que o Desenho Industrial enfrentou no período.
Desenvolvida pela fabricante inglesa Hille, a cadeira de
Robin Day foi fruto de uma pesquisa e um processo de
desenvolvimento que durou vários anos e contou com o
respaldo e patrocínio da Shell, que era também a fornecedora da matéria-prima.
O alto custo do desenvolvimento de um produto
como esse demandava um investimento que a indústria
nacional não estava pronta para fazer e um retorno que
o mercado interno não estava pronto para dar.
Essa situação, em se tratando de objetos produzidos em série e com alta demanda tecnológica, forçou
a produção e o consumo de desenhos importados em

detrimento do desenvolvimento de projetos nacionais,
acabando, junto a outros fatores, por condenar essas experiências a encerramentos prematuros.
Nesse sentido, a atuação de Zalszupin como designer-gestor é uma de suas características mais interessantes, uma vez que exigiu que ele aprendesse a combinar seus anseios artísticos à uma abordagem de projeto
capaz de vincular suas ideias à sua capacidade produtiva. Assim como o trabalho em equipe, a constante
busca pela atualização com as novidades tecnológicas
marcou a produção da L’atelier: “comecei a viajar para a
Alemanha para me inteirar das técnicas; introduzi a secagem de madeira e a prensagem. (...) Depois fui para a
Dinamarca, enfim, fui aprendendo uma série de coisas”.1
Essas descobertas e novos aprendizados se mostraram
como importante combustível criativo: “Cada vez que se
apresentava uma nova tecnologia de fabricação, ela, por
si só, sugeria um novo estudo, uma nova linha, e assim
fomos seguindo”. 2
Mesmo frente às dificuldades, Zalszupin buscou
soluções a partir de materiais com exigência de ferra1

2

Depoimento de Jorge Zalszupin à Maria Cecília Loschiavo, publicado em Jorge Zalszupin: design moderno no Brasil, São Paulo: Olhares, 2014, p. 42.
Idem, p. 44.
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mental menos sofisticado, como foi o caso da bem sucedida linha Staff de móveis para escritórios, que usava
ferro fundido nas estruturas das mesas: “Lancei mão de
uma tecnologia à minha disposição e diminuí o custo da
produção e do produto.”3
Se, por um lado, o designer-gestor importou o
molde e pagou royalties pela produção do desenho de
um outro designer, como no caso da cadeira Hille, por
outro, suas experiências com material plástico misto
usando a técnica de vacuum-forming resultaram em um
rico universo de produtos desenvolvidos por ele e sua
equipe, entre móveis de escritório e objetos de utilidade
doméstica.
Dessa maneira, entre diferentes experiências de
projeto e execução, Zalszupin consolidou uma produção cuja trajetória demonstra sua constante busca por
soluções que permitissem a execução de móveis de linguagem moderna porém bastante autorais, mantendo
o refinamento e a qualidade dos móveis artesanais, mas
valendo-se de técnicas, processos e materiais de ponta.
Sua produção pareceu oscilar entre referências e
afinidades com seus contemporâneos nacionais e inter-

nacionais e a capacidade de realizar suas ideias e experiências mais criativas para satisfazer uma necessidade
pessoal de expressão individual, conciliando seus anseios estéticos com a realidade produtiva e de mercado:
Acho que o ato de criar não procede, no meu
caso, exclusivamente ou predominantemente
da reflexão lógica ou rigorosa, o que se poderia esperar de um espírito científico. Tem muito
mais a ver com algo de intuitivo, até sensual,
apenas censurado e conferido no seu desenvolvimento pelo racional. Como se um objeto
a ser criado tivesse que conter uma mensagem
de ordem não lógica que satisfizesse necessidades não lógicas e de difícil explicação. (...) É
óbvio que isso não pode acontecer ao preço
do sacrifício da lógica: conforto, adaptabilidade aos meios de produção e outros itens necessários ao bom desenvolvimento de um objeto.4

Zalszupin admite5 que a maioria das coisas que desejava fazer eram impossíveis ou muito difíceis de serem
executadas e que, em muitas ocasiões, precisou manter4

3

Texto de Jorge Zalszupin. Sem data. Acervo da família Zalszupin.

5

Texto de Jorge Zalszupin. Sem data. Acervo da família Zalszupin.
Depoimento de Jorge Zalszupin a autora, em junho de 2016.
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se dentro dos recursos e possibilidades produtivas disponíveis e o fez inclusive por sua própria sobrevivência
no mercado.
O designer assumiu, em diversos momentos, sua
necessidade de vincular o móvel ao corpo, de trazer aconchego e brincar com formas impossíveis e diferentes materiais. Mas, ainda que se aproximando mais das premissas
humanistas do design escandinavo e do Organic Design
do que do racionalismo alemão, Zalszupin não se preocupou em seguir regras e criou uma obra única, que refletiu
sua constante busca por experimentação e transformação.
Não tenho preocupação direta com o desenho brasileiro; eu o faço simplesmente porque vivo no Brasil. (...) Minha preocupação,
na verdade, é outra. Seria mais uma identidade de ordem emocional, que hoje confesso sem temores, o que seria impossível
tempos atrás, pois existia uma cobrança no
sentido contrário.6

Talvez muito do apelo estético e da importância
comercial atual de seus móveis tenha a ver com a nobre-

6

Texto de Jorge Zalszupin. Sem data. Acervo da família Zalszupin.

za dos materiais, a qualidade do projeto e dos processos
adotados e do conceito que representam enquanto uma
tradução do espírito da época em que foram produzidos.
Acima de tudo, no entanto, seu valor é tributário da sensibilidade, perseverança, ousadia e liberdade que Jorge
Zalszupin conseguiu materializar em suas criações.
***
Essa pesquisa buscou contribuir para a construção
da compreensão acerca do trabalho de Jorge Zalszupin e
de suas relações com o contexto produtivo e criativo em
um importante período para o design nacional, procurando incrementar e estimular mais discussões e também outras pesquisas que acrescentem mais informações sobre
a produção da cultura material brasileira e o processo de
consolidação do Desenho Industrial no país.
Esperamos que as análises dos objetos realizadas
nesse trabalho também possam servir de instrumento no
estudo da obra de outros designers, contribuindo para
compreensão de outras soluções projetuais adotadas no
que se refere aos aspectos estético-formais, seleção e uso
de materiais, processos produtivos empregados ou outros
fatores considerados pertinentes.
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Superleggera, 1951.
http://cs3cdn.haworth.com/sites/cassina.com/files/styles/scheda_
prodotto_top/public/content/catalogo/699_superleggera/immagini/699_still_life_01.jpg?itok=PP_1ASCd
D1542, 1953. Fonte: http://du3dwo8pzqgwg.cloudfront.net/uploads/product/57d008e79621b.jpg
Grete Jalk (Dinamarca)
BowChair, 1963. Fonte: http://www.langeproduction.com/%2fFiles%2fImages%2fEcom%2fProducts%2fList%2fGJChair-black.jpg
Hans Olsen (Dinamarca);
Poltron, 1955. Fonte: http://sharplinesoldtimes.blogspot.com.
br/2014/07/hans-olsen-modular-and-popular.html
Fried egg, 1956. Fonte: http://sharplinesoldtimes.blogspot.com.
br/2014/07/hans-olsen-modular-and-popular.html
Bikini, 1961. Fonte: http://sharplinesoldtimes.blogspot.com.
br/2014/07/hans-olsen-modular-and-popular.html
Hans Wegner (Dinamarca)
Chinese, 1943. Fonte: http://www.pp.dk/index.php?page=collection&cat=1&id=17
The Chair, 1949. Fonte: http://www.pp.dk/index.php?page=collection&cat=1&id=11
Y Chair n. 24, 1950. Fonte: http://www.carlhansen.com/products/
chairs/ch24/
Ox Chair 1960. Fonte: http://www.erik-joergensen.com/en/collection/lounge/ej-100/ox-chair/
Bull horn, 1961. Fonte: http://www.pp.dk/index.php?page=collection&cat=1&id=34
Shell Chair, 1963. Fonte: http://www.carlhansen.com/products/lounge-chairs/ch07/#
Harry Bertoia (Itália/EUA)
Diamond, 1952. Fonte: https://www.knoll.com/product/bertoia-diamond-chair
Jean Prouvé (França)
Standard, 1934. Fonte: https://www.vitra.com/en-br/product/standard
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Jens Risom (Dinamarca/EUA)
SideChair, 1943. Fonte: https://www.knoll.com/product/risom-sidechair
Joe Colombo (Itália)
Poltrocina, 1963. Fonte: http://www.pau.unirc.it/documentazione/
materiale_didattico/1463_2016_426_24344.pdf
Universale, 1965. Fonte: https://www.ft.com/content/dc9c99849c04-11e4-a6b6-00144feabdc0
Antonio Bonet (Barcelona), Jorge Ferrari-Hardoy (Argentina) e Juan
Kurchan (Argentina).
Butterfly, 1938. Fonte: https://www.moma.org/collection/works/4393?locale=en
Kaare Klint (Dinamarca)
Faaborg, 1914-1923. Fonte: http://www.rudrasmussen.com/products/chairs/kk96620/
Safari, 1933. Fonte: http://www.carlhansen.com/media/674007/SafariChair_Footrest_canvas_03.png
Le Corbusie, Jeanneret e Charlotte Perriand (Suíça/França)
B301, 1928. Fonte: http://cs1cdn.haworth.com/sites/cassina.com/
files/product-sheets/lc1_foglio_cat_8_pag.pdf
B302, 1928. Fonte: http://www.cassina.com/en/collection/chairs/lc7
GrandConfortLC2, 1928. Fonte: http://cs3cdn.haworth.com/sites/
cassina.com/files/styles/scheda_prodotto_top/public/lc4_villa_
church_gallery_1.jpg?itok=SSwX7i-I
Marcel Breuer (Hungria/Alemanha/EUA)
Wassily, 1925. Fonte: https://www.knoll.com/product/wassily-chair
B33, 1927. Fonte: https://www.moma.org/collection/works/122197?locale=en
B64, 1928. Fonte: https://www.knoll.com/product/cesca-chair-with
-arms
Isokon Long chair, 1936. Fonte: https://www.isokonplus.com/products/isokon-long-chair
Poltrona Isokon, 1936. Fonte: https://www.isokonplus.com/collections/all/products/breuer-armchair
Mies van der Rohe (Alemanha)
MR10, 1927. Fonte: https://www.knoll.com/product/mr-chair

Barcelona, 1929. Fonte: https://www.knoll.com/product/barcelonachair
MR50 Brno, 1930. Fonte: https://www.knoll.com/product/brnochair-tubular
Mogens Koch (Dinamarca)
Folding, 1932. Fonte: http://www.carlhansen.com/media/667299/
MK16_Canvas_02.png
Norman Cherner (EUA)
Armchair, 1958. Fonte: http://chernerchair.com/chairs/armchair
Pierre Paulin (França)
Ribbon, 1966. Fonte: https://www.artifort.com/collection/model/
detail/armchairs_ribbon
Poul Kjaerholm (Dinamarca)
PK22, 1955. Fonte: http://www.fritzhansen.com/~/media/images/
products/lounge/pk22/pk22_anniversary_nubuck-png.png
Hammock, 1965. Fonte: http://www.fritzhansen.com/~/media/images/products/lounge/pk24/pk24_wicker_portrait-png.png
Richard Neutra (Áustria/EUA)
Boomerang, 1943. Fonte: http://neutra.vs.de/media/showcase/reference/vs_69343_14_neutra.jpg
Robin Day (Grã-Bretanha)
Hillestak, 1951. Fonte: http://www.robinandluciennedayfoundation.
org/lives-and-designs/1950s/hillestak-chair
Lounge, 1951. Fonte: http://www.robinandluciennedayfoundation.org/
lives-and-designs/festival-of-britain/royal-festival-hall-lounge-chair
675 Chair, 1952. Fonte: http://www.robinandluciennedayfoundation.org/licensees/case-furniture
Polyside, 1963. Fonte: http://www.hille.co.uk/polyside-chair
Armchair, 1967. Fonte: http://www.hille.co.uk/armchair
Sori Yanagi (Japão)
Plywood, 1948. Fonte: http://www.tendo-mokko.co.jp/products/s-0521rw-st
Verner Panton (Dinamarca)
Bachelor, 1955. Fonte: http://www.montana.dk/en/products/home/
chairs/panton-bachelor/
Panton, 1960. Fonte: https://www.vitra.com/en-us/living/product/
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details/panton-chair-classic
S chair, 1966. Fonte: http://www.verner-panton.com/furniture/auctions/4108820/

Diagrama nacional (1930 a 1979):
Anna Maria Niemeyer (Brasil) e Oscar Niemeyer (Brasil)
Poltrona Alta, 1971. Santos, 2015, p. 93.
Rio, 1977. Santos, 2015, p. 91.
Branco & Preto: Carlos Millan, Chen Hwa, Jacob M. Ruchti, Miguel
Forte, Plínio Croce, Roberto Aflalo
Poltrona MF5, 1952. Fonte: http://produttore.com.br/imagens/produtos/Produttore_0300.jpg
Bernando Figueiredo (Brasil)
CadeiraArcos, 1967. Fonte: http://jornalareliquia.blogspot.com.
br/2012/03/movel-brasileiro-moderno.html
Carlo Benevenuto Fongaro (Itália)
Cadeira Probjeto, c. 1960. Fonte: http://produttore.com.br/detalhe_produto.php?id_produto=616
Carlo e Ernesto Hauner (Itália) e Martin Eisler (Áustria) - Forma Móveis e Interiores / Mobilínea
Andorinha, 1955. Fonte: http://www.espasso.com/product/1858/
vintage-andorinha-armchair-martin-eisler
Costela,1956. Fonte: https://www.herancacultural.com/os-designers/martin-eisler/costela.html
Flavio de Carvalho (Brasil)
Cadeira, c. 1950. Leon, 2005, p. 74.
Geraldo de Barros (Brasil) - Unilabor / Hobjeto
Cadeira em jacarandá, 1955. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995.
Foto: Antonio Saggese.
Cadeira em compensado laqueado, 1969. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995. Foto: Antonio Saggese.
Cadeira, c. 1960
Giancarlo Palanti (Itália) e Lina Bo Bardi (Itália) - Studio de Arte
Palma / Pau Brasil

Dobrável - auditório do Masp, 1947. Instituto Lina Bo e P.M. Bardi,
Lina Bo Bardi. São Paulo, 2008.
Tripé, 1948. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995, p. 26. Foto: Antonio
Saggese. Cadeira, 1948. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995, p. 26.
Foto: Antonio Saggese.
Desmontável, 1950. Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Lina Bo Bardi. São
Paulo, 2008, p. 50.
Bowl, c. 1951. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995, p. 27. Foto: Antonio
Saggese.
Preguiçosa, 1951. Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, Lina Bo Bardi. São
Paulo, 2008.
Giuseppe Scapinelli (Itália)
Cadeira, c. 1940. Fonte: https://www.1stdibs.com/creators/giuseppe-scapinelli/furniture/
Bergére, c. 1950. Fonte: https://www.1stdibs.com/creators/giuseppe-scapinelli/furniture/
Gregori Warchavchik (Ucrânia)
Cadeira ebanizada, 1928. Santos, 2015, p. 65.
Cadeira cromada, 1928. Leon, 2005, p. 74.
Cadeira em tubos metálicos, 1932. Fonte: Cadeiras Brasileiras,
1995. Foto: Antonio Saggese.
Jean Gillon (Romênia) - Móveis Cidam / Wood Art
Saci, c. 1960. Fonte: https://www.1stdibs.com/creators/jean-gillon/
furniture/
Jangada, 1968. Fonte: https://www.1stdibs.com/creators/jean-gillon/furniture/
Joaquim Tenreiro (Portugal) - Langenbach & Tenreiro
Poltrona Leve, 1942. Fonte: CALS, 1998, p. 69.
Três pés, 1947. Fonte: CALS, 1998, p. 57.
Embalo, 1947. Fonte: https://www.1stdibs.com/furniture/seating/
chairs/embalo-chair-joaquim-tenreiro-circa-1947/id-f_1127122/
Sonâmbula, 1950. Fonte: CALS, 1998, p. 100.
Mantas Soltas, 1954. Fonte: CALS, 1998, p. 104.
Palhinha, 1958. Fonte: CALS, 1998, p. 115.
Bacalhau, c. 1960. Fonte: https://www.1stdibs.com/furniture/
seating/chairs/bacalhau-chair-joaquim-tenreiro-circa-1960/id-
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f_1127114/
Com Braços, c. 1960. Fonte: CALS, 1998, p. 120.
John Graz (Suíça)
Poltrona, final dos anos 1930. CHEN, 2016, p. 39.
Poltrona, anos 1940. Fonte: Cadeiras Brasileiras, p. 30. 1995. Foto:
Antonio Saggese.
Cadeira, anos 1950. CHEN, 2016, p. 36.
Jorge Zalszupin (Polônia) - L’atelier
Dinamarquesa, 1959. Fonte: Aquivo da família Zalszupin. Foto da
autora.
801, 1959. Fonte: http://www.espasso.com/search?q=801
Veranda, c. 1960. Fonte: http://www.espasso.com/product/1743/
veranda-armchair-jorge-zalszupin
Kanguru, c. 1960
Paulistana, c. 1960. Fonte: http://www.espasso.com/product/355/
paulistana-armchair-jorge-zalszupin
Senior, c. 1968
Commander, 1972. Fonte: http://www.herancacultural.com/moveis-28/commander.html
José Zanine Caldas (Brasil) - Móveis Z
Espreguiçadeira, 1948. https://www.1stdibs.com/creators/jose-zanine-caldas/furniture/
Cuca, c. 1950. Fonte: http://dpot.com.br/media/catalog/product/
cache/1/thumbnail/800x533/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/p/dpot-poltrona-cuca-zanine-caldas-1_1.jpg
Cadeirinha, c.1970. Fonte: CHEN, 2016, p. 292.
Julio Katinsky (Brasil) - L’atelier
Poltroninha, 1959. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995, p. 42. Foto:
Antonio Saggese.
Tamborete, 1959. Fonte: SANTOS, 2015, p. 106.
Karl Heinz Bergmiller (Alemanha)
Guacamole. Fonte: http://www.pepalito.com.br/catalogo/sale-imperdivel/sale/cadeira-guaca-mole.html
Lasar Segall (Lituânia)
Cadeira com braços, 1932. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995, p. 44.
Foto: Antonio Saggese.

Liceu de Artes e Ofícios
Cadeira, c.1940. Fonte: http://www.pepalito.com.br/catalogo/arquivo/vendidos/poltrona-liceu.html
Lúcio Costa (Brasil)
Poltroninha, c. 1960. Fonte: SANTOS, 2015, p. 90.
Michel Arnoult (França) - Mobília Contemporânea
Ouro Preto, 1958. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995. Foto: Antonio
Saggese.
Peg Lev, 1968. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995. Foto: Antonio
Saggese.
Móveis Cimo
Cadeira 1001, 1921-22. Santi, 2003, p. 240.
Poltrona, 1942. Fonte: http://www.desmobilia.com.br/produtos
Balanço, 1942. Fonte: http://www.pepalito.com.br/produtos
Oswaldo Bratke (Brasil)
Cadeira, 1948. Fonte: http://www.etelinteriores.com.br/colecao_
item.php?id_peca=215
Paulo Mendes da Rocha (Brasil)
Paulistano, 1957. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995. Foto: Antonio
Saggese.
Rino Levi (Brasil)
Poltrona TCA, 1948. Fonte: SANTOS, 2015, p. 97.
SergioBernardes
Poltrona Rede, 1971. Fonte: http://casavogue.globo.com/MostrasExpos/Design/noticia/2014/05/design-nacional-e-de-muita-qualidade.html
Poltrona Rampa, 1975. Fonte: http://dpot.com.br/poltrona-rampadpot.html
Sérgio Rodrigues (Brasil)
Mole, 1957. Fonte: Cals, 2000, p. 50.
Tonico, 1963. Fonte: Chen, 2016, p.187. Foto de Joe Kramm.
Kilin, 1973. Fonte: www.jandrguran.com.
Vilanova Artigas (Brasil)
Cadeira para escritório, 1945. Fonte: Cadeiras Brasileiras, 1995.
Foto: Antonio Saggese.
Poltrona compensado, 1948. Fonte: Santos, 2015, p. 101.
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Diagrama L’Atelier (1959 a 1979):
1959 a 1970
Dinamarquesa, 1959. Fonte: Foto da autora.
Adriana, c. 1960. Fonte: Foto da autora.
Kanguru, c. 1960. Fonte: Santos, 2014.
Po720, 1960-64. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
Veranda, 1960-64. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
Ipanema, 1960-1962. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
Anette, 1959. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
Ina, 1959. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
Brasiliana, c. 1960. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
Triângulo, c. 1960. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
801, 1959. Fonte: Etel Interiores - Divulgação
Ambassador, 1968. Fonte: Wright20 - Divulgação
Jockey, c. 1960. Fonte: 1stdibs - Divulgação
Ouro Preto, c. 1960. Fonte: 1stdibs - Divulgação
Paulistana, c. 1960. Fonte: 1stdibs - Divulgação
Presidencial, c. 1960. Fonte: Avenue Road - Divulgação
Poltroninha,1959. Fonte: Cadeiras Brasilileiras, 1995.
Tamborete,1959. Fonte: Santos, 2015.
1970 a 1979
Commander, 1973. Fonte: Herança Cultural - Divulgação.
Lobby, 1974 (com Paulo Jorge Pedreira). Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Ribalta, 1976 (com Oswaldo Mellone). Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Senior, c. 1970. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Cubo, c. 1970. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Estofados componíveis, c. 1970. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Chairman, c. 1970. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Digitt, c. 1970. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Dinamika, c. 1970. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Staffer, c. 1970. Fonte: Catálogo L’atelier/Forsa.
Del Rey, c. 1970. Fonte: 1stdibs - Divulgação

