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Resumo

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo levantar todo o histórico da fábrica

Móveis Artísticos Z entre 1948 e 1961, atentando-se em reproduzira iconografia existente,

grande parte pertencente ao acervo existente do fotógrafo Hans Günter Flieg. Um dos focos do

trabalho é a discussão sobre o pape] do principal designer da empresa - José Zanine Caldas -

e o desdobramento formal da técnica do compensado de madeira recortado. Uma discussão

complementar lança ideias sobre o alo projetivo e a ansiedade coletiva que orbitavam o cenário

do móvel moderno no Brasil, nos anos 50. Completa esse conjunto o acervo de publicidades

coletadas. um mapa da evolução do mobiliário da fábrica e a coleção de fichas de identificação

de cada móvel pesquisado.

Abstract

The purpose of íhis master's degree dissertation is to survey (he entire history of Móveis

Artísticos Z plant from 1948 to 1961 attempting to reproduce the existing iconography ofwhich

the mos! belongs to (he collection ofthe photographer Hans Günter Flieg. One point focused by

the works is the technical discussion about the key designer role in lhe company - José Zanine

Caldas - and also a formal development of cutting plywood technique. An additional discussion

seis ideas about the projective act and collective anxiety orbiting the modern furniture scenario

in Brazil in 1950's. The publicity collection, a map offurniture plant evolution, and a collection of

identification file for every researched fumiture complete this set.
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Histórico e Metodologia

O interesse pela fábrica de Móveis Artísticos Z surgiu com o trabalho realizado pelo autor

entre os anos de 1994 e 1997, quando do lançamento do livro "Arquitetura Moderna em São

José dos Campos". Ao estudar o acervo da cidade de São José dos Campos, o trabalho de

José Zanine Caldas chamava a atenção por dois motivos: a sinuosidade das formas dos

mobiliários produzidos e o grande apreço por parte do público. Somado o interesse, desde a

infância, por móveis, o impulso definitivo veio com a concessão do fotógrafo Hans Günter Flieg

para uso de pesquisa de suas imagens (produzidas para seu cliente), no caso a própria fábrica.

E não eram poucas fotos, um total de 87 imagens entre fotos de ambientação, maquetes,

protótipos e peças isoladas, além do registro dos proprietários da fábrica.

Logo em seguida, e já com o curso de mestrado em andamento, surge na mão do autor

uma coleção de publicidades reunidas ao longo de anos pelo pai admirador do engenheiro

Michael Swoboda de São José dos Campos. O compromisso com a pesquisa estava fechado.

No entanto, a euforia inicial foi logo contida por certo desapontamento diante da total ausência

de informações sobre a história da fábrica e seus precursores. Outro problema que

desanimava, inicialmente, foi o contato com os filhos dos antigos proprietários. Apesar de

conhecer o filho de Zanine Caldas antes mesmo de iniciar o trabalho, o autor se deparou com a

possibilidade de reacender alguns problemas pessoais, ou mesmo, entre eles. Suspeitava-se

que a saída tumultuada de Zanine Caldas causaria problemas com as entrevistas. Mero

engano.

Após o levantamento de grande parte da obra da Móveis Artísticos Z, o autor tratou de

digitalizar todas as imagens coletadas e fragmentar cada uma que continha mais de um móvel,

para a produção das fichas de identificação. Essas fichas são uma proposta de identificação de

cada móvel com informações que vão desde a descrição do móvel, até os possíveis

proprietários atuais, e além de, pretender despertar o estudo sobre o mobiliário brasileiro, a

necessidade da disciplina em identificar todo e qualquer objeto produzido para tal fim. Um dos

desdobramentos do preenchimento das fichas foi a reunião de informações para a confecção

do mapa evolutivo da fábrica e seu contexto.

Chama a atenção também a repercussão que o trabalho teve além da esfera da

universidade. Em 1999, através da extinta Comissão Municipal de Arquitetura da Fundação

Cultural Cassiano Ricardo, da cidade de São José dos Campos, foi realizado o IV Mês de

Arquitetura, cujo homenageado foi Zanine Caldas. Nessa oportunidade, foi possível trazê-lo à

cidade, bem como proporcionar o seu reencontro após décadas, com o fotógrafo Hans Günter

Flieg. Neste ano, data em que são lembrados os 40 anos do fim das atividades da fábrica, o

autor está encaminhando, junto aos órgãos legislativos municipais, um projeto de lei para

tomar toda a coleção existente de interesse do município, como património histórico, obrigando

a instituição cultural local a destinar recursos para aquisição, recebimento de doações,

processo de catalogação e restauro, e montagem de um espaço apropriado para a exposição

pública desses móveis.
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As transformações sociais e o espaço residencial nos anos 50:

o móvel moderno brasileiro como índice do processo de modernização

Falar sobre a Móveis Artísticos Z é falar sobre o processo industrial incipiente e sua

relação com o artesanato, das transformações das grandes cidades e do redimensionamento

do espaço residencial no Brasil nos anos 50. É falar sobre um período inventivo da cultura

brasileira, que se caracterizou pêlos esforços em introduzir uma nova linguagem iconográfica

que dialogasse com as matrizes da geomorfologia do país. E falar, também, da transposição

desses valores para a linguagem visual dos objetos de uso cotidiano.

Antes, porém, é preciso compreender alguns fatores que estimularam a onda de

experiências no universo do mobiliário brasileiro nos anos 50. De acordo com a historiografia

do mobiliário moderno do Brasil, que percorre desde os catálogos de exposições de móveis de

Pietro Bardi no Masp até o levantamento da história moderna do mobiliário por Maria Cecilia

Loschiavo dos Santos, da coleta de depoimentos do aluno Aureliano Menezes para a FAU-

USP até as recentes dissertações de mestrado, a diversidade de experiências ocorreu após a

constatação de que qualquer abordagem sobre o aperfeiçoamento das formas do mobiliário, e

sua consequente difusão, somente teria um alcance maior através da industrialização. Mesmo

contando com matéria-prima abundante e uma forte influência do artesanato no trato das

formas e técnicas construtivas, resultantes da tradição colonial1, a realidade imposta pela

industrialização, combinada com as transformações sócio-ecônomicas nas grandes cidades,

conduziu a adaptação dos móveis perante a nova realidade que se formava: a demanda do

mercado não seria atendida através dos tradicionais processos de fabricação.

Nesse sentido, são consideradas experiências pioneiras na industrialização do mobiliário

a Fábrica de Móveis Carrera (1909-1918), a Indústria Cama Patente L.Liscio S.A.(1919-1968)

e a Cia Industrial de Mobiliário - CIMO (1919-1939) entre outras." Como resultado, os principais

efeitos da industrialização na produção de móveis foram: aumento significativo da velocidade

de produção, maior especificidade das operações, uso de novas técnicas construtivas,

especialização de mão-de-obra, estandardização e aproveitamento racional da matéria-prima,

bem como a promoção de uma nova organização do trabalho no setor moveleiro. Quanto às

características resultantes do desenho do mobiliário, estão as qualidades referentes ao

conforto, racionalização das formas, exploração dinamizada das matérias-primas, eliminação

de ornamentas e valorização de elementos estruturais. A modernidade instaurada pela

industrialização do mobiliário pode ser percebida nos móveis da CIMO:

De acordo com M.C.Loschiavo dos Santos, tais características são definidas como "património artesanal da madeira".

Ver SANTOS, M.C.Loschiavo dos. O Móvel Moderno no Brasil. São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Edusp, 1995.p.
15.
2 Idem, p. 31
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"...vieram em parte superar limites das técnicas construtivas artesanais, sem

prejudicar com isso o conforto, a resistência e a beleza, atributos sintetizados

na simplicidade e coerência formal desses produtos, onde todos os elementos

que compõem a estrutura se apresentam sem disfarce".3

Ou ainda, pela contribuição da Cama Patente:

"A Cama Patente não representou somente uma inovação nos hábitos do

dormitório brasileiro; acima de tudo ela foi um dos episódios mais

significativos na história da indústria brasileira, em termos de criação de

novas tecnologias."4

De fato, essas experiências influenciaram o repertório estético no setor moveleiro, cujas

qualidades formais resultantes do aperfeiçoamento das técnicas construtivas foram

significativas e, de certa forma, despertaram a consciência coletiva nos projetos posteriores.

Vale lembrar que tais móveis foram produzidos em larga escala; e mais: foram utilizados em

espaços de grande circulação de pessoas, como repartições públicas (hospitais, no caso das

Camas Patente) e até cinemas e escolas públicas (parcela significativa de vendas da CIMO).

Porém, a renovação no mobiliário brasileiro não foi uma prerrogativa somente da

indústria. Em paralelo, o movimento foi acompanhado por manifestações de alguns arquitetos e

artistas, através da confecção de mobiliários, ainda que peças únicas, e, principalmente, por

novas propostas de ambientação para espaços residenciais, ainda que focado para a eliie.

Artistas pioneiros, como Lasar Segall e John Graz, e arquitetos, como Gregori Warchavchik,

desenvolveram propostas e executaram projetos que denotavam a modernidade nos espaços

residenciais brasileiros relacionados diretamente à forma dos móveis. Apesar dessas

manifestações constituírem um aperfeiçoamento de modelos estrangeiros, as soluções

sugeridas conduziram à discussão mais critica sobre o posicionamento academicista do gosto

reinante no período , como a linha estética desenvolvida pelo Liceu de Artes e Oficio de São

Paulo. Da mesma forma, objetivava-se difundir a necessidade de transformação dos

mobiliários no circulo da elite brasileira.

Foi nesse período que surgiu o que chamamos hoje de "designer", formado em sua

maioria por estrangeiros , que passaram a ser solicitados pelas indústrias sequiosas por

acompanhar as evoluções do desenho nos grandes centros internacionais.

- Tal renovação estética somente alcançaria o apogeu nos anos 30 e 40, quando vários

arquitetos impulsionados por avanços tecnológicos se envolveram com as questões do

mobiliário e seu correspondente processo industrial. Sem uma forte presença nas indústrias e

mantendo uma produção semi-industrial, arquitetos como Oswald Bratke, Rino Levi e João

SANTI, M.Angélica. A experiência: Móveis C11VIO S/A. Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1999. p. 139
4 SANTOS, M.C.Loschiavo dos. Op.cit. p. 38

idem. p.39
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Batista Vilanova Artigas, entre outros, projetaram móveis, tendo em vista o desenho ajustado à

industrialização e como parte indissociável do espaço projetado. Algumas tentativas de conferir

certa brasilidade ao mobiliário, através dos materiais e da formação de uma coleção de

objetos, fizeram-se presente na Arquitetura Moderna que se difundia no período.

Nessa mesma época, várias iniciativas de produção industrial de móveis, adotando uma

linguagem moderna, surgiram como propostas de assegurar a personalidade dos objetos ao

mercado de consumo. Ou seja, resgataram-se algumas peculiaridades da flora brasileira, como

o restabelecimento do uso de jacarandá, e ainda se recuperaram algumas técnicas tradicionais

do artesanato, como o uso do encosto de palhinha. Produções de Joaquim Tenreiro (1906-

1992) ao longo da década de 40 a 50, acompanhada de experiências como a da empresa

Branco & Preto (1952-1964) e a do arquiteto Sérgio Rodrigues, foram iniciativas que buscaram

nas raízes da tradição moveleira brasileira as matrizes para a produção de móveis modernos.

Tais produções ampliaram em muito o leque de opções que existiam no mercado nacional

sem, no entanto, desvincularem-se do mercado exigido pela elite.

A primeira iniciativa concreta de industrialização do móvel moderno, adotando a estética

racionalista7, foi a do Studio de Arte Palma, organizado pêlos arquitetos Lina Bo Bardi e

Giancarlo Palanti em 1948, que "devem ser apontados como os primeiros propositores das

formas racionais no mobiliário nacional . Com a experiência na confecção de mobiliários para

o Museu de Arte de São Paulo em 1947, como a cadeira "dobrável e empilhável" para o

auditório, Lina Bo Bardi estava convencida de que o "mobiliário não acompanhava a velocidade

de desenvolvimento da arquitetura . Havia a necessidade de uma intervenção no desenho do

objeto frente ao dinamismo imposto pelo espaço e suas solicitações contemporâneas, como o

específico requisito da cadeira do museu, necessidades cada vez mais personalizadas,

provenientes do mercado, em resposta à modernidade dos espaços implantados no período.

Aproveitando a efervescência do compensado de madeira, os arquitetos desenvolveram uma

linha de poltronas e cadeiras, potencializando as qualidades dinâmicas do material e aliando a

racionalidade das formas com a "procura acentuada por materiais brasileiros" .

De fato, a evolução do móvel sempre esteve condicionada às influências culturais que se

fizeram presente no cotidiano da vida privada, como o prestígio da Arquitetura Moderna e seu

análogo conceito de modernidade, entre as quais a tipologia industrial. O irreversível processo

de introdução de objetos industrializados e a sua decorrente mecanização da produção, tanto

na casa como no trabalho, contribuíram para a ideia de que o móvel logo estaria no universo
~~)1

dos utensílios a serem industrializados e almejados por qualquer família^ O processo de

industrialização do móvel também surgiu como meio de atender à demanda do mercado, já que

no início do século as grandes capitais se deparavam com o vertiginoso crescimento

6 MENEZES, Aureliano. A situação do móvel no Brasil: do projeto à implantação industrial. Trabalho de
Graduação Interdisciplinar, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1977. p. 6
7 Entre as qualidades referentes à estética racionalista, assimilida ao pensamento da escola alemã Bauhaus, estavam
transparência, leveza, dinâmica e praticidade.

BARDI, Pietro M. Mobiliário brasileiro: premissas e realidade. Catálogo, Masp, 1971. s/p.
9 SANTOS, M.C.Loschiavo dos. Op.cit. p. 95

10 BARDI, Pietro M. op.cit. s/p.
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reprodução "Tenreiro"

Cadeira "Embalo" com estrutura de jacarandá
projetada por Joaquim Tenreiro (1948)

Arnaldo Pappalardo

Poltrona MF5 projetada pêlos arquitetos do "Branco & Preto" (1953)



Cadeira em compensado de madeira projetada
por Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti e

produzida pelo Studio Arte Palma (1948)

reprodução "O Móvel Moderno no Brasil

^Ï^í^

ÍWsSÍ^
Cadeira em compensado de madeira desenvolvida

porJ.BVilanova Artigas (1948)



populacional e a consequente transformação dos espaços de trabalho e, de forma

extraordinária, o residencial.

Após as transformações sociais ocorridas no pais pela economia cafeeira no fim do

século XIX, capitais como São Paulo e Rio de Janeiro experimentaram um virtiginoso

crescimento económico a partir do primeiro quarto do século XX, impulsionado por

investimentos estatais em infra-estrutura e pela industrialização de produtos duráveis para o

mercado interno, no intuito de formar uma indústria de base. Aliada à consolidação de Íeis

trabalhistas, que gerou certa estabilização das relações entre empregador e empregado, bem

como à chegada de imigrantes europeus e asiáticos - entre eles vários profissionais

capacitados nos grandes centros estrangeiros - a constituição das classes sociais assistiu a

uma tendência de diferenciação e consolidação da classe média brasileira, até então ofuscada

e pouco presente na realidade do país. Entre os participantes da configuração da classe média

do período, estavam os gerentes das indústrias, os funcionários públicos das repartições

recém-criadas pelo Estado na "era Vargas" e o corpo de profissionais que se ampliava como

advogados, médicos e comerciantes. Até os operários das indústrias, formados em sua maioria

por imigrantes e amparados por pontuais direitos trabalhistas, salários condizentes, acesso à

educação e à saúde, sentiram a alteração da qualidade social do período, mesmo que alguns

índices sociais tenham se mantido inalterados.

Evidentemente, as conquistas sociais e económicas causaram uma euforia coletiva que

alcançara seu apogeu nos anos 50. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países

vencedores promoveram um forte ritmo de crescimento com o objetivo de restabelecer a

normalidade das relações, e com mais agudez, a retomada do comércio mundial. Assim,

embasada pelo aperfeiçoamento tecnológico e científico combinado com a estrutura fabril

montada em função da guerra, a indústria voltou-se ao mercado de consumo, provocando uma

maior oferta e diversidade de produtos de uso cotidiano, atentando-se aos que mais facilitavam

a vida doméstica .

No Brasil, obsen/ou-se a diversificação das indústrias de transformação, em especial a

implantação da indústria automobilística multinacional, entre elas a Mercedes-Benz, Ford,

General Motors e Volkswagen, que se instalaram nos arredores de São Paulo. Também se

observou a proliferação de indústrias médias voltadas ao entretenimento e à mecanização da

atividades domésticas, como a Butor (móveis radiovitrola), Bendix (máquinas de lavar-roupas),

Elekta (televisão), Edson (ferro de passar roupa), Emerson Radio and Television, Hikoc (rádio e

tv), Invictus (rádio e tv), Rádios Alpha entre outras. Acompanha esse processo o surgimento

de diversas agências de propaganda e publicidade.

Como as mudanças estavam ocorrendo de forma intensa e havia certo otimismo em

decorrência da paz alcançada entre os países beligerantes, aquilo que se almejava por

necessidade, passou também a ser almejado em função dos valores sentimentais

sobrepujantes, dado o "status" sociais que alguns objetos denotavam. Incentivados pela

11 Nessa época constam os saltos tecnológicos do refrigerador e rádio, além do surgimento da televisão.
Conforme levantamento realizado pelo autor junto ao acervo fotográfico de Hans Günter Flieg, como parte do

Trabalho Programado "Inventário do Acervo lconográfico do fotógrafo Hans Günter Flieg" (1999-2000).
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tendenciosa estratégia do mercado em definir novos padrões e a sua combinação com a mídia

- televisão, rádio, imprensa e cinema - o conceito no período pós-guerra entre produção e

venda alterou definitivamente a ideia de consumo. O desdobramento dessa nova postura foi a

necessidade do aprimoramento do pensar publicitário, o que explica o surgimento de várias

agências de propaganda em todo o mundo no período, e da intervenção sobre o design dos

produtos, que acarretou, basicamente, novas relações entre os objetos e consumidores. Sobre

os objetos industrializados, recaiu a preocupação de que a sua forma representasse os ideais

de renovação, fato inédito no cenário dos objetos: com a intensidade e o deslocamento de sua

função, deixaram de ser somente objetos utilitários para ser um produto representativo de uma
^

ordem sociaL'0 mobiliário moderno, que sempre respondeu aos impulsos de renovação, foi

difundido, aliando-se à "concepção do morar moderno, e como novos materiais e ideias

poderiam contribuir para um estilo de vida contemporâneo" . O morar moderno refletiu um

novo conceito de espaço, e conseqüentemente, uma nova ordem social.

Um dos vetares sociais que condicionaram a transformação do espaço residencial e a

sua correspondente "concepção do morar moderno" foi a migração da população da zona rural

para as cidades, em busca de trabalho e de melhor qualidade de vida. Era a população atraída

pela ideia de que a qualidade de vida nas grandes cidades e, até mesmo, nas pequenas

cidades do interior, era bem melhor do que na zona rural, em função da concentração e

facilidade de acesso aos órgãos públicos, serviços e indústrias instaladas. Também fortalecia a

ideia de que morar na cidade garantia a possibilidade de ter uma renda fixa e alguns precários

benefícios sociais. Impulsionada pela multidão de migrantes recém-chegados, São Paulo na

década de 40 era considerada a cidade que mais "crescia no mundo".

Antes, na Europa, no período primeiro pós-guerra, e no intuito de normalizar a vida, parte

das solicitações sociais concentraram-se na construção de blocos residenciais para operários,

concebidos para serem construídos em menor tempo e com um padrão de qualidade aceitável.

Essa circunstância, aliada à demanda de migrantes rurais, obrigava os arquitetos e

planejadores, em especial na Alemanha, a adotarem o conceito "máximo de técnica e um

mínimo de espaço na residência.

Apesar da força da necessidade em decorrência da guerra, a discussão sobre o valor do

espaço e sua objetividade e funcionalidade casava com premissas lançadas anteriormente por

alguns arquitetos e urbanistas. Em 1925, o arquiteto franco-suíço Lê Corbusier projetou um

estande de exposição, denominado "Pavillon 1'Esprit Noveau", que iluminava novas ideias

sobre os espaços residenciais, enfocando as questões da relação entre objeto-cidade

Investimentos sociais similares aos europeus foram realizados no Brasil por instituições

governamentais, como o IAPI, obtendo alguns exemplares notáveis. A postura do governo

brasileiro, nesse período, demonstra o claro entendimento que o processo de industrialização

já se transformara em um movimento irreversível de deslocamento de massas da zona rural

13 HESKETT, John. The american way of life. In SCHONBERGER, Angela. Raymond Loewy: pioneer of american
industrial design. Berlin: International Design Center, 1990.p.116.

FUCHS, Heinz & BURKHARDT, FrançoÍs. Produto, forma , história: 150 anos do design alemão. Stuttgart:
Instituto de Relações Exteriores de Stuttgart / Heinrich Fink, 1985.
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para as cidades, uma demanda social, gerando inevitavelmente a explosão imobiliária nas

grandes capitais.

Todavia, algumas iniciativas legislativas anteciparam a mudança de conceitos das

construções residenciais, como foi o caso do Código Sanitário de 1918 em São Paulo, que se

mostrou uma medida ascendente nas grandes cidades, gerando, entre outras peculiaridades a

alteração dos recuos das edificações. Tal legislação tinha como objetivo manter uma "pequena

taxa de ocupação do lote" ; no entanto, desdobrou-se como um fator na diminuição dos

espaços internos, mas sem interferir nos "programas e soluções de planejamento semelhantes

aos da casa do meio agrícola"16. Uma hipótese, é que esta legislação tenha favorecido a

construção de sobrados e cortiços, residências com vários aposentos independentes

sobrepostos.

Com o crescimento das cidades e a chegada de imigrantes, a concentração tomou-se

inevitável, obrigando os investidores locais, tanto privados como públicos, e o aprimoramento

das técnicas construtivas, oferecer novos conceitos de moradias.

Assim, gradativamente, apareceu o apartamento residencial. Concebido como

sobreposição de residências e, principalmente, localizado perto dos centros de sen/iços nas

importantes cidades, materializou os ideais das "urbs", do tempo da industrialização e das

novas relações de trabalho. Projetado inicialmente para uma classe média ainda em

transformação, acostumando-se com "a escassez da mão-de-obra doméstica" escravocrata, o

apartamento alardeava "costumes na verdade não bem condizentes com as posses de sua

camada social", mas "significou para o brasileiro um novo modo de vida" .

O mercado imobiliário também assumiu um papel importante na redução do espaço,

visto que uma classe média emergente, provinda em parte da própria indústria e de alguns

setores de serviços, iniciava sua consolidação no centro das cidades, onde a verticalização

otimizava a exploração de pequenos lotes valorizados, transformando o apartamento em "um

novo investimento que é oferecido mais como um negócio do que mais uma nova opção de

espaço para habitar"18.

Na verdade, o apartamento foi a materialização dos novos processos que a vida

industrial e seus aparatos domésticos impuseram no período, e um outro deslocamento do

comportamento humano até então desconhecido, o tempo de permanência na moradia

diminuíra significativamente.

A questão do mobiliário diante das novas habitações, como os apartamentos,

acompanhou a evolução da "organização do processo de trabalho da casa com a mecanização

dos utensílios", e qualidades como leveza e mobilidade foram cada vez mais solicitadas, já

que noções de agilidade e flexibilidade dos espaços eram noções que começavam a ser

despertadas nos usuários. Além da manutenção da reduzida área construída para os

15 LEMOS, Carlos. A República ensina a morar (melhor). São Paulo: Hucitec, 1999. p. 86
16 Idem. p. 24

" LEMOS, Carlos. Cozinhas, etc. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976. pp.158, 161 e 165.
18 VERÍSSIMO, Francisco Salvador e BITTAR, William. 500 anos da casa no Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. p.
71

GIEDION, Siegfried. La mecanización toma el mando. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 19/8. p. 523.
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reprodução "Origens da Habitação Social no Brasil"

Estudo para sala de estar de apartamentos populares do IAPI,
enfocando a questão da "habitação mfnima" (anos 40)

reprodução "Origens da Habitação Social no Brasil"
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dormitórios, a cozinha seguiu tal redução, em função do surgimento de equipamentos que

facilitaram o preparo da alimentação. Esse conceito concorreu para a busca do

aperfeiçoamento tecnológico dos objetos residenciais, ou seja, a "mecanização dos utensílios".

A revolução que os espaços residenciais enfrentaram foi completada tanto pela

introdução de objetos de entretenimento, como o rádio e televisão, como pela maior

participação da mulher no campo de trabalho, já que "estão todos eles enraizados na noção de

que uma democracia não pode suportar uma classe não liberada nem um sexo privilegiado .

A própria relação que se dava dentro da casa começava a mudar. A conversação entre os

membros da família, que reinava nas horas do convívio coletivo diário, passou a contar com a

presença maior da música e dos radiofônicos. A própria presença da energia elétrica, pela luz

artificial, não caminhou para um conflito com a natureza do convívio familiar; pelo contrário,

entendido como ganho cultural, esses produtos rapidamente alçaram a condição de objetos

muito desejados.

' Parte da produção de mobiliários produzidos na Europa, bem como os "móveis de

engenheiros" nos Estados Unidos no fim do século, já sinalizavam as alterações no

comportamento dos usuários e suas novas perspectivas de uso. A exemplificação mais clara

desse momento foi a nova conotação dada ao mobiliário por arquitetos da Bauhaus (1919-32),

em especial a contribuição de Marcel Breuer que, ao "criar os móveis em tubos metálicos,

instaura uma nova tipologia, uma nova tecnologia, uma nova funcionalidade do móvel , pois

"havia entendido que o problema do móvel era, sem dúvida, um problema arquitetônico."

Os arquitetos constataram que o mobiliário não somente alterou a formação do espaço

como despertava outros sentidos, preenchendo e cerceando vazios, compondo gradientes

cromáticos, formando áreas de circulação e repouso. Situação bastante diferente de um século

atrás, quando uma ou outra peça formava os ambientes residenciais brasileiros, cuja sala

social às vezes era "provida de uma só cadeira Dom João V produzida artesanalmente.

Nos Estados Unidos, o conceito de loja moderna, que oferecia todos os aparatos

necessários para a arquitetura de interiores, surgiu em 1943 com a Knoll. Nela, bem como a

Herman Miller, era possível encontrar móveis, tecidos, luminária, e até mesmo encomendar

projetos de arquitetura. Buscava, assim, elevar o valor do móvel moderno como solução para

os desafios contemporâneos e difundir o novo gosto frente à estética reinante no período.

Foi com esse ideal, o de renovação aliada à pesquisa de novos materiais, que o

designer americano Charles Eames lançou, na década de 40, uma série de móveis,

manifestando uma preocupação maior com a relação do objeto com o cotidiano das pessoas,

algo como "a freshness, a simplicity, a sense of naturalness . Com o aperfeiçoamento de

novos materiais, como o plástico injetado e a fibra de vidro, e métodos industriais mais velozes,

o foco se dirigiu a favor da humanização dos objetos, contra a alienação do usuário-trabalhador

no cotidiano de suas atividades.

20 Idem. p. 520

21 ARGAN, Giulio Cario. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 279
22 idem. p. 279

23 LEMOS, Carlos. Casa Paulista: histórias das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p. 26
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A época do surgimento da Móveis Artísticos Z conduz, como será apresentado, a um

momento especial na trajetória das transformações sociais brasileiras e sua decorrente

influência no espaço residencial, em que sentimentos como esperança, renovação e euforia

faziam frente às limitações sócio-econômicas do país nos anos 50.

STUNGO, Naomi. Charles and Ray Eames. London: Carlton Books, 2000.p.17
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O compensado de madeira e o universo do móvel brasileiro

na primeira metade do século XX.

Pouco se sabe sobre a verdadeira origem do compensado de madeira. Alguns dizem

que desde a época dos egípcios já se usava o produto para a fabricação de alguns utensílios,

entre os quais os próprios túmulos dos faraós. A sua definição surgiu em meados do século

XIX, e de acordo com o pesquisador e chefe do Serviço Científico do Instituto de Pesquisas

Tecnológicas, Frederico A. Brotero, na década de 40, o compensado de madeira, ou:

"Contraplacado (do francês: contreplaqué) é o produto obtido pela colagem de

lâminas ou folhas finas de madeira, de tal forma que as propriedades físicas e

mecânicas se tornem superiores às da madeira original, visando a determinados

fins de aplicação. O sentido das fibras das diversas lâminas é cruzado, geralmente

90 graus."25

O desenvolvimento do compensado de madeira ganhou impulso industrial no fim do

século XIX, quando algumas patentes para utilização na fabricação de móveis foram solicitadas

nos Estados Unidos e na Europa. "A produção comercial bem sucedida de mobiliário de

compensado de madeira moldado ocorreu por volta de 1850"26 nos Estados Unidos, quando se

fez uso do calor para envergar o compensado.

No Brasil, a pioneira na ideia de usar o compensado de madeira moldado, como produto

básico na confecção do móvel, foi a Cia Industrial de Mobiliário - CIMO em 1929, que chegou a

importar maquinaria especial da Alemanha, pela necessidade de fabricar peças maiores:

"Este novo material permitia superfícies mais largas, mais estáveis e sem defeito,

resultando em um maior desempenho, tanto relativo à qualidade do produto

quanto ao processo de produção menos artesanal, viabilizando a produção

seriada."27

Em pouco tempo, o compensado de madeira tornou-se um material com uma ampla

finalidade de usos e fins, incentivando a indústria a adotá-lo em diversas áreas, substituindo

"(...) progressivamente a madeira serrada e aparelhada, nas mais variadas aplicações"28.

Vislumbrado com o potencial de aplicação do material, o Instituto de Pesquisa de São Paulo -

IPT - importou,em 1939, equipamentos da Alemanha para desenvolver e estimular a

fabricação semi-industrial do compensado de madeira. Também aperfeiçoou um conjunto de

25 BROTERO, F.A. - Dados para a indústria de contraplacados. Pub.220. IPT, São Paulo, 1946. p. 9

26 KIRKHAM, Pat. Charles and Ray Eames: designers ofthe twentieth century. USA: MIT, 1995. p. 201
SANTI, M.Angélica. A experiência: Móveis CIMO S/A. Dissertação de Mestrado apresentado na Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1999. p. 146
28 BROTERO, F.A. - Usina-Piloto de compensados de Curitiba. Pub.350. IPT, São Paulo, 1949. p. 513
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estudos científicos de caráter industrial, bem como definiu políticas e estratégicas para a

difusão do novo material no Brasil .

Outro fator que contribui para a difusão do produto no mercado brasileiro foi o

aperfeiçoamento da colagem das lâminas de madeira, "resultado da condensação fenol-

formaldeido, conhecida também vulgarmente como bakelite"30. Era uma técnica que consistia

na impregnação de massa adesiva (resina) em um papel fino e poroso, que ao ser aplicado

entre as lâminas de madeiras e exposta ao "processo de prensagem a quente e com pressões

elevadas, alterava para melhor certas propriedades dessa matéria, tornando-se menos

sensível às variações de umidade . Esse aperfeiçoamento científico contribuiu para uma

melhor aceitação do produto no mercado, e no âmbito industrial foi uma revolução referente

aos critérios de qualidade, pois possibilitou uma melhor homogeneização das chapas. Os

processos anteriores de colagem em pó ou líquidos acarretavam um processo industrial mais

oneroso.

A madeira que acabou predominando na fabricação do compensado no Brasil foi o pinho

do Paraná (Araucaría angustifolia), bastante encontrada no Sul do país, apesar de ser inferior

ao cedro (Cedrela sp.) que apresentava maior"(...) resistência ao apodrecimento e ao ataque

de certos insetos como o cupim, assim como em relação à tendência de 'trabalhar' ou empenar

com as variações de umidade ambiente (...).

No que se referia a testes e critérios de avaliação desenvolvidos pelo l PT para a

produção de compensados, vale citar os seguintes processos de avaliação da qualidade:

seleção de folhas, colagem, seleção de chapas, resistência à água, flexibilidade, resistência à

tração e espessura. A política de difusão do compensado de madeira pelo IPT incluiu o

desenvolvimento de uma série de produtos como aviões e embarcações, com o claro objetivo

de incentivar investidores a fabricar produtos com esse material.

Ao que tudo indica, há uma relação intrínseca do material com a história do mobiliário,

da exploração de suas potencialidades'físicas à evolução da linguagem estética dos objetos.

Investigações sobre suas qualidades plásticas, através de diferentes técnicas de manuseio - o

recorte, a laminação, a moldagem e o envergamento - além de sua capacidade de aceitar

outras técnicas de revestimentos, como o estofamento e as lâminas sintéticas (conhecidas

como fórmicas), resultaram em uma infinidade de modelos e propostas formais que posiciona o

compensado entre os principais materiais básicos na confecção de mobiliários até os dias

atuais.

Outro fator que contribui para essa posição privilegiada junto aos moveleiros é a questão

subjetiva a que o compensado induz os usuários. Mesmo sendo uma matéria industrializada, o

compensado de madeira quando exposto de forma crua, podendo até mesmo ser envernizado

ou pintado, mantém ainda as qualidades tão desejadas de móveis confeccionados

28 No período da Segunda Guerra Mundial, a produção brasileira ganhou impulso com as exportações para os países
aliados, devido à ausência de produtos no mercado mundial, principalmente, da maior produtora europeia: a Alemanha.
Quadro que logo se reverteu, em função do restabelecimento da produção alemã e pela baixa qualidade do produto
nacional.
30 BROTERO, F.A. - Dados para a indústria de contraplacados. Pub.220. IPT, São Paulo, 1946. p. 43
31 BROTERO, op.cit. p. 29

32 BROTERO, op.cit. p. 29
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artesanalmente com madeira bruta. Isso se deve à permanência das qualidades próprias que

são conhecidas em qualquer prancha de madeira bruta: cor, textura, maleabilidade e tamanho

de peças. Apesar de não permitir o labor do entalhamento tão peculiar nos móveis do século

XVIII e XIX, e aí se explica a aceitação da superfície plana do compensado por parte dos

movimentos modernos na Arquitetura e Artes Plásticas, o material mantém os conhecidos

atributos de acomodação do corpo e a sensação de calor de sua matéria. Diferente de outros

materiais, como é o caso de uma peça metálica, em que o esforço para amenizar o rigor e

agressividade do material é solucionado, em geral, usando perfis delgados ou chapas

perfuradas.

A necessidade de se encontrar um material que possuísse qualidades similares a

madeira, que oferecesse peças com uma maior área de envergamento, antecipando a futura

ausência de grandes toras, talvez tenha sido o principal motivo para a investigação de outras

técnicas de beneficiamento da matéria-prima, acarretando a descoberta da técnica de

produção do compensado. Por sinal, uma das primeiras técnicas adotadas era o

descascamento, ou melhor, o desenrolamento das folhas dos veios da madeira (como o

procedimento da máquina importada pelo l PT). Hoje, o processo consiste no corte linear em

chapas finas de folha, asseguradas pelas avançadas tecnologia de controle biológico sobre o

plantio de mudas, resultando em um produto com muito mais qualidade e normatização . A

irregularidade e a dificuldade em colar as lâminas talvez tenham inibido algumas empresas,

como a conhecida empresa Thonet, que curvava a fogo as peças de carvalho sem que elas

perdessem as características formidáveis da madeira. A própria Thonet desenvolveu, em 1880,

"experimentos com a madeira laminada envergada, porém não deu prosseguimento ao

projeto"34.

Não foram somente os moveleiros que se animaram; artistas europeus do início do

século XX se entusiasmaram com a vivacidade do compensado e, em especial, pela

elasticidade de sua superfície planiforme. Em um período de intenso rebuliço artístico, vários

artistas exploravam a tridimensionalidade de seus ideais estéticos empregando o compensado

em suas obras, o que indiretamente favoreceu a aproximação do material com os objetos da

vida cotidiana das pessoas.35

Quando se pensou em fazer uso industrial do compensado, havia uma certa tendência

coletiva, que incluía arquitetos americanos e europeus como "Josef Hoffmann, Peter Behrens,

Henry Van deVelde, Richard Riemerschmid, Karl Schmidt, Benjamin Fletchere

J.H.Cuypers ,de pesquisar e explorar formalmente novos materiais a fim de desenvolverem

produtos para o mercado. Com a efervescência artística que se desenrolava na Europa no

33 A evolução pode ser verificada pela diferenciação na sobreposição de lâminas nas bordas do compensado de
algumas peças. Nas peças mais antigas, pode-se perceber na bordas o posicionamento irregular das lâminas, quase
gue de forma aleatória, e no caso das mais novos, percebe-se uma uniformidade na sobreposição das lâminas.

KIRKHAM, Pat. Op.cit. p. 202. No entanto, na década de 50, a empresa produzia cadeiras com encostas em

compensado moldado (pesquisa do autor).
O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) possui uma obra de Jean Arp ("Formas

Expressivas", 1932) na qual o artista utilizou um volume pintado de compensado de madeira como elemento
compositivo na paisagem que se forma no quadro. Esse tipo de obra, apesar de sua modéstia, ilustra o comportamento
dos artistas que vislumbravam no compensado um novo suporte para suas manifestações.
36 KIRKHAM, Pat. idem. p. 202
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reprodução "Charies and Ray Eames: designers ofthe twentieth century"

Cadeira com peça única de encosto e assento
em compensado moldado e laminado

Gardnerand Company, NewYork, 1870-1920



início do século passado, o compensado mostrou ser um material renovado e de extrema

versatilidade. Explorando as potencialidades plásticas do discurso estético promovido por Theo

van Doesburg e seu grupo De Stiijl, entre eles Piet Mondrian e J.J.Oud, o arquiteto holandês

Gerrit Rietveld desenvolveu em 1925 uma cadeira (Beugelstoel 2) que explorava as

capacidades plásticas do compensado moldado, fazendo uso de uma técnica projetual um

tanto inovadora e racional para a época: através da integração do encosto com o assento em

uma única peça . Além de ter revigorado as qualidades do compensado, este exemplar

acabou se transformando em uma das primeiras manifestações que exploraram o material na

concretização de ideais artísticos além do plano bidimensional. O crítico de arquitetura Kenneth

Frampton comentou esse momento de justaposição das artes plásticas com o mobiliário

através do uso do compensado de madeira:

"Rietveld assumiu essa diretriz ao redesenhar os assentos e espaldares de suas

cadeiras como planos curvos, não só pelo fato de tais formas serem mais

confortáveis, mas também porque possuíam maior força estrutural. Isso levou

naturalmente à técnica da laminação da madeira, e a partir daí, uma vez que a

inibidora estética neoplástica tinha sido abandonada, faltava apenas um passo

para que as cadeiras passassem a ser modeladas a partir de uma única chapa de

madeira compensada.'"

No entanto, coube ao arquiteto finlandês Alvar Aalto, com a cadeira Model No.31 em

1931-32, a originalidade na autoria de cadeiras totalmente construídas com compensado de

madeira, através do processo de laminação, um material que segue o mesmo princípio do

compensado, pois combina todas as lâminas dispostas em um mesmo sentido dos veios. No

ano seguinte, projetou a poltrona Paimio No. 41, que em pouco tempo se tornou uma peça

reconhecida e admirada no meios artísticos e arquitetônicos, cujos resultados plásticos

alcançados influenciaram várias gerações de arquitetos e designers, apesar de a técnica ser

demorada e misteriosa . Com esse desenho, Aalto compreendeu que através de um molde

era possível colar lâmina por lâmina e delinear uma forma específica sem perder as

características inerentes às qualidades da madeira: elasticidade e leveza. Em todo caso, pode-

se dizer que foi um feliz exemplo da interação entre um tradição regionalista de um país - o

labor com madeiras - e a inovação tecnológica - o compensado laminado.

O arquiteto húngaro Marcel Breuer também chegou a desenvolver móveis usando o

compensado de madeira antes de projetar a famosa linha de móveis com aço tubular que lhe

daria projeção internacional. Com as primeiras experiências na Bauhaus, quando em

companhia de colegas como Mart Stam40, Breuer projetou poltronas e gabinetes fazendo uso,

ainda que contido, do material para assentos e fechamentos de gavetas e portas.

37 Apesar de já existirem outras peças produzidos nos EUA que faziam uso da mesma técnica.
38 FRAMPTON, K. História crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 177
39 KIRKHAM, Pat. Op.cit. p. 207

40 Arquiteto que projetou a famosa cadeira (modelo S33 - 1926) de aço tubular e encosto com compensado de
madeira, geralmente confundido por leigos como sendo uma peça de Marcel Breuer.
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Poltrona Paimio No41 (1930) projetada por Alvar Aalto



Já entre a década de 30 e 40, surgiu nos círculos artísticos a questão das formas livres

como critica frente ao desenho racionalista, doutrina resultante da objetividade industrial do

período, e que propunha estabelecer uma ideia entre a atitude espontânea de criação

(desenho livre e solto) e a evolução da linguagem artística dos objetos:

"Podemos pensar, por exemplo, importantes inovações formais resultantes de

uma corrente figurativa tendo por carro-chefe Fernand Léger, Henri Matisse,

Constantin Brancusi, Henry Moore; as influenciadas pela corrente surrealista com

Joan Miró, Salvador Dali, Pablo Picasso, Yves Tanguy... E sobretudo as que

decorrem logicamente da corrente abstraia com Wassily Kandisky, Hans Arp,

Isamu Hoguchi e, claro, Alexander Calder .

As formas orgânicas e o aprimoramento tecnológico do compensado de madeira

ganharam impulso científico com as pesquisas desenvolvidas, e amplamente difundida, nos

Estados Unidos, através do Instituto of Design - Chicago, em 1939. Dirigida por Laslo Moholy-

Nagy, a escola tinha como orientação didática o método desenvolvido pela Bauhaus, mas

buscava no aprofundamento das questões emocionais e dos processos sensoriais do des'gn

as alternativas para amenizar a rigorosidade criativa imposta pela industrialização .

Ao deixar a Alemanha na década de 30, fugindo da guerra, Marcel Breuer partiu pára a

Inglaterra onde foi trabalhar por indicação de Walter Gropius na companhia de mobiliários

Isokon . Acabou desenvolvendo uma série de peças, usando o compensado de madeira como

matéria básica, adotando uma combinação de compensado recortado (cut-out plywood) para

as superfícies estruturais e compensado moldado (molded plywood) para assentos e

espaldares.

Em países como França e Itália, o compensado foi adotado como material para

confecção de mobiliários orgânicos com o intuito de se desvincular da produção racionalista

predominante no país, esta comprometida com a imagem do Estado Fascista . Era uma forma

de expressão que buscava novos valores estéticos através de uma combinação com outros

materiais, como tecidos e espumas, na tentativa de amenizar as asperezas sociais que

interferiam nos valores estéticos vigentes. O caso do uso da espuma, que era um material

novíssimo, fora notório: induzia uma ideia livre, com suas cores e formas sinuosas, além do

jeito de abrigar - acolhedora, aconchegante, carinhosa e animadora - divergente de algumas

produções que conduziam para uma maneira de sentar quase formal. Na França, Jean Prouvé

desenhou uma série de mobiliários, combinando ferro cromado e compensado; na Itália, Gio

Ponti, Marco Zanuso e Carlos Mollino foram os "designers" responsáveis pela introdução das

formas orgânicas no mobiliário italiano, através da combinação com estufados. Para os países

'" GUIDOT, Raymond. Historie du Design; 1940-1990. Paris: Éditions Hazan, 1994.p.50
42 MOHOLY-NAGY, Lazlo. Vision in motion. Chicago: Paul Theobald, 1947.
43 DROSTE, Magdalena e LUDEWIG, Manfred e Bauhaus Archiv. Marcel Breuer Design. Germany: Tashen, 1994. p.
28
44 MASSEY, Anne. Interior Design of the 20'" Century. London: Thames and Hudson, 1990. p. 153
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reprodução "1000 Chairs"

Cadeira desenvolvida por Marcel Breuer para a
Isokon (Inglaterra) em 1936



Cadeira desenvolvida por Marcel Breuer em 1936 (Isokon)

reprodução "1000 Chairs"
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Ambiente com móveis desenvolvidos por
Marcel Breuerem 1936 (Heal's)



reprodução "Vision in Motion"

Cadeira desenvolvida por alunos no
Instituto de Design de Chicago (1940)

reprodução "Vision in Motion"

Molde desenvolvido por Lazlo Moholy-Nagy no
Instituto de Design de Chicago (1947)



escandinavos, cujo "designer" mais expoente era Alvar Alto, o material dera ao mobiliário o

caráter regionalista característico de uma sociedade que tem forte laços com a madeira.

Nesses casos, não há como desvincular o uso dos materiais e a consequente forma com

a situação política-cultural. Na França, o paradoxo do apoio velado à ocupação alemã durante

a Segunda Guerra Mundial, o que explica as combinações de Jean Prouvé entre as estruturas

em ferro cromado (típico da produção alemã) e os assentos com estofados em veludos. Na

Itália, a luta contra o racionalismo-fascista de Mussolini, através das formas orgânicas e

estufados. E nos países escandinavos, a luta contra a ocupação entendida no universo da

criação por meio de um desenho totalmente orgânico e diferenciado da linha racionalista

alemã.

A transformações das novas tecnologias e suas decorrentes formas sobre os conceitos

de moradias e locais de trabalho, como o uso de compensado de madeira na indústria

moveleira, se manifestaram no concurso "Organic Design in Home Fumishings", promovido

pelo "The Museum of Modern Art - New York" em 1940, Concebido para divulgar as novas

linhas estéticas do mobiliário residencial, o concurso obteve um número expressivo de

participantes, apesar da guerra. Além de contar com a participação de 17 estados americanos,

foram inscritos outros cinco países, entre eles um representante do Brasil: o arquiteto austríaco

Bernard Rudofsky (1905-1988). A proposta do concurso era promover um novo conceito - o

desenhar orgânico e seus espaços - e sua sugerida relação entre o material e sua natureza

estética. No entanto, Aracy Amaral avisou que tal empreendimento cultural também tivera outro

caráter:

"Vivia-se, então, em plena 2 Guerra Mundial; por parte dos Estados Unidos, a

Política de Boa Vizinhança na área cultural, que deveria favorecer o estímulo às

atividades artísticas, o bom entendimento político necessário a um quadro

harmonioso de cooperação na época da conflagração.

Charles Eames e Eero Saarien, vencedores do concurso, delinearam uma nova vertente

da produção de mobiliários com o aperfeiçoamento da técnica de moldar o compensado de

madeira "em mais de uma dimensão, ao invés de uma direção"46. Anos depois, Charles e Ray

Eames (parceira e esposa) projetaram uma série de talas para uso médico em campos de

batalha, que lhes garantiram conhecimentos técnicos suficientes para a industrialização de

objetos feitos com compensados moldados. Em 1946, em uma exposição realizada pelo Museu

de Arte Moderna de New York especialmente para Charles Eames, "New Furniture Designed

by Charles Eames", foi apresentada a cadeira DCM, realizada em conjunto com Ray e sua

"AMARAL, Aracy. Arte e meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer. São Paulo: Nobel, 1983.p.102
46 KIRKHAM, Pat. Op.cit. p. 207
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reprodução "1000 Chairs"

Capa do catálogo do concurso
"Organic Design in Home Furnishings" do

Museu de Arte Moderna de Nova York (1940)



reprodução "Chairs"

Poltrona desenvolvida por Alexey Brodovitch (anos 40)



reprodução "Charles and Ray Eames: designers ofthe twentieth century"

Cadeira DCM de Charles Eames e equipe (1946)



equipe. Constituída de peças isoladas para assento e encosto, e estruturada sobre uma

armação de ferro cromado, a cadeira e sua simpática dinâmica, visual decorrente de suas

formas amebóides, concretizou a possível harmonização entre os benefícios estéticos da

tecnologia e a contribuição das Artes para a indústria em um móvel popular:

"Foi uma tentativa de fazer com que o assento de cadeira parecesse flutuar no ar

(embora os elementos rombodiais de flutuação, presos um ao outro por tiras de

metais, referenciassem mais a mobília e a pintura de Joan Miró, Alexander Calder

e Hans Hofmann).

O sucesso do material junto ao setor moveleiro logo atingiu outros setores da indústria

voltada para o consumo em massa, como o mercado da construção civil, época em que foram

desenvolvidos vários produtos usando o compensado: estruturas, divisórias, coberturas e

pisos. Conceitos de edificações pré-fabricadas foram amplamente difundidos, e projetos para

residências, inteiramente projetadas com o compensado, eram vendidas por correspondência

postal, através de anúncios nas principais revistas de arquitetura da década de 50. Visto como

"exciting material no Estados Unidos"48 em função de alguns eventos promocionais, o

compensado de madeira atraiu a atenção de arquitetos como Richard Neutra, que "fez o uso

sistemático e bem sucedido do "plywood" e foi um dos primeiros a usá-los como revestimento

exterior , além de ter desenvolvido mobiliários e projetos integrados com a sua concepção

arquitetônica denominada Arquitetura Social.

No Brasil, apesar da contribuição e difusão do compensado de madeira moldado pela

CIMO, credita-se a Gregori Warchavchik o mérito de ter sido o arquiteto pioneiro na confecção

de móveis com o material na década de 30. Já na década de 40, Oswald Arthur Bratke foi o

responsável pela retomada do uso do material para projetos de mobiliários, quando desenhou

uma cadeira constituída somente por quatro peças. Vilanova Artigas também chegou a projetar

alguns móveis50, mas coube a Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti, com o apoio de Pietro Bardi, a

responsabilidade pelas primeiras empresas para a fabricação e comercialização de móveis

"modernos" em compensado de madeira: o Studio de Arte Palma e a Fábrica de Móveis Pau

Brasil Ltda, em 1948.

47 KIRKHAM, Pat. idem. p. 223
'" SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: Pró Editores, 1997. p. 32.
4S TODTMANN, Gerth. Arquitetura social em países de clima tropical. São Paulo: Tipografia Edanne, 1948. p. 18.
Introdução de Gregori Warchavchik.
50 Entre eles, uma poltrona de autoria de Richard Neutra bastante difundida e copiada por vários arquitetos, como
Oscar Niemeyer e o próprio Zanine Caldas.
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"Nós fizemos a primeira tentativa de produção manufatureira, não bem industrial,

de móveis de madeira compensada cortada em pé, não dobrada como Alvar Aalto

fazia, cortada em folhas, e outras tentativas com materiais brasileiros. ... No fim de

1948 nós fechamos as oficinas, mas foi um trabalho muito bom: foram os

primeiros móveis modernos desenhados no Brasil".

• Anos depois, Lina Bo Bardi concebeu, para um concurso internacional, uma linha de

móveis estruturados em uma única peça, em forma de bumerangue que, combinadas entre si,

acarretavam uma diagramação de corte sobre a chapa de compensado quase sem perdas.

Apesar do desconhecimento da técnica a ser utilizada para o corte - prensa com faca ou serra

mecânica - o fato é que tal posicionamento demonstra o acúmulo de informações e

experiências sobre o desenhar no compensado, refletido tanto na credibilidade dada ao

material quanto na preocupação em fazer uso de um desenho que potencializava as

capacidades elásticas do material sem ocasionar desperdício. Entre os motivos que a levaram

a escolher o compensado de madeira estão:

"1. sua resistência; 2. a grande variedade de formas que se podem obter com este

sistema; 3. o sistema construtivo simples e claro; 4. a economia, pois o

compensado lixado e encerado é muito agradável à vista e pode ser encostado,

sem grande diferença de cor, às madeiras claras e muito apreciadas (na Europa

por exemplo o ácer)".

De fato, pode-se afirmar que os primeiros móveis modernos nacionais54 manufaturados

com compensado recortado foram os desenhados por Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti, assim

como a pioneira na produção com compensado moldado foi a CIMO de Santa Catarina, 'sso

não impede que sejam classificadas como tentativas de estrangeiros instalados no Brasil,

atentos em viabilizar produções contemporâneas, espelhando-se nos desenhos dos centros

europeus. A aparente agressividade de tal opinião deve ser desfeita quando se analisa a

história do mobiliário brasileiro, que é a história de uma cultura que sempre esteve atenta ao

alinhamento das tendências estrangeiras. Traziam-se as peças, e num esforço em traduzir a

tecnologia (e aí a sorte do Brasil em possuir uma farta tipologia de madeiras de qualidade),

adaptavam técnicas, objetivando a reprodutibilidade e a consequente difusão no mercado local.

Nos pioneiros casos do uso do compensado, a diferença entre o desenho de referência

estrangeira e a matriz local se observa nos esforços em pautar com maior intensidade o projeto

com formas nacionais próprias. O compensado de madeira, e o próprio espírito de

modernização que se manifestava no período, contribuiu para que ocorressem algumas

MENEZES, Aureliano. A situação do móvel no Brasil: do projeto à implantação industrial (anos 40 aos dias
atuais). São Paulo: FAU-USP, 1977. p. 10
52 Hoje já existem tornos eletrônicos que realizam esse tipo de operação com "laser" ou jatos d'água com grande
pressão, garantindo apurada precisão no corte.
53 BARDI, Una Bo. Artezanato Industrial? In Habitat, São Paulo (46): 35, jan-fev 1958.

Conforme consta em bibliografias especializadas, o que não significa que outras experiências talvez tenham
ocorrido.
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reprodução "A experiência: Móveis Cimo S/A"

Poltrona 1001 produzida pela CIMO S/A (1921/1936)



tentativas mais desprendidas em relação às referências estrangeiras. Esse esforço em buscar

um desenho nacional, mesmo passando em alguns casos pelas mãos dos imigrantes

estrangeiros, aconteceu em decorrência das qualidades projetuais que o compensado induzia,

primeiro porque era um material com um custo acessível, e depois, por ser de extrema

versatilidade tanto no uso de técnica como formal.

A combinação dessas qualidades conduziu o compensado a uma posição de destaque,

resultando na ideia de que era um produto contemporâneo, um dos ícones do espírito da

época. Espírito que se firmava em um ideal no qual as conquistas tecnológicas, ou mesmo os

aperfeiçoamentos industriais como no caso do compensado, eram concatenadas com as novas

orientações sociais e culturais que eclodiram no período entre as duas guerras mundiais.

Essas referências estavam ligadas no imaginário popular, através de uma série de

combinações entre o compensado e fatos inovadores que surgiam.

Entre as referências desencadeadas no imaginário nacional, estava a conexão com a

novíssima arquitetura oficial, que resplandecia por meio do Estado Novo - processo de

modernização do Estado por Getúlio Vargas - que através de escolas, instituições e

departamentos, instalaram a nova ordem dos espaços e sua relação com os usuários.

Contribuíram também a instalação de novas indústrias, influenciando o ideal de mecanização

dos espaços, além da ocupação de pequenos objetos na casa, confeccionados com chapas

metálicas finas e flexíveis, a exemplo do compensado. Assim, a ideia de vanguarda se

materializava por meio de formas regulares simples, volumes com planos extensos, texturas

visíveis de materiais, planos de luzes e, com destaque, a ausência de adornos.

A noção de espaço também se renovava, móveis versáteis e funcionais eram

requisitados em decorrência da nova arquitetura, que implementava espaços menores com

usos mais objetivos, bem como por objetos e utensílios que pontuavam a presença da

industrialização e acompanhavam a transformação das moradias e locais de trabalho. S'n havia

então um material que concretizava esse espirito, era o compensado de madeira que mais

soluções apresentava, frente aos novos desafios decorrentes da industrialização e a

predisposição popular em melhorar sua qualidade de vida.

Apesar da dificuldade de se manufaturar de forma industrial no período, já que não havia

tecnologias adequadas como as grandes prensas, o compensado possuía qualidades inerentes

aos qualificados produtos industriais, como a leveza, brilho, espessura fina, superfície plana e

flexibilidade. Tais características iluminaram ideias inovadoras sobre o fazer desenho de

móveis, conduzindo a várias revoluções culturais no âmbito do espaço cultural e social, que

levam o compensado de madeira para o rol dos materiais de destaque no universo do

mobiliário moderno até os dias de hoje.
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Constituição da sociedade e história da Móveis Artísticos Z (1948-1961)

Decompor a trajetória do mobiliário moderno no Brasil e o desfecho de cada experiência

moveleira nos anos 50 é descobrir o fascínio e a euforia provocados pela coleção de objetos

despejados pela iminente industrialização naquela época. Também é descobrir a abstração dos

desenhos de mobiliários em busca de um legitimo "design" nacional, e o esforço em manter-se

atualizado frente às limitações que a industrialização brasileira impunha na época.

Nesse cenário brasileiro que se formava, a Móveis Artísticos Z (1948-1961) é citada

como uma das pioneiras na "produção em série do móvel moderno, deixando o estágio do

artesanato do móvel único e modelos exclusivos"55, e por oferecer uma vasta coleção de

objetos de diferentes tipologias e versões.

As informações seguras sobre o início da empresa são que Sebastião Henrique da

Cunha Pontes (1911-1978), Paulo Mello (1922-1982) e José Zanine Caldas 0919) "fôramos

diretores-proprietários e ainda pelo sr. Hellmuth P. Schicker, que foi o diretor-gerente"56,

responsáveis pelo empreendimento Zanine, Pontes & Cia.Ltda, ou mais conhecida como

Móveis Artísticos Z, formada em dezembro de 1948, na cidade de São José dos Campos.

Instalada em um galpão de alvenaria, construído inicialmente para uma fábrica de cerâmicas57,

a Móveis Artísticos Z nada mais era do que uma marcenaria de médio porte. Em pouco mais

de dois anos de funcionamento, a empresa ampliou as instalações do próprio galpão em uma

área de 30.000 m2, contando com a expressiva quantidade de aproximadamente 90

funcionários.

São desconhecidos os motivos que conduziram os precursores a se envolverem em um

projeto de fabricar móveis, e isso, como será apresentado posteriormente, desperta

curiosidade, pois nenhum dos três sócios possuía experiências industriais. Também nem

sequer havia indústrias na região que produzissem móveis, o que poderia ser referência para

um investimento e contratação de mão-de-obra ociosa. Talvez pela euforis causada pelo forte

processo de industrialização com que São José dos Campos se defrontava no período, como a

construção das fábricas General Motors (1949) e Johnson & Johnson (1950) e a instalação do

Centro Técnico de Aeronáutica (1947), passando pela inauguração da Rodovia Presidente

Dutra (1950), ou ainda, por perceberem que não havia uma indústria de móveis na região para

atender à demanda local.

No grupo dos sócios, o único que possuía afinidades com móveis, mesmo que

indiretamente, era Zanine Caldas, o que leva a crer que seja ele o responsável por motivar os

outros a empreenderem o negócio. E, com um pouco mais de atenção, pode-se supor que

alguns interesses devem ter direcionado o pensamento de Zanine Caldas para esse cenário

que se formava: explorar sua especialidade profissional como maquetista para aventar no

55 SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. Móvel Moderno no Brasil. São Paulo: Studio Nobel / FAPESP / Editora da
Universidade de São Paulo, 1995. p.103.

SIMÕES, Edward. Álbum de São José dos Campos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1 951. p. 103.
57 Conforme depoimento prestado ao autor por Sérgio Weiss em 15.03.2000 (São José dos Campos).
58 SIMÕES, Edward. idem p. 103.
59 Uma das características sempre lembradas por depoentes foi a peculiare presença de esposas dos professores
estrangeiros do ITA-CTA, que apareciam na cidade com calças jeans.
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mercado de móveis - atender à demanda de móveis modernos - e no universo industrial - a

noção de reprodução em substituição aos conhecidos processos artesanais. A escolha do

nome artístico, estigmatizado com a letra Z, o desenho da logomarca e a adoção do

compensado de madeira sustentam a evidência de que Zanine Caldas foi o principal

responsável pelo idealização do projeto.

No ano de 1948, Zanine Caldas já estava engajado no meio profissional arquitetônico

como um especialista em maquetes havia pelo menos sete anos, tendo desenvolvido projetos

para os mais importantes escritórios de arquitetura, entre eles o de Oswaldo Arthur Bratke,

Rino Levi, Alcides Rocha Miranda, Oscar Niemeyer entre outros. Entre as diversas maquetes

realizadas, constam projetos dos mais variados assuntos e alguns de repercussão nacional,

tais como o Aeroporto Santos Dumont e Ministério da Aeronáutica, vagões para a Estrada de

Ferro Central do Brasil, Cia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, Base Aérea de Manaus,

Levantamento Topográfico de Pampulha (Belo Horizonte), Copacabana Palace Hotel, late

Clube do Rio de Janeiro, Palácio da Justiça do Distrito Federal, Residência Otávio Guinle em

Teresópolis, Cidade de Caxambu (Minas Gerais), Ministério da Educação, Ginásio de

Cataguazes, Teatro Municipal de Belo Horizonte, Parque dos Afonsos, Sede do Jockey Clube

do Rio de Janeiro, Hospital do Câncer e Maternidade São Paulo ambos em São Paulo,

Sanatório "Curicica" em Jacarepaguá, e Hotel Manaus em Manaus60, Residência Oliva Gomes

e Centro Técnico Aeroespacial, estes dois últimos em São José dos Campos. Antes de

confeccionar maquetes, Zanine Caldas trabalhou como "desenhista de publicidade e de

arquitetura"61, o que induz uma ideia de domínio apurado sobre a arte de desenhar, uma vez

que os padrões da linguagem publicitária dos materiais impressos do período estavam

vinculados à capacidade comunicativa dos desenhos feitos a mão, já que o recurso fo;'^ráfico

ainda não desfrutava de tecnologia adequada de impressão, além de ser reduzida a oferta de

tipologias para a composição das mensagens publicitárias.

Até o início da década de 40, a técnica de se fazer maquetes brasileiras era atrelada ao

uso de gessos e outros materiais maleáveis que condicionavam o resultado final ao volume

geral da obra a ser construída, não oferecendo detalhes mais apurados ou diferenciações de

texturas. Como se fosse uma maquete "escultura!". Nos dias de hoje, há uma opinião comum

no meio arquitetônico: a contribuição de Zanine Caldas para o aperfeiçoamento da arte de

fazer maquetes, desde quando iniciou suas atividades como maquetista no Rio de Janeiro em

1941.

Com o trabalho de Zanine Caldas, as maquetes evoluíram formalmente nos seus

aspectos construtivos, e em pouco tempo, o maquetista conquistou a credibilidade de diversos

arquitetos em função dos resultados alcançados pelo seu trabalho. Um dos feitos citados foi a

versatilidade no uso de diferentes materiais na composição da maquete, como a utilização de

madeira-bálsamo, a simulação do papelão ondulado como telhas de fibrocimento, além do

SANTOS, M.Cecília L. - Tradição e Modernidade no Móvel Brasileiro: Visões da Utopia na obra de Carrera,
Tenreiro, Zanine e Sérgio Rodrigues. São Paulo: Dissertação de doutorado apresentado na Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 1993.
61 idem. p. 103.
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cuidado em desenhar sobre filmes transparentes representando as esquadrias de vidro. Essas

sutilezas no fazer maquetes transformaram o valor que a mesma representava para os

arquitetos, elevando-a à uma condição de instrumento fiel de interpretação e investigação do

projeto a ser realizado, condicionando seus clientes a avaliarem a sua ideia e, em alguns

casos, induzindo-os a alterarem as características concebidas, dada a fidelidade que ele

alcançava63. Essa contribuição de Zanine Caldas o posicionou como "introdutor da maquete

moderna no Brasil .

O sucesso junto aos mais renomados arquitetos do período fez com que Zanine Caldas

acompanhasse de perto as discussões que afloravam sobre o repertório formal do período.

Entre outros embates sobre o amadurecimento do ideário da Arquitetura Moderna, um

enfrentava a crise provocada por paradigmas desencadeados pela explosão imobiliária que

ocorria nas grandes metrópoles, e que passava pela discussão sobre a forma de pensar o

espaço habitável das novas casas e apartamentos. E a discussão sobre o "habitat" já era um

debate sobre a natureza que envolve o homem e seus espaços, suas atividades e seus

objetos, entre eles o mobiliário. E "para quem estuda a casa, o desenho do mobiliário e a

organização dos ambientes se apresentam como extensão do mesmo tema"65. Era também um

momento de troca: apresentavam-se desenhos, objetos e publicações, entre as quais várias

revistas e livros estrangeiros que circulavam nas faculdades e escritórios de arquitetura.

Já a aproximação de Zanine Caldas com o compensado de madeira deve ter ocorrido

em decorrência de suas investigações e curiosidades, característica de um profissional

empolgado e empenhado em oferecer novidades e qualidade de semço aos seus clientes.

"Antes se usava fazer maquete em gesso, e aprimorei com a madeira e aí surgiu a

ideia de desenhar móvel popular, pois percebi que com essa matéria-prima

[compensado de madeira] dava para fazer um móvel bem mais barato e bastante

resistente.

O encontro dessas novas vertentes em sua vida - a ideia de fabricar móveis e utilizar

compensado de madeira - surgiu em São José dos Campos, e não se sabe qual o verdadeiro

motivo que levou Zanine Caldas à cidade em 1947. A primeira, defendida veemente pela

família, ocorreu pela necessidade de se fazer a maquete do Estádio do Maracanã, fato que

realmente aconteceu. Em busca de um lugar adequado para confeccionar maquetes fora de

São Paulo, Zanine Caldas aportou na cidade para trabalhar na marcenaria do depósito Brasil

de Ignácio Trünkl .

Conforme depoimento prestado ao autor por Eduardo Carona, em 27.01.2000 (São Paulo), Zanine Caldas "era
considerado um santo" pela qualidade das maquetes que apresentava.

Conta-se em alguns casos que o próprio Zanine Caldas sugeria e interferia no projeto.
Conforme depoimento prestado ao autor por Carlos Lemos, em 19.01.2000 (São Paulo).

64

65 ACAYABA, Marlene M. Branco & Preto, pp. 05
LEON, Ethel. Zanine: o mago da madeira, in Design & Interiores. São Paulo: Pró Editores, (14): 138, 1989.
Conforme depoimento prestado ao autor pela ex-esposa de Zanine Caldas, sra. Zilda Aparecida Simões, e por José

Zanine Caldas Filho em 11.9.1999 (São José dos Campos). De acordo com o depoimento, Oswaldo Bratke indicou
Francisco Trünkl, pai de Ignácio, proprietário do Depósito Brasil no Butantã, em São Paulo, e conhecido construtor de
estruturas de madeiras prensadas.
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A segunda causa, defendida por amigos68 e conhecidos, foi em decorrência da

necessidade de tratamento contra a tuberculose, cuja doença já atingia Zanine Caldas, pois

São José dos Campos era uma estância climática, a exemplo de Campos do Jordão, e possuía

diversos sanatórios e pensões especializados na cura da doença.

A hipótese, que parece ser a mais provável, foi o fato de Zanine Caldas se ver obrigado

a aliar o trabalho de maquetaria com o tratamento contra a tuberculose . Essa situação

conflitante deve ter conduzido Zanine Caldas a articular com o cliente70 e amigo Oswaldo

Bratke, conhecido arquiteto-construtor na cidade de São Paulo , a procura de alguma

marcenaria que estivesse em lugar adequado, não muito longe de São Paulo, tanto para cuidar

de sua saúde como para manter contato com seus clientes da capital.

As histórias falam que Zanine Caldas não encontrou dificuldades em se adaptar à cidade

e se envolver com a comunidade. Realmente, não deve ter visto problemas em se envolver

com a comunidade joseense, aí incluídos os membros da elite, formada em sua maioria por

políticos, comerciantes e pequenos empresários. Mesmo porque, a elite joseense não era

aquela encontrada em outros centros, esmerada e elegante, mas um grupo de famílias, entre

elas vários imigrantes, que começavam a dar uma nova feição à cidade, sem abandonar os

ideais provincianos que sempre reinaram nestas terras. Essa situação se resumia em uma elite

sem muito recurso financeiro72, sem expressão cultural, mas ávida por novidades.

O ambiente social estava aberto73 e, em pouco tempo de estada, o "jovem" Zanine

Caldas era visto como uma pessoa participante da comunidade, mesmo tendo ideias

revolucionárias e comunistas , sem aquele radicalismo típico (aspereza política) de seus

simpatizantes no período, qualidades admiradas por moradores locais. Com a reputação de um

moço simpático, o "extrovertido" Zanine Caldas fez vários amigos na cidade, que na época

tinha pouco mais de 30.000 habitantes. Chegou a participar de um grupo de pessoas que

estavam envolvidas na fundação do Tênis Clube de São José dos Campos, uma iniciativa de

promover um espaço privado para atividades sociais e esportivas, algo que ainda não existia

na cidade. Foi através da criação do clube que Zanine Caldas projetou o Salão de Baile, uma

de suas primeiras obras construídas na cidade75.

É provável que foi em um desses encontros sociais que Zanine Caldas deve ter

conhecido seus futuros sócios. Uma dessas situações pode ter ocorrido com Sebastião Pontes

(1911 /Amparo, São Paulo- 1978/São José dos Campos), eminente advogado e empresário

68 Conforme depoimento prestado ao autor por Moisés Pekelman, em 10.05.2000 (São Paulo).
Algumas críticas sobre a incoerência de se trabalhar em uma marcenaria e cuidar de uma tuberculose não carecem

de total fundamento pois no caso de Zanine Caldas ela pode ter dirigido a produção das peças na marcenaria e ter
trabalho em uma sala apropriada, já que as maquetes não podiam receber poeira.
70 SEGAWA, Hugo. Oswald Arthur Bratke. São Paulo: ProEditores, 1997. p. 43.

Oswaldo Bratke também executou várias obras em Campos do Jordão como o Grande Hotel Cassino; ver SEGAWA,
Hugo. Op.cit. p. 71.

Diferente de Taubaté, a principal cidade do Vale do Paraiba na época, e que na década de 40 "já possuía uma
piscina". Conforme depoimento prestado ao autor por Sérgio Weiss, em 15.03.2000 (São José dos Campos).

Isso quer dizer que a cidade recebia bem seus novos moradores, já que a maioria da população era constituída por
pessoas recém-chegadas.

Tal destino seria mudado anos depois: quando foi instaurado o Golpe Militar de 1964, Zanine Caldas decidiu partir
para a África e Ásia.

Vale citar como um fato cõmico, mas que mostra claramente seu envolvimento com a comunidade, o fato de Zanine

Caldas ter incentivado à destruição de um painel cerâmico construído no próprio salão do clube, ilustrando uma
promessa nâo-cumprida de apoio à construção de uma piscina no clube por parte do governador Adhemar de Barras.
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da construção civil, que chegou a ser presidente da Câmara Municipal joseense e era um dos

membros do Conselho de Fundação do Tênis Clube. Pontes estabeleceu-se em São José dos

Campos no ano de 1934, para também tratar de tuberculose e conseguiu, em pouco tempo,

reunir capital, exercendo a advogada , um dos poucos profissionais da área instalados na

cidade. Também dedicou-se ao setor imobiliário, principalmente com construção e venda de

casas, além de loteamentos residenciais, como foi o caso do Parque Industrial na região

sudoeste do município. O fato de investir em diferentes áreas demonstra o quão consciente

estava Sebastião Pontes de que a cidade adentrava em uma fase de crescimento urbano,

como consequência da industrialização, e que tais investimentos teriam retorno garantido, o

que - de fato - proporcionou-lhe uma modesta fortuna ao longo de sua vida.

Pontes se tornaria o sócio responsável pela área comercial, o braço forte da fábrica,

tendo em vista sua capacidade empresarial de executar projetos. Investidor, achava que a

produção de móveis era como qualquer outro negócio: deveria gerar lucros.

Outro que fazia parte do Conselho era o paulista Paulo Mello (1922 / Penápolis, São

Paulo - 1982 / São José dos Campos), colega de Sebastião Pontes em negócios imobiliários e

considerado o "terceiro sócio". Foi o responsável pelas áreas administrativa e financeira da

empresa. Discreto e "contido"78, formou-se em contabilidade na cidade de São Paulo e fixou

residência em São José dos Campos (1946) para também tratar da tuberculose que o afligia.

Outra característica que os ligava, além do tratamento anti tuberculose, era o gosto pelo

convívio social, participando de atividades da comunidade, de eventos culturais e de

envolvimento com grupos de pessoas que estavam definindo os rumos da cidade. Isso

evidencia que os relacionamentos pessoais se confundiam com os relacionamentos

comerciais, uma vez que eram profissionais liberais; que o sucesso de seus negócios •-stava

diretamente relacionado com os contatos que estabeleciam com terceiros, principalmente os de

posses, como era o caso de pessoas que participavam da construção de um clube. Assim,

abriam-se novos campos de trabalho e de negócios, como a venda de residências ou até

mesmo a execução de projetos residenciais79. Uma consequência inevitável desses encontros

eram os contatos com a realidade cultural dessa classe social que se formava no período - a

classe média - levando-os a acreditar que a fabricação de móveis modernos teria boa

aceitação no mercado. Como eram frequentadores de bailes, festas e reuniões do clube , a

primeira conversa sobre a ideia de montar a fábrica talvez tenha acontecido durante algum

encontro social, embalado por um alegre concerto musical.

Uma pergunta que se faz presente: quais os motivos levaram Sebastião Pontes e Paulo

Mello a apostar, com Zanine Caldas, no sucesso de uma fábrica de móveis em São José dos

Campos, já que tudo indicava, foram os dois que entraram com o maior valor de capital?

Provavelmente a confiança depositada nele, pessoa que se articulava em qualquer ambiente,

Foi presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos entre 1953 e 1959.
Formado no Colégio São Francisco, conforme depoimento prestado ao autor por Sebastião Pontes Filho em

18.05.2000 (São José dos Campos).
78 Conforme depoimento prestado ao autor por Paulo Mello Filho, em 02.06.2000 (São José dos Campos).
78 Existem várias residências creditadas a Zanine Caldas, porém sem documentação comprobatória.
80 Conforme depoimento prestado ao autor por Sebastião Pontes, em 18.05.2000 (São José dos Campos), também
tinham o hábito de jantar juntos.
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em sua habilidade em fazer maquetes e, acima de tudo, a ideia de que Zanine acompanhava

as vanguardas artísticas que ocorriam pelo mundo, pois circulava entre os principais arquitetos

do período.81

Já durante o ano de 1950, em plena atividade da fábrica, Zanine Caldas mudou-se para

São Paulo com a nova família para tentar "montar uma [outra] fábrica, porém foi muito curta e

era no bairro do Limão". À Móveis Artísticos Z, Zanine Caldas comparecia "uma vez por mês"

para levar novos desenhos. Depois de sair da casa na Rua Marquês de Itu, no Bairro de

Higienópolis - São Paulo, onde fazia as maquetes, foi morar em um terreno arrendado,

oferecido por Oswaldo Bratke, detrás da casa do próprio arquiteto, onde viveu por cinco anos.

Nesse local, que era um estábulo, montou o escritório de decoração e projetos paisagísticos,

além de executar pequenos ornamentas florais com folhas secas e vasos cerâmicos , eram

vendidos em uma loja na Rua Augusta e depois transferida para a Rua Paulista na cidade de

São Paulo, com o inusitado nome de "Zanini' .

Entre 1952 e 1953, Zanine Caldas mudou o rumo de sua vida pessoal e acabou se

desentendendo com os sócios que, segundo ele, "estavam ganhando muito dinheiro e era só o

que interessava"85. Isso o que levou a romper a sociedade, "pegar os desenhos não

executados e destruir todos . A empresa continuou suas atividades, mantendo o nome

fictício, mas adotando o novo nome jurídico de Pontes S.A., investindo em publicidade através

de revistas da época como Cruzeiro, Casa & Jardim e Seleções Reader's Digest.

A empresa contava, no mesmo ano, com uma rede de 81 pontos de vendas, entre

pequenas lojas e grandes magazines espalhados por 49 cidades brasileiras87, além de

participar de feiras e eventos, com catálogos e pequenas maquetes, como a exposição do IV

Centenário da cidade de São Paulo em 1954 .

Com a saída de Zanine Caldas, a concepção artística da Móveis Artísticos Z ficou por

responsabilidade de Helmuth Pasch Schicker (1915-1977), imigrante proveniente da cidade de

Sttutgart - Alemanha, que chegou ao Brasil em 1921 . Quando Zanine Caldas ainda era sócio,

Hellmuth Schickerjá era responsável, na empresa, pela parte técnica da produção. Em função

da condição de saúde dos pais, que eram "eram cardíacos e precisavam de descanso ,

H.Schicker se estabeleceu na cidade com a esposa em 1942, onde compraram uma chácara

logo na entrada da cidade. Após um investimento fracassado do pai Gotthilf Schicker em uma

fábrica de brinquedos chamada Marcônia, em que assumiu os compromissos financeiros, pois

' Ideia que ganhava força conforme suas maquetes saiam do deposito de Trünkl diretamente para as publicações.
Conforme depoimento prestado ao autor pela sra. Zilda Aparecida Simões, em 11.9.1999 (São José dos Campos), e

confirmada por telefone pelo sr. José Edmundo Ganzerli em 01.08.2000. Conforme senhor Ganzerli, a loja no centro
chamava-se ProDecorarte. Inicialmente, pensou-se que se tratava da INFA - Indústria de Móveis de Ferro em parceria
com Moisés Pekelman.
83 Arranjos nos quais foram publicados e chegou a ganhar um concurso, conforme depoimento prestado ao autor por
Hans GünterFlieg em 01.12.1999. (São Paulo).

Conforme fotos apresentadas ao autor pelo filho José Zanine Caldas Filho durante depoimento da mãe Sra. Zilda
Aparecida Simões em 11.09.1999 (São José dos Campos).

LEON, Ethel. Zanine, o mago da madeira, in Design & Interiores (14): 137, junho 1989.
861dem.pp. 138.
87 O Cruzeiro (12): 89. dezembro 1953.
" Habitat (18): 79, set-out 1954.

Conforme depoimento prestado ao autor pela sra. Egin Schicker, em 19.05.2000 (São José dos Campos).
Suíço proveniente de Zürich, foi decorador da Casa Alemã na década de 40, que depois foi chamada de Galeria

Paulista na Rua Direita em São Paulo.
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empre existiram os esnobes que pretendem seja, a arte cara, a única arte verdadeira. Não há dúvida de

que uma obra de arte valha muito, mas isto não quer dizer que os artistas devam cobrar tanto dinheiro pêlos seus

trabalhos que êsies se tornem necessariamente inacessíveis à maioria. A arte não deve ser um deleite dos abastados,

mas algo assim como um "património público", ao alcance de todos. É esta precisamente a ideia de Zaninc, o criador

de belíssimos vasos,, cómodos que ilustram esta página. Ele é um homem do povo brasileiro, fazendo arte para o povo



era o avalista, H.Schicker foi indicado por um conhecido de Sebastião Pontes para trabalhar na

Móveis Artísticos Z em 1949; aí sua primeira atividade "foi pegar a vassoura e começou a

varrer" o local de trabalho.

Autodidata de formação, Helmuth Schicker tinha "uma facilidade muito grande para

desenhar sem escalímetro"; possuía uma boa formação artística, em parte pela convivência

com o pai que era um respeitado profissional e pelo interesse por assuntos referentes à arte e

filosofia, o que o levou a trabalhar por um período na livraria alemã Delinée na rua Barão de

Itapetininga, onde foi gerente.

. Ao assumir o lugar deixado por Zanine Caldas, pois já conhecia o processo de criação e

fabricação, além de possuir habilidades artísticas, H. Schicker deu inicio ao processo de

remodulação das formas do desenho, ajustando-os de acordo com os recursos que o

maquinaria da empresa oferecia. Apesar de Zanine Caldas já ter concebido a linha de tal forma

que a produção fosse modulada, para facilitar as operações com os operários pouco

qualificados, H. Schicker preocupou-se em otimizar mais o processo e fazer com que

determinadas peças fossem utilizadas em mais de um mobiliário.

Entre 1955 e 1956, a Móveis Artísticos Z se viu diante de um dilema que viria mudar as

suas estratégias: como sustentar o crescimento sem recursos financeiros. Devido à falta Já

capital para ampliação e compra de matéria-prima em decorrência do aumento das vendas,

Sebastião Pontes convidou os proprietários da Casa Pekelman em São Paulo, Henrique e

Issac Pekelman, que compravam e escoavam boa parte da produção da Móveis Artísticos Z, a

adquirirem ações e a injetarem recursos na empresa. Mesmo com a introdução de capital dos

novos sócios minoritários, "as dificuldades continuaram e eles propuseram um aumento na

participação da sociedade da empresa porque precisavam de mais dinheiro e queriam ampliar

a indústria; precisavam de capital de giro em decorrência da alta venda" . Uma compra maior

de ações, atingindo 50% do total, e um aumento maior de capital injetado, transformaram a

família Pekelman em sócio majoritário, dividida entre os Pekelmans, mais Moisés e Mendel,

filho e genro de Henrique respectivamente. Participando somente em reuniões esporádicas, a

família Pekelman passou a ter uma atuação mais presente, com visitas semanais, após o

aumento de suas ações na sociedade. O restante ficou dividido entre Sebastião Pontes, Paulo

Mello e Helmuth Schicker.

Esse período também foi marcado pelo aumento de investimentos em publicidade,

atingindo "sempre 5% de venda de mobiliário , levando-os a trocarem de agência de

publicidade . O investimento em revistas, como a Seleções Reader's Digest, fez com que os

mobiliários produzidos pela Móveis Artísticos Z atingissem o mercado da América Latina, em

especial México, Venezuela, Chile, Colômbia, Uruguai e Argentina, ocasionando o envio de

Conforme depoimento prestado ao autor pela Sra. Elgin Schicker em 19.05.2000 (São José dos Campos). O sentido
imbutido nessa expressão, relatada pelo próprio Helmuth Schicker foi o compromisso profissional formado ao longo de
seu trabalho e de sua tradição germânica.
92 Conforme depoimento prestado ao autor por Moisés Pekelman, em 10.05.2000 (São Paulo).
93 Conforme depoimento prestado ao autor por Mendel Aronis, em 25.05.2000 (S§o Paulo).

De fato, pode-se constatar que o crédito da publicidade muda ao longo dos anos,passando da agência Fidel para a
agência Lince.
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correspondências de leitores e empresários estrangeiros solicitando a exportação de produtos

para esses países.

A mais significativa mudança, após a entrada dos Pekelmans, foi a contratação de uma

"empresa de racionalização do método produtivo e da estrutura organizacional, [quando] foi

feito também um estudo de rentabilidade da produção' . A Móveis Artísticos Z iniciou suas

atividades com aproximadamente 30 funcionários, e em 1955 já empregava cerca de 300

funcionários; com a reestruturação após a contratação da empresa, houve uma redução para

150 empregados, tornando-se uma "empresa média para os padrões da época98". Tais atitudes

evidenciam a necessidade de a empresa se adaptar aos novos conceitos de produção que

cerceavam o ambiente industrial na virada do século: a lucratividade e a otimização do

processo já eram metas que se incutiam nas mentes empresariais de qualquer setor.

Estava claro para os sócios que o resultado do trabalho da empresa de racionalização

"fugiu um pouco da linha original projetada por Zanine Caldas , mas havia a consciência de

que uma empresa dependia "justamente do lucro para a sua sobrevivência0"". E como se

concluirá nos próximos capítulos, esse fato deve ter sido o principal motivo que levou Zanine

Caldas a discutir e romper com outros sócios, antes mesmo da entrada da família Pekelman. A

qualidade do desenho não era o problema, mas os seus desdobramentos na linha de

produção. Não havia dúvidas sobre a qualidade do desenho de Zanine Caldas, geralmente

tratado como "artista , que tinha uma preocupação maior em "manter o rigor das formas,

enquanto Sebastião Pontes se preocupava mais com a viabilidade económica do negócio . A

questão era: como haveria viabilidade económica em uma empresa que tinha perdas de até

10%? A inflexibilidade de ambos os lados interrompeu a bem sucedida história de um

desenhista autodidata e uma fábrica de móveis, obrigando H.Schicker a seguir com o

desenvolvimento da coleção que, apesar de seus esforços, perdia para a qualidade dos

desenhos de Zanine Caldas.

No início da década de 60, diversas reformas já haviam sido realizadas na planta

industrial, e a fábrica ostentava uma situação financeira favorável. Não "tinham problemas com

financiamento e como faturavam para clientes muito bons, os bancos descontavam tudo". A

Móveis Artísticos Z era uma "fábrica muito respeitada, e não deviam nada" . Naquele ano,

alguns breves contatos com um revendedor americano quase efetivaram um grande negócio

de exportação, e como ainda não havia condições de atender a demanda, um engenheiro de

produção foi contratado para realizar estudos com o objetivo de capacitar a linha de produção.

Porém, na madrugada do dia 25 de janeiro de 1961, as instalações industriais da Móveis

Artísticos Z foram destruídas por um incêndio, causado por um curto-circuito sobre os tonéis de

Conforme depoimento prestado ao autor por Sebastião Henrique da Cunha Pontes Filho, em 1 8.05.2000 (São José
dos Campos).
96 idem.

97 idem.
98 idem.

Para o sr. Mendel Aronis, Zanine Caldas era "puro e autêntico", para o sr. Helmuth Schicker era "extravagante porém
um arande artista".
10°idem.

"" Conforme depoimento prestado ao autor por Mendel Aronis em 25.05.2000 (São Paulo).
102 Idem.
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verniz recém-chegados. Nada sobrou, a não ser os dois caminhões de transporte e a

residência onde funcionava a cooperativa dos funcionários.

"A fábrica foi totalmente destruída, o prédio não tinha segurança, era muito antigo

e sempre foi sendo adaptado, apesar de haver um terreno muito grande na

Rodovia Presidente Dutra; e uma proposta de compra pela Eaton, encerrou a ideia

de retomada do projeto de reconstrução da fábrica .

O seguro, que era muito alto, foi pago em dois meses e possibilitou o ressarcimento

quase total dos funcionários e fornecedores. Sebastião Pontes alegou cansaço com o negócio,

a Família Pekelman continuou mantendo suas atividades em São Paulo, Paulo Mello dedicou-

se aos empreendimentos imobiliários dos quais era sócio e Helmuth Schicker montou a loja e

marcenaria especializada HS Decorações, que funcionou de 1961 (logo após o incêndio) até

1997. A maioria dos funcionários contratados ainda continuaram ou mantiveram ligação com o

setor moveleiro, seja por meio de tapeçaria ou mesmo pequenas reformas. No ano do incêndio,

Zanine Caldas se encontrava em Brasília, ajudando Darcy Ribeiro a implementar a

Universidade de Brasília com o "ensinamento de usar as mãos, levar arquitetos a serem

capazes de usá-ias" .

A empresa, que funcionou pouco mais de doze anos, chegou a desenvolver e produzir

mais de uma centena de tipos de mobiliários, entre poltronas, mesas de centro, mesa de jantar,

bar residencial, escrivaninha de escritório, armário para quartos, sofás, mesas de estudo,

vários tipos de cadeiras entre outros, e além de várias peças exclusivas.

A peculiaridade da história da Móveis Artísticos Z remonta aos esforços de pioneiros

que, contagiados pela euforia dos período pós-guerra até fins da década de 50, acreditaram na

industrialização como meio de transformação da vida, acreditando na sobrsvida dos objetos e a

consequente mecanização do espaço residencial. Um período fértil para a indústria de

utensílios do lar, que após a Segunda Guerra Mundial receberam vantajosos incentivos para a

instalação de fábricas no país, despejando uma inifinidade de objetos nos lares brasileiros,

como geladeiras, ventiladores, fogões, televisões etc.

Não deixa de ser também uma história recorrente na trajetória do mobiliário moderno

brasileiro, cujo antagonismo se baseia na seguinte situação: lançamento pioneiro de uma

coleção de móveis e o posterior desgaste e desinteresse dos produtores. A originalidade do

desenho e a tecnologia inovadora não fizeram frente ao discurso do mercado ao longo dos

anos, diferente dos grandes centros produtores, que perseguem a vivacidade plástica e

tecnologia pioneira como pilares de renovação do desenho, resultando na própria sobrevida

das empresas. A história da Móveis Artísticos Z segue a trilha dos casos de empreendimentos

que se iniciaram nas mãos de inovadores esforçados, no entanto, ao passarem para homens

de negócios, que sem as afinidades devidas, não sustentam o discurso estético de seus

104 SILVA, Suely Ferreira. Zanine: fazer e sentir. Rio de Janeiro: Agir, 1991. s/p.
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O embate entre a técnica de recorte do compensado e a modulação do método

construtivo na linha industrial: a presença do trabalho manual

Entre as várias perguntas feitas aos entrevistados que vivenciaram o período da Móveis

Artísticos Z, uma indagava sobre a sua definição. A maioria das respostas girava em torno de

um conceito: foi uma fábrica dos anos 50, de móveis modernos, que utilizava compensado de

madeira. De fato, essa constatação é o resultado da combinação do longo período de

investimentos em publicidade e a peculiar técnica de recorte do compensado, o que acabou

valorizando em muito o principal material utilizado. Isso fez com que, por desconhecimento de

alguns, ainda seja citada como a pioneira no uso do compensado na fabricação de móveis no

Brasil, apesar das experiências anteriores da CIMO, Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti, entre

outros casos.

A atração causada pelo compensado por meio do uso da técnica de recorte se deu, em

parte, pelo incentivo e apoio direto que Zanine Caldas recebeu dos fabricantes nacionais,

ávidos em difundir o material pelo país. Nos depoimentos recolhidos, vários entrevistados

comentaram que os compensados de madeira já eram "muito bons" e, em geral, se

destacavam os que eram produzidos pela indústria Madeirit de propriedade de Rubens de

Melo. Localizado em São Paulo, o empresário é lembrado como o industrial que mais

incentivou Zanine Caldas a produzir mobiliários com esse material. Apesar do produto ter

surgido comercialmente no Brasil em meados da década de 40, vários modelos e espessuras

já estavam disponíveis no mercado no início da década de 50, sendo que as medidas mais

adotadas pela Móveis Artísticos Z foram as chapas de 1 polegada e 20 milímetros .

"No começo da década de 40 entrei em contato com o l PT, o Instituto de Pesquisas

Tecnológicas do Estado de São Paulo. Eu ia lá para ver se eles conseguiam uma

madeira mais fina para eu aprimorar as maquetes. O diretor do l PT era o Rubens de

Melo, que simpatizou muito comigo. Eu era jovem e fazia um trabalho que eles

respeitavam. Então me ajudaram, fizeram experiências, chegaram a desenvolver um

laminado de 1/2 mm de espessura. A cola, craquelite, era como um papel, utilizado

na indústria aeronáutica, nos aviões Paulistinha. Antes se usava fazer maquete em

gesso, e aprimorei com a madeira e aí surgiu a ideia de desenhar móvel popular,

pois percebi que com essa matéria-prima [compensado de madeira] dava para fazer

um móvel bem mais barato e bastante resistente.

Como havia a ideia de industrializar a fabricação desses móveis, Zanine Caldas deve ter

se deparado que somente a vontade de produzir objetos baratos e resistentes, como os que já

estavam sendo feitos no exterior, não justificariam a adoção do compensado de madeira.

105 Verificado na exposição de Zanine Caldas durante a IV Bienal Internacional de Arquitetura - São Paulo (1999/2000).
106 LEON, Ethel. Zanine: o mago da madeira, in Design & Interiores. São Paulo: Pró Editores, (14): 138, 1989. Na
verdade, Rubens de Melo fora proprietário da empresa Madeirit que produzia compensado de madeiras, conforme
correspondência eletrônica respondida por seu neto (dezembro de 1999) e pesquisa do autor que verificou que o
empresário não trabalhou no IPT.
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Trabalhar com o compensado de madeira foi uma escolha decidida pela experiência adquirida

na confecção de maquetes, como ele próprio afirmou, através do conhecimento de técnicas de

recortes sobre o material. Isso fez com que a linha industrial fosse concebida tendo como base

o conhecimento das características do material e a técnica análoga, precedentes necessários

para o sucesso inicial da fábrica.

Se era conhecido o compensado e a técnica de se trabalhar com o material, haveria

então de se pensar como criar uma linha de produção que aproveitasse essas duas condições.

Como o compensado de madeira era, e continua sendo, um material rígido, de superfície plana

e espessura fina, não haveria outra alternativa projetual, a não ser a utilização de peças que

exploravam as características do próprio material. Como a técnica do recorte é muito simples,

nada mais do que transferir as características do material para uma superfície menor, haveria

de se conceber algumas soluções que tornassem essa operação mais rápida e precisa,

desvinculando-a do tradicional método artesanal de se trabalhar em marcenarias (como será

visto no próximo capítulo, a técnica do recorte implicou uma determinada postura projetual no

conceito de se fazer móvel).

No entanto, havia uma condição inicial que impunha algumas limitações na possível

agilidade que a linha pudesse usufruir: a sinuosidade das formas dos móveis. Como o desenho

dos primeiros móveis concebidos transcendia a própria ideia da técnica, entendida como ganho

subjetivo e inovador, tratou-se de esmiuçá-lo e entendê-lo como poderia ser produzido:

separaram-se as peças que seriam recortadas, observaram-se as peças intermediárias que

seriam montadas e imaginou-se como poderiam ser unidas de maneira rápida e confiável. Ao

organizar a armação, constataram os diferentes trabalhos e tempos na confecção dos móveis,

notoriamente na seguinte ordem: recorte do compensado, montagem das peças

complementares e acoplagem destas através do método de parafusar e colar, sem contar o

necessário acabamento final.

A solução encontrada foi ajustar a linha de produção em duas frentes e uma terceira

conclusiva que seria a reunião das duas iniciais, de tal maneira que garantisse as qualidades

formais alcançadas pelo recorte. Ao formar o conceito "Y" da linha de produção, o processo foi

ordenado de maneira que diferentes peças relacionadas ao objeto final pudessem ser

produzidas e conectadas umas às outras, assim que estivessem prontas, conforme os

preceitos fordistas tão difundidos no período.

A primeira linha era a produção das peças principais que compunham o móvel, como os

apoios com suas formas sinuosas, os tampos, encostos, enfim, tudo que demandava o trabalho

especifico de recorte. Uma segunda linha paralela preparava todas as peças complementares

que seriam utilizadas na confecção dos móveis, como os assentos almofadados, puxadores e

tampos em formas regulares. E a terceira e última etapa era a montagem e acabamento final

das peças.

Se a concepção da linha havia sido resolvida, a atenção se concentrou no esmiuçar de

cada etapa do processo ao longo da linha de produção, e al há de se entender que toda essa

construção de interpretação da concepção industrial parte de suposições e análises sobre a
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maneira de pensar dos precursores, principalmente de Zanine Caldas que, invariavelmente,

privilegiava a forma ao método. Ao esmiuçarem, implementaram uma série de mecanismos

que agilizavam os trabalhos dos operários, ganhando em velocidade e amenizando a presença

do trabalho manual ao longo da linha de produção1 .

O conceito desse método implementado na linha de produção foi denominada por

Zanine Caldas108 como "modulação" do processo de fabricação. No seu entender, a

modulação do processo foi a fórmula encontrada para dar uma maior sincronização da linha

industrial, seja através de moldes e gabaritos1 produzidos de forma rústica em madeiras

(Zanine Caldas concebeu e projetou uma série deles1 ) em cada etapa, seja através da

setorização da linha industrial na forma de "Y". Não deixou de ser também uma aplicação que

buscava desvincular-se dos parâmetros artesanais de se fabricar móveis.

Mas o principal objetivo era aumentar a velocidade das operações, já que a fábrica tinha

como meta a fabricação de móveis com preços populares em larga escala. Havia também uma

preocupação em resolver a linha de produção, no sentido pragmático do negócio: montar uma

linha dentro de um capital existente. Não havia a intenção de sofisticar a linha a tal ponto que

acarretasse a aquisição de máquinas mais modernas e caras e a contratação de operários

mais qualificados. Na verdade, o processo parece ter percorrido o sentido inverso: usufruiu de

tecnologia barata e meios existentes de que se dispunha no período e local.

Como se pode comprovar pela planta da fábrica112, a linha industrial foi dividida em três

áreas - "serraria", "montagem e acabamento" e "acabamento" - sendo que as duas primeiras

se encontravam paralelas (como explicado anteriormente), separadas por uma simples parede

de alvenaria e, a última, na convergência das duas anteriores.

Na primeira etapa - a "serraria" - o compensado de madeira recebia dois tipos de

recortes: o genérico e o especifico1 . O recorte genérico consistia na fragmentação das

chapas inteiras, através do uso de serras circulares, com o objetivo de facilitar a operação do

recorte específico. Em geral, eram pedaços em formatos poligonais, cujas áreas se adequavam

ao desenho sinuoso solicitado, que seriam posteriomente sobrepostos uns sobre os outros

através de pregos ou "sargentos" (quando mais de duas chapas), formando um "sanduiche" de

compensado. O recorte especifico era realizado da seguinte maneira: com o "sanduíche",

transferia-se através de lápis o desenho do molde-guia sobre sua base e, com a serra "tico-

tico fazia-se o recorte sinuoso de acordo com o desenho-guia.

37 Sabe-se hoje em dia que existe uma série de máquinas que otimizam e eliminam as operações manuais no recorte
do compensado.

Acredita-se que esse método tenha surgido por sugestões de outros marceneiros, entre eles, Ignácio Trünkl da
marcenaria do Depósito Brasil.

Conceito formado por Zanine Caldas, de acordo com o depoimento prestado à Profa.Dra.Maria Cecília Loschiavo
dos Santos in SANTOS, M.C.Loschiavo dos. O móvel moderno no Brasil. Dissertação de mestrado apresentada na
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1985. p. 165.
110 Técnica amplamente utilizada em outros setores industriais na época, como os de calçados e automobilístico.

1 Acredita-se que tenha contado com a experiência e sugestões de marceneiros e artesãos mais experientes.
O esboço da planta foi realizado em conformidade com as fotos existentes do ambiente fabril e das caracteristicas

onde existia a fábrica. No local, hoje, existe um conjunto de apartamentos. Consultas posteriores com os entrevistados
fpjam realizadas com o objetivo de verificar e obter novas informações.
13 Denominação dada pelo autor em função da indefinição dessas etapas por parte dos entrevistados.

A serra de fita foi rapidamente substituída na linha de produção da Móveis Artísticos Z no corte detalhado das peças
pela serra manual do tipo "tico-tico", inventada em fins dos anos 40 na Alemanha e rapidamente difundida pelo mundo.
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Como o processo de recorte especifico era a base da linguagem visual e de estruturação

física do móvel, também era a etapa que mais requisitava atenção e força física pessoal por

parte dos operários. Isso porque não havia como aceitar desvios do corte que avançassem a

área interna do desenho-guia, além de ser uma operação lenta em função da limitada

velocidade e capacidade de recorte das serras manuais, o que demandava força e

concentração. O lixamento da superfície e borda das peças (uso de lixadeiras horizontais1 )

era recorrente e tinha como objetivo eliminar possíveis variações entre as peças combinatórias,

bem como, evitar que as mesmas "rasgassem as meias das moças"116.

Depois de lixadas, as chapas recebiam o verniz "casca de barata" as quais, após

secagem, eram lustradas. No entanto, antes eram feitos os furos no compef.sado para os

encaixes de parafusos; faziam-se as canaletas de conexões com os bastões, plainavam-se e

preenchiam-se as bordas com massas de cola e serragem. Em alguns casos (ver estante

02ES, ficha no. 66), eram coladas folhas texturizadas (do tipo "Fórmica') nas bordas após

envernizamento.

Ao mesmo tempo que se iniciava a operação da serraria, também se iniciava a produção

dos assentos e espaldares no setor de "montagem e acabamento", igualmente utilizando o

recorte de peças de madeira maciça ou sobras de compensado pregadas entre si. Nesse setor,

em geral, eram feitos os assentos e espaldares, utilizando quadros pregados, parafusados e

colados que, posteriormente, recebiam o revestimento de tecido, ionita ou plástico. A

montagem dos quadros era realizada, em sua maioria, em gabaritos fixados nas mesas de

trabalhos e, para determinados modelos, no próprio piso da fábrica. Para mesas e alguns tipos

de cadeira, peças de madeira maciças para apoio e travamento eram conectadas com

parafusos e cola para reforços da estrutura.

Os tecidos, lonas ou lonitas plásticas que forravam os assentos e espaldares eram

preparados em um local apropriado, onde recebiam os recortes conforme as solicitações. Ao

que tudo indica, o armazenamento desse material era de forma muito simples: pendurados em

paredes ou estocados debaixo de mesas . Para alguns modelos, molas No-Sag eram

pregadas no quadro e o estofamento era feito com espuma e tachas pregadas diretamente no

quadro. Ao concluírem as peças, estas aguardavam a chegada dos apoios recortados da

"serraria" para que, quando a peça recortada estivesse pronta, já se encontrasse a peça

complementar que iria montar o corpo do móvel. Acredita-se que em alguns casos o processo

era inverso: montava-se primeiro os assentos e espaldares, já que eram mais trabalhosos e

demandavam mais tempo de produção, para depois recortarem os apoios sinuosos na

"serraria".

Nessa etapa, o conceito de modulação se resumia na otimização, por meio de moldes

fixados nas bancadas, do ato de colocar a lonita ou tecido nos quadros dos assentos e

É evidente que em determinados casos o uso de lixas manuais se fazia necessário. Não se sabe da existência de
lixadeiras elétricas manuais naquela época como as que são encontradas hoje.
116 Conforme critica em depoimento de Una Bo Bardi para MENEZES, Aureliano. A situação do Móvel no Brasil: do
projeto à implantação industrial. São Paulo: FAU-USP, 1977. p. 12. Em conversas informais, Zanine Caldas creditava
esse defeito aos móveis projetado pela própria Lina Bo Bardi.

Verificar detalhes da foto respectiva ao setor de acabamento.
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espaldares. Antes, a lonita, quando requisitada, era molhada, para ser melhor esticada e

recortada de acordo com as medidas equivalentes. Ao que tudo indica, no início, a operação

era feita somente por uma pessoa, que molhava a lonita, recortava-a e pregava-a, por meio de

martelos em operações simples e rápidas, no quadro preparado por um outro funcionário.

Na etapa final - "acabamento" - o móvel recebia os ajustes finais, alguns detalhes

(puxadores como exemplo) e era armazenado em um ambiente adequado até o seu transporte

para as lojas.

Entre as únicas fotografias existentes da fábrica, justamente da primeira fase, a que se

refere a "seção de peças e serraria", comparecem trabalhadores em diferentes tarefas. Em

primeiro plano aparece um operário manuseando uma lixadeira horizontal, e mais ao fundo um

outro operava uma serra de fita (do tipo "coluna" onde se percebem diversos tipos de fitas de

serra penduradas na parede). No fundo, um outro funcionário manuseava uma furadeira fixa.

Um quarto operário aparentava recortar peças de compensados sobre uma mesa de trabalho

próxima à lateral aberta do galpão. Nessa seção, observa-se a grande quantidade de sobras

de compensado de madeira, perceptíveis em uma pilha defronte à lixadeira e também sobre o

piso da fábrica. Ao fundo e fora do ambiente fechado, nota-se que os compensados eram

armazenados e cobertos com uma espécie de plástico.

Na foto da "seção de montagem e acabamento" chama a atenção a grande quantidade

de quadros de madeira referentes aos assentos de poltronas e sofás, provavelmente prontos

para receberem as molas do tipo No-Sag. Os trabalhadores presentes na foto operavam

equipamentos manuais, como furadeiras elétricas, pincéis e martelos, na etapa que se referia à

montagem do mobiliário. Nesse caso, pode-se perceber uma distribuição mais ordenada: de

um lado encontrava-se a área de montagem, serviços de pregar e parafusar os bufês e bares;

do outro, sobre uma mesa de trabalho coletiva, trabalhadores manuseavam esquadras,

pintando-os, e pregando molas. Em primeiro plano, existia uma mesa de trabalho com

equipamento para fixação de molas. E, ao fundo, um local de depósito de peças e

equipamentos atendia essa etapa da produção.

Já no espaço de "acabamento" final, trabalhadores davam o último retoque ao mobiliário

através de operações do tipo lustração, forramento e encaixe dos mecanismos que

compunham o conjunto. Nessa foto, o destaque é a presença de cadeiras projetadas para o

Clube Atlético da Tecelagem Parahyba (ver cadeira 06CA, ficha no.06), que estavam

amontoadas e aguardando o lustramento final, de acordo com o gesto de execução do operário

para a mesa 04ME (ficha no.40). No centro, funcionários cuidavam do estofamento do?

gabaritos antes de serem montados na estrutura do móvel e, sobre a mesa, algumas peças já

montadas, posicionadas ao lado de um varai de repouso para tecidos já cortados (e

provavelmente molhados para melhor elasticidade ), parecem aguardar a retirada para

posterior transporte (não se sabe ao certo se essas peças seriam transportadas diretamente

aos lojistas para posterior montagem ou se seriam montadas em outro local da fábrica). E no

Conforme depoimento prestado ao autor de Sirio José Rosa, em 14 de abril de 2000 (São José dos Campos).
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fundo, armários, bares e gabinetes aguardavam o acabamento final, provavelmente fechaduras

e ajustes de dobradiças.

De acordo com relatos, existiram espaços que não foram registrados em fotografias, mas

que compunham a planta industrial da Móveis Artísticos Z: atmoxarifado, escritório e

cooperativa. Chama a atenção a cooperativa, que instalada em uma residência vizinha às

instalações industriais, oferecia com vantajosos descontos produtos alimentícios e vestimentas

aos funcionários, além de abrigar um consultório médico e dentário119.

A combinação das proporções entre diferentes peças de diferentes mobiliários também

foi uma outra aplicação do conceito de modulação e, conforme o capitulo sobre a história da

empresa, foi o foco das atenções após a saída de Zanine Caldas, que relutava em modificar

seus desenhos. Os exemplos mais significativos foram a normatização dos assentos e

espaldares entre poltronas e cadeiras, bem como a largura dos bastãos de travamento. Essas

operações visavam facilitar a produção das peças pequenas, que demandavam mais tempo e

que, no entanto, pudessem ser produzidas com certa antecedência ou até mesmo acumuladas

em estoque. Como pode ser observado no próximo capítulo, essa ideia de modulação teve

como desdobramento a limitação no desenhar com formas sinuosas, que ficou restrita somente

às peças que compunham o perfil lateral do móvel. Houve outros ganhos também, como a

possibilidade de enviar as peças separadas para serem montadas nas próprias lojas, e limitar a

variedade de matérias-primas a serem compradas pela empresa.

No entanto, não há como negar que o aspecto relatado dos ambientes remete a uma

ideia de uma marcenaria tradicional, na qual parece reinar uma certa desorganização

característica desses espaços, identificados pela falta de delimitação das áreas produtivas,

pela quantidade de sobras espalhadas pelo chão batido. As paredes sem emboço, a ausência

de vedação lateral, o teto sem forro são referências imaginárias quando se recorda uma "velha"

marcenaria.

Apesar dos esforços em dar um caráter mais industrial para a linha de produção, havia a

questão da forte presença do labor manual nas operações intermediárias do processo de

fabricação, o que colaborava para a ideia de uma grande marcenaria. Mesmo com os esforços

iniciais no sentido de entender a constituição da linha industrial, o resultado ainda estava longe

do real espírito de racionalização do processo, cujos fundamentos provinham do conceito de

independência das operações das máquinas, algo visto hoje em dia como os trabalhos

realizados por robôs nas indústrias automobilísticas. Não havia processo industrial que

eliminasse o trabalho manual nas operações que envolviam a confecção de móveis com

compensado de madeira, embora o material fosse um produto avançado para a época. Não

havia como alimentar uma linha de produção com compensado de madeira e aguardar, no seu

final, um produto acabado.

Algumas experiências industriais superaram as limitações com o trabalho da madeira,

eliminando diversas etapas de trabalho manual; no entanto, adotaram uma linguagem estética

119 Única edificação da empresa que não foi atingida pelo incêndio da fábrica em 1961, já que não se encontrava
próximo ao galpão industrial.
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diferenciada daquelas que resultavam da conhecida técnica do recorte do compensado de

madeira. Um exemplo bem sucedido foi a experiência da Móveis CIMO que, apesar de usar

compensado de madeira, adotou a técnica da moldagem (chegaram a produzir mais de 20.000

cadeiras por mês entre os anos 30 e 40).

Não há dúvida de que a escolha da técnica do recorte de compensado tenha ocorrido

em consonância com outros fatores. Além dos parcos recursos disponíveis para o lançamento

do empreendimento, a mão-de-obra disponível e barata foi um dos fatores mais determinantes

na escolha em se trabalhar com o compensado recortado. Na época, a cidade de São José dos

Campos vivia um grande "boom" de imigrantes trabalhadores provenientes de todas as partes

do pais, acompanhando um pouco a explosão imobiliária que acontecia em São Paulo, sem

esquecer o forte processo de industrialização da cidade com a chegada das multinacionais.

Essa estratégia de configuração da linha de produção, no caso a técnica do recorte e a

consequente modulação do processo, induz a uma ideia de que qualquer funcionário, em

pouco tempo de treinamento, poderia substituir colegas afastados ou desligados da empresa,

pois o fato de conviver, no mínimo visualmente com etapas contíguas, constituía um

treinamento permanente.

Alguns fatos revelam essa ideia. O investimento inicial foi destinado ao aluguel de um

galpão industrial , para a aquisição de máquinas, matérias-primas e para a contratação de

empregados. Apesar de se instalarem em uma região da cidade - Santana - que abrigava duas

das maiores indústrias da cidade - Tecelagem Parahyba e Rhodosá de Rayon - parcela

significativa dos operários, que moravam na própria região, possuía pouca qualificação

profissional e era, em sua maioria, imigrantes rurais do sul de Minas Gerais.

Isso condicionou os proprietários, e especialmente Zanine Caldas, que "participava do

desenho, da escolha da matéria-prima, maquinagens e montagem de todas as peças , a

conceberem uma linha de produção e de produtos que fossem operados por pessoas com

pouca experiência, "mão-de-obra não-especializada , e sem muitas elaborações técnicas na

linha de montagem dos mobiliários, como colagens e moldagem de madeira.

O fato era que não havia como não deixar de assumir uma atitude mais coerente frente à

realidade que lhes ocorria: recursos financeiros limitados, tecnologia conhecida - em

decorrência da experiência de Zanine Caldas com as maquetes - e abundância de mão-de-

obra não especializada. A tecnologia requisitada para a fabricação de compensado moldado,

que também pode ser entendida como meio de se atingir uma linguagem estética mais

apurada, solicitava, e ainda solicita, meios industriais mais complexos, tanto no que se refere

aos maquinarias quanto aos meios de produção (confecção de moldes e conhecimento de

técnicas de colagem a frio e a vapor), como a preparação e acabamento das peças. Ao

120 Conforme noticia vinculada in SIMÕES, Edward. Álbum de São José dos Campos. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1951. "...o capital da empreza (sic) é de Cr$ 600.000,00° (desconhece-se a relação com o valor atual).
121 Conforme depoimento de Sérgio Weiss, o prédio foi concebido para abrigar uma fábrica de louças, mas como o
projeto não foi adiante, decidiu-se pelo aluguel do espaço, que seria posteriormente adquirido pela Fábrica de Móveis Z
(desconhece-se a data da aquisição).

2 MATTAR, Denize. Cadeira: evolução e design. São Paulo, Museu da Casa Brasileira, 1985. s/pg
1 LEON, Ethel. Zanine: o mago da madeira, in Design & Interiores. São Paulo: Pró Editores, (14): 138, 1989.
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imaginar trabalhar com o processo de moldagem de compensado, Zanine Caldas deve ter-se

deparado com os custos da fabricação e conhecimentos correlatas necessários para a

confecção dos referidos moldes. Sem dúvida, esse processo aprimorado de uso do

compensado desencadearia outras etapas um tanto quanto sofisticadas para a viabilidade do

negócio; caso contrário, o produto final teria um significado aumento de custo. E não seria um

móvel com custo atraente para a classe média do período.

Para uma operação industrial eficaz (entende-se como uma operação no qual uma

máquina seria alimentada com peças em madeira e produziria peças formatadas sem a

intervenção humana), seria necessária a aquisição de maquinaria que recortasse o

compensado através de prensas, tecnologia que foi desenvolvida somente na década de 40.

Por exemplo, o móvel desenhado por Oswald Arthur Bratke, uma cadeira com quatro peças

encaixáveis, é um projeto apropriado para industrialização através de uma mecanização

intensa do processo de prensas; no entanto, essas máquinas além de serem enormes,

custavam muito. Hoje um torno eletrônico é capaz de recortar com precisão, em poucos

segundos, várias chapas de compensado.

Não se deve esquecer de que a madeira sempre foi um material de difícil manuseio e de

operação industrial paradoxal, tanto pelas suas características naturais, já que é um elemento

orgânico e tem um "trabalho" de compressão e expansão, tanto pela irregular variedade de

seus formatos. A madeira é o tipo de material que sempre solicita uma intervenção final

humana: é um ajuste no esquadro, uma massa adesiva na borda para fechar poros, uma

demão com boneca no verniz, um segundo aperto no parafuso... No caso do compensado, as

qualidades eram quase as mesmas das peças maciças de madeiras, e o aspecto paradoxal da

operação industrial era que, praticamente, não havia como normalizar as operações, lançando

a madeira em uma máquina e esperando o produto acabado no final da linha, sem a

intervenção humana. Até hoje, no universo moveleiro brasileiro e não muito diferente do

internacional, as linhas de fabricação são concebidas imaginando a presença constante dos

trabalhos manuais.

Isso quer dizer que Zanine Caldas e seus sócios optaram por abandonar um projeto no

qual fariam uso de uma tecnologia mais avançada e difundida (compensado moldado), para

trabalhar com uma tecnologia ultrapassada em prol do uso de mão-de-obra barata e

disponível?

Não necessariamente. E perceptível a constatação de um outro universo, que a princípio

não demonstra uma preocupação em sintonizar com os últimos avanços da confecção de

mobiliários com o compensado de madeira. Tudo leva a crer que tenha existido somente o

interesse em embarcar no movimento de renovação do mobiliário, aproveitando esse mercado

"não-atendido", e que para tal evento, haveria de se adaptar às condicionantes nacionais

disponíveis, entre elas a abundância de mão-de-obra barata.

A simplicidade operacional da fábrica, apesar de remeter a uma ideia de semi-

industrialização no fazer móveis, sustentada na lógica do aproveitamento das capacidades

elásticas da chapa de compensado de madeira, era o que poderia ser chamado de uma
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instalação comum e recorrente do setor moveleiro. No entanto, tal abordagem, aparentemente

provinda do conceito industrial, tinha conteúdo e intenção mais aprofundados, que consistia em

fazer uso da realidade do ambiente no qual a fábrica estava inserida. Assim, a realidade para

eles era outra; capital disponível suficiente para produzir um móvel popular, utilizando material

contemporâneo através de uma técnica construtiva simples em instalações modestas, com

operários pouco qualificados.

E ai, a utilização de uma mão-de-obra não-especializada parece ser a mais adequada

possível, que, ao invés de inibir, tornou-se um componente estimulador para o investimento

fabril. As tarefas não requeriam mãos especializadas na confecção do produto, que se resumia

em cortar, lixar e dar acabamento com verniz ao compensado, e depois, unir através de

parafusos e colas as peças combinatórias e estruturais que formavam o mobiliário.

Sem dúvida, o custo da mão-de-obra era uma condição imbattvel frente à técnica

imposta; não havia como conceber uma máquina que superasse essa situação, tanto no

aspecto tecnológico como nos custos financeiros. Isso porque, essa realidade era bem

acentuada no país, pois, historicamente, a abundância da mão-de-obra pouco qualificada e sua

respectiva desvalorização sócio-financeira, sempre foram condicionantes aesestimuladores

para as inovações industrializantes. É a sempre lembrada peculiaridade dos países periféricos,

a contraditória equação do valor subestimado do trabalho manual e a superexposição dos

custos-benefícios da industrialização.

Isso não quer dizer que a abundância de mão-de-obra disponível e em crescimento,

quando da inauguração da fábrica, tenha sido o mote da fabricação de móveis . Mas pode

ser considerada como um fator determinante na decisão de se trabalhar com a técnica do

recorte em compensado e seu correspondente processo modular.

Então, pode-se concluir que foram três os fatores que estruturaram a existência da

Móveis Artísticos Z, mesmo sendo de natureza e ordem diferentes: a matéria-prima (o

compensado de madeira), a mão-de-obra (não especializada) e o método construtivo

(modulação de processo).

A escolha da matéria-prima possibilitou a simplificação de operações industriais, nas

quais somente o processo de recorte era uma operação mais delicada, e atendia a um desejo

estético: a ideia de fabricar móveis modernos para um mercado em expansão - a clientela da

classe média brasileira. Constitui também o primeiro elemento que deu vida a fábrica; foi da

percepção das qualidades do compensado de madeira que todo um projeto de fábrica de

móveis surgiu.

O próprio compensado de madeira era, e contínua sendo, um material que não requer

mão-de-obra qualificada no seu manuseio, o que leva a aceitar algumas imperfeições, tão

cobradas hoje em dia. As variáveis compatíveis com uma avaliação qualitativa da produção,

Zanine Caldas citou, em depoimentos, que a sua produção de mobiliários nos anos 80 foi incentivada pela falta de
trabalho dos canoeiros, o que significa que dada a sua sensibilidade ao assunto, ele procurou intervir no cenário sócio-
económico, através de-um novo labor para os canoeiros. SANTOS, M.C.Loschiavo dos. Tradição e Moderrtidade no

Móvel Brasileiro: Visões da Utopia na obra de Carrera, Tenreiro, Zanine e Sérgio Rodrigues. São Paulo:

78



tipo centralização do furo do parafuso do bastão de travamento da poltona "Gostosa" (imagina-

se que uma possível descentralização poderia acarretar o desconforto do usuário, algo como

assento inclinado), ou ainda, desvio padrão do comprimento do bastão de travamento das

poltronas com o objetivo de detectar a quantidade de perda do lote e seu rebatimento no preço

final do produto, foram atenuadas pela confecção de gabaritos, que de certa forma eram

referenciais para estudos de viabilidade dos mobiliários, ainda de maneira muito simples.

Por isso, o cerne da técnica construtiva da Móveis Artísticos Z foi o recorte de peças de

compensado de madeira, e de maneira recorrente, essas peças foram transformadas em

superfícies estruturais, seja através de desenhos sinuosos ou por meio da aplicação de cortes

retos.

"Por um lado, esta concepção favoreceu a sistematização e normatização da

produção, por outro lado, a emergência dos novos materiais logo após o segundo

pós-guerra - as matérias plásticas e o próprio compensado - propiciou ampliar a

escala de produção da mobília e conseqüentemente conseguir um barateamento

de custos."125

E por fim, a decisão em trabalhar com mão-de-obra não-especializada é interpretada

como uma visão oportuna da abundância de mão-de-obra disponível na cidade, principalmente

migrantes provindos diretamente da zona rural, e o desejado controle sobre ela: a possibilidade

de todos conhecerem o processo construtivo nada mais é que transmitir a ideia de que todos

ali presentes eram responsáveis pelo processo. Fora a diretoria e alguns marceneiros

experientes, todo a população de operários possuía baixo nível de escolaridade. A ideia de

trabalhar em uma indústria, ou melhor, em uma linha de produção, era algo inconcebível para

muitos, e envolveu o trabalhador de valores sentimentais bastante arraigados com os

compromissos da empresa. Os valores de companheirismo, assistencialismo e oportunidade

de exercer um ofício, pois muitos eram jovens, são referências quase idolatras em

depoimentos de antigos funcionários.

Assim, o conceito de industrialização se formou:

"O uso desta técnica num País que apenas iniciava seu processo de

industrialização casava com o desejo do progresso e com a vontade do moderno,

afinal ela apresentava perspectivas de uma relação adequada entre custo de

produção e preço final."

Dissertação de doutorado apresentado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo, 1993.
125 SANTOS, M.C.Loschiavo dos. Tradição e modernidade no móvel brasileiro. Visões da utopia na obra de
Carrera, Tenreiro, Zanine e Sérgio Rodrigues. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1985. p. 165
126idem.p. 163
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Aliado ao fato de que o repertório de maquinários industriais ainda era bastante limitado,

combinado com a expressiva quantidade de mão-de-obra não-especializada, nada restava a

Zanine Caldas e seus sócios senão acreditar na industrialização de uma linha de móveis

modernos, utilizando os recursos disponíveis no período. Atitude que supera o embate entre o

artesanato e industrialização, pelo simples fato de que a constatação da realidade brasileira,

tanto para os aspectos referentes à tecnologia dos móveis como para as questões produtivas

do setor moveleiro, era um fato aceito e assumido frente ao atraso da época.
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O processo de fabricação industrial e sua as implicações no desenho dos

mobiliários

O cerne da técnica construtiva da Móveis Artísticos Z foi o recorte de peças de

compensado de madeira que, de maneira recorrente, foram transformadas em superfícies

estruturais, seja através de desenhos sinuosos seja por meio da aplicação de cortes retos.

Zanine Caldas observara que o recorte de compensado de madeira oferecia novos

desdobramentos formais, como deve ter notado a fácil maneabilidade do produto na confecção

de maquetes, e que combinados com as qualidades de elasticidade, leveza e resistência

(tração e flexão), acrescentariam novas referências ao universo do mobiliário nacional. E fato

que o material caíra nas graças dos mais importantes arquitetos do período, cuja produção

tinha como extremos a venda de casas desmontáveis pelo correio postal até experiências

com compensados moldados em universidades. Sabia, porque convivera próximo aos

arquitetos que já trabalhavam com o material, como foi o caso de Oswald Bratke, que

desenvolveu mobiliário e técnicas construtivas, utilizando compensado; sabia porque era um

leitor assíduo de revistas e livros internacionais"'", características pertinentes a um jovem

entusiasta com novas descobertas.

Entusiasmado com o material, desenhou poltronas com estruturas nos formatos de letras

"Z" e "S", fez mesas com tampos "bumerangues", cadeiras com linhas sinuosas "adaptando à

madeira o conceito de suspensão elástica de Marcel Breuer" , armários com portas furadas e

lixeiras com finas folhas de compensado coladas entre si. Uma atitude de certa oposição frente

ao racionalismo condicionante da Bauhaus, voltado para a busca de uma identidade local mais

desprendida e alegre.

Zanine Caldas também tivera consciência do possível sucesso do empreendimento junto

ao mercado brasileiro, medida entre outros fatos, pela repercussão da produção de Lina Bo

Bardi e Giancarlo Palanti para o Studio de Arte Palma e a Fábrica de Móveis Pau Brasil. Vários

foram os fatos internacionais que indicaram as tendências de que o conceito de mobiliário

residencial mudara, como o concurso de "design" organizado pelo Museu de Arte Moderna de

New York em 1940, e a ampla difusão comercial dos móveis vendidos pela cadeia de lojas

Herman Miller130.

Com uma matéria-prima em mãos que libertava o desenho, Zanine Caldas se ateve a

observar a potencialidade do compensado de madeira em uma linha de produção: o fácil

processo de recorte utilizando maquinarias consagradas no ramo da marcenaria, a singeleza

127 Conforme revistas expostas em cenários ilustrativos da empresa para fins publicitários e pesquisadas pelo autor,
consta de diversos modelos de residências e técnicas construtivas, utilizando o compensado de madeira. Vê' Arts &
Architecture (3): 28-29, march 1950.

Conforme depoimento de Edmundo Ganzerli em 23 agosto 2000 (São Paulo).
Depoimento de Júlio Roberto Katinsky para a revista Are Design (48): 10, 1999.

1 No Brasil, a divulgação ocorreu por meio de revistas especializadas.
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do acabamento por meio de aplicações com verniz e a combinação com outros materiais

populares em evidência no período, como tecidos e plásticos coloridos.

Um de seus primeiros modelos (ficha No. 27) foi a reprodução de uma poltrona

desenhada por Richard Neutra , que fazia o uso explícito do compensado de madeira através

de um desenho no formato de bumerangue, sustentado por canos de ferro e cujo assento e

espaldar eram confeccionados por uma única peça em tiras de couro. Foi um modelo que

chegou a ser desenvolvido em várias versões e copiado em países como a Itália e o Brasil,

reproduzido aqui com adaptações de materiais, feitas pêlos arquitetos João Batista Vilanova

Artigas em 1948 e por Oscar Niemeyer em 1949. Com um desenho bastante simples, o modelo

reproduzido não exigia maquinaria moderna ou mão-de-obra especializada, pois se resumia

em recortar o compensado, parafusar o pé para apoio, e conectar os bastões para travamento

e suporte do encosto e espaldar.

Com o início das atividades, a qualidade formal que dera destaque aos móveis e

personalizara a produção da Móveis Artísticos Z mostrou não equalizar os ganhos

conquistados com a estruturação da linha de produção. O entendimento sobre o funcionamento

da linha de produção alcançara tal ordem de importância, que o que era para ser uma mera

decorrência, passou a ser uma condicionante essencial para a viabilidade do empreendimento.

Uma inversão de ordem, em que Zanine Caldas parece não discernir os desdobramentos sobre

o fazer desenho de mobiliários. Pelo que consta em depoimentos, passada a primeira fase de

implantação da empresa e o novo rumo dado a sua vida particular132, Zanine Caldas passou a

se dedicar apenas a desenhar novos mobiliários, cujos critérios de escolha de tipologias de

móveis que seriam produzidos pela empresa, ainda são desconhecidos.

Em uma produção industrial, perdas sempre são analisadas com apreensão, e em

muitos casos, desencadeiam um rigoroso processo de investigação sobre suas causas. No

caso das Móveis Artísticos Z, as sobras de compensado de madeira recortado se

transformaram, ao longo dos anos, num índice que tinha de ser eliminado, tal o volume que se

presenciava no ambiente fabril. Mas antes, tal objetivo precisou superar a inf!exão de Zanine

Caldas em ajustar seus desenhos de móveis.

No início, como já apresentado, Zanine Caldas, deslumbrado com a liberdade formal que

o compensado de madeira oferecia, desenhou, de maneira deliberada , uma série de móveis,

explorando os sinuosos recortes sobre o material, principalmente, cadeiras e poltronas. Alguns

modelos remontam a uma certa extravagância estrutural e um rebuscamento formal, tamanha

a persistência em resolver a questão do equilíbrio físico e visibilidade formal do móvel.

Quem conviveu com Zanine Caldas, conheceu-o como um homem do fazer, uma pessoa

que conseguia facilmente materializar seus projetos, dada a sua dinâmica pessoal bastante

persistente. Desprendido de formalidades, agarrava-se em oportunidades que pudessem

Conforme depoimento de Júlio Roberto Katinsky em 31 agosto 2000 (São Paulo).
1 Zanine Caldas acabou viajando com sua nova mulher para a Bahia e deixou temporariaments- a empresa, até ser
novamente contatado por seus sócios.

Como se pode observar pela quantidade de projetos que não foram comercializados.
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Distribuição do Desenhai
Improvável distribuição em função da ausência de prensas ou maquinaria
que pudessem cortar a chapa. Mesmo com a tentativa de distribuir de
forma racional os desenhos, há ainda uma grande área de perda.
O desenho dessa peça também oferece poucos recursos de acoplagem
de outros desenhos.

MSêissK;

iliÍÍIÍÍ

Distribuição do Desenho 2
Provável distribuição em função da tecnologia conhecida: serra circular
para corte dos pedaços maiores e posterior uso de serra de fita para corte
mais preciso (e com o passar dos anos substituída pela serra Tico-Tico).
Observar a extensa área de perda do material e a necessidade de acoplar
com outros desenhos.

1
linha da serra circular

l



Otimização do desenho
Com a constatação do aumento dos custos com o compensado de madeira
na folha de pagamento, os desenhos sofreram processos de aperfeiçoamento
no intuito de otimizar o uso da chapa a fim de evitar áreas de perdas. Assim
alguns desenhos foram fragmentados e posteriormente, conectados por
cavilhas.



escoar sua criatividade, e em muitos casos, conseguia envolver terceiros na concretização de

suas ideias, tão notável era a clareza e segurança com que as transmitia. Entretanto, como

sabia se articular facilmente com as pessoas e dar vazão aos seus impulsos criativos, mais se

preocupava, quando jovem, com os desdobramentos de seus projetos e o grau de inovação

(apesar de se envolver profundamente no inicio do projeto), do que dar uma continuidade

sustentável ao seu trabalho. Não é difícil se defrontar com comentários do tipo "se cansava

logo, buscava sempre algo novo", sobre sua pessoa.

Ao mesmo tempo em que Zanine Caldas desenvolvia os mobiliários, produzia arranjos

florais, fazia projetos decorativos e paisagísticos e ainda coordenava o Laboratório de

Maquetes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, localizado

na rua Maranhão . É bem provável que essa atitude, para um jovem com pouco mais de 30

anos, expressasse sua euforia perante as transformações do período e uma vontade de estar

presente nas diversas etapas criativas no campo da arquitetura .

Mas essa euforia parece ter provocado um paradoxo: o deslumbramento com as

novidades, e aí constam o aperfeiçoamento das comunicações e a divulgação de novos

conceitos sobre "design", influenciou um conceito, um tanto quanto equivocado, que para o

objeto de uso cotidiano o que mais importava era o seu valor de imagem - a sintaxe da

modernidade do período - indiferente aos meios que a levariam a esse fim. Com as conquistas

tecnológicas que despontavam, o aperfeiçoamento de técnicas e o surgimento de novos

materiais vulgarizaram novas formas frente à coleção de objetos que constituía o universo

residencial. Novos avanços tecnológicos concretos, como a tecnologia aeroespacial e

automobilística, bem como a revolução estética provocada pela Arquitetura Moderna, induziram

a um conceito distorcido sobre a beleza contemporânea: tudo que surgia com forma diferente

era moderno.

Então, se a modulação do processo industrial conduzido pela mão-de-obra não-

qualificada satisfazia as expectativas do empreendimento, certas soberbas formais, como as

perdas acarretadas pelo recorte sinuoso, poderiam ser compensadas pelo valor de imagem

que eram vinculadas ao mobiliário, como classificações do tipo "esse móvel é moderno".

"Agora sim, filha. Estamos no futuro" .

Esse comportamento responde, superficialmente, à existência de sobras de compensado

de madeira ao longo do ambiente fabril. Mas não explica, definitivamente, qual era o conceito

de modulação: Zanine Caldas realmente pensava em um "aproveitamento completo das

chapas de compensado, através de um planteamento especial da madeira, produzindo

Conforme depoimento de Alcides da Rocha Miranda, Zanine foi trabalhar no Laboratório de Maquetes a convite seu
em 1951, já que ele já estava desvinculado da empresa. No entanto, acredita-se que ainda desenvolveu alguns
projetos para a fábrica até a sua saída em 1952.

Conforme depoimento de Moisés Pekelman, Zanine Caldas apareceu de repente no escritório e pediu, rapidamente,
um pedaço de papel para que pudesse desenhar a poltrona Sputnik (satélite russo lançado no ano de 1957), para
comemorar a data e que chegou a ser produzida pela IMFA.

Conforme depoimento de Dagmar Siqueira em 11 abril 2001 (São José dos Campos). Comentário do pai dela
quando da compra do conjunto de sala da Móveis Artísticos Z.
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elementos componentes que iam sendo estocados e montados de acordo com a solicitação

comercial ?.

É provável que Zanine Caldas tenha formado o conceito de planteamento das chapas de

compensado de madeira no sentido plástico, de aproveitar a natureza bruta, desenhando

diretamente no material, e dessa forma, aderindo valores sobrepujados ao objeto final. A ideia

de planejar as distribuições de desenhos sobre a placa de compensado poderia ter até

estimulado Zanine Caldas em determinados projetos, mas tudo indica que abandonou esse

posicionamento em detrimento das qualidades do desenho. Vários foram os depoimentos

afirmando que Zanine Caldas desenhava diretamente nas chapas em algumas ocasiões, para

surpresa das testemunhas.

Sabe-se que alguns arquitetos-designers, entre eles Marcel Breuer e Lina Bo Bardi, que

trabalhavam com mobiliário, já estudavam a possibilidade de planteamento das chapas, tanto

para compensado de madeira como para metais. Percebe-se neste caso que a técnica se

impunha sobre o desenho, pois era uma forma que, ao ser combinada, acarretava perda

mínima do material, sem perda da qualidade contemporânea do desenho. Chama a atenção,

nesses casos, o tipo de técnica utilizada, pois são desconhecidos processos de recorte.

Essa postura de privilegiar o desenho parece ter conduzido Zanine Caldas a uma

condição paradigmática no projetar móveis - o que importava era o desenho final e não

necessariamente o processo, apesar de relatos de seu gosto pelo assunto - e que,de acordo

com depoimentos, levava-o a negar uma revisão de seus desígnios projetuais:

"O que sobra você coloca no preço. Do restante, eu quero fazer o meu móvel, eu

quero fazer o meu projeto. A consequência de custo de velocidade de trabalho, isso

é por. conta dos mestres de seção, é problema da indústria. Para mim é

simplesmente a figura do móvel, a anatomia do móvel... (Fala de Zanine Caldas).

Somente lhe interessava a forma final do desenho."138

Afirmação seguida de outros depoimentos que, em alguns casos, Zanine Caldas

relegava o aperfeiçoamento do mobiliário aos marceneiros da produção, para que estes

desenvolvessem e ajustassem o objeto aos métodos e técnicas do processo industrial

existente na fábrica. Isso já não era tão crítico, na verdade, era um posicionamento comum na

linha de pensamento dos arquitetos do período, em destaque o próprio Oscar Niemeyer - para

o qual Zanine Caldas desenvolveu várias maquetes de projetos - como lembra o Prof.Dr. Júlio

Katinsky:

"... que obriga os colaboradores a dar uma contribuição." 139

137 SANTOS, Maria Cecília L. O móvel moderno no Brasil. São Paulo: Dissertação apresentada à Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1985.pp.165

Conforme depoimento prestado ao autor pelo sr. Edmundo Ganzerli em 23 agosto 2000 (São Paulo). A aparente
critica é amenizada pêlos elogios a Zanine Caldas referentes ao companheirismo e diálogo no ambiente de trabalho.
1 Conforme depoimento de Júlio Roberto Katinsky em 31 agosto 2000 (São Paulo).
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PAPACHRISTOU, Tician. Marcel Breuer: nuevas
construcciones y projectos. Barcelona: Editorial

. Gustavo Gili, 1970. pp. 213

Marcel Breuer
Planteamento de um desenho proposto por
Marcel Breuer para a confecção de uma
poltrona com madeira colada em 1936.

Habitat. (46):34, jan-fev 1958.
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Una Bo Bardi
Planteamento de um desenho proposto por
Una Bo Bardi para um concurso de móveis
sobre uma chapa de compensado.



Como se pode observar em fotos realizadas no ambiente fabril antes de 1951, o volume

de pedaços de compensado de madeira amontoados no setor da serraria chega a impressionar

pela altura e largura das pilhas posicionadas no espaço140. Não foi por acaso que a diretoria

decidiu sortear volumes de perdas, ao final de cada mês, entre os funcionários, para que

fossem utilizados nos fogões de lenha de suas residências. Essas perdas também

incomodavam os colaboradores de Zanine Caldas no desenvolvimento técnicos dos móveis:

"E eu até dizia para ele... eu contestava, por exemplo, problema de ordem

económica em que o móvel precisaria ser melhor racionalizado. Porque havia muito

desperdício de resto de compensado por causa da forma... era muito tico-tico.

Numa tentativa de reproduzir e avaliar o desenho de determinadas peças de alguns

mobiliários, já que os originais foram destruídos, confirmou-se que as formas não induziam a

nenhuma preocupação em minimizar perdas de material. Algumas peças, por apresentarem

desenhos arrojados, geravam imensos pedaços perdidos. Mesmo se fossem aproveitados,

poucos tipos de pedaços gerados poderiam ser reutilizados, pois suas formas finais também

eram sinuosas, além do que, o recorte teria de ser perfeito para homogeneizar as peças e não

fragmentar as perdas.

Outra observação, já comentada no capítulo anterior, é que o ato de recortar

compensado para determinadas peças, na máquina de serra de fita, exigia dotes pessoais

pouco acima do normal, e o jogo de manobras dirigidas pelo operário solicitava uma atenção

redobrada, para que nenhuma parte da chapa sofresse com o deslize da serra. A referência

sobre o "custo da velocidade de trabalho" também deve ter sido uma preocupação, pois o

compensado de madeira elimina qualquer pré-operação igual à possibilitada por caibros de

madeira, como o torneamento contínuo, bem como o recorte sinuoso impõe um ritmo mais

lento de trabalho, pois requer uma atenção maior na tarefa.

Essa postura diante da realidade que a indústria afrontava e um certo distanciamento do

cotidiano da ambiente fabril levaram Zanine Caldas a romper a sociedade:

"Eles estavam ganhando muito dinheiro e era só o que interessava. Não consigo ser

assim, sempre preciso me aprimorar. Acabamos nos desentendemos e saí. Fizeram

chantagem comigo para pagar pouco. Em compensação peguei os desenhos não

executados e destruí todos."142

Não há como negar que o mercado é escola, e que o jogo de variáveis financeiras que

regem uma produção industrial deve ser equilibrado, na medida proporcional entre lucro e

custo. E sinais de descontentamento começaram a surgir quando a fábrica aumentou sua

"° O monte que se encontra posicionado detrás da lixadeira horizontal encontra-se em um estado de equilíbrio
limítrofe, prestes a se desmanchar e colocar em perigo o local.
141 Conforme depoimento prestado ao autor pelo Edmundo Ganzerli em 23 agosto 2000 (São Paulo).
142 LEON, Ethel.Op.cit. pp. 138.
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produção, puxada pelas demandas dos novos mercados, estes estimulados pelo intenso

investimento em publicidades, entre 1951 e 1952.

Quando Zanine Caldas começou a ficar mais tempo em São Paulo, aparecendo na

fábrica somente "com novos desenhos", um funcionário que fora contratado para ser "diretor-

gerente" começou a se destacar no grupo: Helmuth Schicker. De procedência germânica, H.

Schicker possuía habilidades artísticas e tinha uma excelente capacidade para desenhar, bem

como era um entusiasta de leituras sobre filosofia e artes. Nesse período, ele dera início ao

processo de maior controle sobre a produção, supervisionando as atividades de

aperfeiçoamento dos modelos produzidos e tentando dar à fábrica um espírito mais industrial

ao ambiente. Sabia que a desorganização do ambiente fabril seria impedimento futuro para o

crescimento da empresa; não que a fábrica não possuísse uma ordem e distribuição do

processo, mas uma pretensa noção de que a tarefa de fazer móveis com madeira ainda era

uma atividade intrínseca ao artesanato, com muita intervenção humana ao longo do processo.

As características que induziam a esse conceito podem ser medidas tanto pelo excesso de

matéria-prima perdida como pela própria habilidade e o tempo de operação que eram

solicitados ao funcionário que recortava o compensado de madeira.

Aquele ato inicial, o de "pegar a vassoura e varrer o local de trabalho", traduz o

pensamento de H. Schicker. A questão não era mudar a linha formal do desenho, mas

aperfeiçoar as técnicas e métodos construtivos dos mobiliários, pois sabia que a coleção de

mobiliários produzidos pela fábrica era bem aceita pelo mercado e que tal consolidação e

abertura de novos mercados passariam pelo ajustamento da linha. Ao contrário da

personalidade de Zanine Caldas, extrovertido e propenso a ousadias profissionais, H. Schicker

se apegara aos compromissos da organização da fábrica, sabia das possibilidades de

crescimento no futuro e ajudara os proprietários a acreditar no negócio. O efeito dessas

atitudes foi a oferta de Sebastião Pontes e Paulo Mello para que H. Schicke' comprasse a

parte da sociedade que pertencera a Zanine Caldas, quando este se desligou definitivamente

da empresa (data até hoje desconhecida). Entre as novas responsabilidades de H. Schicker, a

necessidade de diminuir as perdas referentes ao desenho do móvel deve ter sido a principal

solicitação.

Uma das primeiras medidas foi tentar buscar alternativas de recorte que, combinadas,

pudessem formar o desenho original do mobiliário, principalmente para as poltronas que

possuíam estruturas que aliavam o espaldar, assento e base de apoio em uma única peça.

O caso mais relevante, e que mais foi lembrado pêlos entrevistados, foi a cadeira 1-12

(Ficha No. 05, 05ca). Provavelmente, projetada para acompanhar mesas de jantar e ser um

móvel leve com extrema facilidade de locomoção e adaptação aos diferentes ambientes, esta

cadeira era um sucesso de vendas. Contudo, era a cadeira que mais perda sofria ao longo da

linha de produção: um estudo mais aprofundado revelou que, para cada 10 produzidas, uma

era perdida.

Para peças mais simples, como as cadeiras, formas que combinavam as mesmas

características foram fragmentadas de tal maneira que acarretassem menores perdas na
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produção e não destoassem muito do desenho original. Parafusadas e coladas, as peças para

essas cadeiras rapidamente foram fracionadas em pedaços menores e combinadas sem

comprometer a forma final. Veja, como exemplo, a cadeira da Ficha No.6 (06ca), que na

primeira versão tem até assento com compensado dobrado; em outras versões, assento

formado por ripas de madeira.

Para as poltronas, que em vários casos eram estruturadas sobre um recorte mais

sinuoso, um estudo mais elaborado e a necessidade de experiências para uma avaliação das

técnicas foram impostos em vista da otimização do processo. O desafio consistia em recortar

as peças para amenizar as perdas e emendá-las de tal forma que mantivessem as qualidades

físicas iniciais e que, de certa forma, era o que mais personalizava o mobiliário. É de se

imaginar que tais fracionamentos ocorreram de várias formas, para que experiências

avaliassem em que condições ideais as forças naturais do uso cotidiano do produto não

fossem prejudicadas pêlos recortes inadequados ou mal posicionados, já que poderia ocorrer o

risco de ruptura da peça e o consequente acidente do usuário.

Outro detalhe importante que se fez ateve a uma solução foi manter a aparência de peça

única do compensado, ou seja, emendar as peças somente através das bordas do

compensado, consen/ando a superfície plana lateral tão identificável nos Móveis Artísticos Z.

Complementava-o a questão do sentido dos veios do compensado de madeira e sua superfície

homogénea.

Para esse problema, a solução foi usar cavilhas de madeira coladas nas bordas das

peças de compensado, que eram anteriormente serradas em cortes do tipo 'dentes' para uma

conexão mais adequada. Em seguida, as bordas eram lixadas para eliminar possíveis relevos e

discrepâncias entre as superfícies. Em alguns casos, acredita-se que a colagem de uma tina

folha de madeira era feita após o acabamento, para homogeneizar a superfície do

compensado, pois foram observados móveis com diferentes sentidos de veios de madeira.

A aparente contradição entre o aumento das operações, como o fracionamento de

chapas e a colagem com cavilhas, e a diminuição das perdas de pedaços de compensados era

fundamentada na constatação de que os preços das matérias-primas já não eram tão

favoráveis para um tal desperdício. Em alguns casos, essa nova realidade desencadeou um

processo de substituição do compensado de madeira por peças de madeira maciça do tipo

pinus em determinadas poltronas e cadeiras, já que esse material era adquirido no formato de

caibros, que tornavam a operação de recorte e acabamento muito mais fácil e rápido,

mantendo as mesmas características dinâmicas do compensado.

Posteriormente, com a entrada da família Pekelman na sociedade, uma empresa de

racionalização de processo fora contratada para aprimorar a técnica construtiva do recorte de

compensado. Também foi re-planejada a organização da empresa, que acarretou no

aperfeiçoamento da mão-de-obra e a redução de funcionários, afastando-a um pouco do

espírito artesanal que reinava no ambiente fabril.

Sob a responsabilidade de H.Schicker, o desenho dos móveis passou por ajustes gerais

para dar um caráter mais discreto ao produto nas lojas, observável no histórico da publicidade
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da empresa, bem como dar mais lucratividade à empresa. Fora as alterações anteriores, outros

detalhes característicos de Zanine Caldas foram gradativamente sendo substituídos ou

modificados conforme as opiniões formais de H.Schicker iam se concretizando, pois são

conhecidos suas leituras e aquisições de revistas estrangeiras especializadas em arquitetura

com ampla difusão de mobiliários do período143. Uma constatação facilmente observável é a

diferença entre os materiais de revestimento de poltronas, sofás e cadeiras. Enquanto Zanine

Caldas abusava das cores vivas dos plásticos e dos contrastes Gramáticos das lonitas,

H.Schickerfez uso de tecidos que denotassem mais aconchego, com cores mais sóbrias. Para

as gravuras dos tecidos que forravam as poltronas, Zanine Caldas recorreu aos assuntos

decorativos com desenhos mais vistosos; já para os móveis de H.Schicker, os tecidos apenas

continham elementos combinatórios e reproduções contínuas de desenhos simples. Os

parafusos e arruelas em alumínio, brilhantes, expostos como elementos compositivos com as

chapas de compensado, recurso duramante criticado no período por arquitetos e críticos, entre

eles Una Bo Bardi, foram substituídos por parafusos embutidos e escondidos por tampos de

madeiras mais discretos. As bordas, mais presentes nos projetos de Zanine Caldas, nos

modelos ajustados por H.Schickerforam arredondadas e, conseqüentemente, diluída a sua

expressão.

O fracionamento do compensado de madeira e a substituição por peças de madeira

maciça se desdobraram em outras versões de determinados mobiliários, como foi o caso da

poltrona 2-2 (01 POEL - ficha No.07), que ganhou uma versão com braços para descanso mais

longos e conectados com o espaldar. O fracionamento deve ter provocado perdas nas

qualidades dinâmicas do desenho, fazendo com que essa alteração provocasse um travamento

necessário para uma maior resistência, a fim de evitar uma possível ruptura da peça. Os

armários, gabinetes e bufês também foram ajustados, determinadas peças foram substituídas

por madeiras maciças, e puxadores que antes eram feitos na forma circular, ora em relevo no

próprio compensado ora em peças salientes, foram substituídos por peças de madeira maciça

retangular que exigiam menos trabalho.

O espírito de aperfeiçoamento do processo ganhou contornos mais objetivos quando da

contratação de um engenheiro industrial no final da década de 50. Contudo, os depoimüntos

não foram suficientes sobre essa contratação, e assim não é possível identificar quais as reais

contribuições desse especialista. Sabe-se somente que esse engenheiro tinha como meta

avaliar a linha industrial e propor sugestões para ampliação da produção em vista das

solicitações de exportação dos produtos. Mas essa etapa fora interrompida com o incêndio e

destruição da empresa em janeiro de 1961.

Da saída de Zanine Caldas até o fim da fábrica com o incêndio, a linha de desenho

praticamente se manteve a mesma, não fora abandonada ou alterada substancialmente;

somente ajustada frente às realidades que qualquer empresa em um mercado capitalista

Conforme revistas doadas por sua filha Elgin, H.Schicker assinava a revista alemã especializada em móveis
Architektur und Wohnform e a italiana Domus, todas desde o início da década de 50.
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solicitava: o saudável equilíbrio entre produção, custo e lucro. Alguns móveis chegaram a ser

desenvolvidos e vendidos posteriormente, mas não deixaram de seguir a linha desenvolvida.

A história que se conhecia até então elevara Zanine Caldas a um papel de projetista

completo, pois suas qualidades conhecidas iam do desenvolvimento do estilo formal até o

aperfeiçoamento da linha de produção. Porém, a sua desconhecida visão projetiva de que a

vida útil de um móvel não era tão longa assim clareia a inflexibilidade de Zanine Caldas diante

da relação do recorte do compensado de madeira e a linha de produção:

"Mas ele já via isso de uma forma em que não havia tanta necessidade de

racionalização, de reaproveitamento dos retalhos, que era perda de tempo,

e que o negócio era fazer, desde que houvesse vendas, já era suficiente, ia

criando outras formas, evoluindo nas formas mas sem se preocupar com

essa parte de resistência, sobrevivência dos móveis.

Paradoxalmente, essa visão o afastou da fábrica que ajudou a criar, pois o

aperfeiçoamento da técnica construtiva do recorte de compensado não mais suportava tal

posicionamento frente ao mercado, fato que pode ser percebido pela continuidade da

produção, após a saída de Zanine Caldas. Aparentemente, essa postura pode ser interpretada

como um erro crucial na avaliação das potencialidades de se construírem móveis com

compensado de madeira. Também pode revelar certa subestimação do mercado e as

solicitações de novas tendências e gostos.

Todavia, a verdade parece ser que, para a consciência de Zanine Caldas, o compensado

de madeira recortado não era um material apropriado para uma vida útil longa, diferente dos

mobiliários europeus, como os produzidos com ferro cromado por Marcel Breuer e Walter

Gropius. Parece saber da precariedade do compensado de madeira diante da agressividade do

clima tropical, da falta de um acabamento mais apropriado e de um possível desgosto das

formas proporcionadas ao longo do tempo. Demonstram ser justificativas acertadas de uma

crítica projetual para as realidades que a matéria-prima e as condições de produção ofereciam.

Essa opinião parece ganhar força com a vontade de H.Schicker de transformar a fábrica em

uma cooperativa de funcionários, a exemplo da experiência da Unilabor de Geraldo de

Barras145, e o abandono da técnica do recorte de compensado de madeira quando da

constituição da sua empresa HS Decorações, após o incêndio da fábrica. A constatação das

limitações do material e a adequação da realidade em diferentes momentos, tanto por parte de

Zanine Caldas como por H.Schicker, nada mais restava a não ser as condições limitadas que a

tecnologia brasileira oferecia.

144 Conforme depoimento prestado ao autor pelo Edmundo Ganzerli em 23 agosto 2000 (São Paulo).
145 Conforme depoimento prestado ao autor por Elgin Schicker em 19 de maio de 2000 (São José dos Campos).
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Design e Desejos no Universo do Mobiliário nos anos 50

Toda e qualquer evolução técnica ou artística surge e se destaca, somente quando

comprometida com algum desejo amadurecido e esgotado no âmbito de sua natureza. Assim,

qualquer que seja a forma, ela somente responderá aos anseios da tecnologia, e sua

consequente humanização, quando da satisfação da expectativa do imaginário popular diante

das necessidades funcionais solicitadas. Essa definição lança luz, de certa maneira, sobre a

natureza da forma de qualquer objeto. Nenhum objeto que entra numa escala industrial surge

sem uma função pré-determinada, sem um mercado comercial existente; nada é produzido

como objeto antiuso. Se há forma, há desejo e, se há desejo há espírito de renovação. E a

sobre a qualidade da produção da Móveis Artísticos Z que se pretende neste texto medir o

espírito de renovação que tais objetos propuseram quando do seu lançamento comercial nos

fins dos anos 40.

Como já se sabe, Zanine Caldas iniciou sua carreira profissional no campo da

publicidade146, desenhando peças impressas, e na confecção de maquetes para arquitetos.

Esse repertório formado ao longo de seus primeiros anos como profissional - o contato no

campo publicitário e as discussões com os arquitetos sobre o desenvolvimento das maquetes -

contribuiu para a formação de algumas opiniões artísticas referentes ao gosto que se formava

no período.

Entretanto, quando da interpretação da abordagem projetual realizada porZanine

Caldas, aquela que trata da qualidade da forma, há certa inquietação latente, tanto pêlos

aspectos que se referem à sua vivacidade pela ideia, como pela sua perspicácia na insistência

das formas alcançadas. Não há como negar que,quando de um olhar um pouco mais agt-do, o

seu desenho remete a uma postura projetual empírica. Além do que, transmite uma ideia de

transgressão em relação aos assuntos estéticos e funcionais que orbitavam a relação do móvel

e o espaço a ser ocupado, tão recorrente entre arquitetos e artistas do período. Não que o

soubesse, mas sua ansiedade talvez se tenha canalizado mais em um buscar uma linguagem

nova do que esgotar aquelas que se discutiam no período. Há uma desagradável indefinição

entre o limite do que é estética e estilo.

Também parece mais preocupado em implementar uma linha de formas que atendesse

a uma demanda não tão interessada no discurso estético e sua relação com o espaço, mas

que somente pretendia fazer uso dos resultados desde que estes sugerissem uma noção de

contemporaneidade. Diferente, por exemplo, da clientela da Unilabor de Geraldo de Barras,

que "buscava, ao comprar esse móvel, identificação com soluções inovadoras difundidas por

um moderno tributário dos ideais das vanguardas artísticas"147. Há dúvidas, porém, de que a

SILVA, Suely Ferreira. Zanine: fazer e sentir. Rio de Janeiro: Agir, 1991. s/p
CLARO, Mauro. Unilabor: desenho industrial e racionalidade moderna numa comunidade operária em São

Paulo (1950-1967). São Paulo: Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, 1998. pp.41.
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população brasileira tenha tido uma classe tão esclarecida assim, além da elite viajada pela

Europa. Não há como negar a influência da produção moveleira dos grandes centros, como

Europa e Estados Unidos.

Talvez, haja sim, uma interpretação diferenciada que se desvincule das principais linhas

estéticas do período, que "anunciam uma nova etapa, em que já não há mais interesse em se

impor à arte moderna como um todo, mas passam a privilegiar outras lutas, especialmente a da

arte-indústria' . Zanine Caldas não foi um artista introspectivo em seus ofícios e, mesmo

atuando no campo da arquitetura, trabalhou em diversas frentes, às vezes, bastante

antagônicas. Vale lembrar também que sua formação inicial fora na área publicitária, e que não

há como negar as influências de conceitos mercadológicos na abordagem sobre produtos, por

mais que não queira, na aderência de valores comerciais ao produto, seja através do material

ou do desenho. Todo desenho tem no mínimo a intenção de difusão de uma ideia e, em um

ambiente mercadológico, o desenho se ajusta conforme os anseios de compra, e em parte,

pelo que é entendido como vendável pêlos distribuidores.

Sabe-se do esforço de arquitetos e artistas europeus em responder às discussões

trazidas pelas artes plásticas e pelo avanço das tecnologias construtivas no universo do

mobiliário desde a década de 20 (como, por exemplo, a cadeira Vermelha e Azul de 1918 de

G.Rietveld e a No. B33 de Marcel Breuer de 1927). Aqui mesmo no Brasil, a busca por uma

identidade nacional e a compreensão de que, naquele momento, os valores estéticos

passavam por um período revolucionário, geraram artistas como Cândido Portinari, com suas

famosas pinturas que incorporavam formas amebóides. Enquanto Oscar Niemeyer explorava o

tema, repetindo em várias obras a cobertura parabolóide, buscando novas formas

arquitetônicas, Roberto Burle Marx explorava a flora brasileira e materializava os desenhos

sinuosos em jardins e murais. Época d2 concepções criativas e concatenadas, poucas vezes

percebidas, no cenário da cultura artística brasileira.

Também deve ser considerada a influência dos museus e suas respectivas exposições,

como a de Alexander Calder e seus mobiles amebóides no Museu de Arte Moderna em São

Paulo (1949) , e a criação de cursos, como o IAC - Instituto de Arte Contemporânea, que

oferecia formação de desenho industrial e publicidade. A importação de revistas e livros

estrangeiros e fatos não tão relevantes, porém significativos, como a abertura de lojas de

móveis com exposição de peças produzidas por Alvar Alto no final da década de 40 na cidade

de São Paulo150, eram informações que passavam aos olhos dos atentos no período.

Somados todos esses fatores, é de se supor que a obra de Zanine Caldas concluiu-se

como uma experiência deslocada do eixo de discussão sobre o que se pensava sobre design

naquele período. Uma avaliação mais áspera conduziria, inevitavelmente, a uma conclusão de

que nada mais foi do que uma experiência equivocada, apesar da sua aceitação no mercado

"" LOURENÇO, M.C.França. Operários da Modernidade. São Paulo: Hucitec/EDUSP, 1995. pp.201
ACAYABA, Marlene Milan. Branco & Preto: uma história do design brasileiro nos anos 50. São Paulo: Instituto

Una Bo e P.M.Bardi, 1994. pp. 49
150 A loja de móveis que vendia peças desenhadas por Alvar Aalto era a Artodos.
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nacional, algo como uma iniciativa ingênua, que buscava se apropriar de ideias consolidadas e

difundidas, utilizando uma técnica há muito tempo abandonada pêlos grandes nomes do

desenho de mobiliário. Ingenuidade por tentar aplicar aqui uma leitura diferenciada dos ideais

estéticos recorrentes no período, mas ajustada ao perfil da classe média que se formava.

Não há como dizer que houve um momento de lucidez artística, um aperfeiçoamento

cognitivo de suas experiências formais, mesmo porque não houve trajetória suficiente que lhe

garantisse tal feito. O que ocorreu foi uma percepção, e em alguns momentos distorcida, da

receptividade que as formas sinuosas atingiam o cenário nacional, diferente da ideia de que a

"função da forma é o seu próprio valor de imagem" , conceito amplamente difundido por

arquitetos como Oscar Niemeyer.

Fez uso de um repertório que estava à mão nos principais meios de produção artística,

desde a produção das telas de Portinari às revistas especializadas que circulavam nas mãos

dos estudantes de arquitetura152. Deu feições comerciais às informações que incutia em seus

clientes de maquetes, desde os arranjos florais às imagens absorvidas nos cinemas e que

construíam o sucesso do estilo "american way of life".

Evidentemente, a produção da Móveis Artísticos Z não foi bem acolhida pêlos prin^oais

expoentes de arquitetura, que viam com certa reserva a coleção da fábrica , apesar de

algumas colaborações e oportunidades de exposição . Criticas e comparações com ouíras

produções contemporâneas foram manifestadas, como o texto de apresentação dos arquiteíos

da Branco & Preto:

"Sua tarefa, pois, como aliás de todos os arquitetos que se dedicam à

arquitetura de interiores, será dupla: por um lado demonstrar que todos os

estilos, digamos tipo "Liberal" são anacrônicos, e por outro lado, que o falso,

mal entendido moderno, copiado de várias fontes, tipo "São José dos

Campos", é uma ofensa ao bom gosto e senso comum."155

No entanto, uma outra leitura parece necessária para a interpretação da produção da

Móveis Artísticos Z, e que talvez seja a mais apropriada dentro um cenário precário que era o
'o.

processo de industrialização e mercado consumidor na primeira metade do século XX. Como a

própria historiografía do mobiliário moderno brasileiro conduz, as manifestações pioneiras

sempre dirigiram seu foco ao consumo da elite, mesmo porque coube à própria patrocinar tais

investidas para renovar o mobiliário. A ausência de uma política industrial que beneficiasse a

produção popular, em grande escala, de objetos básicos para o uso cotidiano, no sentido de

151 SOPHIA, S.Telles - Forma & Imagem, in Arquitetura e Urbanismo, No.55, ago/set/1994, pp. 91-95. São Paulo:
Editora Pini, Revista AU. pp.92

Vale lembrar que Zanine Caldas possuiu um atelier no bairro Higienópolis, próximo à faculdade de arquitetura do
Mackenzie e Universidade de São Paulo, instalada, na época, na Rua Maranhão.
'"Alguns arquitetos entrevistados afirmaram a simpatia por somente uma ou outra poltrona, mas não pela coleçao.

Fora a publicidade da residência Clóvis Felipe Olga (Acrópole (s/n): 211, dez 1950), somente a residência de Vítor
Palma, colega na construção da residência de Sebastião Pontes, fora publicada em revista (Casa & Jardim (9): 14, jul
1954). Também participaram do IV Centenário da Cidade de São Paulo em 1954. Houve indicações de que o sede de
São Paulo do IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil - mobiliou parte de suas instalações com a produção da fábrica,

o intermédio do próprio Zanine Caldas (conforme depoimento de Eduardo Carona).
155 HABITAT, São Paulo; 1952, no.9.pp.89
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promover o acesso aos benefícios da industrialização, resultantes de uma ideologia capitalista

menos segmentada, sempre foi realidade distante do discurso nacional. Manifestações dessa

ordem surtiram efeito em Estados comprometidos com a questão social, como os países do

norte da Europa, e mesmo nos Estados Unidos, onde alguns resultados vieram a influenciar o

mundo. Em países limitados a políticas industriais centralizadas no acesso a produtos para uso

cotidiano, como é o caso do Brasil, a Arquitetura Moderna que deveria ser entendida como

precursora do movimento de modernização do móvel, foi adotada como linguagem oficial do

Estado e da sua elite considerada esclarecida. Não deixa de ser também um paradoxo do

capitalismo: móveis populares não aceitos pela classe média mas inacessíveis para as classes

inferiores.

Nos anos 50, a meta da classe média era a de se estabelecer e pontuar as referências

necessárias que a posicionassem em relação à elite, participando, através do consumo de

determinados produtos, nas expressões de seu tempo. A questão do repertório cultural ainda

era bastante limitada e influenciável por tradições mais fortes, como as exercidas pêlos

imigrantes europeus. A presença do mobiliário era mais caótica, a produção era quase

artesanal; havia uma coleção limitada e pouco flexível, resultante da tímida tradição moveleira

da elite. A percepção de que os espaços se renovaram não era ainda entendida pêlos

produtores de móveis.

Havia uma predisposição em participar das conquistas culturais da sociedade, fossem

elas científicas ou artísticas e, na verdade, havia uma predisposição em aceitar ou consumir

aquilo que a elite comprava, em reproduções dos objetos que denotassem a diferenciação e a

personalização de seu "status" social, mostrando que essa mesma classe, por ter tradição e

acesso à cultura, saberia orientar a formação estética da classe média do período.

A aceitação ou não também acarretava posicionar-se frente à nova realidade cultural que

se formava: a mecanização dos espaços. A percepção de que a dinâmica da vida doméstica já

entrava num ritmo de agilidade, fez com que a casa deixasse de ser apenas um espaço para

repouso e contato familiares para se transformar em um efervescente espaço social. Foi a

época da consolidação da luz elétrica, facilitando a vida através da mecanização dos

equipamentos de produção de alimentos, limpeza e higienização, bem como garantindo a

introdução na casa de objetos de entretenimento. A luz elétrica agiu como um elemento

ampliador das relações sociais, ao estender o horário útil de funcionamento da casa, dando

"mais espaço" aos ambientes sociais.

De maneira intuitiva, ao perceber as transformações do espaço residencial sinalizadas

pela proliferação de apartamentos, Zanine Caldas apresentou, através da Móveis Artísticos Z,

uma coleção de móveis até então poucas vezes concebida no cenário do mobiliário acessível à

classe média brasileira. Tratou de distinguir a diferenciação dessa classe, equipando-a com

móveis que colocavam o espaço interno residencial em um outro patamar, seja através das

novas posições ergonométricas das poltronas, seja por meio dos "barzinhos" com suas

inusitadas situações de convívio social dentro da residência brasileira. As poltronas, que tanto

chamaram a atenção de Zanine Caldas, tiveram versões dirigidas aos chefes de família,
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cerceamento valorizado de móveis complementares

ambientação Zanine Caldas
nesta ambientação, característica do autor, houve um enfoque maior nas novas formas
ergonométricas das poltronas (apesar da conhecida queda do corpo ao sentar),
conferindo um ambiente informal ao convívio social sem, no entanto, deixar de valorizar
as formas estruturais dos móveis. uma injeção exagerada de móveis complementares,
como é o caso das mesas, parece mais preocupado em transmitir a ideia de renovação
dos objetos do que resolver a simples questão da circulação dos espaços, tem destaque
a espreguiçadeira, que apesar de posicionada em um canto, e possivelmente utilizada
mais para relaxamento do que para conversa social, representa o esforço em transmitir
a sintonia dos proprietários com a contemporaniedade do período.



restabelecendo as ligações com as origens desse mobiliário e, de certa forma, a relação com

os espaços residenciais sociais da tradicional casa brasileira.

Era uma época de se incentivar o descanso afortunado, de se ter um tempo para relaxar

o corpo em uma espreguiçadeira e, por que não, mostrar aos outros as conquistas alcançadas

e seus benefícios. Outra fator diferenciador foi a combinação com novos materiais, como o

próprio compensado de madeira e os plásticos coloridos, resultando em mobiliários com

aparência de "funcionais, elegantes, práticos e duráveis" .

Numa época em que poucas empresas do setor moveleiro investiam na renovação do

desenho (mesmo as concorrentes como Probel e Brafor157 não demonstravam tamanho

despojamento) a publicidade se apresentava como mais um diferencial, e buscava induzir a

forma ideal do espaço residencial. Impressa em revistas de grande circulação , a publicidade

exaltava os aspectos que os mobiliários poderiam oferecer, chamando para temas como o

"conforto funcional" aliado ao "bom-gosto moderno" no intuito de dar "maior comodidade e bem-

estar ao corpo" sem deixar de ser "um lar moderno e acolhedor, ao alcance da maioria" mesmo

que isso fosse uma falsidade económica:

"viu, querido, como todos ficam encantados com nosso móveis?

...e quem vê pensa que custaram uma fortuna!

Diagramadas com fotografias de ambientações produzidas em estúdios, as publicidades

sugeriam que os móveis se adaptavam a qualquer espaço residencial, reforçadas pelo fato de

somente existirem dois planos de parede e a perspectiva angular das fotos..A janela

indissociável de qualquer espaço contemporâneo deixava de existir, e sua existência era

suprimida pela cortina, estranhamente transformada em apoio para quadros. O tapete OL o

próprio tablado de madeira, que compunha a noção da dimensão do espaço, eram,

geralmente, superados por poltronas e outros móveis.

Assim, ao suprimir a janela e expandir além do tapete, a proposta da Móveis Artísticos Z

colocava a questão da flexibilidade da diagramação dos mobiliários perante a nova realidade

de convivência no espaço residencial, um espaço dinâmico com forte caráter social, mesmo

negando a existência da vista exterior. Havia a ideia de dinamismo das pessoas, a circulação

entre os móveis, mesmo que, em algumas propostas, tais ações pareçam ser restritas, e que o

fato de sentar e levantar, relaxar o corpo ou se posicionar para uma atividade específica,

estava harmonizado com o espírito de agitação que invadia a residência da classe média nos

anos 50.

158 Conforme publicidade da empresa.
Entre outras fabricantes, eram as principais concorrentes na categoria de móveis para a classe média, conforme

constatação do autor em pesquisa nas principais revistas de circulação no período.
158 As revistas populares e de grande circulação, foram Cruzeiro, Manchete e Reader's Digest Seleções, além da
especializada Casa & Jardim.

Chamada de publicidade.
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um móvel coletivo com altura baixa e formas discretas



E importante ter em mente, devido à necessidade de se entender os aspectos que

compõem a personalidade arquitetônica, que não foram todos os mobiliários construídos que

utilizaram o compensado de madeira, mas dada a aderência que os benefícios do material

impunham à linha de móveis da empresa, constatada pelo direcionamento e quantidade de

obras produzidas , a abordagem recai sobre os modelos comuns que tem no material suas

qualidades estruturais físicas e formais.

Após a definição da tipologia, seja uma poltrona ou uma mesa, a principal preocupação

do arquiteto ou designer ao desenhar um móvel é acertar as proporções de tal forma que se

ajustem ao padrão ergonométrico do usuário padrão, que atenda às solicitações físicas do

corpo para a função à qual foi projetado. Isso significa que uma poltrona, para ser usada em

uma mesa de refeição, deverá oferecer, entre outras qualidades, uma acomodação do corpo

para que a pessoa fique com a coluna ereta, com o objetivo de que o ato alimentar seja o mais

cómodo possível. Para se "sentar" à mesa, a cadeira deverá ser ajustada para que avance sob

o tampo, possibilitando o posicionamento do prato com alimentos próximos a boca. Já para

uma poltrona de descanso, ou para visitas, uma posição do corpo mais relaxada era mais

conveniente para estimular uma conversa informal ou o descanso.

Em ambos os casos, a tipologia é a mesma - poltrona - mas com funções diferentes. A

combinação da função da tipologia e o ajuste da ergonomia correlata são parâmetros que

definirão a proporção do mobiliário. No caso dos móveis projetados por Zanine Caldas e os

posteriormente adaptados por H.Schicker, a noção de proporção foi colocada de acordo com

os requisitos básicos para um ajustado exercício da função. Isso significa que para todas as

poltronas houve sempre um assento e um encosto padronizados quando seu uso era para

acompanhar uma mesa de jantar, bem como para as cadeiras. Para as mesas, um tampo e um

jogo de pés estruturais foi a regra. Assim, para todas as tipologias, a preocupação foi

assegurar a manutenção das tradições históricas da ergonometria dos móveis, mantendo as

partes operativas das peças. No entanto, alguns aperfeiçoamentos foram realizados, não no

sentido de ruptura, mas na introdução de elementos complementares que visavam ampliar as

funções tradicionais dos mobiliários, como o porta-revistas perpendicular existente na mesa de

centro ou a fragmentação do encosto das camas por ripas cruzadas.

Porém, a presença da técnica do compensado de madeira recortado deu outra

conotação à ideia de proporção. Sabe-se do deslumbramento de Zanine Caldas causado pela

possibilidade de criar diversas formas através do recorte do compensado desde a sua fase de

maquetista, época em que minuciosamente recortava o material para modelar as formas

almejadas pêlos arquitetos-cliente. A observação dessas possibilidades, despertou em Zanine

Caldas a ideia de personalizar as peças projetadas, criando formas inusitadas jamais vistas no

cenário do mobiliário brasileiro, que naquele momento carecia de propostas inovadoras. Dessa

Conforme levantamento das obras produzidas, 31 poltronas foram projetas, que de certa maneira são móveis com
visibilidade, e quase 100% utilizaram o compensado como material predominante.
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a diagramação dos móveis prevê uma maior harmonia entre as peças sem distinção
de formas e texturas diluindo assim qualquer hierarquização das relações



forma, poltronas foram projetadas com estruturas de apoio na forma da letra Z ou S, tampos de

mesas com formas amebóides, e bufês apoiados em peças de madeira com desenhos

bumerangues.

Mas o desenhar sobre o compensado de madeira impõe algumas limitações, apesar de

suas qualidades como flexibilidade e aparência bruta de madeira, e com as quais Zanine

Caldas parece não ter se preocupado. Por exemplo, ao moldar um compensado de madeira,

mesmo após o recorte, é possível usá-lo com maior performance na posição horizontal e diluir

sua massa visual no perfil da peça. Mesmo ao usá-lo como espaldar, o que significa posicioná-

lo verticalmente, o uso do compensado moldado remete a uma leveza visual mais expressiva

que o compensado recortado (veja o exemplo da cadeira Paimio de Alvar Aalto).

No caso da produção de Zanine Caldas, a ideia de combinar compensado recortado

como principal estrutura, o que significa remeter ao primeiro plano do móvel a forma sinuosa,

acarretou uma coteção de móveis visualmente espaçosos. O perfil grosso gerado pelo desenho

sinuoso, e sua consequente largura para não romper o compensado recortado, somente

poderia gerar um objeto denso. A própria massa das peças estufadas foi tratada, em alguns

casos, com destaque para desviar a atenção da forma para as suas qualidades técnicas e,

assim, buscar um maior equilíbrio do conjunto161.

Para a arquitetura, o móvel com desenho sinuoso ou em forma amebóide exige uma

quantidade de espaço livre vizinho para que suas potencialidades formais emirjam, implicando

a ideia de móveis projetados para espaços amplos. Os móveis com formas sinuosas chamam a

atenção do olhar, forçam a observação fragmentada do espaço e despertam a análise de cada

parte do conjunto. Diferente de um espaço com móveis de linhas racionais, em que o

paralelismo das linhas horizontais e verticais diluem os limites espaciais de cada objeto,

tornando o conjunto uma obra única e coesa.

Com um pouco mais de atenção, pode-se observar nas fotos existentes que o ambiente

com móveis de linha sinuosa era um espaço instável: um ambiente em que cada móvel parecia

estar em constante movimentação, que lutava para se destacar no conjunto. A luta não era

somente pêlos espaços circunstantes, mas pela reafirmação de suas qualidades sensoriais. A

poltrona de descanso não podia ser encaixada no canto da sala; havia a necessidade de

posicioná-la na transversal, para que suas formas sobrepujassem o ato de descansar. Mesmo

em uma peça simples como era a mesa de centro, o tampo com formas amebóides não

parecia ser um plano sobressaído do piso, mas um objeto que ali repousou, e que qualquer

mudança de orientação pouco importava, pois o jogo dinâmico das formas seria mantido.

Essa análise leva a crer que Zanine Caldas quase sempre projetava o móvel

isoladamente, sem a intenção de estabelecer as condicionantes que seriam exercidas sobre

este ao ser colocado junto a outros móveis. Demonstra uma busca em garantir a visibilidade do

móvel em qualquer espaço no qual fosse inserido, revelada pela deliberada coleção de formas

que pesquisou sobre o compensado de madeira.

Esse perfil projetual já era observado com maior desenvoltura nas poltronas aperfeiçoadas, ou mesmo, desenhada
por H.Schicker que enfocava com mais destaque a questão do conforto do assento e não na beleza dos pés.
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Não há dúvida de que algumas conquistas alcançadas pela Móveis Artísticos Z, através

da exploração das formas com o compensado de madeira, contribuíram para a renovação do

espaço residencial brasileiro. A vivacidade da textura de madeira do compensado, bem como o

tom alegre das estampas dos estofados, foram aspectos favoráveis para um novo olhar sobre o

mobiliário. Sem dúvida, a Móveis Artísticos Z lançou uma face desconhecida do móvel

brasileiro: a alegria e o colorido de suas formas casavam com o espírito despojado e jovial de

um país tropical como o Brasil162. Mesmo a sinuosidade das formas suscita, até hoje, uma

opinião simpática sobre o mobiliário, observada pela existência de uma outra coleção: a dos

colecionadores de Móveis Artísticos Z .

No entanto, o ato deliberado de criar formas sinuosas e inusitadas com o compensado

de madeira caiu na própria contradição de sua génese: a ideia de ruptura com o tradicional,

que gerou um deslumbramento inicial, logo se transformou em um marasmo programático

típico da produção anterior, provocando um cansaço visual. O fato de que o compensado de

madeira se deteriorava rapidamente, mesmo sendo em alguns casos para fins náuticos, explica

um pouco a absurda existência de poucos exemplares nos dias de hoje.

Tal situação ocorreu porque os mobiliários continham certa tendência ao rebuscamento

visual e uma disposição à prepotência espacial, que levavam uma ideia distorcida do valor de

uso do móvel. Havia uma dispersão da unidade das forças operativas que atuavam na

interpretação do móvel, gerando forças isoladas dentro de um mesmo móvel, ou seja, uma

fragmentação visual. Por exemplo, o caso da poltrona de descanso que possuía um espaldar

expandido: esse pedaço do móvel chamava a mesma atenção que a estrutura de apoio em

compensado de madeira, que competia com a forma anatômica do encosto, e assim por diante,

desprivilegiando a forma global da peço. No caso da mesa com tampo em forma amebóide, a

sensação é a dúvida do olhar em estabelecer em qual plano se fixa: o plano horizontal do

tampo ou o plano vertical dos pés. Em casos mais simples, a perfuração das laterais das

estantes, por exemplo, nada mais pode ser entendido como elemento decorativo na

composição do móvel, já que para o problema de ventilação, as faces descobertas respondiam

imediatamente às solicitações. Talvez uma intenção em amenizar o volume da peça tenha

rondado a cabeça de seus autores.

Apesar da criação de alguns móveis racionais e otimizados, a generosidade das formas

causada pelo perfil delgado das chapas, a massa dos estofados e a percepção de traços

aleatórios logo remeteram aos ideais ecléticos no modo de ocupar um espaço residencial, ou

seja, a combinação de móveis com diferentes formas, forças visuais, volumes e cores. Assim,

apesar da simpatia inicial com suas formas sinuosas, valores como transparência, leveza e

praticidade, foram substituídos por valores menos nobres - desatualizados e volumosos -

fazendo com que o compensado de madeira deixasse de ocupar a posição de material nobre

na fabricação de móveis pelo ferro moldado e cromado, tão presente na produção nos anos

seguintes (décadas de 60 e 70).

1 Parcela significativa das vendas eram para as residências litorâneas, principalmente as da burguesia.
163 Colecionadores que negociam suas peças em galerias especializadas.

115



No entanto, isso não impede de apreciar o esforço da Móveis Artísticos Z em criar uma

renovada linha de móveis, mesmo que contradizendo os recomendados parâmetros do bom

design no período, aliando o precário sistema de industrialização e o limitado repertório cultural

brasileiro. Pode-se entender também a produção, ainda que com reservas, como uma

manifestação que explorava as qualidades sensoriais do produto frente ao racionalismo

imposto pela industrialização. Há de se reconhecer esse esforço, ainda que estilo e design às

vezes se confundiam, em projetar uma nova condição ao universo do mobiliário moderno no

Brasil.
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Conclusão

Reiterando as enunciações de cada capítulo, é inegável a contribuição da Móveis

Artísticos 2 à história do mobiliário brasileiro, pois a pesquisa se fundamentou em um pré-

conceito amplamente consolidado junto à comunidade de pesquisadores, e não havia dúvidas

sobre essa questão. Se não havia dúvida sobre tal mérito, haveria, então, de se estabelecer

algumas premissas que justificassem tal iniciativa académica: levantamento, identificação e

catalogação dos móveis produzidos e resgate da real história da fábrica.

O embate no princípio da pesquisa - pautar os tópicos de interesse - dissolveu-se pela

total falta de capacidade em controlar os impulsos desencadeados ao longo do trabalho, o

autor sempre se depara com conflitos de natureza sistêmica, que o levam a ampliar as

questões a serem investigadas, numa clara demonstração que o fascínio causado pela

pesquisa pode provocar. No caso da história da Móveis Artísticos Z, a situação se repetiu:

como deixar de analisar a questão do surgimento da empresa, os valores que condicionaram o

desenho dos móveis, o método, a técnica construtiva e o rebatimento desses no cotidiano dos

usuários.

Uma análise da pesquisa produzida, inevitavelmente, leva o autor a avaliar uma contínua

necessidade de ampliar ainda mais o horizonte de investigação, que nesse caso vai desde uma

indagação sobre os hábitos ergométricos dos brasileiros (o que explicaria um dos motivos para

o rápido sucesso comercial do empreendimento), aos dados sociológicos, que favoreceram a

existência da empresa como uma linha de produção viável, aprofundando o pensamento de

como se constitui a relação da abundância da mão-de-obra e o método construtivo adotado.

Para esse trabalho, o objetivo que se formou ao longo da pesquisa se deu por satisfeito:

entender, basicamente, a constituição, a causa e os resultados dos objetos produzidos pela

Móveis Artísticos Z.

Como não há objeto sem autor, a produção da empresa sempre teve a sombra do

baiano José Zanine Caldas, mesmo após a sua saída. Personagem instigante, polémico e

conflituoso, ele foi o principal mentor da existência da fábrica, programando uma série de

móveis que registrariam definitivamente a marca da Móveis Artísticos Z, e o colocaria entre os

principais "designers" do mobiliário brasileiro.

A sua presença casa com a tradição do móvel moderno no Brasil, que é a afirmação

sempre incisiva de um autor, ou de um grupo coeso, na busca de um novo desenho e, que se

rende aos encantos do universo dos objetos do cotidiano das pessoas. É o sentar, o deitar, o

repousar em massas sutis, delineadas para acomodar o corpo humano nas suas diferentes

necessidades. No caso do Brasil, a presença da madeira, na confecção de móveis, sempre foi

a referência que a paisagem natural teve sobre o cerne iconográfíco do povo brasileiro,

justificando o contínuo interesse em projetar peças adotando esse material como principal meio

construtivo.

O exemplo da Móveis Artísticos Z também é paradigmático por um outro aspecto.

Extrapola as esferas da indústria moveleira para se tomar um exemplo típico de
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empreendimentos de brasileiros que acreditaram na industrialização como meio de participar

do processo de renovação, no sucesso imediato, mergulhando na efervescênda cultural que a

sociedade vivenciava nos anos 50. Foi o fascínio pela multiplicação, pela utopia, pelo ser

presente, e por que não, pelo ser moderno.

Usar os novos meios, como fora o compensado de madeira, mesmo que usando

métodos tradicionais, já os credenciava ao "novo", um estilo no qual representava uma visão

inovadora de sua época. Mas somente os novos meios não bastavam; novas formas eram

solicitadas, e as fontes se voltaram para as inspirações artísticas que a abundante natureza

brasileira oferecia. Foram os contornos sinuosos tão desgastados como os seixos rolados de

nossos rios, o cromatismo tão vibrante da nossa luz, as estruturas tão sólidas de nossas

florestas, a densa sombra de nossas montanhas. Estavam ali as informações necessárias para

fascinar os consumidores; bastava apenas uma mensagem adequada.

Somente o encanto de quem fora libertado das catedrais, viu, traduziu em maquetes, e

sentiu o pensar arquitetônico daqueles homens precursores, poderia acreditar em mudar os

costumes com o seu puro autodidatismo. A idade lhe permitiu atrever-se; e muitos o levaram a

acreditar que a volumosa produção, em um curto espaço de tempo, superaria os entraves da

produção industrial e suas dificuldades correspondentes e acertar as formas esperadas pela

classe média ávida por uma personalidade própria.

Como era de se esperar, o conteúdo formal logo se dissolveu, apesar de manter a

produção da fábrica por mais de uma década, e já dava sinais claros de que não se

sustentariam muito mais tempo, justificando o desinteresse na retomada da produção após o

incêndio e o deslocamento da clientela, inicialmente, uma classe média alta, para uma mais

baixa.

Mesmo não se aprofundando com a questão conceituai da forma dos móveis, assumido

imediatamente pelo lado maroto de Zanine Caldas e endossado pêlos outros sócios, não há

como negar a contribuição da Móveis Artísticos Z na história do mobiliário moderno brabi|y;ro.

Sua produção só pode ser entendida, dentro do cânone académico, como aquela categoria que

surge entre a refinada estética moderna do período, representada por poucoá,e a produção

comum, totalmente desprendida de valores formais e técnicos.

E isso não deixa de ser um mérito, uma vez que ao entender a cultura de um povo,

principalmente quando se fala de uma cultura ainda em formação e influenciável como é o caso

do Brasil, o surgimento de experiências desse porte só pode ser compreendido como um

processo de transição, de formação e acesso a uma nova fase evolutiva, entre aquilo que é

banal, sem conteúdo, grotesco, para um objeto refinado, belo e funcional, como todos os bons

critérios nomeavam os móveis modernos do período.
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Conforto ílos lafes modeíim,.,
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(iu.- •ju.-.lu.' Li.'i:'.brr:;iu-no.s. (iiiu ;i isidti.s-

iri.i h;u'. r.i:ri:a .s^niprf SUI'I'L'U i]H'luc]i-

n.1 (I;IA v r. h.'..^ r.srula.s riiropfi.i.s c; (|UL-.
purtar.lti po^ft) DU qn;i.*'i inuia (ic lïó.s

mr-.n.u.-, ^.•jt;i;/:i!;iu.i no pa.-i.s.iciü.

Cíibt'. :::>'.'i"u. r.r.sla opurtnn!tl;«lu. lt.';n-

br.iir.o-in),-: •.:.niiK'Ir.s vrtu.slu.s ;noveis (IIIL-

gii.irnm.i!:. ,i.- rf.--nit'nn;i.s. anllgnincnto.
Movri.s l.ibi-ir.itio.s rol]! in;itlfir;>.s pe.s;tcl;is.

com us i.-i,..~.'ifn.s i.']ilLillir.s. innito ;>o iíóstn

da épor.i. i-).- Hünniturio.s. ;i.s .s;il;i.s (IL-

estar, o.s ;\'nitcriu.s. ;i.s l)il)liulei;;is. L' mai.s
comp;nli:;:<.-i:lo.s dr nina ru.s.i ou de u;;'i

h;u,u iir t:';.ü;i;lnj. fr.iin dfc linia nr;ivi;i;i-
de, (ir li...., .>'i.-.lt.'rul;sc.c c;ip;in(os;i.

Kï§S?-/WÏ-ví'';
TÏ. ^>^rü^^ ^ s^

.;*^.;"^..- .^vs^sf^-^

Conjorl.úvut "tivinii", niubitiiulo com /i/ui-fró fnitfiundi-, Z

Tainbcm .'iu ivrrdvd o.', /l/oucis Z

cumprem !::ricitftiin:iUe sua {uncúo

As Unhas :-i:nL'k'.s. nuü.s rcvolnciun;'iri;is.

n;;i.s. ao niL.-illi.' triniio. !)i;rfeit;i.s f yracio-
.-i;i.s dos móvv.s rio.s no.s.suá ui.i.s, yL-r;ir;>m u

chamado móvJ iniiciuinil. o qual. como wil
pruprio nome iniiic-.i. tem o iicüiituatlo i)i'u-
pu.situ de servir com mais função u .seu
clr.stiiio. A qu;ilitl;ulu de macifira. nul;i(I;i-
mente, ;is i;I.ir;i.-). também inlqniriram um

relevo não menur.
Na modt-n.a arte decorativa, na parte ilo.s
móveis, a contribuição que os Miwi.s Ar-
tisticos Z, tem (Í;KÍO. merece um certo tk';>-
taque. Porque, o ni.iynifico r.stnbrlrci-
mento industrial de São Josü clus Unni|)os
vem produzindo tòclu nnui rxten.s;> liiilm
de móveis funcionai.-.. com unui tfiKlencla
para permitir que tucio.s, in(listint;inu'nte.
guarneçam seus Inrrs com niüvui.s nnu.s
condizentes com estu época tiiu clicia (tr
dinamismo. Confort.ïvuis e oriyin.n.s. os
Móveis Artísticos Z. iiuli.-iUUi.ivulinfcuLf. rc-
prescntam o que de mais altu .•iu cunquistou
no artezanato mobiliariu du no.ssu |);iis. E
mais: acentuando -sua.s qu;ilkl;i(les bem
caracteristicas, os conlircirio.s inovei.') l'un-
cionais Z valoriy.arn-.su pelo emprcno de
outros excelentes c modernu.s maLeriuiy,
como, por exemplo, mula.s. |)li'iAtn;us e com-

pensados impermeávfi.s. que resulta em
mais perfeição e beleza para rles.
Nesta página, damos uma pequcn.i anios-
tra da linha de móveis maiá cif acunlo
com a nossa épüca, com que a Indústria
de Móveis Arli.sticos Z vem enriqin:i'f;r.!o
os lares braa;;'.;ros.

Muüerno "ln-ing", ntttiinilicumenls nt^uilitKlo com Mui-eia fuitciundis Z
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Fabricados exclusivamente em São

José dos Campos, pêlos pioneiros

nb Brasil ! - Modelos exclusivos

em dormitórios, livings, salas de

itorios, etc.

" ' ^€3£ïT^9
esautorÍsaflo» nas principats cidades do pais^

Fabricante»!

PONTES & CIA. LTDA.
Av. Rui Barbosa, 688 - S. Jóté dót. Campos'' - E;^ S.. Paulo ,'

'';':;;.,ss;&;:..:,:;\.^..
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um novo

Ao escolher seus móveis, exiga

a etiqueta com a marca Z,

símbolo de garantia dos legi-

timos Móveis Artísticos Z.

Vefa alguns modefoi excluiivoi

-;-?-:.-%2!.Í:Bf
-" ^•••':%I

^•r'^^i^^isSiiu^^y''^^^^^^^^^^
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os móveis artísticos'Z

criam conforto

e beleza "de fato"...

...para os olhos

por suas linhas equilibradas

e harmoniosos, proporcionam

maior satisfação ao seu

bom gosto

...para o corpo

por suas linhas

funcionais, especialmente

desenhadas,, para

oferecer mais

comodidade

, pára os ambientes

por suas linhas

discretas, de grande

beleza/ que dão um

toque final de utilidade

na casa, no terraço,

no clube ou no escritório

f -^
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c
r

^1
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Ponte» S. A. Indústria de Móveis

Fldtl 2.73o

S. Paulo

principais cidades do Brasil
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e Chenile

fique em dia com
o conforto moderno!
Fique em dia também com o bom-gôsto moderno, mobilianáo, decorando

sua casa com os Móveis Aríísticos i1 • .Com os Móveis Artísticos —/— sua

casa fica mais confortável para toda a família e mais acolhedora para

as visitas e hóspedes. Os Móveis Artísticos-T£-são funcionais, elegantes,

resistentes, práticos e duráveis. Suas linhas originais dão distinção e beleza

a todos os ambientes. Procure conhecê-los aas principais casas do ramo !

MOVEIS ARTÍSTICOS

ç^k

Fabricados exclusivamente em São José dos Campos por
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intese de bom-gosto e refinamento.
•-•^

•w

^
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móveis artísticos

s

éáB-
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Qual a pessoa que não gostará de ter seu lar

mobiliado com os modernos e funcionais
1-

MÓVEIS ARTÍSTICOS Z ?

• Por suas linhas equilibradas e harmoniosas os

MÓVEIS ARTÍSTICOS Z proporcionam maior o

satisfação para seu bom-gôsto.

• Por suas linhas discretas, de grande beleza, os

MÓVEIS ARTÍSTICOS Z dão um coque de

refinumcnio na casa, no terraço, no clube ou

no escritório.

• Por suas linhas funcionais, especialmente

desenhadas, MÓVEIS ARTÍSTICOS Z permitem •;

mnior conioclid.idc e bcm-cstiir ao corpo.

Fabricantes: Pontes S. A. Indústria de Móveis Artísticos

Av. Rui Bnrbosn, óBtí-Fonc >, 54- S. josé dos Campos-E. S. Paulo

w^

VEJA A LISTA DE REVENDEDORES DOS MÓVEIS y. NA REVISTA "O CRUZEIRO" 12 DE DEZEMBRO DE 1953
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seu lar pode ser assim -

elegante! prático! confortável !
Faça de seu lar um ambiente dotado de conforto

moderno, mobiliando-o com os famosos Móveis

Artísticos Z. Os Móveis Artísticos 2 dão uma

nota de bom gosto e distinção a todos os ambientes.

Feitos para servir exatamente às finalidades a que se

destinam, os Móveis Artísticos 2 são elegantes,

práticos e duráveis. Tome sua casa ainda mais

acolhedora, com os legítimos Móveis Artísticos Z.

para sua garantia, exija sempre a marca

Fabricantes: Pontes S. A. Indústria de Móveis Artísticos
Av. Rui Barbosa, 688 - Fone 354 - São José dos Campos - E. S. Paulo

Revendedores nas principais cidades do Brasil



por um preço menor do que V. imaginava !

Os Móveis Artísticos Z proporcionam

ao seu lar a sensação de conforto

e bem-estar dos ambientes refinados.

E são tão práticos, tão económicos.

Aqui estão três belíssimas sugestões

para o seu lar. Com a grande

variedade de tipos dos

Móveis Artísticos Z, você pode

decorar seu lar economicamente

de acordo com o seu bom gosto.

Verifique, nas boai

casas do ramo,

a beleza dos muitos tipos

de Móveis Artísticos Z

- e veja como

os seus preços

são acessíveis !

Fabricantes: Pontes S. A. Indústria de Móveis Artísticos

Av. Rui Barbosa, 688 - Fone 354 - São José dos Campos - E.S.P.
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um lâr

^od&rno

& âcol^c

ao

alcance

da maioria

t;

Acrescente conforto e beleza à sua casa com os

funcionais Móveis Artísticos Z. Por suas

linhas elegantes e harmoniosas, especialmente desenhadas,

os Móveis Artísticos Z proporcionam ao seu lar — e

também ao seu escritório — aquela sensação

de bem-estar dos ambientes refinados.

Cuidado com as imitações! Ao adquirir os seus

Móveis Artísticos Z, examine sempre a marca Z

impressa no rótulo de selagem, na parte inferior ou

posterior de cada peça. Lembre-se: só os legítimos

Móveis Artísticos Z lhe oferecem alta qualidade . . .

só os legítimos Móveis Artísticos Z podem garantir

essa qualidade.

Os Móveis Artísticos Z

encontram-se à venda em todo

o país, nos melhores esta be-

lecimentos do género.

Fabricantes:

PONTES S. A.

indústria de

Móveis Artísticos

Av. Rui Barbosa, 688 Fone 354

São José dos Campos — E.S.P.
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conforto moderno c%

ao alcance da maioria!

arfjsfícos

Palas suas linhas modernos e harmoniosos,

os Móveis Artísticos Z proporcionam ambientes

mais acolhedores e confortáveis para

seu lar. Ao coróter funcional de seus

desenhos,olia.se o qualidade superior ^

das motérios-primas empregadas %
(SA1

"a sua fabricação. Elegantes e

duráveis, os Móveis Artísticos Z

Podem ser adquiridos em conjuntos

°" peças .isoladas, diretomente dos

nossos revendedores, em todo o

'srritório nacional. Por seu preço

razoável, estão ao alcance de todos.

FAÇA

UMA VISITA AO
l

SEU MOVELE1RO

E VERIFIQUE Ji
f

A BELEZA E 'í

O ACABAMENTO

DOS LEGÍTIMOS

MÓVEIS

ARTÍSTICOS Z

Produtos da PONTES S. A.

S. José dos Campos
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Faça uma visita ao seu mo-

velheiro e ^ifí^e a be.

e o ocobomen/o c^o,

^.dec«P.ONTES.S;.A;
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por um preço^çi^^menor do que V. imaginava!

Os Móveis Artísticos Z proporcionam

ao seu lar a sensação de conforto c

bcm-cstar dos ambientes refinados. E

são tão práticos, t5o económicos! Aqui

estio três belissimas sugestões para o

.seu lar. Com ,1 ernndc variedade de

tipos dos Móveis Artísticos Z você po-

de dccornr seu Ínr econòmic.imçnïe. .de

acordo com o sen bom-gôsto.

Cuídíido com as ÍinitnçoesÏ Ao adqui-

rir os seus Móveis Artísticos Z, examine

sempre a marca Z impressa 110 rótulo

de sclagcm, na parte interior ou pos-

tcrior de cai!.i peça.

Lcmbrc-i.c:

só os !ci;]timos

Móveis Anisticos 7.

lhe oferecem

flCç§:': ;ilu qua!iJ,i(lc...

só os legítimos

Moveis Artísticos Z

pculcm g.ir.iniii"

css.i qmiki.ulc.

. í -niti.i n.ii Im.is r.ii.n ilo i\imo

i:.\nRK'ANTh:s; Pontes S. A. . S. José dos Campos - E. S. P.
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fique em dia

com o conforto moderno !

G-

•O is

Pique cm ili.i tamlx-m com o bom-^ôsço moiJcmo,

mobiliantio, ilccür.indo su.i c.isa com os Móveis Anisticos X.

Com os Moveis AmsiÍcos Z sua c.is;i fica mais

confortável para toda ï hmilia c mais .icolliejora p.in
as visitas c hóspctlcs. Os Móveis.. Artísticos '/. são

funcionais, elegantes, resistentes, práticos c liuravcis.

Suas linhas originais d3o distinção c beleza a
todos os ambientes. Veja nas boas casas do ramo

como os seus preços são acessíveis!

Fnbricanccs: Pontes S. A. Indú.stri.i de Moveis Artísticos
Av. Kui Barbosa, 6SS -Fone: 354 - São )o-.c ilos C.unpos - E. S. Paulo

MOVEIS ARTÍSTICOS
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ESTE AMBIENTE

pode ser o áe SEU LAR
flí^\^1} \'. ' t/ \-' ^-

Custa bem menos do que vccé suoce, .•no.

biliar o seu lar com o conforto e o refr.o

mento dos ambien^s reolmento modefnos

onde você terá maior oraier de viver a •.e".

tiro orgulho am recebsr suas visitas .3 :;miy;is

Pelo sua qualidade e bom-góslo, e sei;;

simplicidade de suas linhas essenciolmerta

funfionais, os Móveis "Z", em con|untos o.;

pecos isolados, estarão sempre modernos

Faça uma visita ao seu mo-

veleiro e verifique a be-

leza e o acabamento dos

Produioi de PONTES S. A.

S. José dos Conooi . Eii. S. Paulo



viu, querido, como todo» ficam encantado» com noa*o» móveis?

...B quem v& perna que cuataram uma fortuna I

Os móveis Z criam em seu lar

aquela atmosfera acolhedora

de conforto e bem-estar que

distingue um ambiente de classe!

Linhas modernas e funcionais,.,

acabamento esmerado... fetii

aproveitamento das cores - eis o

segredo! Por isso quem vê pensa

que eles custam muito mais,

Em todo o Brasil V. compra

os magníficos Móveis Z em

conjuntos ou peças avulsas,

padrão de bom gosto

conforto originalidade

atualtdade

FA3RICAÇAO DE

PONTES S.A. - são josé dói Campos . São Paulo



• *

|%7 novidades •

£. -: móveis modernos _ *

fechado;

um
ctseíeífíss'ss.

perfeito

(....sem aparência

de sõfá-cama)

aberto:

uma perfeita, cama.

(.'...conforto ds colchâo-de-molas)

solteiro

Conheça toda linha Z

Peça grátít o

nosso Álbum do Sugestões

fabricação :

PONTES S. A.
São José dos Campos • S.P.

abre-se com um simples moyimGnto

linhas mois modornas (linhos Z)

ampla gavota para roupas

acabamento de 1.a qualidade (qualidade Z)

em leQÍtimo pau marfim

moÍo[o quo só ajusta oot músculos

bolos tecidos, em podrõoi oxdusivos

som vlnco CGntral...

é um porfoilo colchâo-de-molas.

e custa menos do que V. imaginai.

Linco 8C20
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DE NOVA VIDA
AO SEU LAR

-semc
Móveis "Z" crÍoram éslüs agradáveis

conjuntos dentro cio inelhor bom.gôito

moderno - L* que, enTrc1nnto, não impÕum

sacrifícios ao seu orçamento...

Os apertçiçoodos métodos de fnüricaçâo

aos industrias "Ï" purmilem o

produção de móveis perfeitos em scu$

aüïathcs, por prcçoi muito mais QCCSSÍVÜÍS

— cm con unios ou pecos ísoiadas.

POLTRONA

Sj

CllO\ada
a de borracho.

malcrio1l maii

do n'undo.

Proriufos (iu

PONTES S. A.

ïS;

Foca uma v\

'itov-tl//iL'íro

bolero y o ocabofnen/o

í/o\ ícgflimos Móveis Z,

S Josó ríos Com/jos



a fórmula

magica

para seu

repouso!
tarfêo fofal

Dê ao seu lar uma nota de
As poltronas 8 conjuntos estofodos da

nova linho Z oferecem agora a Você o

revolucionário encosto Z, de conforto

total. Este novo encosto, onotômico,

cientificamente perfeito, lhe garante

um refaxomento totaÏ dos músculos,

proporcionando repouso absoluto l

Você sente imediafaments a diferença l

Tecidos exclusivos,

em belíssimos padrões e

diversas combinações de cores.

• bom gosto

• conforto

• atualidade

• funcionalidade

Soticite-nos

gratuitamente o Álbum

Colorido de Sugestões Z.

Ao comprar moveu, exija eitc

ido de qualidade : Z

REVENDEDORES EM TODO O BRASIL

Fabricação de fV^I^ICJ J» M. Av. Rui Barbosa, 688

São José dos Campos - São Paulo
Lincc SÓ 12



moveis modernissimos
1*0

de luxo

It.•1;1
^9''.Íi''"^^XÏ^à-;^''-l

''v^^^^&^~:y^€^'^^^^^

MÓVEIS ARTÍSTICOS
funcionais - cicgcntcs-rcíistcntcs

Os MÓVEIS ARTÍSTICOS Z

Ctn todo o paíi noi

molharei citaboloclmcn>0ï

ao gtnçro l

Ol MÓVE;S AKTlSTILOS Z conililucm um moiivo do [ullil.codo

crpuiho do induitria movcfhcira do ppt*t, pois coloínm ao 0'conco

o ma*oft0i oï con^uïsfat do orc^üïfüïuro füncïonoï opiicotíoi oo

moblliorio. 0> MOVEIS AlillSTICOS I (Oprcicnlom tonlôr'0 o

;(h li' bo

yôito que coroctcriia oi ambfcntci modcrnoï. A alfa quclídoáo

de tuai"maróriot prima» A o molhor üarontia da dvrabtltriodo o

fciiiicnc.a do> MÓVEIS AKrlSTICOS Z.

Fabricantes: Pontos S. A. - Indústria cie Arïóvois Arftsticos

Av. Rui Barbosa, 688 - Fone: 354 - São Joss dos Campos - E. S. Paulo

Publicidade da
Móveis Z divulgada
em revistas locais

»
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lixU hürtAri*. cu* <»»• com" (*lu ^
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acham-se à venda
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KJCTXJÜOUWEXa AUTOMXA003:

^«ANAD»
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R MuTUto n**., m
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.<.U-TAOO« —/
yoTtf NTtU.. LK».
n. Dr. nai mo. i • i.
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',''^*CAI>0«
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l-"ïo d* C*JW%-^^,"
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BELO HORBONTE •
Moblllxior» la^lfcu B/A
Rui TuplnamblA. 511
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MÓVEIS AKTÍSTÍCO
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INTERIORES
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RESIDÊNCIA A RUA PINHEI:C-S ^73

AO PAULO

HALL E SALA DE ESTA

'•?'AÏ'*;"

SALA DE ESTAR

SALA DE ESTAS

SALA D ; JANTAR
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R E S l DE N C A RUA PINHEIROS, 473

CACHADA

OROJETO E CONSTRUÇÃO

DÊ

CONSTRUTÉCNICA, ENGENHARIA ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES
LTDA.

A C R C) P O L F.
DE/.. .'-,11 _. .IA]\. ;-,|
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Alvar Alto»
Finlândia-1895,1957

DeStijl>»
Holanda-1917,1931

Bauhaus>»
Alemanha-1919,1932

LeCorbusier>»
França-1907,1946

1o Guerra Mundial» >
1010-1019

1870

^y -,

•^r**»^

Oscar Niemey
Pampulha e.^^^t;

>»
Roberto Burle Marx

^ Cândido Portinari
Ministério da Educação -1936

; Sjissíêf- a reproduzir/
a saída d^ >»

New Style
EUA-1941,1950>»

2o Guerra Mundia
>»
HermanMiller+Knoll
EUA-1943

>»
Jean Prouvé
França-1942,1945

Este "mapa genético" apresenta as variantes que
condicionaram o surgimento e desenvolvimento
da Móveis Artísticos Z. No primeiro momento, pode-se
perceber o esforço internacional em buscar novas
soluções plásticas, e como a presença do compensada
madeira foi determinante para o despreendimej;
formas e técnicas. Já na década de 30, o
observou o movimento de arquiteto§
de adaptar o material ao país;,
modelos estrangeiros. Nes
Móveis Artísticos l^^JffiW
para, depois clÊStínwly!|r:seüs;|
José ZariiwfÍjÍNiâs e| 1^52, N^Nutóhlâer deu
coníiiï&iïfâde aos pyBtos, no entanto, àlteFando
algumas formas em busGa de uma maior otimização
tío protósstt feferH* Em 25 de janeiro de 1961, fábrica 1934-1945
pe ipcendiou eRiÈerrâtjdojrn. importante capífulo do
mobiliário moderno no Brasil.

Móveis Artísticos Zj



Espreguiçâdeira
Zanine Caldas-1952

MesaMóvsl
Zanine Caldas-1950

Poltrona Social Poltrona Social
Zanine Caldas -1950 Zanine Caldas -1950

Zanine Caldas

H r< r(
Fragmentação do desenho
Racionalização do Processo

>»
Móveis HS
Helmuth Schicker
1961-1997

V F ? -S A R 1të.;,- :•

Mesa Porta-Revista
H.Schicker-1954

Poltrona 2-2 "'S^'^^
H.Schkker-1954 :ï '^

Sofá
H.Schid<er-1956

Sofá 3-21
Zanine Caldas-1950

Poltrona Infantil
Zanine Caldas-1950

Poltrona 2-21
Zanine Caldas-1950

Mesa Centro
Zanine Caldas-1950

-:72^^-^V3£:^ ! ".'.í

Mesa Centro
Zanine Caldas-1950

:-^s'tïWS0aess^^y^^ .&.-.

Mesa Jantar
Zanine Caldas-1950

Poltrona
H.Schkker-1952

Poltrona-Sofá
H.Schicker-1952

Sofá
H.Schicker-1954
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Ficha Técnica dos mobiliários produzidos



ficha padrão

Ficha de Identificação No.

Arquivo.doe

Modelo: identificação fornecida pela
empresa de acordo com a publicidade na
revista Habitat, No 9, 1952.

Autor; responsável pelo projeto: José Zanine
Caldas ou Helmuth Schicker

Família: tipologia do móvel

Descrição técnica: resumo sucinto do
móvel

Técnica construtiva: descrição da
técnica construtiva utiliada para a confecção
do móvel

Dimensões: medidas gerais conhecidas do
móvel em centímetros

Exemplares (proprietários): pessoas
que possuem o móvel identificado

Referência Histórica: projetos existentes
similares

Identif.: nomenclatura desenvolvida pelo
autor

Ano: data do projeto

Ambientação: espaço de uso do móvel

Variações: aperfeiçoamentos do móvel
referente ao processo, formas e materiais

Material Utilizado: principais materiais
utilizado na confecção do móvel

Fonte iconográfíca: fonte do acervo
fotográfico, autor ou acer/o

Estado de conservação: condições em
que se encontram os móveis existentes

Publicidade vinculada: publicidades
impressas que indicam a presença do móvel

Comentário: comentários gerais ou específicos sobre o móvel e sua coleção correspondente

lconografía: imagem referente ao móvel

Data: preenchimento da ficha

Etapa:
Data: atualização da ficha

Etapa:

Responsável:

Responsável:



Levantamento de móveis produzidos, entre protótipos e variantes

Tipologia

poltrona

mesa

estante

espreguiçadeira

cadeira

banco (banquete)

sofá

üar

buffet

Qtc

31

21

9

8

7

7

6

6

5

Espc

s

s

s

s

S/P

S/P

s

s

s

Ambiente

s.estar / varand,

s.jantar /s.estar

/varanda

s.estar / s.jantar

3.estar/varando

i.jantar /quarto

;.estar/quarto

:.estar

.estar

.estar /s.jantar

Técnica

Recorte, parafusos,

estofamento,

acabamento verniz

Recorte e orifícios,
parafusos,

acabamento verniz

recorte e orifícios,
sarafusos,

acabamento verniz,

3intura

recorte

;ompensado,
intrelaçamento
rórbante/ tiras

)lásticas, parafusos,
icabamento verniz,

acheamento

Recorte

:ompensado,

;olagem, parafusos,

acabamento verniz,

acheamento

recorte

;ompensado,

:olagem, parafusos,

icabamento verniz,

acheamento

iecorte

ompensado,

olagem, parafusos,

icheamento,

stofamento

lecorte

ompensado,

olagem, parafusos,

icheamento

.ecorte e orifícios,
arafusos,

cabamento verniz

Materiais

Compensado,
plástico, tecido,
bastão de madeira,

parafuso aparente,
lona ou lonita, molas,

[achas

Dompensado,
fórmica, vidro, folha

Je madeira, madeira

je lei

compensado, bastão
Je madeira, fórmica,

echadura metálica

compensado, tiras

)lásticas, rodas
)lástico/metal,

ilmofadas tecido,

ecidos, barbante,

larafuso aparente

ïompensado,
ilástico, bastão de

nadeira, parafuso

[parente, lona ou

snita, molas, tachas

compensado, tira

ilásticas, lona ou
)nita, molas, tachas,

arafuso aparente

;ompensado, tecido,

pás, parafuso,

lolas, tachas

compensado,

astão, espelho,
ma, fórmica, tachas,

obradiças metálicas

ompensado, bastão

s madeira, fórmica,
jxadores, dobradiça

letálica



cama

guarda-roupa

bureaux

camiseiro

penteadeira

luminária

porta-revistas

mesa móvel

total

5

5

3

3

2

2

2

1

123

p

p

s

p

p

s

s

s

quarto

quarto

escritório

quarto

quarto

s.estar

s.estar/varanda

varanda

Recorte

compensado,

entrelaçamento

barbante, parafusos

Recorte e orifícios,
parafusos,

acabamento verniz

Recorte e orifícios,

parafusos,

acabamento verniz

Recorte e orifício,
acabamento verniz

Recorte e orifício,

acabamento verniz

Recorte, colagem

recorte e orifício,

ïolagem

recorte e orifício,
acabamento verniz

Compensado, ripas,

barbante, folha de

madeira, bastão de

maderia

Compensado,
fechaduras,

puxadores,
dobradiças metálicas

Compensado,

puxadores metálicos,

fechaduras, vidro

Compensado, pregos

Compensado, pregos

Compensado,
sistema elétrico,

parafuso, cerâmica

compensado

compensado, rodas

Tietal/plástico



Ficha de Identificação No. 01

Olca.doc

Modelo: 1-10 Identif.: 01 ca

Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: cadeiras Ambientação: sala de jantar

Descrição técnica:
cadeira para conjunto de jantar com mesa,
espaldar e assentos distintos confeccionados
com folha de compensado, fácil deslocamento
e leveza

Variações:
Encosto com tramas de plástico e almofadas
de plástico com molas

Técnica construtiva:
Em formatos distintos, o apoio (pé) frontal se
converte em encosto, e o apoio traseiro se
converte em assento, sendo que ambos são
travados por uma lâmina de compensado e
conectados entre si por um sistema de
parafusamento e colagem, além de uma
bastão para reforço estrutural

Material Utilizado:
Chapa de compensado 1 pol.
Chapa de compensado 5 mm
Bastão de madeira 4 cm

Dimensões:
C 55 / H 88 / L 46 (cm)

Fonte iconográfica:
HansGünterFtiegO)
Lucas L.Ruiz (2)
Bienal de Arquitetura 1999/2000

Exemplares (proprietários):
José Bento - Faz.Monte Alegre, S.J.Campos
Celina Kouretz - São Paulo (2)

Estado de conservação:
Em uso - bom estado de conservação
Coleção - bom estado de conservação

Referência Histórica:
Cadeira Una Bo Bardi - Studio Palma

Publicidade vinculada:
Acropole, No. 152, 1950
Revista Habitat, No.9, 1952

Comentário:
Projeto que fez uso expressivo do compensado de 1 pol. realçando as linhas das folhas coladas
do material.
lconografía

Data: 07 ago 2000
Etapa: Inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 02
02ca.doc

Modelo: 1-10 (variação) Identif.: 02ca
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: cadeiras Ambientação: vários ambientes

Descrição técnica:
Cadeira variante da versão 1-10 para uso
exclusivo de crianças

Variações:
Encosto e assento com almofadas de plástico
colorido ou tecidos

Técnica construtiva:
Em formatos distintos, o apoio frontal se
converte em encosto, e o apoio traseiro se

converte em assento, conectados entre si por
um sistema de parafusamento e colagem além
de uma bastão circular de reforço estrutural

Material Utilizado:
Compensado de madeira 1 pol.
Bastão de madeira 4 cm
Lona, lonita

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
desconhecida

Comentário:
Presença destacada dos parafusos de travamento
lconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 03

03ca.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03ca
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: cadeiras Ambientação: vários ambientes
Descrição técnica:
Cadeira formada por assento e encosto
distintos, estufados com molas No-sag e
tecidos, apoiados em estruturas paralelas no
formato L repousadas em um único apoio
traseiro na forma V, pés dianteiros
parafusados no quadro do assento com
travamento inferior por meio de um bastão de
madeira

Variações:
Quadros de madeira revestidos com
estofamento de tecido ou plástico, uso de
molas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, encaixado,
parafusado e colado, quadro de madeira
parafusado estufado com tecido e mola por
meio de tachas

Material Utilizado:
Compensado de madeira 2 cm
Bastão de madeira 4 cm

Dimensões:
C 57/L44/ H 87 (cm) mod.adulto
C 45 / L 34 / H 60 (cm) mod.infantil

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)
Lucas L.Ruiz (2)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Adolpho Leirner- São Paulo (2)
Adriano Pedrosa - São Paulo

Estado de conservação:
Coleção - bom estado de conservação
Coleção - bom estado de conservação

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Modelo com variante para crianças
fconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 04
04ca.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 04ca

Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: cadeiras Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Quadro de assento e encosto distintos

apoiados em um estrutura em compensado
recortado, cuja função também é o apoio (pés)
do objeto

Variações:
Estofamento com molas em tecido ou plástico
colorido
Modelo executado com apoio estofado para

braços

Técnica construtiva:
Compensado recortado com travamento
através da parafusação dos quadros de
assento e espaldar (estofados com tecidos e
molas pregadas com tachas)

Material Utilizado:
Compensado de madeira 2 mm
Tecido, lona ou lonita

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecido

Estado de conservação:

Referência Histórica:
Poltrona arquiteto JB Vilanova Artigas
publicado no livro "Móvel Moderno no Brasil".

Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Poltrona que tem como referência o modelo desenhado por JB Vilanova Artigas em 1948,
principalmente o modelo com apoio para braços.
lconografía

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 05

Arquivo OSca.doc

Modelo: 1-12 Identif.: 05ca

Autor: J. Zanine Caldas / H.Schicker Ano: 1948/49
Família: cadeiras Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Cadeira para conjuto de jantar com mesa,
espaldar e assentos distintos, estufados, fácil
deslocamento e leveza

Variações:
Pernas em compensado de madeira ou pau-
marfim maciço, estofamento em lona, lonita ou
plástico tipo Plavinil.
Variação de modelo com apoio sem
estofamento para braço

Técnica construtiva:
confecção de duas pernas estruturais retas
conectadas entre si e travadas pelo assento,
travamento superior através do espaldar,
parafusamento aparente e revestido,
revestimento pregado com tachas coloridas,
pernas envernizadas

Material Utilizado:
Compensado de madeira 1 pot., pau-marfim,
lona, lonita, molas tipo No-Sag, plásticos
coloridos tipo Plavinil, parafusos e
revestimentos.

Dimensões:
H 75 / C 60 / L 46 (cm)
H 70 / C 65 / L 45 (cm) mod. c/ apoio braço

Fonte iconográfica:
Lucas L.Ruiz (1 e 2)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Michael Swoboda - Ubatuba
César Cruz - São Paulo (1)
Adriano Pedrosa - São Paulo (2)

Estado de conservação:
Em uso - bom estado de conservação
Coleção - bom estado de conservação
Coleção - bom estado de conservação

Referência Histórica:
Cadeira Una Bo Bardi - Studio Palma

Publicidade vinculada:
Revista Habitat, No.9, 1952

Comentário:
Cadeira de maior produção e venda da fábrica, gerou vários aperfeiçoamentos em função do
alto custo de produção, compensado de madeira substituído por Pau Marfim
lconografia:

Data: 07 ago 2000
Etapa: introdução de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data: 20 set 2000
Etapa: variação braço apoio

Responsável: Alexandre Penedo



Ficha de Identificação
No. 06

OSca.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 06ca
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: cadeiras Ambientação: ambientes sociais, escritório
Descrição técnica:
Raro exemplar que utiliza o compensado
moldado, técnica abandonada no modelos
aperfeiçoados
Combinação de estrutura para espaldar e
assento em uma única peça colada na
estrutura de apoio na forma U

Variações:
Variações posteriores fragmentaram as
estruturas em pedaços menores e
combinatórios, bem como,o compensado fora
substituído por pau-marfim, as lâminas
curvadas foram substituídas por lâminas
planas e, na última versão conhecida, por ripas
de madeira.

Técnica construtiva:
Compensado recortado, moldado e colado
entre si por pressão de parafusos.
Madeira envergada para moldar o
compensado, envernizamento

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
H78/C54/L41 (cm)

Fonte iconográfica:
Alexandre Penedo (1, 2 e 3)

Exemplares (proprietários):
FCCassiano Ricardo - SJCampos (1)
Clube Tecelagem Parahyba - SJCampos (2)

Estado de conservação:
Em uso - deteriorações observadas
Em uso - bom estado de conservação

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Não há

Comentário:
Excepcional projeto pelo fato de usar compensado moldado fazendo uso da técnica de
compressão (único projeto conhecido que faz uso dessa técnica). Possível projeto encomendado
pela Tecelagem Parahyba para uso em escritórios e clube da empresa, pois todos os modelos
encontrados possuem o carimbo do clube
lconografía

Data: 15out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:

Etapa:
Responsável:



Ficha de Identificação No. 07
Olpoel.doc

Modelo: poltrona 2-2 Identif.: Olpoel
Autor: J. Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1949
Família: poltrona estar leve Ambientação: diversos
Descrição técnica:
Poltrona leve estruturada com duas peças em
compensado recortado parafusada no assento
e espaldar (ambos quadros de madeira
revestido com molas No-sag e plásticos
Plavinil), apoio para braço com estofamento,
bastão de madeira para reforço da estrutura
sob o assento

Variações:
Aperfeiçoamentos técnicos em função de
ajustes na linha de produção geraram modelos
com o apoio conectado no espaldar para
reforço de estrutura, fraccionamento do
compensado lateral e um aumento no número
de parafusos aparente, alternância de
revestimentos

Técnica construtiva:
Compensado recortado, acabado, montado,
colado, pregado, parafusado e envernizado,
estofamento pregado com tachas, parafusos
com roelas cromadas

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira
Plástico, molas, tecidos

Dimensões:
C 75 / L 60, H 83 (cm) modelo original
C 74 / L 55 / H 76 (cm) modelo aperfeiçoado

Fonte iconográfica:
Hans Gunter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Raul Loureiro - São Paulo
Eduardo Brandão - São Paulo

Estado de conservação:
Coleção - Bom estado
Cpjeçao - Bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952

Comentários:
Modelo que melhor exemplifica as intervenções realizadas nos projetos para diminuir custos de
produção após a saída de Zanine Caldas
lconografia

Data: 19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 08

02poel.doc

Modelo: poltrona 2-29 Identif.: 02poel
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: poltronas estar leves Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona em duas peças distintas (espaldar e
assento) com quadros de madeira estufados
com molas No-sag e tecidos coloridos,
estrutura de apoio e encosto para braços em
pau marfim

Variações:
Espaldar e assento conectados sem espaço
entre ambos

Técnica construtiva:
Pau marfim recortado aparado acabado
montado parafusado montado, quadros para
assento e espaldar colados e pregados

Material Utilizado:
Pau Marfim, molas, tecidos

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

Comentários:
Acredita-se que talvez seja um modelo exclusivo de H.Schicker, pelo uso marcante do Pau
Marfim, desenho com linhas retas, eliminação dos parafusos externos cromados (usa-se tampas
de madeira) e pelo racional processo de produção, induzido pela simplicidade do desenho
lconografia

Data:19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 09

OSpoel.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03poel
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: poltronas estar leves Ambientação: diversos

Descrição técnica:
Poltrona leve adotando o paralelismo inclinado
com peças retas de Pau Marfim e conectados
entre si, espaldar e assento estufados com
molas tipo No-sag e tecidos, apoio para braços
e uso de bastão de madeira para reforço da
estrutura

Variações:
Alternância de tecidos ou lonita

Técnica construtiva:
Pau Marfim recortado acabado envernizado
parafusado colado, quadros com estofamento
e molas

Material Utilizado:
Pau Marfim, plástico, tonita, molas

Dimensões:
C 70, L 66 / H 78 (cm)

Fonte iconográfica:
Lucas L.Ruiz(1)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000

Exemplares (proprietários):
João Pedrosa - São Paulo (1)

Estado de conservação:
Coleção - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

Comentários:
Modelo ampliado para sofá-cama. O outro móvel no qual acredita-se que seja um modelo
exclusivo de H.Schicker, pelo uso marcante do Pau Marfim, desenho com linhas retas,
eliminação dos parafusos externos cromados e pelo racional processo de produção.
lconografia

Data: 19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F icha de Identificação No. 10

04poel.doc

Modelo: desconhecido
Autor: José Zanine Caldas

Identif.: 04poel
Ano:1949

Família: poltronas estar leves Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Poltrona leve estruturada em peças delgadas
de compensado de madeira, assento e
espaldar distintos formados por quadros de
madeira com estofamento de lonita e molas
No-sag, bastão para reforço da estrutura dos
apoios

Variações:
Alternância de revestimento (plástico, lonita,
tecidos)

Técnica construtiva:
Compensado recortado montado colado
parafusado envernizado, quadros de madeira
montado e estofados com tachas

Material Utilizado:
Compensado de madeira 2 cm
Lonita, bastão de madeira

Dimensões:
C 66/L58/ H 75 (cm)

Fonte iconográfica:
Lucas L.Ruiz
Bienal de Arquitetura - 1999/2000_

Exemplares (proprietários):
Marcelo Palota - São Paulo (1)

Estado de conservação:
Coleção - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Desconhecida

Comentários:
Variação da cadeira 1-10 porém com medidas mais repousante e apoio para braços
lconografia

Data: 19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 11
OSpoet.doc

Modelo: desconhecido Identif.: OSpoet
Autor: desconhecido Ano: desconhecido

Família: poltrona estar leve Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona leve com assento e espaldar, com
apoio para braço, distintos conectados por
apoios laterais em compensado de madeira
parafusados com desenhos sinuosos

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado colado parafusado
envernizado, quadros em madeira pregada
com estofamento e molas pregados com
tachas

Material Utilizado:
Compensado de madeira, lonita, molas

Dimensões:
Não foi anotada

Fonte iconográfica:
Alexandre Penedo (1)

Exemplares (proprietários):
A vendedora não sabia nome do proprietário

Í1L

Estado de conservação:
Coleção - em processo de deterioração

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
desconhecida

Comentários:
Acredita-se que esta cadeira não seja da Móveis Artísticos Z, pois não havia adesivo de
referência e o desenho do móvel, apesar de estar próximo aos desenhados por Zanine Caldas e
usar o compensado de madeira. Possui algumas detalhes grotescos como o posicionamento dos
parafusos e o reforço exagerado sob o assento. Foi encontrada em uma feira de antiguidades, e
vendida como sendo de Zanine Caldas.
lconografia

Data:19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 12

OSpoel.doc

Modelo: desconhecido Identif.: OSpoel
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas estar leves Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona leve revestida com almofadas,
assento confeccionado com chapa de
compensado e espaldar com ripas de madeira,
estruturada com peças entrelaçadas em
compensado de madeira, pés da estrutura
delgado em compensado de madeira

Variações:
desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado recortado montado colado
pregado, almofadas simples repousadas

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Almofadas de tecido

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans GünterFtieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de registro

Comentários:
Possível modelo desenvolvido para testes, acredita-se que não fora comercializado

lconografia

nai
Data: 19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 13
07poel.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 07poel
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas estar leve Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Poltrona leve estruturada com duas peças,em
compensado recortado, parafusadas no
assento e espaldar (ambos quadros de
madeira revestido com molas No-sag e
plásticos Plavinil), apoio para braço com
estofamento, bastão de madeira sob o assento
para reforço da estrutura

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado acabado montado
colado pregado parafusado envernizado,
estofamento pregados com tachas, parafusos
com roelas transparentes

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lona, lonita ou tecido

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acropole, No. 152, 1950

Comentário:
Modelo variante da poltrona 2-2 (ficha No. 07)
lconografia

'"^^sssm

Data:19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:

Etaga^
Responsável:



Ficha de Identificação No. 14
Olpoep.doc

Modelo: poltrona 2-32 Identif.: Olpoep
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: poltrona estar pesada Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona pesada confeccionada com quadros
de madeira revestidos com tecidos e molas
No-sag, pé em madeira maciça na forma de
cone

Variações:
Alternância de tecidos

Técnica construtiva:
Quadros de madeira montados pregados
revestidos com tecidos e molas pregados com
tachas, pé pregado ao quadro do assento

Material Utilizado:
Madeira maciça
Tecidos, molas

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

Comentário:
Modelo exemplar do desenho de Helmuth Schicker: desenho racional e tecidos com cores
discretas
lconografía

i«l

Data: 19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 15

02poep.doc

Modelo: poltrona 2-21 / 2-27 / 2-28 Identif.: 02poep
Autor: J. Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1949
Família: poltrona estar pesada Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona pesada confeccionada em quadros de
madeira revestidos com tecidos e molas No-
Sag, pé delgado em compensado de madeira
ou madeira maciça

Variações:
Alternância de tecidos e modelos (com ou sem

apoio de braços)
Poltrona com 01 braço - 2-28
Poltrona sem braço - 2-27
Poltrona com braço - 2-21

Técnica construtiva:
Quadros de madeira montado pregado
revestido com molas No-sag e tecidos
pregados com tachas, pé recortado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Tecidos, molas

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg (1,2e4)
Desconhecido (3)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

Comentários:
Tentativa de dar novas funções ao mesmo mobiliário, orientação recorrente de pensamento do
período. Modelos de sofás inteiros foram desenvolvidos
1. peças isoladas, 2. sofás pequenos, 3. peças de canto, 4. sofá extenso
lconografía

Data:19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 16
03poep.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03poep
Autor: H.Schicker Ano:1953
Família: poltronas estar pesadas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona pesada confeccionada com quadros
de madeira revestidos com tecidos e molas
No-sag, pé em madeira maciça na forma de
cone

Variações:
Alternância de tecidos

Técnica construtiva:
Quadros de madeira montado pregados
revestidos com tecidos e molas pregados com
tachas, pé pregado ao quadro do assento

Material Utilizado:
Madeira maciça
Tecidos, molas

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de consen/ação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

Comentários:
Variação da poltrona 2-21
lconografía

Data: 19set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Fichade Identificação No. 17
Olpope.doc

Modelo: poltrona 2-21 / 2-24 Identif.: 01 pope
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas estar pessoais Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona pessoal em um corpo de assento e
espaldar, almofadados com molas No-sag e
tecido, apoiado em estruturas laterais em
compensado recortado

Variações:
Alternância de tecidos
Uso de espuma Airfoam (2-24)

Técnica construtiva:
Compensado recortado acabado montado
pregado envernizado, estofamento e molas
pregados no quadro do assento e espaldar por
meio de tachas

Material Utilizado:
Compensado de madeira 1 pol
Tecido, molas

Dimensões:
C 90 / H 70 / L 60 (cm)

Fonte iconográfica:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
Adriano Pedrosa - São Paulo

Estado de conservação:
Coleção - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952

Comentário:
Poltrona que faz referência a letra inicial de Zanine Caldas, aproveita também o jogo causado
pela elasticidade do compensado
lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 18

02pope.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 02pope
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas estar pessoais Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona pessoal em um corpo de assento e
espaldar estufado com molas No-sag revestido
com tecido apoiado em um jogo de peças de
madeira maciça pregadas no corpo

Variações:
Alternância de tecidos

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, pregado e
revestido com molas e tecidos (uso de tachas),
madeira recortada, tratada, envernizada,
montada e parafusada

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça
Tecido

Dimensões:
H 77, L 65 / C 87 (cm) original
H 80 /L60/C 85 (cm) variação

Fonte iconográfica:
Lucas L.Ruiz (1 e 2)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Marcelo Palotta - São Paulo (1)
Marcelo Palotta - São Paulo (2)

Estado de consen/ação:
Coleção - bom estado
Coleção - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
desconhecido

Comentários:
Outro modelo aonde é possível constatar os ajustes ao longo da existência da fábrica, neste
caso, a eliminação de formas sinuosas das peças, menor número de parafusos e uso de pregas
no tecido (recorte)
lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 19
OSpope.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03pope
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas estar pessoais Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Poltrona pessoal com assento e espaldar em
um corpo, mais encosto para cabeça,peça
estufada com molas No-sag, apoiada em uma
peça recortada de compensado pregado com
descanso almofadado para braços

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, pregado e
revestido com molas e tecidos (uso de tachas),
madeira maciça recortada, tratada,
envernizada, montada e parafusada

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça
Tecido

Dimensões:
C80/H116/L55(cm)

Fonte iconográfíca:
HansGünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
Zanine Caldas -Vitória

Estado de consen/ação:
Acervo - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentários:
Provável modelo desenvolvido a partir do estudo de uma cadeira, percebido através da adição
do encosto de cabeça
lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 20

04pope.doc

Modelo: desconhecido tdentif.: 04pope
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas estar pessoais Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona pessoal com assento e espaldar em
um corpo, mais encosto para cabeça,peça
estufada com molas No-sag, apoiada em uma
peça recortada de compensado, com
descanso almofadado para braços

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, pregado e
revestido com molas e tecido (uso de tachas),
madeira maciça recortada, tratada,
envernizada, montada e parafusada

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça
Tecido

Dimensões:
C95/H107/L80(cm)

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Armando Prado - São Paulo

Estado de conservação:
Coleçâo - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Cometários:
Poltrona conhecida como "poltrona do papai"

1:»Í;BS: Í;2
Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 21
OSpope.doc

Modelo: poltrona 2-34 Identif.: OSpope
Autor: J.Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1949
Família: poltronas estar pessoais Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Poltrona pessoal com assento e espaldar em
um corpo, mais encosto para cabeça,peça
estufada com espuma Airfoam e molas No-
sag, apoiada em peças recortadas de madeira
pregadas com descanso almofadado para
braços

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, pregado e
revestido com molas e tecido (uso de tachas),
Pau marfim recortado, tratado, envernizado,
montado e parafusado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça, Tecido

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentários:
Modelo que destaca o encosto para a cabeça,
lconografia

variação da "poltrona do papai"

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 22

06pope.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 06pope
Autor: José Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1950
Família: poltronas estar pessoais Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona pessoal com assento e espaldar em

um corpo mais encosto para cabeça, peça
estufada com molas No-sag, apoiada em
peças recortadas de compensado de madeira
pregadas com descanso almofadado para
braços

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, pregado e
revestido com molas e tecido (uso de tachas),
madeira maciça recortada, tratada,
envernizada, montada e parafusada

Material Utilizado:
Compensado de madeira, Tecido
Madeira maciça

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentários:
Poltrona de descanso com encosto para cabeça desenvolvida a partir da poltrona 02POPE

lconografía

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i chá de Identificação No. 23

07pope.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 07pope
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: poltronas estar pessoais Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Poltrona pessoal com assento e espaldar em
um corpo mais encosto para cabeça,peça
estofada com molas No-sag, apoiada em
peças recortadas de madeira pregadas com
descanso almofadado para braços

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, pregado e
revestido com molas e tecido (uso de tachas),
Pau marfim recortado, tratado, envernizado,
montado e parafusado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça, Tecido

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

Comentário:
Poltrona variante da "pqltrpna do papa[", acompanha banco para descanso dos pés
lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 24

Olpome.doc

Modelo: desconhecido Identif.: Olpome
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas mesa Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona para mesa de jantar estruturada em
dois corpos (assento e espaldar) de quadros
estufados com tecidos e molas No-sag
pregado em estrutura de compensado
recortado com a forma da letra S, bastão de
madeira parafusado para travamento da
estrutura de apoio

Variações:
Alternância de revestimento,
Estofamento para apoio de braço

Técnica construtiva:
Compensado recortado, aparado, montado e
parafusado, quadro em madeira estofado com
tecido e tachas

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Tecidos, lonita
Bastão de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica:
Cadeira Modelo S33 1926 - Mart Stam
Cadeira Modelo B33 1927 - Marcel Breuer

Publicidade vinculada:
Acrópole, No. 152, 1950

Comentário:
Possível modelo desenvolvido em referência a produção internacional do período, e
provavelmente, uma das primeiras peças desenhadas porZanine Caldas, no intuito de pesquisar
melhor as qualidades da suspensão elástica proporcionada pelo recorte do compensado

lconografia

Data:18set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 25

02pome.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 02pome

Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas mesa Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona para mesa de jantar estruturada em
dois corpos (assento e espaldar) de quadros
estufados com tecidos e molas No-sag
pregado em estrutura de compensado
recortado, bastão de madeira parafusado para
travamento da estrutura de apoio

Variações:
Desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, aparado, montado e
parafusado, quadro em madeira estufado com
tecido e tachas

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Tecidos, lonita
Bastão de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
desconhecida

Comentário:
Provável protótipo desenvolvido de poltrona, acredita-se que não tenha sido produzido em
escala industrial, em função do desenho sinuoso do compensado de madeira e a consequente
quantida de sobras.
lconografia

^tín»íB»í»KÍ-KÏ.i.fi

Data:18set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 26

Olpopt.doc

Modelo: poltrona giratória 2-25 Identif.: Olpopt
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltrona trabalho Ambientação: escritório
Descrição técnica:
Poltrona de trabalho confeccionada em dois
corpos (assento e espaldar) almofadados com
lonita e molas No-sag, estruturada em duas
peças de compensado de madeira com apoio
para braço, conjunto apoiado em um sistema
mecânico giratório e controlador de altura
confeccionado em ferro sobre quatro pés de
madeira

Variações:
Desenho e material (compensado de madeira
ou madeira maciça) dos pés do móvel e
alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, parafusado
e envernizado, quadros de madeira pregados,
revestidos com tecidos e molas por tachas,
sistema giratório parafusado no assento e nos
pés de sustentação

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lonita, madeira maciça
Sistema giratório de ferro

Dimensões:
H105/L63/C65(cm)

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegO)
Lucas L.Ruiz (2)
Bienal de Arquitetura - 1 999/2000

Exemplares (proprietários):
Adriano Pedrosa ~ São Paulo (2)

Estado de conservação:
Coleção - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões (1)

Comentário:
Modelo direcionado ao mercado de profissionais liberais, acompanha bureaux
lconografia

Data: 18set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 27
Olpova.doc

Modelo: desconhecido Identif.: Olpova
Autor: José Zanine Caldas Ano;1949
Família: poltronas para varanda Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Poltrona para varanda confeccionada em
compensado recortado com travamento
parafusado por bastões de madeira, assento e
encosto transformado em uma única peça de
lona almofadada amarrado no bastões de
travamento na extremidade

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado acabado parafusado
envernizado, bastão de madeira parafusado,
lona amarrada nos bastões

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lona, tecido, bastão de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
deconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica:
Poltrona - Richard Neutra

Publicidade vinculada:
Acrópole, No. 152, 1950

Comentário:
Primeira provável peça desenhada por Zanine Caldas (conforme depoimento de Prof.Júlio
Katinsky) em referência ao móvel bastante difundido e copiado de Richard Neutra
lconografia

Data: 23 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 28

02pova.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 02pova
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas para varanda Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Poltrona para varanda confeccionada em
compensado recortado, travado com bastões
de madeira parafusadas, pés auxiliares
combinados como apoio para braços, assento
e encosto transformado em uma única peça de
lona almofadada amarrado nos bastãos de
extremidade do travamento

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, acabado, parafusado
e envernizado, bastão de madeira parafusado,
lona amarrada nos bastões

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lona, tecido, bastão de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
deconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica:
Poltrona - Richard Neutra

Publicidade vinculada:
Acrópole,No.152, 1950

Cometário:
Variação do modelo 01POVA (ficha No.27)
lconografia

Data: 23 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i c ha de Identificação No. 29
OSpova.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03pova
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas para varanda Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Poltrona para varanda confeccionada em
compensado recortado, travada com bastãos
de madeira, pé auxiliar parafusado no corpo
principal, assento e encosto transformado em
uma única peça de lona almofadada amarrada
nos bastãos de travamento na extremidade

Variações:
Alternância de revestimento

Técnica construtiva:
Compensado recortado, acabado, parafusado
e envernizado, bastão de madeira parafusado,
lona amarrada nos bastões

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lona, tecido, bastão de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
HansGünterFlieg(l)

Exemplares (proprietários):
deconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica:
Poltrona - Richard Neutra

Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Versão infantil da poltrona 01POVA (ficha NO. 27), observar a fragmentação do corpo principal
do compensado de madeira

lconografía

;::^-liBr^t^tiiÍ?'Tíll:ÍUiU
l'r'J: Ws^ÏMïS^*M:is
•Si-S^SWiW&í

Data: 23 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 30

04pova.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 04pova
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas para varanda Ambientação: diversos

Descrição técnica:
Poltrona confeccionada em duas partes: uma
para assento e espaldar em compensado de
madeira com revestimento de plástico cruzado,
outra para os pés em compensado recortado
reforçado por bastãos, ambas conectadas por
meio de uma peça cruzada de compensado
recortado

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, parafusado,
furado e envernizado, tiras de plástico
pregadas no compensado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira
Tiras de plástico

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Desconhecido

Comentário:
Provável protótipo desenvolvido mas não produzido em escala industrial

lconografta

Data: 23 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 31

OSpova.doc

Modelo: desconhecido Identif.: OSpova
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: poltronas para varanda Ambientação: diversos
Descrição técnica:
Poltrona-sofá confeccionada em duas partes:
uma peça com função de assento, espaldar e
pé traseiro em compensado recortado,
reforçado por bastãos de madeira com
revestimento de tiras de plástico cruzado, outra
peça formam pés auxiliares em compensado
recortado e apoio para braço

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, parafusado,
furado e envernizado, tiras de plástico
pregadas no compensado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira
Tiras de plástico

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Desconhecida

Comentário:
Provável protótipo desenvolvido mas não produzido em escala industrial, variação da poltrona
02POVA (ficha No. 28)
lconografia

Data: 23 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 32

Olep.doc

Modelo: espreguiçadeira 4-17 Identif.: 01ep
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: espreguiçadeira Ambientação: diversos

Descrição técnica:
Espreguiçadeira estruturada em compensado
recortado com forma sinuosas, encosto e
assento em uma única peça revestida com
tiras plásticas cruzadas, bastão de madeira
como travamento da estrutura de apoio

Variações:
Incorporação de um banco para descanso dos
pés que, ao longo dos anos, acabou sendo
incorporado ao corpo da peça, transformando
a em espreguiçadeira longa

Técnica construtiva:
Compensado recortado, parafusado e foiçado

Material Utilizado:
Compensado de madeira 2 cm
Bastão de madeira diam. 3 cm

Dimensões:
C160/H90/l60(cm)(3)

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)
Desconhecido (2)
Lucas L.Ruiz (3)
Bienal de Arquitetura 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Paola Musatti - São Paulo (3)

Estado de conservação:
Coleção - bom estado

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, N0.9,1952(2)
Casa & Jardim, No.3, 1954 (2)

Comentário:
Considerado como uma das principais peças produzidas pela Móveis Artísticos Z, no caso uma
espreguiçadeira com desenho arrojado, valorizando a forma através da referência pela letra Z.
lconografía

Data: 14set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data: Responsável:



Ficha de Identificação No. 33

02ep.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 02ep
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: espreguiçadeira Ambientação: varanda

Descrição técnica:
Espreguiçadeira longa confeccionada em
compensado recortado aproveitando as
potencialidades de suspensão elástica do
material, assim, o assento, revestido com
almofadas de couro, e o pé da peça se
conectam através de um ponto reforçado por
um bastão transversal com o objetivo de evitar
o deslocamento das mesmas e a consequente
ruptura

Variações:
desconhecida

Técnica construtiva:
Compensado recortado, parafusado e
encaixado
Almofada repousada em trança de cordões

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira
Almofada de couro

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole,No.152,1950

Comentário:
Modelo que explora as potencialidades elásticas do compensado de madeira, provável modelo
desenvolvido somente para a residência Clóvis Felipe Olga
lconografia

^

Data: 14set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 34
OSep.doc

Modelo: espreguiçadeira 4-13 Identif.: 03ep
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: espreguiçadeira Ambientação: diversas
Descrição técnica:
Espreguiçadeira longa estruturada em uma
peça para assento e espaldar em compensado
recortado, revestido com almofadas de couro
assentado sobre transa de cordões e rodas na
base do móvel, bastãos transversais
funcionam como travamento estrutural da peça
e suporte para deslocamento

Variações:
Aperfeiçoamento da peça: desdobramento em
dois pedaços para otimizar o aproveitamento
da chapa de compensado

Técnica construtiva:
Compensado recortado, furado, envernizado e
travado com bastões colados e parafusados

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira
Almofadas de couro

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desenho publicidade (1)
Hans Günter Ftieg (2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952(1)
Acrópole,No.152,1950

Comentário:
Variação de tipologia que explora a ideia de deslocamento do móvel

Data: 14set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i c ha de Identificação No. 35
04ep.doc

Modelo: espreguiçadeira 4-11 Identif.: 04ep
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: espreguiçadeiras Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Espreguiçadeira longa estruturada em uma
peça para assento e espaldar em compensado
recortado revestido com almofadas de couro,
assentado sobre transa de cordões, uma peça
distinta forma o apoio estrutural da peça,
bastãos transversais funcionam como
travamento estrutural da peça e suporte para
deslocamento

Variações:
Modelo inicial revestido com tiras plásticas e
posteriormente revestido com almofadas de
couro sobre trança de cordão, outra variação
foi a adaptação de rodas (exemplar de Micahel
Swoboda) e o uso de tecido de jeans

Técnica construtiva:
Compensado recortado, parafusado, furado,
envernizado e travado com bastãos colados e
parafusados

Material Utilizado:
Compensado de madeira 1 pol
Bastão de madeira diam. 4 cm
Tiras plásticas, Almofadas de couro
Tecido de Jeans

Dimensões:
C160/H90/L60(cm) (2)

Fonte iconográfíca:
HansGünterFlieg(l)
Lucas L.Ruiz (2)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Rebeca Aronis - São Paulo (2)
Michael Swoboda - Ubatuba

Estado de conservação:
Coleção - bom estado de conservação
Em uso - algumas modificações verificadas

Referência Histórica:
Lançado inicialmente por Bruno Mathsson
como "Pernilla" (1934) utilizando compensado
moldado nos pés de apoio, este modelo foi
explorado por vários arquitetos e designers,
entre eles Alvar Aalto, Charles Eames além de
Joaquim Tenreiro e Oscar Niemeyer no Brasil

Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952
Casa & Jardim, No. 6, 1954 (1)

Comentário:
Possível modelo que contou com a colaboração de Oscar Niemeyer (conforme depoimento de
Prof.Júlio Katinsky), foram observadas tiras de folha de madeira revestindo as bordas do
compensado. Modelo de impacto comercial
lconografia

Data: 14set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data: Responsável:



Ficha de Identificação No. 36

OSep.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 05ep
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: espreguiçadeira Ambientação: varanda

Descrição técnica:
Espreguiçadeira longa confeccionada em
compensado recortado aproveitando as
potencialidades de suspensão elástica do
material, assim, o assento revestido com
almofadas de couro e o pé de apoio formam
uma peça só, bastãos transversais funcionam
como travamento da peça, almofadas de
tecido repousam sobre tiras de cordão

Variações:
desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, parafusado,
encaixado e furado. Almofada repousada em
trança de cordões

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira
Almofada de couro

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Autor desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole,

Comentário:
Modelo que explora as potencialidades elásticas do compensado de madeira. Possível protótipo
confeccionado somente para a residência de Sebastião Pontes no início da Móveis Artísticos Z
lconografia

1111
Data: 14set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 37
Olme.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 01 me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: mesas Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Mesa de centro com quadro de ripas trançadas
sob tampo de vidro, pé delgados com
orientação cruzada

Variações:
Estrutura do tampo

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, pregado,
montado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Vidro

Dimensões;
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole,No.152,1951
Habitat, No. 11, 1953

Comentários:

lconografía

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 38

02me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 02me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientaçâo: sala de estar
Descrição técnica:
Mesa de centro com tampo e pés delgados em
compensado de madeira envernizados

Variações:
Desenho do tampo

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, colado e
pregado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole, No. 152, 1950

Comentário:

lconografia

Data: 15set2000
Etapa; inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 39
OSme.doc

Modelo: Identif.: 03me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro formado com ripas de
compensado envernizado, pés delgados com
bastão de travamento estrutural

Variações:
Formato do tampo

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, pregado,
parafusado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole, No. 152, 1950

Comentários:
Possível modelo gerado em função do projeto da residência Clóvis Felipe Olga
lconografia

Data: 15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 40
04me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 04me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de jantar

Descrição técnica:
Mesa de jantar para seis lugares com pés
delgados com orientações diferentes,
estruturado com compensado de madeira

Variações:
Modelo com regulagem para seis ou quatro
lugares

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, montado,
colado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira 1 pol e 2 cm

Dimensões:
H 80, L 90, C 110-190 (cm) (3)

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)
Lucas L.Ruiz (3)
Bienal de Arquitetura 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Adolpho Leirner (3)

Estado de conservação:
Coleção - bom estado de conservarão

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No. 7, 1954

Comentários:
Importante móvel na composição do ambiente da sala de jantar, mobiliário típico que atrai outras
peças ao redor, como cadeiras e estantes
lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 41
OSme.doc

Modelo: desconhecido tdentif.: 05me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro com tampo em formas
sinuosas, mais porta revistas, com pés
delgados combinatórios

Variações:
Formatos do tampo e dos pés de apoio

Técnica construtiva:
Compensado recortado, furado, montado,
colado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões;
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:

Comentários:
Possíveis modelos desenvolvidos (aproveitando sobras de produção) porém não
comercializados

lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 42
OSme.doc

Modelo: desconhecido Identif,: 06me

Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro com tampo em formas
amebóides e pés delgados com travamento
transversal por meio de uma peça com forma
sinuosa

Variações:
Desenho do tampo

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, matado,
colado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1,2 e 3)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No. 18, 1955

Comentários:
Modelo que referencia as mesas de centro desenvolvidas, e muito difundida na época, de Isamu
Noguchi
lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:

c



Ficha de Identificação No. 43
07me.doc

Modelo: mesa centro 5-2
Autor: José Zanine Caldas
Família: mesas
Descrição técnica:
Mesa de centro em compensado de madeira
envernizado com tampo na forma amebóide e
pés em formas sinuosas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, montado,
colado com cavilha e envernizado
Dimensões:
Desconhecidas

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos
Referência Histórica:
Mesa de centro - fabric.: Herman Miller
Autor: Isamu Noguchi

Identif.: 07me
Ano:1949
Ambientação: sala de estar
Variações:
Desconhecidas

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)
Estado de conservação:

Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952
Casa & Jardim, No. 6, 1954

Comentários:
Mesa similar ao desenvolvido por Isamu Noguchi com tampo de vidro
lconografia

•™Bsa
Data:15set2000
Etapa: inserção de dados
Data:

Etapa:

•

Responsável: Alexandre Penedo

Responsável:



Fie ha de Identificação No. 44
OSme.doc

Modelo: porta vaso 5-14 Identif.: 08me

Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Mesa de canto para vasos ornamentais
confeccionado com compensado de madeira
recortado envernizado, pés de apoio em
formas sinuosas e superfície para elementos
decorativos

Variações:
Uso de fórmicas para as bases horizontais

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, colado,
pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentários:
Peça auxiliar na ornamentação dos ambiente, sinaliza o envolvimento de Zanine Caldas com a
área de ornamentas florais que chegou a desenvolver posteriormente

lconografla

Data: 15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i c ha de Identificação No. 45
09me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 09me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro em compensado de madeira
envernizado com tampo em forma amebóide
com três pés

Variações:
Desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, montado,
colado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentários:
Possível modelo aperfeiçoado a partir de outras mesas de centro (ver fichas No, 41, 42 e 43)

lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 46
10me.doc

Modelo: mesa centro 5-4 Identif.: 10rne

Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro em dois níveis, mais porta
revista na extremidade, confeccionado com
ripas de compensado, travamento com bastão
de madeira

Variações:
Desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, montado,
colado, pregado, bastão de madeira pregado
no compensado de madeira

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Bastão de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952

Comentários:
Modelo inovador no cenário do espaço residencial
de leitura, sinalizando o maior acesso por parte da

brasileiro, pois supõe a valorização do hábito
classe média

tia
»;

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 47
Hme.doc

Modelo: desconhecido Identif.: Ume
Autor: H.Schicker Ano:1954(?)
Família: mesas Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Mesa de estudo para crianças articulável com
um único tampo de compensado de madeira
estruturado sobre pé delgado em Pau Marfim,
travamento cruzado e paralelo por meio de
bastãos de madeira

Variações:
Desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, envernizado, furado,
parafusado e colado com bastãos de madeira

Material Utilizado:
Pau Marfim - madeira maciça
Compensado recortado
Bastão de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
HansGünterFliegO)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica:
Mesa de trabalho
Artesão Joaquim Tenreiro

Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentários:
Excepcional modelo de mesa, garantida pela leveza resultante da mínima área do tampo e, do
jogo dos pés delgados com os bastãos de madeira para travamento
lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 48

12me.doc

Modelo: mesinha 5-34 Identif.: 12me
Autor: José Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1952
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro ou de canto com tampo de
compensado na forma triangular e três pés
delgados

Variações:
desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, pregado e
envernizado
Madeira maciça torneada

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestão

Comentários:
Móvel que valoriza a presença das linha de borda do compensado suavizando o peso do tampo

lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 49

13me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 13me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1952
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro retangular em compensado de
madeira com quatro pés no formato
bumerangue cuja convergência resulta em
uma prateleira intermediária

Variações:
deconhecida

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, montado,
colado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
LucianaWitaker(l)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Folha de São Paulo (14, 10/06/90)

Comentários:
Forma geral remonta a mesa de jantar 6-7 (ficha No.56), o jogo de peças do apoio denotam um
resbuscamento estrutural
lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável; Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 50
Ume.doc

Modelo: mesa de canto 5-15 Identif.: Ume

Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de canto em dois plano de compensado
de madeira (um quadrado e outro com forma
sinuosa) conectados por bastãos de madeira
apoiados por três peças delgados

Variações:
desconhecidas

Técnica construtiva:

Compensado recortado, colado, pregado,
parafusado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de maderia
Bastão de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Desconhecido (1)
Hans Günter FHeg (2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica:

Comentários:
Jogo de planos remontam marquises de obras

Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.18, 1955

modernas
lconografia

líil

Data:15set2000
Etapia: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 51
15me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 15me
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Pequena mesa de canto como porta revista
(ripamento em bastão de madeira) e aparador
em compensado de madeira com fórmica, pés
em madeira Pau Marfim recortado

Variações:
Desconhecido

Técnica construtiva:
Pau marfim recortado, aparado, furado,
montado e colado no compensado de madeira

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Pau marfim

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest
(pagino, número e ano desconhecidos)

Comentários:
Móvel projetado para acompanhar poltronas de descanso
lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 52

16me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 16me
Autor: José Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1954
Família: mesas Ambientaçao: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro para reunião quadrada com
quatro pés delgados em compensado de
madeira envernizado

Variações:
Modelos com alturas diferentes funcionando
como mesa de centro rebaixados
Variação para mesa de jantar

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, montado,
colado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)
Desconhecido (2 e 3)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

(página, número e ano desconhecidos)
Casa & Jardim, No 07, 1954

Comentários:

lconoflrafia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i c ha de Identificação No. 53

17me.doc

Modelo: mesa de centro 5-32 Identif.: 17me
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro retangular com tampo em
compensado de madeira envernizado, quatro
pés de apoio em madeira maciça delgada

Variações:
Dimensões do tampo da mesa

Técnica construtiva:
Compensado recortado, envernizado, colado e
pregado nos pés de madeira maciça torneados

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Pau marfim

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegQ)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de consen/ação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Cometários:
Modelo variante da mesa 16ME (ficha No. 52)
lconografia

»:
Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 54
18me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 18me
Autor: H.Schicker Ano:1955
Família: mesas Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Mesa de centro com tampo em fórmica e
esquadro de madeira maciça sobre pés em
madeira delgadas posicionadas
transversalmente ao plano do tampo

Variações:
Desconhecidos

Técnica construtiva:
Madeira recortada, tratada, colada, pregada
eenvernizada, fórmica colada

Material Utilizado:
Madeira maciça
Revestimento tipo Fórmica

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest

Comentário:
Modelo creditado a H.Schicker, conclusão obtida pela observação da data da publicidade (1955)
e pela similiaridade do esquema dos pés coma da poltrona OSPOEL (ficha No. 09}
lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 55

19me.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 19me
Autor: José Zanine Caldas Ano:1954
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa de centro com tampo em forma
amebóide confeccionado em compensado de
madeira e três pés delgados confeccionados
em madeira maciça

Variações:
Desenho do tampo

Técnica construtiva:
Compensado recortado, pintado, colado e
pregado em madeira maciça recortada,
acabada e pintada

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça

Dimensões:
L41,5-78,5/H39,5(cm)(1)

Fonte iconográfica:
Lucas L.Ruiz (1)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Luisa Stima - São Paulo (1)

Estado de conservação:
Coleção - bom estado de conservação

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
desconhecida

Comentários:
Modelo similar a mesa 09ME (ficha No. 45)
lconografia

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 56
20me.doc

Modelo: mesa para jantar 6-7 Identif.: 20me

Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesas Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Mesa para jantar com tampo semicircular com
pés em forma de bumerangues, uma prateleira
intermediária conectada nos pés de apoio
funciona como travamento estrutural da objeto

Variações:
desconhecidas

Técnica construtiva:

Compensado recortado, pintado, montado,
colado e pregado em pau marfim recortado,
acabado e pintado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Pau marfim

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952
SILVA, Suely Ferreira. Zanine: sentir e fazer.

Rio de Janeiro: Agir, 1988.

Comentários:
Um dos primeiros exemplares de mesa conhecido produzido pela Móveis Artísticos Z
lconografía

Data:15set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 57
Olso.doc

Modelo: 3-21
Autor: J.Zanine Caldas

Família: sofás
Descrição técnica:
Sofá para 04 lugares montado em quadro em
madeira de lei e compensado revestido com
tecido e estofamento com molas No-sag.
Almofadas soltas com pregas internas, pés em
compensado recortado
Técnica construtiva:
Quadros pregados e colados, molas pregadas
nos quadros e revestimento de tecido com
tachas

Dimensões:
desconhecidas

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Referência Histórica:

ldentif.:01so
<\no: 1950
'\mbientação: sala de estar
Variações:
Tecidos com diferentes estampagens

Material Utilizado:
compensado e madeira de lei,
ecidos

:onte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e 2)
Estado de conservação:

'ublicidade vinculada:
4abitat,No.9,1952

Comentário:
Tentativa de amenizar a massa visual por meio do despojamento das formas dos pés de apoio
lconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados
Data:
Etapa:

•NSesponsável: Alexandre Penedo

iesponsável:



F i chá de Identificação No. 58

02so.doc

Modelo: 3-21 (variação) Identif.: 02so

Autor: J.Zanine Caldas Ano:1949
Família: sofás Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Variação do modelo 3-21 com dois módulos
para assento

Variações:
Tecidos com diferentes estampagens

Técnica construtiva:
Quadros pregados e colados, molas pregadas
nos quadros e revestimento de tecido com
tachas

Material Utilizado:
Compensado e madeira de lei

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Desconhecida

Comentário:

lconografia

Data:10out2000
Etapa: Inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 59
OSso.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03so
Autor: J.Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1952
Família: sofás Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Sofá para 03 lugares montado em uma
estrutura de madeira revestida com almofada
(tecido) e molas.
Pés em compensado recortado ou madeira
maciça torneada

Variações:
Tecido

Técnica construtiva:
Quadros pregados e colados, molas pregadas
nos quadros e revestimento de tecido com
tachas

Material Utilizado:
Madeira Pau Marfim, tecidos
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográficos de sugestões

Comentário:
Modelo em referência a poltrona 2-21 (OSpoep - ficha No. 16), proposta de unidade formal com
outros móveis, apresentada em publicidade

lconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 60

04so.doc

Modelo: sofá 3-32 Identif.: 04so
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: sofás Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Sofá para 03 lugares montado em quadros em
madeira de lei e compensado, revestidos com
tecido e estofamento com espuma Airfoam e
molas No-sag, apoios laterais revestidos
Almofadas soltas para acomodação de
assento, pés em formato de cone

Variações:
Tecidos com diferentes estampagens

Técnica construtiva:
Quadros pregados e colados, molas pregadas
nos quadros e revestimento de tecido com
tachas

Material Utilizado:
Compensado e madeira de lei,
tecidos

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Digesfs Readers
(página, número e ano desconhecidos)

Comentário:
Modelo compacto de 03 lugares provavelmente adaptado em função das solicitações de
mercado. Modelo combinatório com a poltrona estar pesada 01POEP (ficha No.14)

lconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 61
OSso.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 05so
Autor: H.Schicker Ano:1958(?)
Família: sofá Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Sofá-cama articulável estruturada em duas
peças contínuas (assento e encosto) sendo
que o assento se desloca sobre um trilho.
Estrutura lateral de apoio em pau marfim
encerado similar a cadeira 03poel (ficha No.
09), gaveta disposta sobre o assento

Variações:
Tecidos de várias cores

Técnica construtiva:
Quadros pregados e colados, molas pregadas
nos quadros e revestimento de tecido com
tachas
Estrutura em madeira recortada parafusada e
colada com cavilhas

Material Utilizado:
Madeira Pau Marfim, tecidos

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Digesfs Readers
(página, número e ano desconhecidos)

Comentário:
Modelo conjugado típico para espaço reduzidos como os apartamentos
lconoorafia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa;

Responsável:



Ficha de Identificação No. 62

OSso.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 06so

Autor: H.Schicker Ano: 1956(?)
Família: sofás Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Sofá para 03 lugares montada em uma
estrutura de compensado recortado com
apoios laterais almofadados. Assento e
espaldar montado em quadro de madeira
revestido com tecido pregado e uso de molas

Variações:
Tecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado fragmentado montado
com cavilhas parafusado no assento e
espaldar

Material Utilizado:
Compensado de madeira, tecidos

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Digesfs Readers
(página, número e ano desconhecidos)

Comentário:
Modelo em referência a poltrona 2-2 (01 POEL -
proposta de unidade formal com outros móveis,

ficha No.07) produzida em larga escala,
apresentada em publicidade

lconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 63
07so.doc

Modelo: desconhecido Identif.; 07so
Autor: H.Schicker Ano:1956(?)
Família: sofás Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Sofá para 03 lugares montada em uma
estrutura de madeira revestida com almofada
(tecido) e molas.
Pés em Pau Marfim torneados

Variações:
Tecido

Técnica construtiva:
Quadros pregados e colados, molas pregadas
nos quadros e revestimento de tecido com
tachas

Material Utilizado:
Madeira Pau Marfim, tecidos

Dimensões:
desconhecidos

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidas

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Digesfs Readers
(página, número e ano desconhecidos)

Comentário:
Modelo em referência a poltrona 2-21 (03POEP - ficha No. 16) existente, proposta de unidade
formal com outros móveis, apresentada em publicidade. Estilo característico de H.Schicker,
representado pelo uso de um tecido com cores mais discretas.

lconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 64
OSso.doc

Modelo: encomenda especial Identif.: 08so

Autor: J.Zanine Caldas Ano:1950
Família: sofás Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Sofá para 04 lugares combinado com estante
montado em quadro em madeira de lei e
compensado revestido com tecido e
estofamento com molas No-sag.
Almofadas soltas com pregas internas para
assento e espaldar, pés em compensado
recortado

Variações:
Não há

Técnica construtiva:
Quadros pregados e colados, molas pregadas
nos quadros e revestimento de tecido com
tachas

Material Utilizado:
Compensado e madeira de lei,
tecidos

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação;

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole, No. 152, 1950

Comentário:
Projeto exclusivo para a residência Clovis Felipe Olga
lconografia

Data:10out2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 65
Oles.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 01 es
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: estantes Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Estante bar-discoteca-biblioteca em dois

corpos horizontais (portas corrediças e
basculantes) com prateleiras horizontais (três
níveis) e verticais (dois níveis) conjugado com
um sofá na face posterior

Variações:
Modelo exclusivo

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, colado,
pregado, parafusado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole,No.152,1950

Comentário:
Modelo exclusivo para projeto da residência Clóvis Felipe Olga (ver ficha No. 64)
lconografia

Data: 14set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 66
02es.doc

Modelo: estante 9-9 Identif.: 02es

Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família; estantes Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Estante discoteca-bar-biblioteca em dois
corpos horizontais unidos por uma moldura
externa com laterais furadas, prateleiras
aparentes horizontais e verticais, gabinete para
bebidas e portas corrediças inferiores
Puxadores imbutidos e externos

Variações:
Pintura de bordas, ampliações, deslocamento
de portas, uso de fórmicas

Técnica construtiva:
Compensado recortado furado envernizado
pregado colado pintado
Pés colados e pregados no corpo
Portas corrediças inseridas em cavidades no
próprio compensado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.9, 1954

Comentário:
Modelo de grande vendagem observado pela constante presença em publicidades, modelos
mais recentes possuem a borda pintada (ou uso de fórmicas) evidenciando os volumes
(influência de outras tendências artísticas)
lconografia

Data: 14set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 67
03es.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03es
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: estantes Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Estante infantil modelado com compensado de
madeira no formato de prateleiras simples e
laterais furadas como apoios, pé em formas
sinuosas

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, furado, pregado,
colado e envemizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Furos nas faces laterais funcionam como elementos decorativos.
lconografía

Data:17set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:

Etapa:
Responsável:



Ficha de Identificação No. 68
04es.doc

Modelo: desconhecido tdentif.: 04es

Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: estantes Ambientaçâo: diversos
Descrição técnica:
Estante moldurada em compensado de
maderia e peça de travamento vertical furada

Variações:
desconhecida

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, furado,
pregado, colado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentários:
Tipologia complementar para a coleçâo de móveis destinados aos ambientes de estar e jantar
lconografia
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v
Data: 14set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 69
OSes.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 05es
Autor: José Zanine Caldas Ano:1954
Família: estantes Ambientação: diversos
Descrição técnica:
Estante baixa no formato de caixa com
prateleiras horizontais e pés estruturados com
compensado de madeira ou madeira maciça

Variações:
Possíveis modelos com gavetas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, pregado, colado e
envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira ou madeira maciça

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.4, 1954

Comentários:
Tipologia complementar para a coleção de móveis destinados aos ambientes de estar e jantar
lconografia

Data: 14set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 70
06es.doc

Modelo: estante 9-1 Identif.: 06es
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: estantes Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Estante bar discoteca biblioteca em dois
corpos - prateleira basculante para bar e
portas corrediças para diversos - mais
prateleiras horizontais (três níveis) e
prateleiras verticais para discos
confeccionadas em compensado recortado
envernizado e pés em forma delgada

Variações:
Eliminação de portas verticais para as
prateleiras de discos

Técnica construtiva:

Compensado recortado, pregado, colado e
parafusado
Puxadores de madeira recortados

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952
Casa & Jardim, No. 6, 1954

Comentários:
Variação de outras estantes adequando novas mídias, como o toca-discos.

lconografia

Data: Uset 2000
Etapa:Jnserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 71
07es.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 07es
Autor: José Zanine Caldas Ano:1954
Família: estantes Ambientação: diversos
Descrição técnica:
Estante baixa no formato de caixa com
prateleira horizontal, tanpo na forma de
bandeja e pés estruturados com madeira roliça

Variações:
Possíveis modelos com gavetas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, pregado, colado e
envernizado, madeira maciça torneada

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.9,1954

Comentários:
Tipologia complementar para a coleção de móveis destinados aos ambientes de estar e jantar
lconografia
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Data: 14 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 72
OSes.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 08es
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: estantes Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Estante biblioteca-baRJiscoteca de duas faces
com portas corrediças e basculantes
estruturada em compensado de madeira
envernizado

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, montado, colado,
pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest
(página, número e ano desconhecidos)

Comentários:
Estante prevendo a integração entre espaços

Data: Uset 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 73
Olcs.doc

Modelo: camiseiro 11-7 Identif.: 01 es
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: camiseiro Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Camiseiro com 5 gavetas confeccionado com
compensado recortado, envernizado, apoiado
em quatro pés em compensado recortado,
colados na estrutura principal

Variações;
Gavetas inferiores furadas, possível uso para
sapateiro

Técnica construtiva:
Compensado recortado, parafusado, colado,
pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952

Comentário:
Deslocamento do eixo da face principal da gaveta possibilitou o inovador sistema de manuseio
das mesmas, sem o uso de puxadores complementares, sendo que a base da última gaveta foi
recortada para facilitar a operação.
lconografia

W^iiSSS^sS.StíMg^K.. iSSi2
Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 74
02cs.doc

Modelo: camiseiro 11-53 Identif.: 02cs

Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: camiseiro Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Camiseiro com 4 gavetas, sendo a última com
puxadores, confeccionado com compensado
recortado, envernizado, apoiado em quatro pés
em compensado recortado, colados na
estrutura principal

Variações:
desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, parafusado, colado,
pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Versão alterada após saída de Zanine Caldas da empresa, possível ajuste em função das
dimensões da chapa de compensado (eliminação de uma gaveta e rebaixamento a altura) e
fixação de puxadores para eliminar a operação de recorte do compensado, como visto no caso
11-7 (ficha No. 73)
lconografia
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Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 75
Olpe.doc

Modelo: penteadeira 11-32 ldentif.:01pe
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: penteadeiras Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Penteadeira para dormitórios ou salas, com
três gavetas com puxadores de maderia, pés
do móvel confeccionados em compensado de
madeira recortado

Variações:
Alteração ou eliminação no número de gavetas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, colado,
parafusado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido - desenho (1)
Hans Günter Flieg (2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões
Habitat, N0.9,1952(1)

Comentário:
Possível projeto inicial (visto na publicidade impressa) confeccionado com bastão de madeira
(pé-palito)
lconografia

Data: 13 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 76
Olgr.doc

Modelo: guarda-roupa 11-24 Identif.: 01gr
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: guarda-roupa Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Gaurda-roupa de quatro corpos com
prateleiras internas e gavetas inferiores.
Estruturado com compensado de madeira
envernizado, suas portas possuem puxadores
circulares e fechaduras, base do móvel em
compensado

Variações:
Quantidade de portas e gavetas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado,
parafusado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de consen/ação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952

Comentário:
Tipologia de móvel para dormitórios
lconografía

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 77
02gr.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 02gr
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: guarda-roupa Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Gaurda-roupa de três corpos com prateleiras
internas, gavetas e sapateiro inferiores.
Estruturado com compensado de madeira
envernizado, suas portas possuem puxadores
circulares e fechaduras, base do móvel em
compensado

Variações:
Quantidade de portas e gavetas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, furado,
parafusado, pre.qado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Variação do modelo 11-24 (ficha No. 76), possível destinação para solteiros
lconografía

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 78
OSgr.doc

Modelo: guarda-roupa 11-51 Identif.: 03gr
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: guarda-roupa Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Gaurda-roupa de dois corpos com prateleiras
internas. Estruturado com compensado de
madeira envernizado, suas portas possuem
puxadores retangulares e fechaduras, base do
móvel em compensado

Variações:
Guarda roupa extendido com um corpo de
duas portas e quatro gavetas
Compensado foleado e envernizado

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado,
parafusado, pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Móvel alterado por H.Schicker, observado pelo ajuste do desenho para fins de otimizaçao e
reduzição dos custos da produção
lconografía

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 79
04gr.doc

Modelo: desconhecido Identif.; 04gr
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: guarda-roupa Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Guarda-roupa infantil de duas portas com
puxadores circulares e fechadura além de
prateleiras internas estruturado em
compensado recortado, pés em forma sinuosa
em madeira maciça furada

Variações:
desconhecida

Técnica construtiva:
Compensado recortado, furado, colado,
pregado e envernizado
Madeira maciça furada, recortada e pregada

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Madeira maciça

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Despojado modelo de armário, em destaque, os elementos decorativos (cortes circulares
coloridos e pés furados)
lconografia

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 80
01 bu.doe

Modelo: desconhecido ldentif.:01bu
Autor: J. Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1954
Família: buffet Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Buffet com portas e gavetas, estruturado com
compensado de madeira, revestido com
fórmica, prateleira em forma de caixa apoiado
por hastes de madeira presos no corpo
principal, pés em compensado recortado com
travamento de bastão de madeira

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado colado envernizado
revestido pregado, sistema de gavetas
desconhecido, puxador maciço

Material Utilizado:
Madeira maciça, compensado de madeira,
fórmica

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Desconhecida (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.4, 1954

Comentário:
Modelo que adota a solução empregada por Zanine Caldas para puxador de gavetas dos centro,
no entanto, os puxadores das portas são em madeira maciça diferente do modelo em relevo no
próprio compensado desenvolvido por Zanine Caldas

lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 81
02bu.doc

Modelo: bufet 8-22 Identif.: 02bu
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: buffet Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Buffet com portas e gavetas estruturado com
compensado de madeira envernizado, pés em
compensado recortado com travamento de
bastão de madeira

Variações:
Modelo com um corpo de gavetas

Técnica construtiva:
Compensado recortado colado envernizado
pregado, sistema de gavetas desconhecido,
puxador maciço

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegQ)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952

Comentário:
Este modelo representa a evolução do conceito utilizado no camiseiro 11-7 (ficha No.73) e
transferido para outras tipologias, no entanto, sinaliza algumas mudanças de ordem produtiva: a
colocação de puxadores para as últimas gavetas, o que representa, um ganho de tempo
significativo na confecção do móvel.
lconografía

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i chá de Identificação No. 82
OSbu.doc

Modelo: buffet 3 corpo 8-3 Identif.: 03bu
Autor: José Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1949
Família: buffet Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Buffet com portas e gavetas, estruturado com
compensado de madeira envernizado, pés em
compensado recortado com travamento de
bastão de madeira

Variações:
Possível modelo somente com portas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, envernizado e
pregado, sistema de gavetas desconhecido,
puxador maciço

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de consen/ação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, No.9, 1952
Casa & Jardim, No.7, 1954

Comentário:
Pode-se dizer que este modelo nada mais é do que uma evolução do modelo 8-22 (02BU ficha
No. 82). No entanto, em função das alterações, este modelo ganhou personalidade própria:
realçamento das bordas laterais através do prolongamento do tampo e uso de fórmicas (pontuar
espacial o jogo de volumes), variação de tonalidades no folheamento dos compensados,
deslocamento na posição dos puxadores das portas.
lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 83

04bu.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 04bu
Autor: José Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1952
Família: buffets Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Estante, com prateleiras internas e portas
verticais com puxadores retangulares,
estruturada em compensado de madeira
recortado envernizado, prateleira suspensa
apoiada pela extensão do pé do corpo principal
e por bastãos circulares pregados e colados,
pé em madeira maciça recortada furada e
colada no corpo principal

Variações:
Desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, pregado, envernizado
e furado

Material Utilizado:
Compensado de madeira, madeira maciça

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Acredita-se que este modelo foi desenvolvido por Zanine Caldas e posteriormente alterado por
H.Schicker. Furos como elementos decorativos no pé da peça
lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 84
OSbu.doc

Modelo: desconhecido tdentif.: 05bu
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: buffets Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Buffet de portas com puxadores em relevo e
gavetas superiores com puxadores externos,
estruturado em compensado de madeira
recortado, envernizado, parafusado, pés em
compensado recortado, reforçado com bastâos

Variações:
Desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, envernizado,
recortado, colado e torneado (puxador).
Sistema de gavetas desconhecido

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Apesar de empregar a solução da face inclinada para as gavetas, usou-se o puxador maciço.
Modelo que adota com rigor a marcação da simetria de seu volume.

lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 85
06bu.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 06bu
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: buffet Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Buffet com portas e gavetas, estruturado com
compensado de madeira, pés em compensado
recortado com travamento de bastão de
madeira

Variações:
Modelo único

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, envernizado,
pregado, sistema de gavetas desconhecido,
puxador maciço

Material Utilizado:
Madeira maciça, compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de consen/ação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole, No. 152, 1950

Comentário:
Modelo exclusivo para a residência Clóvis Felipe Olga. Um detalhe chama a atenção deste
modelo: o uso de puxador maciço (caibro torneado) muito utilizado por H.Schicker após a saída
de Zanine Caldas da empresa.
lconografia

Data: 22 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 86
Olbr.doc

Modelo: desconhecido ldentif.:01br
Autor: J. Zanine Caldas Ano:1952
Família: bureaux Ambientação: escritório
Descrição técnica:
Mesa de trabalho, composta por um corpo de
gavetas-arquivo com puxadores metálicos e
chave, na outra extremidade, um corpo de
prateleiras abertas estruturado com
compensado de madeira envernizado, na
lateral da mesa, uma segunda mesa para
possível uso de máquina de escrever,
Pé em compensado de madeira recortado,
colado e parafusado nos corpo de sustentação
da mesa.

Variações:
Possível protótipo para testes

Técnica construtiva:
Estrutura em compensado de madeira
recortada, montada, pregada, colada e
envernizada

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Possível modelo desenvolvido para avaliar as potencialidades de produção para o mercado de
escritórios
lconografia

Data: 21 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 87
02br.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 02br
Autor: J. Zanine Caldas Ano:1952
Família: bureaux Ambientação: escritório
Descrição técnica:
Armário com gavetas-chave do tipo "arquivo"
com puxadores metálicos, estruturado em
compensado de madeira envernizado, apoios
para o solo no forma triangular confeccionados
com compensado recortado

Variações:
Provável protótipo para testes

Técnica construtiva:
Estrutura em compensado de madeira
recortada, montada, pregada, colada e
envernizada

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Modelo que sinaliza uma maior atenção da empresa para o mercado dos escritórios

lconografia

Data: 21 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 88
OSbr.doc

Modelo: buraux 12-1 Identif.: 03br
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: bureaux Ambientação: escritório
Descrição técnica:
Mesa de trabalho para profissionais liberais,
estruturada com um tampo, fechamentos
laterais com folhas de compensado de
madeira, corpo de gavetas com chave e
puxadores metálicos, pés em compensado
recortado, colado e pregado no corpo da mesa

Variações:
Possíveis variações de gavetas ou uso de

portas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, colado,
pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Modelo desenvolvido para atender a demanda crescente de profissionais liberais que possuíam
pequenos escritórios ou até mesmo trabalhavam em casa

lconografía

Data: 21 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 89

04br.doc

Modelo: bureaux 12-6
Autor: José Zanine Caldas
Família: bureaux
Descrição técnica:
Mesa de trabalho, estruturado com um tampo
de compensado de madeira recortado com
forma amebóide revestido com vidro, corpo de
gavetas com chave e sistema de puxadores
utilizando a técnica do tampo inclinado, pés em
compensado recortado, colado e pregado no
corpo da mesa
Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, colado,
pregado e envernizado
Dimensões:
H 74 / P 68 / C 200 (cm) (2)

Exemplares (proprietários):
Adriano Pedrosa - São Paulo (2)
Referência Histórica:

Identif.: 04br
Ano:1952
Ambientação: escritório
Variações:
Possíveis variações de gavetas ou uso de
portas

Material Utilizado:
Compensado de madeira 1 pol e 2 cm
vidro
Fonte iconográfíca:
HansGünterFlieg(l)
Lucas L.Ruiz (2)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000
Estado de conservação:
Coleção - bom estado de conservação
Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Excepcional modelo desenvolvido para atender a demanda crescente de profissionais liberais
que possuíam pequenos escritórios ou até mesmo trabalhavam em casa, acompanhada poltrona
giratória. Sua tampa em forma orgânica anteviu a dinâmica de uso destes mobiliários.

lconografia

Data: 21 set 2000
Etapa: inserção de dados
Data:
Etapa:

responsável: Alexandre Penedo

responsável:



Ficha de Identificação No. 90

OSbr.doc

Modelo: mesa p/ máquina de escrever 12-8 Identif.: 05br
Autor: José Zanine Caldas Ano:1952
Família: bureaux Ambientação: escritório
Descrição técnica:
Mesa de trabalho para máquina de escrever,
estruturado com um tampo de compensado de
madeira, corpo de um única gaveta, pés em
compensado recortado, colado e pregado no
corpo da mesa

Variações:
Possíveis variações no número e forma das

gavetas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, colado,
pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica:
Modelo bastante difundido nas publicações do
período

Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
E possível que este modelo tenha sido desenvolvido para as residências (pessoas que faziam
uso da máquina nas suas residências, seja como trabalho seja como lazer).
lconografia

Data: 21 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 91
OGbr.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 06br
Autor: José Zanine Caldas Ano:1954(?)
Família: bureaux Ambientação: escritório
Descrição técnica:
Pequena mesa de trabalho, estruturada como
uma caixa vazada de compensado de madeira,
pés em compensado recortado, colado e
pregado no corpo da mesa

Variações:
Possíveis variações com gavetas

Técnica construtiva;
Compensado de madeira recortado, colado,
pregado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
LucianaWitaker(l)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Folha de São Paulo (14, 10/06/90)

Comentário;
Possível uso para telefones

lconografia
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Data: 21 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 92
01 cm.doe

Modelo: cama 11-29 Identif.: 01cm
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: cama Ambientação: dormitórios
Descrição técnica:
Cama de casal estruturada sobre um quadro
de compensado de madeira envernizado,
apoio para cabeça e gabinetes laterais com
gavetas confeccionados com o mesmo
material

Variações:
Cama de solteiro

Técnica construtiva:

Compensado recortado, colado, pregado,
parafusado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
HansGünterFliegQ)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Acrópole, No. 152, 1950

Comentário:

lconografia

Data: 25 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 93
02cm.doc

Modelo: cama solteiro 11-55 Identif.: 02cm
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: cama Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Cama de solteiro estruturada sobre um quadro
de compensado de madeira envernizado,
apoio cabeça com entrelaçamento de cordão e
quadro de Pau Marfim, gabinete lateral
estruturado com compensado recortado, pés
em compensado recortado

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado e Pau Marfim recortado, colado,
pregado, parafusado, envernizado e furado

Material Utilizado:
Compensado de madeira, cordão,
Pau Marfim

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans Günter Flieg (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Entrelaçamento com cordões funcionam como elemento decorativo
lconoarafia

Data: 25 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 94
03cm.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 03cm
Autor: José Zanine Caldas / H.Schicker Ano: 1952-54
Família: cama Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Cama infantil estruturada sobre um quadro de
tábua de madeira maciça envernizado, apoio
para cabeça com jogo de bastãos circulares,
colados em ripas de madeira maciça, pés em
compensado recortado

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, pregado,
parafusado, envernizado e furado
Bastão recortado, madeira recortada

Material Utilizado:
Madeira maciça, bastão,
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Irregularidade no jogo de ripas denunciam desenho de Zanine Caldas, o jojo funciona como
elemento decorativo.
lconografia

Data: 25 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 95
04cm.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 04cm
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: cama Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Cama de casal estruturada sobre um quadro
de madeira envernizado, apoio para cabeça
com entrelaçamento de cordão e gabinetes
laterais estruturados com compensado de
madeira, pé em compensado recortado

Variações:
Cama de solteiro

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, pregado,
parafusado, envernizado e furado

Material Utilizado:
Compensado de madeira, cordão,
Pau Marfim

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Entrelaçamento com cordões funcionam como
de encosto da cama denunciam desenho de H

elemento decorativo. Detalhamento nos quadros
Schicker.

lconografia

Data: 25 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 96
OScm.doc

Modelo: cama 11-14 Identif.: 05cm
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: cama Ambientação: dormitório
Descrição técnica:
Cama de solteiro estruturado com
compensado de madeira recortado com
"mesinha de cabeceira adaptada" e pés com
formas sinuosas confeccionados com
compensado de madeira

Variações:
Cama de casal

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, parfusado,
pregado, colado e envernizado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.7, 1954

Comentário:
Desenho sinuoso dos pés anunciam autoria do desenho por parte Zanine Caldas. É provável
que o desenho dos pés tenha sido alterado.

lconqgrafia
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Data: 25 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i c h a de Identificação No. 97
OSba.doc

Modelo: bar 10-4 Identif.: 03ba
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: bar Ambientação: sala de estar

Descrição técnica:
Bar para uso residencial estruturado em
compensado de madeira recortado,
envernizado, tampo na forma de arco apoiado
por bastãos de madeira fixado sobre o corpo
principal, revestimento de lonita pregada com
tachas, lado interno formado por portas e
prateleiras, apoio para descanso de pés em
compensado recortado, pés de apoio da peça
em compensado recortado parafusado e
colado no corpo principal

Variações:
Variação de revestimento e cores

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado e parafusado,
revestimento de lonita, uso de tachas para
fixação, uso de dobradiças

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lonita

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e 2)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, no.9, 1952

Comentário:
Acompanha bancos para uso junto ao bar
lconografia

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 98

02ba.doc

Modelo: bar retangular 10-5 Identif.: 02ba
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: bar Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Bar para uso residencial estruturado em
compensado de madeira recortado
envernizado, tampo na forma amebóide
apoiado por bastões de madeira fixado sobre o
corpo principal, revestimento de lonita pregada
com tachas, lado interno formado por portas e
prateleira, apoio para descanso de pés em
bastão circular, pé de apoio da peça em
compensado recortado, parafusado e colado
no corpo principal

Variações:
Variação de revestimento e cores

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado e parafusado,
revestimento de lonita, uso de tachas para
fixação, uso de dobradiças

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lonita, vidro

Dimensões:
L105/H111 /C48(3)

Fonte iconográfíca:
Hans Günter Flieg (1 e 2)
Lucas L.Ruiz (3)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000

Exemplares (proprietários):
Adriano Pedrosa - São Paulo (3)

Estado de conservação:
Coleção - bom estado de conservação

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Habitat, no.9, 1952

Comentário:
Acompanha bancos. A presença de uma superfície extensa desencadeou intervenções, como o
estudo de simetrias, para amenizar o volume visual final do móvel no espaço ocupado,
solucionado com a implantação de um espelho jateado.
lconografia

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No. 99
OSba.doc

Modelo: bar pequeno 10-6 Identif.: 03ba
Autor: J. Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1952
Família: bar Ambientação: sala de jantar
Descrição técnica:
Estante convertido em bar montado com folhas
de compensado recortado, colado e
parafusado, porta basculante com dobradiça e
chave, prateleiras internas, revestimento
externo envernizado, bordas pintadas, pé em
pau marfim recortado, colado e parafusado,
bastão circular para travamento dos pés

Variações:
desconhecido

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado, parafusado,
envernizado, Pau Marfim recortado, colado e
parafusado

Material Utilizado:
Compensado, pau marfim

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.7, 1954

Comentário:
Bar para espaços reduzidos, realçamento do volume através da pintura das bordas do corpo
principal.
lconografia

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No.100
04ba.doc

Modelo: bar 10-8 Identif.: 04ba
Autor: J. Zanine Caldas Ano:1952(?)
Família: bar Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Bar para uso residencial estruturado em
compensado de madeira recortado
envernizado, tampo conjugado entre um semi-
arco e parte retangular apoiado por bastãos de
madeira fixado sobre o corpo principal,
revestimento de lonita pregada com tachas,
lado interno formado por portas e prateleira,
apoio para descanso de pés em bastão
envergado, pé de apoio da peça em
compensado recortado, parafusado e colado
no corpo principal

Variações:
Variação de revestimento e cores

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado e parafusado,
revestimento de lonita, uso de tachas para
fixação uso de^dobradiças

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lonita

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
HansGünterFliegd)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotografia de sugestões

Comentário:
Excepcional modelo pelo despreendimento das formas poligonais, proporcionando um
dinamismo único a peça. Acompanha bancos, variante do exemplar retangular 10-5 e circular
10-4

lconografía

Data:13set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data: Responsável:



Ficha de Identificação No.101
Olbn.doc

Modelo: desconhecido ldentif.:01bn
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: bancos Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Banco para bar confeccionado em
compensado recortado, envernizado,
encaixado e colado em bases horizontais que
funcionam como descanso para os pés dos
usuários, tampo revestido com lonita ou
plástico fixado com tachas, bordas revestidas
com hastes plásticas coladas

Variações:
Tecidos, lonitas e plástico de várias cores

Técnica construtiva:
Compesando recortado, colado e encaixado.
Tampo pregado

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lona, plástico ou tecido

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
Hans GünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Banco confeccionado e vendido acompanhando o bar
lconografía

Data: 28 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No.102
02bn.doc

Modelo: banquete 7-3
Autor: José Zanine Caldas

Família: banco
Descrição técnica:
Banco para bar confeccionado em
compensado recortado, envernizado (estrutura
de apoio), encaixado e parafusado, assento
revestido com plástico ou lonita pregada e
colado na estrutura de apoio
Técnica construtiva:
Compesando recortado, colado e parafusado.
Tampo pregado
Dimensões:
desconhecidas

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Referência Histórica:

Identif.: 02bn
Ano:1952
Ambientação: sala de estar
Variações:
Tecidos, lonitas e plástico de várias cores

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Lona, plástico ou tecido

Fonte iconográfíca:
HansGünterFliegd)
Estado de conservação:

3ublicidade vinculada:
3asa & Jardim, No.9,1954 pp.19

Comentário:
Banco confeccionado e vendido acompanhando o bar
lconografía~^s
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Data: 28 set 2000
Etapa: inserção de dados
Data:
Etapa:
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;esponsável: Alexandre Penedo

lesponsável:



Fichade Identificação No.103
03bn.doc

M odeio: banqueta 4-21 Identif.: 03bn
Autor: José Zanine Caldas / H.Schicker Ano:1952
Família: bancos Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Banco auxiliar da poltrona estruturado em
compensado recortado, montado na forma de
quadro, pé de apoio em forma amebóide
encaixado, colado e parafusado no quadro de
assento, revestimento em plástico trançado

Variações:
desconhecida

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado e parafusado.
Plástico trançado e pregado no quadro

Material Utilizado:
Compensado de madeira
Tiras de plástico

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfica:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No.3, 1954 pp.09

Comentário:
Banco confeccionado e vendido acompanhando a espreguiçadeira 4-17 (01 EP ficha No.32), e
acredita-se que posteriormente, o banco fora incorporado a poltrona e transformada em
espreguiçadeira longa (veja evolução na ficha citada).
lconografia

Data: 28 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No.104
04bn.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 04bn
Autor: H.Schicker Ano:1954
Família: bancos Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Banco auxiliar para sentar ou descansar os
pés, acompanha conjunto de poltrona e sofá,
confeccionado em Pau Marfim recortado,
colado e parafusado, quadro estofado com
mola e tecido

Variações:
Tecidos de várias cores

Técnica construtiva:
Madeira recortada, colada e parafusada.
Estofamento

Material Utilizado:
Pau Marfim, tecido

Dimensões:
Desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
Desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Seleções Reader's Digest, informações
complementares desconhecidas

Comentário:
Desenho similar ao desenvolvido para a poltrona 02POEL (ficha No.8).
lconografia

Data: 28 set 2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No.105
OHu.doc

Modelo: desconhecido ldentif.:01lu
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: luminária Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Luminária para sala de estar confeccionada
em compensado recortado em formas
sinuosas, encaixado e envernizado, vaso
plástico ou cerâmico decorado para
acomodação da lâmpada, cabo para conexão
de energia na base da luminária

Variações:
Diferentes pratos para acomodação da
lâmpada

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado com cavilha e
envernizado.

Material Utilizado:
Vaso plástico ou cerâmico
Compensado recortado

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Acessório para decoração de sala de estar, possível projeto para acompanhar poltronas
lconografia

Data:12set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No.106
021u.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 021u
Autor: José Zanine Caldas Ano:1952
Família: luminária Ambientação: sala de estar
Descrição técnica:
Luminária para sala de estar confeccionada
em compensado recortado em formas
sinuosas, encaixado e envernizado, cone
metálico para acomodação da lâmpada, cabo
para conexão de energia na base da luminária

Variações:
Diferentes cones para acomodação da
lâmpada

Técnica construtiva:
Compensado recortado, colado com cavilha e
envernizado

Material Utilizado:
Cone plástico ou cerâmico
Compensado recortado

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
Desconhecido (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No. 6, 1954

Comentário:
Acessório para decoração de sala de estar, possível projeto para acompanhar poltronas

lconografia

Data:12set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



F i chá de Identificação No.107
Olpr.doc

Modelo: porta-papel 5-27 Identif.: 01 pr
Autor: José Zanine Caldas Ano:1950
Família: porta-revista Ambientação: diversos

Descrição técnica:
Porta-revista estruturada na forma de caixa,
confeccionada com compensado recortado e
furado, apoiado em pés com formas
trian.qulares

Variações:
desconhecidas

Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, furado,
envernizado e colado

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfíca:
HansGünterFlieg (1)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Álbum fotográfico de sugestões

Comentário:
Acessório para decoração de sala de estar. Furos na chapa de compensado tanto funcionam
como elementos decorativos como estímulo para o transporte da peça.

lconografia

Data:12set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:



Ficha de Identificação No.108
02pr.doc

Modelo: desconhecido

Autor: José Zanine Caldas
Família: porta-revista

Descrição técnica:
Porta-revista estruturada na forma de caixa,
confeccionada com compensado recortado e
furado, apoiado em pés conectados
transversalmente.
Técnica construtiva:
Compensado de madeira recortado, furado,
envernizado e colado
Dimensões:
H40/L30/C30(cm)(1)

Exemplares (proprietários):
Adriano Pedrosa - São Paulo (1)
Referência Histórica:

Identif.: 02pr
Ano:1949
Ambientação: diversos
Variações:
desconhecidas

Material Utilizado:
Compensado de madeira

Fonte iconográfíca:
Lucas L.Ruiz(1)
Bienal de Arquitetura - 1999/2000
Estado de conservação:
Soleção - bom estado de conservação
=>ublicidade vinculada:

Comentário:
Acessório para decoração de sala de estar, possível projeto para acompanhar poltronas ou uso
como lixeira.
lconografia
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Ficha de Identificação No.109
Olmm.doc

Modelo: desconhecido Identif.: 01 mm
Autor: José Zanine Caldas Ano:1949
Família: mesa móvel Ambientação: diversos

Descrição técnica:
Mesa móvel para acomodação de refeições,
confeccionada em compensado de madeira
recortado em formas sinuosas, parafusado e
envernizado, hastes de apoio na forma de
bastão de madeira, rodas metálicas na base
do móvel

Variações:
Revestimento com fórmicas

Técnica construtiva:
Compensado recortado, parafusado,
envernizado e colado, rodas parafuzadas

Material Utilizado:
Rodas metálicas, bastão de madeira
Compensado recortado

Dimensões:
desconhecidas

Fonte iconográfica:
HansGünterFlieg(l)

Exemplares (proprietários):
desconhecidos

Estado de conservação:

Referência Histórica: Publicidade vinculada:
Casa & Jardim, No. 10, 1954

Comentário:
Acessório para substituir bares e ser usado em varandas
lconografía

Data:12set2000
Etapa: inserção de dados

Responsável: Alexandre Penedo

Data:
Etapa:

Responsável:
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Galeria expõe móveis modernistas de Zanine
t^^,^,.,^,,ü<p

•i="—•--.-.—n-. ua8unuuB»*aN)iuuiiHT7 ^(aico--'
VICTOfl AGOSTINHO

Em 1950, pouco icnipo depois
do lan(,-amcnto comercial de uma

pi;ica de madeira conipen&ada à
prova de chuvas —MadcÍrÍt—,

um arquilcto autodidat3 chamado
José Z.ininc Caldas, cnian ^ün! 31

anos. resolveu mont.ir f;n São
Jo*>c dos Campos (H? t.m :» n<ir-
dcMC de São Puulo). y.ando c\hC

tnaicriat, a primei:*: iJbrÍca brust-
tcira de movei** cum bom dcsign

p;ira consumo p<-pLil>ir: a Móveis
Artísticos 'Z'. A partir da próxí-

mu icrça-fein-i e ytc o dia 26, a

Galeria MiL.i (íil. Gabríci Mon-

Kiro da Silia. 1.280. Jardins)
mostrj Í 7 d»s ccrc.t de 70 modc-

los que jlé 1953 foram projeiados
[wir '/.uimc. durünie sua fase mo-

O micressc dcsi-e büiano iJe
tk'lnionie pelo desenho de rnó-

••ci.s. c pnndpalrncnie p^Ía arqui-
k-iur;!. começou nos anos 40.
quarulo ,'ra maquctista de Oscar
Nicniey^ c Oswaldo Bratkc. cn-

trc outr.t; arquiietos. Hoje. aos

71 jnos. Zanine mora cm Paris e

projeia casas e móveis lanio na
Franç-ü quanio no Brasil.

"Enquanto fazia as maquctes,
cMinIa\.i as placas dtí compcnsadu

c quanuis peças poderia fazer
(.•oni cada placa. O objctivo era
tabnr^i um móvel muito barato

que p ittcssc ser consumido p^-ta
classe media". dizZanine.

Os móveis da 'Z' eram fabri'
c:idns por módulos e vendidos
de** m oni;) dos. Os encaixes \'i-

nhqm quase todos aparafu^ados.
"N.io era preciso mao-de-obra

especializada, apenas gente ca-
p;ii:".dizelc.

O curador da exposição, o co-
k-cionador tle móveis João Pedro-

.s;i. 30. dcíme assim o design de
Zanine: "Seus inoveis tinham

uma proposta ideológica". >'js

isso não era tudo. Zanine tri;nF-

portava pura cada peça Wd c^pc-
ricncia com u arquiiclura c pas*-^-

\'a a pensar o movei cofno mil
trabalho arquiletónico.

Um bar. como o que pode •>cr

adquirido na MÍIan, cuja íunçao
seria abrigar garrafas, copos c
seus acessórios, era idralií^fo

com ó "stntus" de um cdifn.Ío
modernista. Os p<ts do mó''cl

Acriarn os pilutis fcolunas), o
corpo da peça teria o mesmo

valor que a estrutura do pràdio c
o balcão seria a tão fcstcjaüa
niarquisc cobcna. uma d.is mnr-
cãs registradas da arquitctura

modernista.

Desde o prifneíro prorólipo eni
L-ompcnsüdo ate o rompímcnio (fa

si^iedade na Móveis ArtfstÍcns
•/.' passa ra m-sé 11 anos (áe 1942

3 1953). O arqujteio abandonou':!

Siviedactc por um motivo sim-

p!c^. ríw serio num emprccrKÍ'-
mento capÍL-itlsi-i: incompatibiii-
d-iJe ideológira. ••Os sócios ípr^^

r:jm só ganhar dinheiro", aiïr-

ma. A 'Z' persistiu ate "quafí
1960". segundo Zaninc. :

Longe das "amebss" c JÍnhai

orgânicas que infestaram as casas

classe mídia dos anos 50/60,
Zanine tí.st;í insis do que nunca

itnprcgn.ido de ideais ecológicos
í -<o pen>a hoje na natureza como

fome de mspiraçâo, ou melhor.
"n;is formas, sombras c sobras Ai

tloresia", como deHne. A madei-
ra continua sendo o ponto dü

p.irtida de sua arquiteiura e mobi-

liana, apegar de os móveis atuais

St-Tcm mais rústicos, fenos com
ürjndcs lorns de rriadeira. Sâí>

t3inbn:m. em função do jeito co-

mo trabuHia o material. pcça.<.
í\clusiva*; e exóticas.

No dia 26 deste mos. ele rccc-

tuïrá cm Paris a medaiha de prata
por "Contribuição a Arquiltítu-
ra", prémio dado pila Academia

de Arquiictura da França.

fe^"

Zanine. que está no Briisilse recuperando de um acidente de csrro

ioprécfi'0, compítotis e coberturs (CrS i80mit)

Peças custam de Cr$ 30 miUa Cr$ 200 mil
DaRcda<;ao

fâtM^.i!;'
.-S--'i

'fSSsiSlsSiSÏÍSSËSy^S''. ?;.:-4'.;:-.-;tí.:..x'.? ' ï";,
Hcs^spara (erraço e lelçfone (CrS 35 mil e CrS 30mil}e csdeirs com traços (dir.). que

3?l<';'..,'.;.^, ; :
f-...-^. ^ ~. *. ^-^.. •..<.,. > .

vends. foram fehas cm compenísào

No auge de sua produção, a
Móveis Artísticos 'Z* contava

com 150 funcionários para mon-
lar cerca de 70 modelos diferen-
fcs de inoveis. Era possfvcl deco-

r;ir a casa toda, do qu;trto à

^anmda. com os objetos da 'Z',

Ocpois que Zanine rompeu a
M>cicc);idc a fábrica pegou logo.
reiniciou as ntividadcs e mnis

tnrdc foi comprada pela Móveis
Tcpcrmnn.

Auiahncntc. apenas culcciona-

(Jore-i possucín algumas peças.

Dos 17 objL-los tiuc estarão ncss;i

primeira c\posiçáo do desenho de
/üiiine. ;ipcn;is sete poderão ser
L-ompnidos.

A mnnróíïtíiti só foi pn.ssívcl,

sc^tnnlo d cunidor Joíio Pct.fms;!.
|<..nmc cok-cinnailnrcs cede

as peças fcnire eles L^boilson,
Fábio Cardoso de Almeida, Ro-
doifo c -bc Lcmcr c Cau Thoméí.
Os móveis à venda são os di
coicçao de João Pcdrosa. f

O curador da exposição anrmà
qui; só com "muita sonc" Í

possfvci t:nconirar hoje móveis de
Zanine. "A maioria, ainda nos
anos 60. fui parar nas casas de

praia uu campo quando a moda
do moílürnismo passou e cedeu
!u^'ar ao nco-colonial. Nesses tó-
cais muitos móveis s.e estraga-
ram".diz.

Todos CK móveis üa '7.\ paia
que custassem mais baratos, eram
res-tí^idos cm lona iisirsda. A
'chaisc-longue' da exposição, ao

ser resiauriida. recebeu nova co-
bcnura cm couro. O bafcao do
h.ir inanktni a fórmica original •c
<i iiicsnm Jescnho orcanico tio

•pdhn.

As duas peças mais caras —e

lambam mais soiïsiicadas— que
estarão à venda a partir áe Íerça
são a "chaisc-tongue" (csprcguí-

cadeira, que custa Cr$ 200 mil) e
o bar com espelho (CrS 180 mil).

Mas outros móveis tem preços
mais convidalivos: a mesa para

telefone cusia CrS 30 mil; a mesa
para terraço. CrS 35 mil: a cadei-
ra acolchoada com braço. CrS 60
mil; o bar sem espelho. CrS 120
mil; c o par de cjdciras cm
madeira sólida. CrS i50mii.

"A 'ch.-ii.sc-lonstie' v';u ser

vendida por CrS 2(10 mil? E
loucura. Se ;i fábrica ainda csli-
vcsse funcinnanJo deveria sair
por Cr$ 20 m»). OLT-ÍIO máximo
Cr$ 30 mil Tá lud.. errado".

disse Zaninc t|u:fndo <.f>ithc (ÍDS

preços dn c\po'>n,.1'> 'Ch3isc-tonguc'reveítida em couro que era procfuiiàã onginafmcntc cm lonj ïisirsda (CrS 200 mt!)



Elegância em
tempo integral
Parei algumas mitlheres, cuidado
com roupas, cabelos e maquiagem
e uma forma de ser'feminina

Página 2
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Faz 40 anos que fábrica de móveis do
designer baiano fechou em São José,
onde ele produziu parte de sua obra

Fogo destruiu fábrica
em Janeiro de 1951
São José dos Csmcos

Quando a "Móveis Artísticos
Z" pegou fogo em janeiro de 51,

Zanine Caldas já havia saído da
sociedade, por discordar dos pro-
cedimentos de produção. O fogo
consumiu a-fábric;i quase que

por completo, e após isso, ne-
nlium dos sócios quis re;itiv;'N;i.
Hellmut Chicker cliegou ;i nion-
tar posteriormente a fábrica
'HM Arquitetura e Decoração"

Zanine Caldas não concordava

em divereos aspectos comseus sócios,

principalmente quanto ao siitema

de produção implantado por Chic-
ker, que realizou uma melhor utili-

zação do compensado e implanlpu
uma uniformização dos móveis e
dos conjuntos, tendêncu que prcva-
lcccu após ;i s;u'd;idc 7.;uni]c,

Apesar de não esiíi.raiÍKn^tio (lo
processo de produção, Z:i[i]in;
sempre foi mais preocupadocom o
desenho dos móveis e menos com
a indústria.

São José dos Campos

lido como um dos mais

(importantes designers'.
.do.Brasil.obaianoZa-

',;'nine'-.Caldas'produziu

^ern'Sao)osédosCam-
pôs umapàrtewiportante.de sua
obra: os móveis da fábrica "Móveis
Artísticos Z", que'encerrou as ativi-

dadeshá40.anos.
Zanine veio para São José dos

Campos para se1 tratar íistubercu-
''loseeaDroveitouásmadeireirâsda

região parairabâiharcomcom-

pensados de madeira, p que possi-
bilitaria desenvolver seus traba-

lhos, .até então maquetes para
grandes projetos arquitetônicos.

Em 1948, uma sociedade entre
Zanine, Sebastião Henrique da

Cunha Pontes, Paulo MeDo e He!-
Imuth Schicker gerou a "Zanine,

Pontes e Cia.Ltda", mais conheci-

dacomo "MóveisArtísticosZ" que

produziou móveis por 12 anos
para a classe-média. O desenho

dos móveis era assinado por Zani-

ne, com forte influência moder-

nista (leia mais sobre o desenho de
Zaninenapâgina'5).

Zanine já era um maquelisla
rmomado antes de começar a lr;i-
l);illi;ira>m móveis. Tinh;i presla-
cio .seiviços para unpon;uilcs ai'-

quilelos d;i época, como Osc.ir
Niemeyer, Rino [£vi e Oswaldo Ar-

ihur Bratke. Realizou maqueles
como a do Maracanã, Aeroporto

historiada "Fábrica de Móveis Z".

O desentróde Zanine surgiu em

meio à atmosfera modernista que
pairava sobre o Brasil dos anos 40
e 50i sob influência de ar.quitelos

comoNiemeyreLevi.
Nafabricaçãodosmõveis.eleuli-

vereidade de Brasília - e São Paulo.

"Ele sempre foi uma pessoa ir-

riquieta, sempre brigava por onde
passava, entrava em atrito depois

de um tempo com o meio em que
estava e ia embora", afirma João
Alberto Ferreira Pedrosa, mar-
chand das obras de Zanine.

Atualmente, com 82 anos, so-

Santos Dumonl e Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN) de Vol-
ta Redonda.

Ele frequentava os escritóriosde'n:teava o-coinpensado- de madeira
arquiletura de diversas personaJi- ; como matéria-prima, uma escolha
dades da arte no Brasil."Quanclo''.^'feita i^loconlalo desenvolvido com,... ^
ele chegou a São José dos Campos?'6 malerial enquanto maqueteiró.. :. 'ViiõHá'' (ES)", e apresenta diversas

Com o fim da empresa, Zanlne,
desenvolveu outros irabalhos, em
cidades como Rio de Janeiro, Bra-
sília-quandodafundaçãodaUni-

já era conhecido em lodo o'país'

porsu;ism;iqueles",dizoarquite-
to Alexandre Penedo, autor de
umapesquisa de mestrado sobre a

dificuldâdes'de comunicação e ra-
ciocinio.
tela mali Mbra o trabalho üa Zanln
história tia "Mével* Artfstlcot ;" nas
na» 5 e 6.

^y^ï

Veja bem,
na Unimed você cem a garantia de ser

atendido pêlos melhores oftalmologistas.

São 32 profissionais à sua disposição.

•^'^SÍSSSíï^11818%:Ïí. sabe ver a impQttlela
'ÍS' na . ..

Yjí,'y;-}'^.''. '"-:' • , .- '•\i:'^^K^'.^..
'®:í :'"^^ir'ÏSSS^' ' ' '•'• ^ iVS^-y ;i'...

^^••—SK^&^Í^^ •' \^^-^.''
::SSSS^ >'SSii?^:(SsSsi^:;

Operários na linha de produção da extinta fábrica 'Móveis Artísticos Z', em São José dos Campos

^níme<
iWSH=rr^wflg;

??*Asï,'*iÏ'?9T '.'•?' ;?'•;"-•';• p, ? í-:-!-;' "'•"r,* —;.;fii';;i:

sï^9s,^,wsfM^^nSBi882(@ÍeiiÍS
tlIï5tl372fêDTvïli

l''3.^'^igSÍ;Êï-:.;li:^:'
.^?rïl: ;!':i-®tSS!'^£'. ^-;/';ï

r. -:âK^:S8SÍSãÍÍ^i^M
9SWM itïsSIK

l?wwwújiimedsjc.còrri.;l3T-S^%íi
71-'^.-.' .'. ' • ••'^'''/^^

^;Í&-^Ü^^i,......^J,.';; .„ . ,'
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Mobiliário 1

Zanine inova ao usar compensado
ime à produção da fábrica em São José e envolve também arquitetura; móveis vêm ganhando valor histórico

Sugestão de
ambiente

decorado com
peças produzidas

pela fábrica
"Móveis

Artísticos
Zanine"

Minha escola foi a obra
e a rnaquele. Minhas bi-

bliotecas foram as estruturas
antigas e serrarias, Minha
briga e contra o colonialismo

cultural •

José Zanine Caldas, no
livro "Zanine", de Súely
Ferreira da Silva

"Zanine é um caso feliz

de aulodidalü. Sua ssco-

la foi a rópria vidíi e a a ar-

quitetura seu arminho nalu-

ral e inwilavel"

Oscar Niemyer, no livro
'Zanine'1 da Suat^
Ferreira da Silva

Poltrona produzida pela "Móveis Artísticos Z"

jjKïgM^^^^^ffim^stí;jj^an^^fo]^ïonna^;s][^wffigwjj
'^Ssw^SSSSsSSSSwaS/a&saS^ëmsa^StêsSsvi,

«S!SlttiWIWf»Vt

ff®aW;SH»rtis)taa r,!>tí»tSP.ai,Kirlw:

Frederico Bebello Nehme
São José dos Campos

Zanine pode ser considerado um dos
principais desenhistas do mobiliário
moderno no Brasil. Seu trabalho não se
resume à produção da "Móveis Artisli-
coï Z", e envolveu outras fases dtíprodu-

cão de móveis e também de arquiletura.

Na íase em que produziu móveis em

São José, ulilizava formas ajneboida, si-

nuosas, em placas inteiras de compensa-
do, matéria-prima com a qual desenvol-

véu boa parte de seu trabalho na época

A proposta realizada por Zanineparu
ü mobiliário destoava da ale então pm.

licada no Brasil da época. Ao contrário

d;i maáeira maciçs e de cores [)esaáas,
os móveis ganharam uma flexibilidade

mww, íicaríim coloridos e passaram ï

si'r ((.'iios com compensado.

Apesar de populares, apenas nos últi-

mos anos esses móveis vêm ganhando
valor histórico devido, "Até hoje o traba-
11)0 de Zanlne é singular. Na 'Móveis Ar-

lisücos l' ele transpôs a arquitetura mo-

dema para o mobiliário comum", acre-

dita João Alberto Ferreira Pedrosa, mar.
chand de obras do desenhista. •-

A redescoberta do trabalho de Zanine
pode ser medida pelas exposições Kcen-
lês das quais participou. Em 91, o Mu-

sen do i^uvre, na França, montou uma
rtírospecliva com seu irabalho, incitisi-

vê produzindo maquetes de suas casas.

Pedrosa foi curador de duas exposi-

çix-s de Zanine: na V Bienal de Arquilc.

iuni de Sfio Paulo, e na Galeria MHJan,

lajnbém na cidade de São Paulo.

!Acredilo que Zarune se|a o mais

brasileiro dos arquilelos. Ele consmjiu
loda sua carreira uUlizando elemenlos

brasiieiros, e Isso é um grande falo
quando diversos arquitetos brasileiros
buscam inspiração unicamente em tia-

balhos estrangeiros", diz.

Zanine desenvolveu poae-

ríonnente o que poíie ser consJ-
deraáa unia segunda fase à-

seu desenho mobiliário: passou
a trabalhar com móveis rúsu-

as que ulilróavam elemaUo^

d;i naaircza, principaimdnie
troncos de árrorc. Essa íasc,
chamada [>or Pedrosa d'1 "hnl-

lalismo", foi. um .dos motivos

da notoriedade no ettsnof.

3

Ao lado, exemplos de
móveis com o traçado
ds Zanlne. O desenhista
tinha como marca
principal utilizar de
formas slnuosas e
amebóldes em seus
móveis, mostrando a
farte Influência
modernista em seu
trabalho. O caráter
descontraído das
peças era direcionado
essencialmente para a
nova classe média qus
surgia na época

REGISTRO - Sem dúvida, qualquer
tipo de resgate do trabalho de Zanine
Caldas passa pelo fotógrafo alemão
Hans Günter Flieg, que realizou toda a
clocu;rient2ça.Q ao mobiliário produzido
pela empresa na época.

Como fotógrafo industrial, Flieg íez
fotos para a "Moveis Z" durante anos.

guardando sempre os negativos, fcse
maleriai representa â maior pane do re-

gisiro sobre os móveis de ianine.

"Guardar o material que produzi é
uma preocupa.ção muito fone que tenho

há müilo tempo. Com o tempo, percebi

que tinha um bom registro sobre a obra
de Zanine, e que isso tinha um reiauvo
valor histórico e artístico", diz.

PRESERVAÇÃO - Em meio a essa re-
descoberta do trabalho de Zanine e len-
do como mote os 40 anos do incêndio
que consumiu a "Fábrica de Móveis Z",

o arquilelo Alexandre Penedo propõe

uma valorização do trabalho do desc

nhi.s(;t por uma série meáid25

Entre eias estão: o tombaniemü ^

icdo o mobJ!lário de Zajiine na cidade,
a conceçio de título de cidadão joseen-

se para os proprietários da empresa e

para Fiieg e o início da discussão par;s a
criação do Centro de Referência do De-
senho Joseense, que teria como ba-se u

iralialho do desenhista,

tala mais sobre o assunto à páfi. 8
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VIAJE NAS FERIAS
DESCONTOS DE ATÉ 50%
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