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Um ícone do design de móveis argentino, certamente, é a Cadeira BKF - Hardoy Chair, do 
Grupo Austral, formado por Bonet, Kurchan, Ferrari-Hardoy, fabricada pela Artek-Pascoe, Inc., 
Nova York. Originalmente, este móvel basculante é fabricado em aço envernizado e couro. O 
móvel foi desenhado provavelmente a partir de um modelo de cadeira articulada inglesa, 
patenteada em 1877. Nela, quatro cruzes de madeira unidas formavam uma estrutura 
articulada por meio de dobradiças e coberta por uma superfície de lona para configurar o 
assento e encosto simultaneamente. Diante de sua praticidade de uso e facilidade de 
transporte, Theodore Roosevelt e Thomas Alva Edson a tornaram famosa. Desde 1905, o 
móvel ainda é vendido até hoje pela empresa Gold Medal Inc., especializada em móveis 
dobráveis e de acampamento. Bonet, Ferrari-Hardoy e Kurchan haviam trabalhado com Le 
Corbusier um ano antes de adaptarem o modelo inglês em 1938, a fim de criar uma 
construção flexível e rígida ao mesmo tempo. Duas varetas curvas de aço soldadas entre si são 
recobertas por uma superfície de couro ou tecido. Eles foram premiados em 1940, logrando 
criar um móvel atemporal e fora do comum. Sua leveza estética e física se transformou em 
sucesso permanente. 

 

Gastón Girod  

Se, de um lado, a Silla BKF foi criada a partir de inspiração de uma cadeira inglesa, de outro, 
tem inspirado os outros profissionais rumo ao avanço do design argentino e internacional. Um 
case de sucesso é a Espreguiçadeira, de Gastón Girod, produzida em barras de aço pintadas na 
cor preta fosca e levada ao forno, que suportam uma capa para definir a superfície de apoio, 
manufaturada em couro ou lona vinílica. 

 

Eduardo Naso 

Roberto Busnelli 

Mais um bom exemplo é a Mesa Luna, de Eduardo Naso, com tampo arredondado e uma 
extremidade dobrável, construído em multilaminado fenólico acabado em poliuretano. Outro, é 
a Poltrona Qbick, de Roberto Busnelli, configurada a partir de estrutura metálica cromada, com 
assento e encosto em multilaminado fenólico e polyester revestido com couro. 

 



Ricardo Blanco 

Ricardo Blanco (foto) é conhecido como o “0800 do Design 
Argentino”. Sabe tudo; sabe a respeito de todos. O livro Sillopatía 
(capa) reúne 240 cadeiras desenhadas por ele. Divide seu tempo 
entre designer, pesquisador e professor da UBA - Universidad de 
Buenos Aires. 

 

Friedenbach & Associados 

Miki Friendenbach & Associados é conhecido no Brasil por meio do SalãoDesign 
Movelsul. Na 9.ª edição de 2004, foi premiado com o Asiento Cônico-Stool, um dos 
primeiros produtos da “Línea Cónica”. A linha de luminárias Toro light, realizada a 
partir de tubo fluorescente circular. A linha inclui luminárias de chão, parede, 
pendurada e teto, nas cores branca e laranja. 

 

A Ecochair é um produto integrante da série de assentos para sentar-se no chão. O produto é 
fabricado a partir de uma malha de aço inoxidável, com bandeja também de aço inoxidável, a 
fim de acomodar um tramo de grama natural e regulagem de altura. 

Sillopatía de Ricardo Blanco 

O livro Sillopatía (Chair-Pathy), 240 páginas, formato 190 x 190 
milímetros, é apresentado por Jorge Glusberg, contendo 240 cadeiras 
desenhadas pelo designer portenho Ricardo Blanco. O vocábulo do título foi 
criado pelo poeta Juan Andralis, referindo-se a Ricardo Blanco. Na capa, 
uma homenagem a quatro celebridades: a cadeira impossível foi gerada 
por Norberto Coppola; a gráfica, por Roy Lichestein; as cores, por Gerrit 
Rietveld; e o movimento, por Keir Haring. 

Cienporcientodiseño 

Agustín Bramanti y Miguel Germano 
venceram a etapa nacional argentina do 
Concurso MASISA de Design para Estudantes, 
com a Mesa MR01 - Mesa Ratona, produzida 

por Cienporcientodiseño, que lhes deu a oportunidade de 
participar da etapa internacional em Milão, Itália, em 2003. 
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