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Quem possui uma cadeira autêntica de Mies van der Rohe ou uma poltrona de Sérgio 
Rodrigues, conhece bem o valor do design modernista. Foram expoentes como esses, e outros 
como Le Corbusier, Charles Eames, Marcel Breuer e Alvar Aalto, os responsáveis por trilhar 
definitivamente um novo caminho para o mobiliário de autor.  
 
Invariavelmente oriundos da arquitetura, todos deixaram contribuições importantíssimas para 
o design do século XX. Os brasileiros Joaquim Tenreiro, Zanine Caldas e Lina Bo Bardi, ao lado 
de europeus, americanos e escandinavos, também ajudaram a mudar o rumo dessa indústria, 
através de projetos que são copiados ou reeditados até hoje por empresas que adquiriram o 
direito de produzir tais mobiliários. Tudo dentro da lei, como manda o figurino.  
 
Os colecionadores, entretanto, torcem o nariz para essas reproduções. Mesmo que, muitas 
vezes, a diferença entre o original e a peça produzida em série, mais recentemente, só seja 
perceptível ao olhar de um especialista. Por exemplo: o sofá Marshmallow, de George Nelson 
and Irving Harper, foi relançado em 1999 pelo fabricante original, Herman Miller Inc., ao preço 
médio de US$ 2,6 mil. Na mesma ocasião, um similar, porém fabricado nos anos 1960, era 
vendido em leilões a US$ 15 mil.  
 
A questão é, além de inacessíveis ao consumidor médio, trata de itens escassos, quase 
inexistentes, no mercado brasileiro. Porém, por ostentarem status de obra de arte, nada mais 
natural do que adquirir uma reprodução "autorizada" e exibi-la em casa sem maiores pudores. 
  
Para quem se interessa pelo universo dos móveis modernistas e aprecia uma decoração 
esmerada, possuir uma reprodução, que seja, de alguns desses designers, é a grande pedida. 
Como, por exemplo, a Chaise Le Corbusier, de estrutura de aço cromado e couro, desenhada 
pelo arquiteto suíço, Charles-Edouard Jeanneret-Gris. Mais conhecido como Le Corbusier, era 
também urbanista, designer e pintor, tendo iniciado sua aventura no design em 1928.  
 
Já o finlandês Alvar Aalto, um dos primeiros e mais influentes arquitetos do movimento 
moderno escandinavo, teve no design outro campo de sucesso, através de vários projetos de 
mobiliário empregando a madeira de forma orgânica e racional. Criou a Artek, que até hoje 
detém os direitos de produção de seus móveis.  
 
O "casal 20" do setor, os norte-americanos Charles e Ray Eames, foram os pioneiros no uso de 
novas tecnologias – fibra de vidro e resinas plásticas – em suas criações revolucionárias. São 
referências no segmento, ao lado de Harry Bertoia, italiano futurista que patenteou, em 1952, 
a cadeira Diamond. Através desse ícone do design moderno, o mundo conheceu os móveis de 
aramado.  
 
Também muito cobiçada entre colecionadores, as cadeiras Breuer resultaram de projeto de 
Marcel Breuer em 1926. Norte-americano de origem húngara idealizou linhas simples e 
perfeitas, transformando essas cadeiras em best-sellers de todos os tempos. Outro êxito de 
Breuer é a cadeira Wassily, em homenagem ao amigo e pintor Wassily Kandinsky.  
 
E, talvez, um dos maiores sucessos de todos os tempos seja uma das criações do arquiteto 
alemão Ludwig Mies van der Rohe, as famosas cadeiras Barcelona. Em parceria com a designer 
e arquiteta Lilly Reich, a foi idealizada em 1929 a partir dos antigos banquinhos de campanha. 
Uma peça de extrema simplicidade e elegância máxima. Não é à toa que pertence a Mies van 
der Rohe, também, a máxima do "less is more".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C12. 


