
Cine mexicano e design  

Três jovens designers mexicanos, by UDG - Universidad de Guadalajara, Jalisco, foram buscar 
inspiração nas imagens do cinema mexicano dos anos de ouro. Trata-se de Rodrigo Menezes, 
Néstor Contreras e Alonso Moreno, do Estúdio 3 (foto). Além do galã Pedro Infante e a dupla 
humorística formada por Capulina e Viruta, outros clássicos personagens como Cantinflas, El 
Santo, Maria Félix e Sara García fazem parte da coleção de móveis produzidos pelo Grupo 
Moveleiro GDL e mostrados na Expo Mueble Verano Guadalajara 2008, em agosto de 2008. 

 

Quem está muito contente com o resultado é Paul Suberville, presidente de Afanjal - 
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, em cuja feira participaram 280 expositores 
sobre 23 mil metros quadrados. 

 



Pedro Infante 

José Pedro Infante Cruz (Mazatlán, 1917 - Mérida, 1957), foi o mais famoso ator e cantor da 
idade de ouro do cinema mexicano, formando com Javier Solis e Jorge Negrete os Três Gallos 
de México. Sua vida profissional com 60 filmes e 350 canções inspirou o grupo de jovens 
designers de Jalisco a desenharem uma cama ampla e baixa, de cor prata e detalhes em preto 
e vermelho, com a inscrição "Dicen que soy mujerengo..." 

 

Cantinflas 

 

 

 

A roupa e o jeito descontraído do ator Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes (México DF, 1911-
1993) interpretando seu principal papel, - o Cantinflas, admirado por todos os brasileiros, 
motivou o design de um bar com banquetas com assento forrado de paliacate (lenço de 
características mexicanas) e amarrado com barbante, usado por Cantinflas como cinto para 
segurar suas calças (detalhe). 



 

 

El Santo 

Rodolfo Guzmán Huerta (Tulancingo, 1917 - México DF, 1984), lendário personagem da luta 
livre mexicana conhecido como El Santo - o Mascarado  

de Prata, também serviu de inspiração para o design de móveis. Trata-se de um par de 
poltronas para uma e duas pessoas, revestidas de pele prata acetinada, lembrando a roupa 
usada nos confrontos com seus adversários de má índole. 

 

Maria Félix 

 

Considerada a Diva do Cine Mexicano dos anos 50, Maria de los Ángeles Félix Guereña (Alamos 
Sonora, 1914 - México DF, 2002) inspirou a criação de um  

divã e de um tamborete de cor vermelha sobre base de laterais em preto com ornamento em 
dourado. Sobre o tamborete está fixada uma placa metálica com a letra de Maria Bonita, 
canção composta pelo conterrâneo Agustín Lara. 



 

 

Sara García 

Uma mecedora (cadeira de balanço) e uma mesa de apoio com suas três pernas em forma de 
bengala fazem referência a personagens interpretados pela atriz Sara García Hidalgo (Orizaba, 
1895 - Veracruz, 1980). Para garantir a unidade formal dos móveis, a gráfica escolhida como 
estamparia no tecido usado para conformar o assento da cadeira é a mesma utilizada nos dois 
tampos da mesa. 
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