
HÁ 50 aNOS, a POLTrONa mOLE gaNHava rEcONHEcImENTO
INTErNacIONaL E TraNSFOrmava-SE Em SÍmbOLO
DO DESIgN braSILEIrO mODErNO
POR WINNIE BASTIAN

ESPÍRITOBRASILEIRO,
GINGACARIOCA

O ANO ERA 1961. Na cidade italiana
de Cantù, importante centro movelei-
ro da época, a poltrona Mole, do carioca
Sergio Rodrigues, conquistava o grande
prêmio no 4º Concurso Internacional
do Móvel. O reconhecimento, segundo
o júri do concurso – do qual faziam par-
te nomes de peso como o dinamarquês
Arne Jacobsen –, devia-se ao fato de
aquela peça ser a única “não influenciada
por modismos e absolutamente repre-
sentativa da região de origem”. Foi graças
à sua originalidade que a Mole superou
438 candidatos de 27 países e ganhou des-
taque no cenário internacional como um
ícone do design brasileiro.

acima, a poltrona mole; e, no alto, croquis de sergio rodrigues mostram
os detalhes estruturais, simples e inteligentes – bom exemplo

é a regulagem das percintas, feita por um sistema de fendas e botões
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A Mole e o MAr
Na época em que Otto Stupakoff
encomendou o sofá a Sergio
Rodrigues, o jovem fotógrafo não
dispunha de dinheiro suficiente para
comprá-lo – ofereceu-se, então, para
clicar as peças do designer. As fotos
foram feitas na praia do Leblon.
“Quando colocamos o sofá Mole
(ao fundo, na foto) e os outros móveis
na areia, a maré estava baixa.
Mas, de repente, veio uma onda
e inundou tudo. Eu estava ali do lado.
Quando vi que o mar ia encharcar
o sofá, coloquei as mãos na cabeça
como quem diz ‘meu Deus, e agora?’,
e o Otto, como bom fotógrafo que era,
capturou esse momento.”

Mas sua história começa alguns
anos antes, em 1957, quando o fotógra-
fo Otto Stupakoff encomenda a Sergio
Rodrigues um sofá “esparramado” para
seu estúdio. O tal sofá, então batizado
de Mole, já carregava as características
que trariam fama à poltrona: uma es-
trutura robusta de madeira torneada
que recebia percintas independentes de
couro sola (fixadas com botões que per-
mitiam regular seu comprimento), sobre
as quais era displicentemente jogado –
pelo menos assim parecia – um generoso
almofadão em forma de gomos. Dali pa-
ra a poltrona, foi um pulo.

No início, a peça não foi bem-recebi-
da. “Eu tinha acabado de criar a loja Oca
quando fiz a poltrona Mole, e ela só foi
vendida depois de um ano na vitrine”, re-
vela o designer. Sua constituição robusta,
afinal, ia contra o padrão estético vigen-
te, o dos pés palito. Foi somente após
o prêmio em Cantù que a poltrona ga-
nhou espaço no mercado: rebatizada de
Sheriff, passou a ser fabricada por uma
empresa italiana e exportada para diver-
sos países. Hoje, voltou a ser produzida
em nosso país, com seu nome original,
e continua a ser um sucesso de vendas.

Se há 50 anos foi preciso um prê-
mio estrangeiro para transformá-la em
ícone do design brasileiro, hoje é fácil
perceber que a poltrona Mole, com sua
informalidade amigável, também repre-
senta fielmente o jeito carioca de ser. n

Sergio Rodrigues posa
em frente aos croquis
da poltrona Mole

“O dengO e a mOleza libertina
da senzala; a preguiça e O acOnchegO

maciO da casa-grande – tudO
issO está impressO nesse ObjetO de arte”

OdilOn ribeirO cOutinhO, sOciólOgO
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