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Por volta de 1968 a L’Atelier licenciou a produção 

da série de cadeiras da empresa de móveis inglesa Hille, 

e em 1970 a L’Atelier é incorporada pelo grupo industrial Forsa, 

passando a atuar em conjunto com as fábricas Ferragens 

e Laminação Brasil S.A e Hevea S.A. Indústria de Plásticos. 

“Esta combinação ficou ainda mais interessante 

quando nosso grupo, agora chamado FORSA, adquiriu uma fábrica 

de plásticos e por fim uma de computadores, chamada Labor. 

Mudamos o meu departamento para um lugar espaçoso 

na Hevea (plásticos), onde instalamos um escritório de designer, 

uma oficina de prototipagem, que conseguia fabricar qualquer 

protótipo de qualquer material e até um estúdio fotográfico!”



Orgânico Sintético

No M CB apresentamos aspectos 
inéditos de sua v asta produção 
de design, a lguns l igados à  a lta 
produção i ndustrial da e mpresa  
L’Atelier, incluindo os utensílios de 
plástico da série E va e  a s séries 
de m obiliário p lanejado p ara es-
critórios. A cronologia de sua obra 
disposta aqui no hall traz o  lega-
do q ue construiu c omo arquiteto 
atuante na c idade, m ostrando os 
edifícios construídos n a Av. Pau-
lista, no Centro de São Paulo e no 
bairro de Higienópol is. 
O mobiliário e  o s utensílios e x-
postos nas salas r evelam o  rigor 
e a síntese características do seu 

comprometimento com a produção 
seriada e  com a  objetividade i n-
dustrial, sem abrir mão, sobretudo 
em seu período inicial, da tradição 
artesanal do trato à madeira.
Essa montagem destaca aspectos 
plásticos e  a mbientações a  par-
tir d a linguagem dos catálogos 
da L ’Atelier, exibindo também os  
interiores característicos das casas 
que construiu para viver, 
a Casa Zalszupin e a Casa do  
Guarujá. Combina peças de época 
com algumas reedições feitas pela 
ETEL, m arcando a continuidade 
característica do design de quali-
dade, que atravessa o tempo. 
Destacamos aqui, o racionalismo 
intrínseco d a escala de p rodução 
das o bras apresentadas, expres-
sando a face mais pública de sua 
produção. Oferecemos a o público 
um chamado para refletirmos sobre a 
complexidade expressa nessas duas 
vertentes notáveis e m sua c riação: 
o orgânico e o sintético.

Giancarlo Latorraca
diretor técnico



“Gosto do material, 

da cor, da textura, 

  .sasioc sa racot osicerp

E o que me dá prazer 

são os detalhes”.

Jorge Zalszupin

Muitos produtos foram 

sucesso de venda e ainda estão 

na memória de vários brasileiros, 

como o conhecido balde de gelo 

que chegou a ser vendido à época 

entre 15 a 20 mil unidades por mês.

Giancarlo Latorraca 
sobre o design de 

Jorge Zalszupin
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Casa Zalszupin apresenta:



O Museu da Casa Brasileira (MCB), 

e a Casa Zalszupin se unem para celebrar em duas 

exposições simultâneas, o centenário de nascimento 

de Jorge Zalszupin, um dos mais bem-sucedidos 

representantes da geração de arquitetos e designers 

que atuou, entre os anos 1950 e 1980, de forma singular 

nos campos do design e da arquitetura brasileira.
Museu da Casa Brasileira (MCB)

O Museu da Casa Brasileira, instituição administrada pela Fundação Padre 

Anchieta, dedica-se, há 52 anos, à preservação e difusão da cultura material 

da casa brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e 

design. A programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa 

duração, com uma agenda que possui também atividades do serviço educativo, 

debates, palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a 

formação de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, 

habitação, economia criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas 

inúmeras iniciativas destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do 

segmento no país realizada desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate 

e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país.  

Casa Zalszupin

A Casa Zalszupin é um projeto idealizado pela Lissa Carmona, CEO da ETEL; 

com o objetivo preservar e difundir o legado do grande designer, arquiteto e 

artista Jorge Zalszupin, além de promover exposições e diálogos entre os campos 

da arquitetura, design e arte. A casa projetada pelo próprio Jorge Zalszupin 

na década de 1960, onde ele trabalhou e também viveu por mais de 60 anos, 

metamorfoseou-se em espaço cultural com a primeira exposição “Entre(Tempos): 

Tributo a Jorge Zalszupin”. Organizada pela ETEL e com curadoria do premiado 

Studio MNMA em junho de 2021, quando Jorge completaria 99 anos, marcando 

história. Graças à importante repercussão na mídia nacional e internacional, 

pudemos dar continuidade ao projeto. Hoje administrado pela ETEL em parceria 

com a Almeida e Dale Galeria de Arte, a Casa Zalszupin segue viva através de 

novas e intimistas exposições renovadas a cada 45 dias.

Visita mediante agendamento no site: www.casazalszupin.com
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