
 

 

 
Mulheres Notáveis 

A coleção Mulheres Notáveis propõe um design de mobiliário inspirado na 

trajetória de mulheres que contribuíram para o engrandecimento da 

humanidade, através de sua obra, suas militâncias, suas paixões e seus 

testemunhos. Este conceito surgiu a partir de um grande desafio criativo, qual 

seja, criar uma coleção de cadeiras e poltronas formada por várias peças, cada 

uma com sua própria e inconfundível personalidade, de modo que o fabricante 

pudesse oferecer ao mercado uma nova produção, de grande diversidade 

estética. 

O processo criativo foi pautado pelo mergulho no universo de crenças, lutas e 

visões de mundo de cada mulher escolhida por Daniela, bem como do contexto 

histórico em de que cada uma delas fez parte. 

A coleção Mulheres Notáveis foi desenvolvida ao longo dos anos 2014 e 2015, 

obtendo grande reconhecimento de mídia e sucesso comercial. São peças 

comercializadas ainda hoje pelo fabricante, o Empório das Cadeiras.  

Daniela exerceu também a licença poética de buscar inspiração em mulheres 

imaginárias, advindas do universo literário, mas não menos verdadeiras. O 

exemplo mais expressivo é a cadeira Gabriela, que visualizamos abaixo, 

inspirada na personagem do romance Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge 

Amado. 

  

 

Apresentamos a seguir algumas das peças que resultaram deste rico processo 

criativo. 



 

 

 
Cadeira Lina 

 
 
A cadeira Lina, em suas versões com e sem braços, tem o design inspirado na 

obra da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi.  

 

Pioneira do design de mobiliário no Brasil, e um dos principais expoentes da 

arquitetura modernista no País, Lina é mundialmente reconhecida por obras 

arrojadas e grandiosas, como o Sesc Pompéia, a Casa de Vidro e mais 

notadamente, o MASP. Sua produção sugere sempre um diálogo entre a 

modernidade universalista e a cultura popular regionalista. Lina propõe espaços 

vazios e inacabados, que serão preenchidos pelo uso cotidiano das pessoas. Era 

completamente avessa a futilidades. 

 

A principal característica da cadeira Lina é a estrutura leve, composta de formas 

geométricas com detalhes em balanço – o vão livre da arquitetura – combinada à 

concha em compensado moldado que integra assento e encosto. O trabalho de 

estofaria acrescenta um toque de sofisticação e conforto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Banco Clarice 
 
 
 

 
 
 
 
O banco Clarice tem sua livre inspiração em Clarice Lispector, a maior escritora 

do modernismo brasileiro. Nascida na Ucrânia, de origem judia, Clarice chegou 

ao Brasil aos dois anos de idade. Sua família fugia da perseguição aos judeus na 

guerra civil russa de 1918.  Foi uma das primeiras mulheres a cursar o curso de 

direito no Brasil. Falava vários idiomas, escrevia em português, francês e inglês.   

 

“Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma 

ventania. Depende de como e quando você me vê passar”. 

 

“Que ninguém se engane: só se conhece a simplicidade através de muito 

trabalho”. 

 

As formas do banco Clarice expressam esta combinação de delicadeza e força 

tão presente na obra literária da escritora. O assento, formado por suaves 

curvas em madeira ripada, simboliza fluidez e delicadeza. A estrutura, com 

grande vão livre e formada por pés com detalhes chanfrados, é ao mesmo tempo 

leve e forte. A união entre estes dois elementos é feita com travessas recuadas, 

que ficam praticamente invisíveis. Isto reforça a impressão de leveza, como se o 

assento fosse uma representação da brisa que passa. 

 
 
 



 

 
 
Cadeira Cora 
 

 
 
Cora Coralina, poeta nascida na cidade de Goiás em 1889, notabilizou-se pela 

produção de uma obra literária ao mesmo tempo poderosa e simples, corajosa e 

singela. 

 

“Faz de tua vida mesquinha 

um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir.” 

 

A cadeira Cora destaca-se pelo encosto em tecido tramado verticalmente, 

recurso que cria uma textura que faz sutil menção aos antigos xales de lã, que a 

poeta traz consigo em várias das fotos que temos dela. O encosto baixo também 

faz menção à sua personalidade despojada e acolhedora.  

 

É uma peça que evoca a nossa memória afetiva, de convivência com nossas 

avós, suas casas, mantas rendadas e café no bule. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Poltrona Clark 
 

 
 

Lygia Clark é um dos grandes ícones da arte contemporânea brasileira. Seu 

trabalho notabilizou-se pela exploração do universo sensorial da arte, com 

obras que convidam à interação e criação conjunta com o observador, e ainda 

hoje repercute mundo afora. 

 

O design da poltrona Clark foi inspirado no trabalho de Lygia, mais 

especificamente em sua série “Bichos”, que são planos articulados em metal, que 

podem ser manipulados pelo observador, a cada momento criando uma forma 

diferente. 

  

A cadeira apresenta concha de assento e encosto integrados, formada por 

planos com junção em vincos marcados. Os braços e a base têm desenho 

marcadamente geométrico. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Cadeira Teresa 
 

 
 
 

A figura inconfundível de Madre Teresa de Calcutá é a grande inspiração na 

concepção da cadeira que leva seu nome.  

 

Religiosa de origem albanesa, Teresa foi fundadora da congregação 

“Missionárias da Caridade”, exercendo um trabalho de amparo aos mais pobres, 

necessitados e doentes da Índia. Como ninguém, foi capaz de unir budistas, 

muçulmanos, hinduístas e católicos em torno de um propósito de amor e de 

caridade. 

 

O design da cadeira Teresa busca representar o despojamento das vestes da 

missionária, caracterizada pelo manto branco com detalhes em azul.   

 

A delicadeza de suas formas, com perfis arredondados e assento suspenso da 

estrutura, representa a beleza que transcende a matéria. Assento e encosto 

apresentam detalhes em costura que reforçam a personalidade da peça e sua 

identificação com a vestimenta das missionárias que dão continuidade ao 

trabalho de Teresa. 

 



 

 

 

Poltrona Olga 
 

 
 

A poltrona Olga faz referência a Olga Benário, militante política de origem judeu-

alemã que atuou no Brasil na década de 1930, tendo sido companheira de Luis 

Carlos Prestes. Olga foi uma personalidade marcante e de expressiva beleza.  

 

“Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo.” 

“Em momentos difíceis é preciso pensar em alguma coisa bonita.” 

 

Na poltrona Olga, a concha que integra assento e encosto está apoiada sobre a 

estrutura em madeira maciça com solturas, dando a impressão de flutuar. Os 

braços suspensos, usinados em curva complexa, e posicionados sobre os 

quadros laterais da estrutura são o principal detalhe expressivo da peça, e dão 

um toque de ousadia ao desenho.  

 

O trabalho de marcenaria fina que valoriza encaixes e variações de espessura, 

dão à peça um aspecto de extrema leveza. 

 

O conforto é assegurado pela ergonomia perfeita, presente no grau de 

inclinação de assento e encosto, e pelas almofadas compostas com espuma de 

alta qualidade. 

 



 

 

 

Luminária Laélia 
 

 
A luminária Laélia, de coluna, é livremente inspirada na sinuosidade da orquídea, 

flor de grande beleza, que cresce sempre em direção à luz. 

 

A sua cúpula é composta por perfis curvos de madeira, com bordas chanfradas, 

posicionados radialmente em torno de estrutura circular. Todo este trabalho 

resulta em uma peça escultórica, que como na orquídea possui um desenho 

interno diferente do externo.  Uma verdadeira escultura iluminada, que resulta 

de um apurado trabalho de marcenaria fina. 
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