
FOGÃO WA
Modelo Visomaster

vaamz



Esta publicação foi realizada por ocasião da exposição da obra Fogão Wallig - Modelo 
Visomaster dentro do projeto Destaques do Acervo. Abril a Maio de 2014.
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FLAMATIC -
ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO DESIGN 

PRIORIDADE 

MUSEOLÓGICA

COMO UMA

GAUDÊNCIO FIDELIS 
Diretor do MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul criou em 2011 
sua Coleção de Design, inaugurada com a peça Ina- 

já produzida pela Crocco Studio Design, com o design de 
Heloisa Crocco (Porto Alegre, 1949) e produzida pelo sha- 
per Henrique Ogro Perrone (Porto Alegre, 1981). Trata-se 
de uma prancha de surf que constitui uma peça única e 
cujo design primoroso faz dela uma peça digna de museu, 
que merecia não só ser preservada em uma instituição mas 
também ser mostrada para um público mais amplo. A série 
de pranchas da qual esta faz parte foi ganhadora do selo 
Design Brasil e do iF Design Award, prêmios de reconheci
mento internacional na área de excelência em design.

Posteriormente o MARGS adquiriu para a coleção 
uma primorosa peça de design gráfico. O cartaz da ex
posição Fibers de Dudi Maia Rosa, de 1984, desenhado 
por Guto Lacaz e concebido pelo artista. Em seguida o 
MARGS recebeu a doação de um conjunto de talheres de 
camping de 1974, desenhados por José C. M. Bornancini 
(1923-2008) e Nelson Ivan Petzold (1931) e um conjun
to de talheres Comer Brincando, 1975 dos mesmos de
signers. Estas peças, especialmente o conjunto Comer 
Brincando além de serem extremamente relevantes pela 
excelência de seu design tiveram uma forte presença no 
imaginário social de um determinado período.

FOGÃO WALLIG 
- MODELO 
VISOMASTER EM 
EXPOSIÇÃO NA 3a 
FEIRA NACIONAL 
DE UTILIDADES 
DOMÉSTICAS (UD)
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Com a intenção de crescer ordena- estudos na área de design em suas mais a área de design a partir de exposições,

damente e trazer exemplos variados na 
área de design para sua coleção, o MAR- 
GS passou a adquirir peças que se mos
tram de extrema relevância na área de

diversas áreas de atuação. Em consonân
cia com a missão do museu, a intenção é 
promover a guarda de uma conjunto de 
peças que sejam relevantes para a histó
ria do design local e brasileiro. Através 
desta coleção, a intenção é promover a 
formação de reflexão continuada sobre

colaborando para um crescimento que já 
vem sendo demonstrado na área com o FOGÕES WALLIG EM EXPOSIÇÃO NA 

3a FEIRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 
(UD). DA DIREITA PARA A ESQUERDA 
OS MODELOS DE FOGÕES WALLIG: 
VISOMASTER, NORDESTE, VISOMAGIC 
BRANCO, VISORETTE, VISORAMIC E 
VISOMAGIC VERMELHO

surgimento de cursos de design na área 
de graduação e o consequente surgimento 
de novos profissionais atuantes no meio. 
Não por outra razão o MARGS criou ainda 
em 2013 o Núcleo de Design Gráfico do

design e reafirmam o papel do museu em 
estabelecer um conjunto de peças que ve
nha a servir no futuro como um núcleo de
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WMM

'■Í'r



Novo visoramic
Automatizado

museu, responsável pela criação e produção de todas as 
publicações da instituição, realizadas in house a partir 
de então. O Núcleo tem proporcionado ao museu atingir 
um grau de sofisticação e excelência em suas publica
ções nunca antes vista na historia do MARGS.

O MARGS reafirma assim sua vocação de ser um cen
tro de excelência na área de artes visuais, incorporando 
áreas afins em suas coleções que venham a acrescentar 
elementos adicionais para que seu público entenda a 
produção artística dentro de um contexto maior de pro
dução cultural de relevância. O design é uma das áreas 
mais significativas neste aspecto porque em muitos mo
mentos ele estabelece uma relação interdisciplinar com 
as artes visuais, estabelecendo ligações extremamente 
férteis que adicionam consideráveis pontos de diálogo 
ao campo da experiência estética.

Ao apresentarmos agora a mais nova aquisição, um 
fogão Wallig, desenhado pelo designer José C. M. Bor- 
nancini, o MARGS assinala que sua coleção de design 
deve crescer de maneira criteriosa e acompanhada de 
pesquisa e informação sobre estas peças. Por esta razão 
apresentamos esta publicação que informa o público so
bre esta excepcional peça que permanece de maneira 
consistente no imaginário daqueles que em algum mo
mento tiveram um fogão em sua casa que se tornou um 
símbolo da cultura de uma época.

PROPAGANDA 
SOBRE OS FOGÕES 
WALLIG DE 1964

vv mBHr ' .4MMk-*
IETALÜRGIOA WALLIG S. A. liderança em fogões
RTO ALEGRE - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO - BELO HORIZONTE - SALVADOR - RECIFE
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o DESIGN

MUSEU
ANA ZAVADIL

Curadora-chefe do MARGS

O campo do design mostra-se como 
uma área em constante cresci

mento, contudo ainda não tem os espa
ços de preservação e exibição suficien
tes para a sua solidificação. O Museu 
como espaço de memória ativa deve ter 
esse comprometimento com essa re
cente, mas rica e promissora atividade, 
pois ela precisa deste instrumento para 
preservar a sua história. O importante 
papel do museu está na difusão e tam
bém na construção do campo de design 
no Brasil, uma vez que, colecionando, 
exibindo e divulgando objetos de de
sign pode estabelecer as bases para a 
consolidação de sua teoria e prática na 
contemporaneidade.

A arte e o design são detentores de im
portantes registros da cultura de deter
minado período e o seu estudo vai trazer 
a compreensão da sociedade à qual per
tencem estes objetos.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
reforça, com a atitude de colecionar peças

FIGURA 1
CARTAZ DA EXPOSIÇÃO FIBERS, 1984 
Design Gráfico: Guto Lacaz 
[São Paulo-SP, 1948]
Fotografia: Arnaldo Pappalardo 
Concepção: Dudi Maia Rosa 
Impressão gráfica 
60 x 40 cm
Aquisição por doação de Dudi Maia Rosa, 2012

FIGURA 2
INAJÁ, 2011
Prancha de Surf, 1/1
Série de 12 pranchas produzidas
54 x 180 x 20 cm
Criação: Crocco Studio Design
Heloisa Crocco em colaboração com o shaper
Henrique Ogro Perrone [Porto Alegre-RS, 1949]
Aquisição por compra através da AAMARGS, 2011

FIG 1 FIG 2
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FIGURA 3 e 4
TALHER CAMPING, 1974
Nelson Ivan Petzold [Porto Alegre-RS, 1931]
José Carlos Bornancini
[Caxias do Sul-RS. 1923 - Porto Alegre-RS, 2008]
Conjunto de talhares [garfo, faca e colher] em aço 
inoxidável
Fabricado pela Hercules S.A Fábrica de talheres
Conjunto montado: 8 x 3,9 x 1,3
Aquisição por doação de Nelson Ivan Petzold, 2013.

FIGURA 5
COMER BRINCANDO, 1975
Nelson Ivan Petzold [Porto Alegre-RS, 1931]
José CarlOS Bornancini [Caxias do Sul-RS, 1923 - Porto Alegre-RS, 2008]
Conjunto de talhares [garfo, faca e colher] em aço inoxidável 
Fabricado pela Hercules S.A Fábrica de talheres
Garfo: 15,1 x 2,5 x lcm | Faca: 15,8 x 1,7 x 0,2cm | Colher:15,l x 3,2 x lcm. 
Aquisição por doação de Nelson Ivan Petzold, 2013.

FIG 3 FIG 4

FIG 5

de design, a sua inovadora atitude e a 
certeza de que o museu também pode 
cumprir esse papel e discutir a sua atua
ção junto à sociedade.

As metas traçadas pelo museu a partir 
desta gestão indicam caminhos para a 
profissionalização e a futura divisão das 
coleções por departamentos. Pensando 
nestas questões o MARGS começou a 
sua coleção de design em 2011 e já conta

enquanto elemento significante trará a 
compreensão do pensamento e dos valo
res da sociedade à qual pertenceu. Seu 
ingresso na coleção do museu se dá não 
só pela excelência de seu design, mas 
também pela participação no imaginá
rio do povo brasileiro, de cujo cotidiano 
participou ativamente.

com algumas peças muito significativas: 
o cartaz da exposição Fibers [fig. 1] do 
artista Dudi Maia Rosa na Galeria Tho- 
mas Cohn, em 1984; a prancha de surf 
Inajá [fig. 2], criada pela empresa Crocco 
Studio Design, Talher Camping [fig. 3 e 4] 
e talheres Comer Brincando [fig. 5] doa
dos por Nelson Ivan Petzold, e agora traz 
à visibilidade pública mais uma peça , o 
fogão Wallig Visomaster.

O fogão, como objeto do cotidiano e 
neste caso como representante de uma 
marca que faz parte da história gaúcha 
apresenta-se com seus valores técnicos, 
históricos e estéticos e como elemento 
significativo da cultura material, pas
sando a integrar a coleção de design 
do MARGS, tornando-se assim registro 
e reflexo de uma determinada cultu
ra em espaço e tempo específicos, pois

14 15



ESBOÇOS DE QUEIMADOR DOS 
FOGÕES WALLIG | DESENHADO POR 
JOSÉ CARLOS M. BORNANCINI

UMA HISTORIA SINGULAR 

DA INDÚSTRIA GAÚCHA

Para as pessoas mais jovens residentes em Porto Alegre 
a inauguração do Bourbon Shopping Wallig1 não tem 
a carga emotiva que o lugar evoca como para aqueles 
mais velhos, pois neste terreno funcionou a fábrica de 
fogões Wallig estabelecida naquele local desde os anos 
40. Ela foi considerada a maior fábrica do gênero no país 
e empregava cerca de 4.000 funcionários, mas no final 
da década de 1970 a empresa decretou falência, devi
do à crise financeira. O seu fechamento causou impacto 
na economia gaúcha e para tentar manter a produção e 
não desempregar milhares de pessoas foram fundadas 
duas cooperativas que mantiveram as suas atividades 
por um período de dez anos, a COOMEC (Cooperativa 
Industrial Mecânica dos Trabalhadores da Wallig Sul) 
e a COOFUND (Cooperativa Industrial de Fundidos dos 
Trabalhadores da Wallig Sul Ltda).

A fábrica de Fogões Wallig, fundada por João 
Wallig, em 1904, consistia de uma pequena oficina

ESBOÇOS DE PUCHADORES DOS 
FOGÕES WALLIG | DESENHADO 
POR JOSÉ CARLOS M. BORNANCINI

\
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1. O Bourbon Shopping Wallig é o maior empreendimento do Grupo Zaffari e 
oferece aos clientes um mix completo de compras, lazer e cultura e está localizado 
no terreno onde a antiga fábrica da Wallig ocupou por quase quatro décadas, por 
esta razão em homenagem a antiga indústria gaúcha o shopping leva o seu nome.
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ESBOÇO DA GRADE DO FOGÃO WALUC - MODELO 
NORDESTE. QUE SERVIU DE REFERÊNCIA PARA AS 
GRADES DO FOGÃO WALLIG - MODELO VISOMASTER 
DESENHADO POR JOSÉ CARLOS M. BORNANCINI

ESBOÇOS DOS FOGÕES WALUC 
DESENHADO POR JOSÉ CARLOS M. 
BORNANCINI

O extinto império deixou marcas na 
história do Rio Grande do Sul pela sua 
atuação significativa no campo social, 
cultural e econômico, trazendo inovações 
tecnológicas e sofisticando as cozinhas 
dos lares gaúchos.

fogões a gás assumiram a linha de frente 
na produção e eram comercializados por 
meio de uma rede própria de 2.500 re
vendedores, que recebiam também trei
namento técnico para a manutenção dos 
equipamentos. As exportações de fogões 
a gás e a lenha para países da América 
Latina e África marcaram a internacio
nalização da indústria.

A Wallig, fundada em 1904 por um 
imigrante alemão, sessenta anos depois, 
torna-se a maior produtora de fogões 
domésticos, lavanderias e cozinhas in
dustriais do país. Destacou-se ainda na 
produção de aquecedores e acumulado
res de água a gás e elétricos.

uma nova empresa, a Fundição Wallig 
expandiu as suas ações no campo indus
trial. No ano de 1963, em decorrência 
dos incentivos fiscais oferecidos pela 
Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste -SUDENE, ocorre a criação 
da fábrica de fogões Wallig Nordeste, 
na cidade de Campina Grande, na Pa
raíba. Em 1967, a empresa compra o es
pólio da Fogões Cosmopolita que tinha 
entrado em falência em 1965.

A empresa foi a primeira fabricante 
nacional de fogões domésticos a gás, cuja 
produção, iniciada em 1927, foi por mui
tos anos secundária no conjunto de suas 
operações. A partir da década de 1950, os

de 100m2 e oito funcionários; por volta 
de 1926, o quadro passa para o núme
ro de 200 integrantes em uma área de 
10.000 m., situadas na Av. Voluntários 
da Pátria, 7 de Abril e Almirante Bar
roso, em Porto Alegre.

Em 1940, discordâncias com Waldomi- 
ro Schapke, que entrava para o mesmo 
ramo dos fogões com a criação da Com
panhia Geral de Indústrias, fez com que 
a Wallig criasse mais uma alternativa 
de produção fundando a Máquinas e 
Moto Peças Wallig. A sua trajetória de 
incorporações como a Cofres Berta, em 
1955; e mais a transformação do setor 
de fundição da fábrica de fogões em

/
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LOGOTIPO DO FOGÃO WALLIG - MODELO VISOMASTER

I S O M AS : Ir
"
1. Y

í \ \ / fWALLIG - 0 Fogão tt
Com este slogan, a Wallig entrou nos la
res de muitas famílias gaúchas trazendo 
um fogão bonito, prático e durável. Hoje, 
muitas pessoas são testemunhas da con
tribuição desta empresa no que tange à 
memória, pois muitos tiveram em suas 
casas ou na de alguém muito próximo 
um fogão desta marca e que os acompa
nhou na infância e adolescência e para 
alguns poucos ainda faz parte de seu dia 
a dia até hoje.

Nas indústrias Wallig o inestimável 
trabalho de dois designers: José C.M.Bor- 
nancini (1923-2008) e Nelson Ivan Petzold 
(1931), que criaram vários dos modelos de 
fogões da época, os acendedores, e outros

componentes como termostatos, vidros 
frontais, etc. são exemplos pioneiros para 
a nossa história do design. Nos anos 60, 
estes profissionais ainda não eram conhe
cidos como designers, mas sim como dese
nhistas ou projetistas. Nas suas áreas de 
formação como no caso de Bornancini, na 
Engenharia (UFRGS) e Petzold na Arqui
tetura (UFRGS) exerciam a atividade de 
professores da universidade e o papel de 
profissionais liberais dentro das empre
sas. Os desenhos eram feitos à mão, pois o 
computador só viria a chegar anos depois. 
O material que anexamos nesta publica
ção é maravilhoso, pois podemos ver como 
eram elaborados os detalhes, as soluções

JzCAvo—

ESBOÇOS DE LOGOTIPO DOS 
FOGÕES WALLIG - MODELO 
VISOMASTER | DESENHADO POR 
JOSÉ CARLOS M. BORNANCINI
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ESBOÇOS DE LOGOTIPO DOS FOGÕES WALLIG - 
MODELO VISOMASTER \ DESENHADO POR JOSÉ 
CARLOS M. BORNANCINI

ESTUDO DO LOGOTIPO DA EMPRESA WALLIG 
DESENHADO POR JOSÉ CARLOS M. BORNANCINI

res, práticos e acima de tudo funcionais 
que encantaram os consumidores bra
sileiros. As inovações eram sucessivas, 
desde a grelha integral, acendimento 
automático, as mudanças nos botões, 
no tampo bandeja, gabinete sólido sem 
colunas, etc. Os modelos passavam por 
aperfeiçoamentos constantes e os no
mes próprios de cada linha ressaltavam 
as diferenças: Wallig Visorette, Visora- 
mic, Visomaster, Visomagic e outros.

Este modelo que o MARGS possui 
agora em sua coleção é o Wallig Viso
master, criado em meados dos anos 60, 
na fábrica em Porto Alegre, que inicial
mente foi pensado a partir da junção de 
dois fogões do modelo Visoramic. O fogão 
nasceu desta combinação, portanto um 
híbrido, pois uniu dois fogões de mesmo 
modelos já fabricados e que mais tarde

e as inovações em várias linhas de pro
dutos. Petzold, em informação verbal, diz 
alertar aos seus alunos, "... mas eu tenho 
chamado a atenção dos guris sempre que o 
computador é o segundo, terceiro degrau. 
O primeiro degrau continua sendo lápis, 
papel e a cabeça. Por enquanto nenhum 
programa acompanha. E mais do que isso 
a realimentação que o desenho dá na hora 
sabe: não assim, assim!... computador não 
chega perto disso. Depois de estabelecer 
o conceito aí nada substitui o computador, 
quero puxar um pouquinho mais pra cá, 
puxar mais pra lá, quero pintar de amare
lo, azul, tudo muda, - a facilidade está no 
simples apertar de uma tecla.''1

O fato é que estes dois designers 
criaram fogões com desenhos inovado-

deu origem ao Visomaster depois da criação do novo 
painel. Todo o projeto, segundo Petzold, foi coordena
do por Bornancini. Esta peça foi criada para suprir a 
necessidade de ter um fogão maior na linha de produ
ção, então ele foi adaptado e depois transformado em 
um novo modelo. O modelo da coleção do MARGS é um 
protótipo. O Visomaster elaborado depois desse protó
tipo ganhou termostato, painel novo etc. Nos anos de 
1960, um fogão como esse era símbolo de status, pois 
além de sua beleza formal o seu custo era bem elevado, 
por esta razão não foram fabricadas muitas peças deste 
modelo. E esta peça mestiça em relação ao modelo final 
que foi elaborado logo depois, perdendo alguns detalhes 
e ganhando outros, passa agora a integrar a coleção de 
design do MARGS e permanece em conservação para 
gerações futuras, tanto para o estudo dos especialistas 
em design como dos apreciadores da beleza do design 
produzido aqui no Rio Grande do Sul.

REPRESENTAÇÃO 3D EM 
PROGRAMA COMPUTACIONAL 
GRÁFICO DE UM BOTÃO DOS 
FOGÕES WALLIG | DESENHADO POR 
JOSÉ CARLOS M. BORNANCINI1 PETZOLD, NELSON. Em entrevista concedida a autora 

em 29/08/2013.
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PRECEDENTES
do modelo VISOMASTER
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FOGÃO WALÍ.IC - MODELO NORDESTE

PROTÓTIPO FOGÃO WALUG - MODELO NORDESTE

FOGÃO WALUG - MODELO VISORAMIC FOGÃO WALUG - MODELO VISORETTE
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