
Modernismo e Pós-
Modernismo

Vinicius de Carvalho – 2 DGN

Sumário:



Charles Rennie Mackintosh

“Foi um arquiteto e designer escocês, que se baseou na 
tradição escocesa, juntando elementos de inspiração japonesa e 
de Art Nouveau”



Walter Gropius

“Foi um arquiteto alemão. É considerado um dos principais 
nomes da arquitetura do século XX, tendo sido fundador da 
Bauhaus”



Ludwig Mies van der Rohe

“Foi um arquiteto alemão naturalizado americano, considerado 
um dos principais nomes da arquitetura do século XX, sendo 
geralmente colocado no mesmo nível de Le Corbusier ”



Marcel Breuer

“Foi um arquiteto e designer norte-americano de origem 
húngara. Fez parte da primeira geração de alunos formados pela 
Bauhaus”



Le Corbusier

“Foi um arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça e 
naturalizado francês em 1930”



Frank Lloyd Wright

“Foi um arquiteto, escritor e educador estadunidense. Um dos 
conceitos centrais em sua obra é o de que o projeto deve ser 
individual, de acordo com sua localização e finalidade”



Charles e Ray Eames

“Foram um casal de designers norte-americanos, autores de 
contribuições significativas e notáveis para a arquitetura e 
mobiliário modernos, com uma vasta obra nos campos do design 
gráfico e industrial, belas artes e cinema”



Eero Saarinen

“Foi um famoso arquiteto finlandês. Era filho do arquiteto 
finlandês Eliel Saarinen e emigrou para os Estados Unidos em 
1923, tendo estudado arquitetura na Universidade de Yale”



Gerrit Rietveld

“Foi um arquiteto e designer de produtos neerlandês”



Harry Bertoia

“Foi um artista americano nascido na Itália, escultor de arte 
sonora e designer de móveis modernos”



Arne Jacobsen

“Foi um arquiteto, decorador, projetista de móveis, têxtil e de 
cerâmicas dinamarquês”



Lina Bo Bardi

“Foi uma arquiteta modernista ítalo-brasileira. É conhecida por 
ter projetado o Museu de Arte de São Paulo”



Alvar Aalto

“Foi um arquiteto finlandês, cuja obra é considerada exemplar 
da vertente orgânica da arquitetura moderna da primeira metade 
do século XX”



Sérgio Rodrigues

“Foi um arquiteto e designer brasileiro. Junto com Joaquim 
Tenreiro e José Zanine Caldas, foi o pioneiro a transformar o 
design brasileiro em design industrial e torná-lo conhecido 
mundialmente”



Carlos Motta

“É um arquiteto e designer brasileiro, que gosta de marcenaria, 
começou a construir móveis com a madeira trazida pelo mar e 
em 1975 abriu seu primeiro atelier”



Jorge Ferrari Hardoy

“Foi um arquiteto e designer especializado em planejamento 
urbanístico e ambiental.”



Philippe Starck

“É um designer e arquiteto francês. É conhecido mundialmente 
pelo seu design leve e contemporâneo”



Oscar Niemeyer

“Foi um arquiteto brasileiro, considerado uma das figuras-chave 
no desenvolvimento da arquitetura moderna”



fabio falanghe

“É um designer, que produz obras para a iluminação”



fernando jaeger

“É um designer brasileiro. Produz obras de mobiliario”



frank gehry

“É um arquiteto canadense com nacionalidade estadunidense. É 
o ganhador do Prémio Pritzker de 1989, com o projeto do Walt 
Disney Concert Hall em Los Angeles, Estados Unidos da 
América”



Marco Zanuso

“Foi um arquiteto e designer italiano”



geraldo de barros

“Foi um pintor e fotógrafo brasileiro. Além da fotografia e da 
pintura, sua obra se estende também à gravura, às artes gráficas 
e ao desenho industrial”



george nelson

“Foi um designer industrial americano.”



Zanine caldas

“Foi um paisagista, maquetista, escultor, moveleiro e arquiteto 
autodidata, além de também atuar como professor no Brasil e no 
exterior. Por seu talento incomum foi reconhecido como Mestre 
da Madeira”



giancarlo palanti

“Foi um arquiteto, urbanista e designer ítalo-brasileiro. Expoente 
da arquitetura racionalista italiana”



gregori warchavchik

“Foi um dos principais nomes da primeira geração de arquitetos 
modernistas do Brasil.”



hans e florence knoll

“Foi um casal designer alemão, que  fundou a Knoll, a 
conhecida empresa de design e fabricante de móveis”



fulvio bianconi

“Foi um artista italiano do vidro de Murano. Ele é mais 
conhecido por suas estatuetas extravagantes e vasos coloridos e 
antropomorfizados com bordas onduladas”



Christian Ghion

“É um designer, cenógrafo e designer de interiores”



livio pier giacomo castiglioni

“Foi um arquiteto e designer italiano”



irmãos campana

“São respectivamente, formado em Direito, e seu irmão em 
Arquitetura pelo Unicentro Belas Artes de São Paulo.”



george jensen

“Foi um ourives dinamarquês e fundador da Georg Jensen A / S”



Ricardo Fasanello

“Foi um designer de moveis brasileiro”



karim rashid

“É um designer industrial egípcio, que formou na Itália”



Celso Martínez Carrera

“Foi um importante designer, que especializou a marcenaria”



Peter Ghyczy

“É um designer alemão de origem húngara, que vive na 
Holanda.”



ettore sottsass

“Foi um dos expoentes do desenho italiano do pós-guerra, tendo 
se formado arquiteto pela Universidade Politécnica de Turim em 
1939”



marc newson

“É um designer industrial que trabalha no design de cabines de 
aeronaves, design de produtos, design de móveis, joias e 
roupas”



mario bellini

“É um arquiteto e designer italiano, com escritório em Milão”



max bill

“Foi um designer gráfico, designer de produto, arquiteto, pintor, 
escultor, professor e teórico do design, cuja obra o coloca entre 
os mais importantes e influentes designers do século XX e do 
século atual, tendo como principal o concretismo”



verner panton

“Foi um dos mais influentes designers de móveis e interiores do 
século XX da Dinamarca”



antonio citterio

“É um arquiteto, designer de móveis e designer industrial 
italiano que vive e trabalha em Milão”



pierre paulin

“Foi um designer de móveis e designer de interiores francês”



joaquim tenreiro

“Foi um marceneiro, projetista de mobiliário, pintor e escultor 
moderno”


