
Artistas do 
Modernismo e 

Pós - Modernismo



Charles Rennie Mackintosh

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 Groupius

Arquiteto
alemão, fundou
a Bauhaus, e foi
diretor do curso
de arquitetura
da Universidade
de Harvard.



Ludwing Mies Van der Rohe

Foi um arquiteto alemão que ficou conhecido por suas formas
retilíneas trabalhadas com simplicidade e elegância.



Arquiteto norte americano, fez parte
da primeira geração de alunos
formados pela bauhaus, sua obra
teve importâmte contributo e 
revolucionou o mercado mobiliário.

Marcel Breuser



Foi um arquiteto, urbanista, escultor e pinto de origem Suíça

Le Corbusier



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 arquitectura 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,
estudou arquitetura na Universidade
de Yale.

Eero Saarinen



Foi um arquiteto e 
designer de produto
holândes, conhecido
por sua aplicação do 
movimento artístico
De Stij.

Gerrit Rietveld



Harry Bertoia

Era um artista americano 
nascido na Itália, escultor
de arte sonora e designer 
de móveis modernos.



Foi um arquiteto, decorador, 
projetista de móveis, têxtil e 
de cerâmicas dinamarquês. 
Começou a trabalhar como
pedreiro, acabando por se 
formar como arquiteto
em 1927 na Academia Real 
de Artes de Copenhague, 
onde também foi professor 
a partir de 1956.

Arne Jacobsen



Lina Bo Bardi

Achillina Bo, mais conhecida como Lina Bo
Bardi, foi uma arquiteta modernista ítalo-
brasileira. É conhecida por ter projetado o
Museu de Arte de São Paulo e foi casada
com o crítico de arte Pietro Maria Bardi.



Alvar Aalto

Foi um arquiteto finlandês, 
cuja obra é considerada
exemplar da vertente orgânica
da arquitetura moderna da 
primeira metade do século XX. 
Alvar Aalto também se 
notabilizou como designer, em
áreas como o projeto de 
mobília, tecidos, cristais, entre 
outros.



Sérgio Rodrigues foi um 
arquiteto e designer 
brasileiro. Junto com 
outros arquitetos, foi o 
pioneiro a transformar o 
design brasileiro em
design industrial e torná-
lo conhecido
mundialmente

Sérigio Rodrigues



É um designer e 
arquiteto brasileiro, o 
seu foco principal é 
enaltecer a natureza e 
trazer reflexões sobre o uso
de um dos seus elementos
mais preciosos: a madeira.

Carlos Motta



Jorge ferrari

Foi um arquiteto e designer 
argentino especializado em
planejamento urbanístico e 
ambiental. Viveu em Paris, 
onde trabalhou com Le 
Corbusier na elaboração do 
“Plano Diretor para Buenos 
Aires”.



É um designer e arquiteto
francês. Estudou na École 
Nissim de Camondo. Em 1965 
ganhou a competição de 
mobiliário de La Vilette. Três 
anos depois fez parte do 
desenvolvimento de móveis
infláveis em parceria com L. 
Venturi.

Philippe Starck



Oscar Niemeyer

Foi um arquiteto brasileiro, considerado uma
das figuras-chave no desenvolvimento da 
arquitetura moderna. Niemeyer foi mais
conhecido pelos projetos de edifícios cívicos
para Brasília.



É um arquiteto e desenhista industrial 
formado pela Mackenzie em 1983 e 
pelo Instituto Europeo di Design em 1985.

Fabio Falanghe



Móveis com design atemporal, 
com produção em série e que 
preservam a tradição das 
técnicas da marcenaria
artesanal. É desta forma que 
podemos resumir parte do 
trabalho realizado pelo
designer Fernando Jaeger, 
que está em plena atividade
desde o início dos anos 80.

Fernando Jaeger



Frank Gehry

É um arquiteto canadense, ganhador do Prémio Pritzker de 
1989, com o projeto do Walt Disney Concert Hall em Los 
Angeles.



Marco Zanuso

Ele era um arquiteto e deigner
italiano, fazia parte de um 
grupo de designer italianos de 
Milão que moldaram a ideia
internacional de "bom design" 
nos anos do pós-guerra.



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

Era um designer industrial 
americano. Enquanto designer-
chefe da empresa de móveis
Herman Miller, Nelson e seu
estúdio de design, George Nelson 
Associates, projetaram móveis
modernistas do século XX. Ele é 
considerado um dos fundadores
do design modernista 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. Ele atuou na consolidação da 
arquitetura moderna em São Paulo, projetando
um grande número de edifícios nessa cidade.



Gregori Warchavichik

Foi um dos principais nomes
da primeira geração de 
arquitetos modernistas do 
Brasil. Chegou ao Brasil em
1923. Naturalizado brasileiro
entre 1927 e 1928, projetou e 
construiu para si aquela que 
foi considerada a primeira
residência moderna do país.



Florence foi uma arquiteta, designer de interiores, designer de 
moveis e empresária americana que revolucionou o designde de 
escritório e trouxe um design modernista para interiores de 
escritórios, e junto com sue marido Hans fundou a Knoll, 
conhecida empresa de desing e fabricante de móveis.

Hans e Florence Knoll



Foi um designer italiano, frequentou a 
Carmini Art School.

Fulvio Bianconi



Christian Ghion

É um designer e artista
francês, se formou na École 
Nationale de 
Création Industrielle e já
realizou exposições em
vários museos famosos
como o Musée des arts 
decoratifs de Paris.



Pier Giacomo Castiglioni

Foi um arquiteto e designer italiano. Muito de seu trabalho foi de 
design de produtos e exposições, mas juntos com seus irmãos
Livio e Achilles que também eram arquitetos, realizaram vários
projetos arquitetônicos, incluindo a reconstrução do Palazzo della
Permanente que foi destruído por um bombardeio.



Humberto Campana é formado em direito pela USP 
e seu irmão Fernando campana formado em
Arquitetura pelo Unicentro Belas Artes de São 
Paulo. Hoje a dupla tem muito reconhecimento
internacional por seus trabalhos de Design-Arte, 
cuja temática discute elementos do cotidiano, ou
simplesmente produtos sem nenhum valor, que são
transformados em peças de caráter artísticos, com 
uma linguagem única.

Irmãos Campana



Georg Jensen

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



Foi um designer de moveis brasileiro, seus designs 
são totalmente atemporais.

Ricardo Fasanello



É um designer industrial egípcio. Obteve
o bacharelato na Universidade de 
Carleton em Ottawa, Canada em 1982 e 
completou os seus estudos de pós-
graduação em Itália. “Nostalgia é uma
palavra que não entra no vocabulário de 
Karim Rashid.

Karim Rashid



É um dos nomes mais importantes
ligados ao teatro brasileiro. Destacou-
se como um dos principais diretores, 
atores, dramaturgos e encenadores do 
Brasil.

Celso Martinez



É um arquiteto e designer alemão, ele
teve um grande impacto no design 
alemão e internacional.

Peter Ghyczy



Foi um dos expoentes do desenho italiano
do pós-guerra.

Ettore Sottsass



É um designer industrial que trabalha no 
design de cabines de aeronaves, design 
de produtos, design de móveis, joias e 
roupas. Seu estilo usa linhas geométricas
suaves, translucidez, força, transparência
e tende a ter uma ausência de arestas
vivas.

Marc Newson



Éum arquiteto e designer italiano, 
com escritório em Milão.

Mario Bellini



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.

Max Bill



É considerado um dos mais influentes
designers de móveis e interiores do século
XX da Dinamarca. Durante sua carreira, ele
criou designs inovadores e futuristas em
uma variedade de materiais, especialmente
plásticos e cores vibrantes e exóticas.

Verner Panton



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

Antonio Citterio



Era um designer de móveis
e designer de interiores
francês.

Pierre Paulin



Foi um marceneiro, projetista de mobiliário, pintor e 
escultor moderno. Nascido em Portugal, mudou-se 
para o Brasil, onde exerceu a profissão de marceneiro, 
herdada da família, e depois a de projetista de móveis, 
em diversas empresas no Rio de Janeiro, como
Laubisch & Hirth.

Joaquim Tenreiro


