
45 nomes de pessoas que foram influentes para o Modernismo

Os nomes do 
Modernismo



Charles Rennie
Mackintosh

Sobre:
Charles Rennie Mackintosh foi um 
arquitecto e designer escocês, que 
se baseou na tradição escocesa, 
juntando elementos de inspiração 

japonesa e de Art Nouveau.



Walter Gropius

Sobre:
Walter Gropius foi um arquiteto 
alemão. É considerado um dos 

principais nomes da arquitetura do 
século XX, tendo sido fundador da 

Bauhaus, escola que foi um marco 
no design, arquitetura e arte 
moderna e diretor do curso de 
arquitetura da Universidade de 
Harvard.



Mies van der Rohe

Sobre:
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 ou de Frank Lloyd 
Wright.



Marcel Breuer

Sobre:
Marcel Breuer foi um arquiteto e 
designer norte-americano de origem 
húngara. Fez parte da primeira 
geração de alunos formados pela 

Bauhaus, escola vanguardista de 
arquitetura e design.



Le Cobusier

Sobre:
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, 
mais conhecido pelo pseudónimo de 

Le Corbusier, foi um arquiteto, 
urbanista, escultor e pintor de 
origem suíça e naturalizado francês 

em 1930.



Frank Lloyd Wright

Sobre:
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. No início de sua 

carreira, trabalhou com Louis 
Sullivan, um dos pioneiros em 
arranha-céus da Escola de Chicago.



Charles e Ray Eames

Sobre:
Charles Ormond Eames, Jr e Bernice
Alexandra "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

Sobre:
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. Após um 
curto período na Europa, em 1935 

passou a lecionar na Cranbrook
Academy of Art, da qual seu pai 
foi o primeiro presidente. Em 
1937, iniciou um sociedade com 
Charles Eames, que os levou ao 
desenvolvimento de uma série de 
móveis bastante vanguardistas, 
premiados várias vezes no MOMA.



Gerrit Rietveld

Sobre:
Ainda estudante, Rietveld
trabalhava com marcenaria e 
produção de mobiliário. Em 1917, 

influenciado pelo Neoplasticismo, 
desenha a Cadeira Vermelha e Azul. 
Ele próprio, a partir de 1919, 

quando recebe o diploma, passa a 
ser um membro importante do 
movimento, contribuindo para a 
revista De Stijl.

Em 1924 projetou a Residência 
Schröder, localizada em sua cidade 

natal - um marco da arquitetura 
moderna e representação perfeita 
das idéias e conceitos defendidos 

por De Stijl.



Harry Bertoia

Sobre:
Harry Bertoia, era um artista 
americano nascido na Itália, 

escultor de arte sonora e designer 
de móveis modernos. Aos 15 anos, 
dada a opção de permanecer na 
Itália, atravessada pela seca, ou 

se mudar para Detroit, Harry 
escolheu aventurar-se nos Estados 
Unidos e morar com seu irmão mais 

velho, Oreste.



Arne Jacobsen

Sobre:
Arne Jacobsen 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.



Lina Bo Bardi

Sobre:
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

Sobre:
Hugo Alvar Henrik 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

Sobre:
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

Sobre:
Carlos Motta é referência no 

trabalho com a madeira desde 1978, 
quando abriu sua oficina no bairro 
da Vila Madalena, em São Paulo, 
onde está até hoje. No ateliê, 

dedica-se a projetar e executar 
móveis, objetos utilitários, 

esculturas e projetos de 
arquitetura. Sua marca registrada 
são as cadeiras e poltronas, nas 

quais demonstra com brilhantismo 
sua leitura sobre os valores 
tradicionais da marcenaria.



Jorge Ferrari Hardoy

Sobre:
Jorge Ferrari Hardoy nasceu em 
1914, Buenos Aires, Argentina e 
foi um arquiteto e designer 
especializado em planejamento 
urbanístico e ambiental. Viveu em 

Paris, onde trabalhou com Le 
Corbusier na elaboração do “Plano 
Diretor para Buenos Aires”.



Philippe Starck

Sobre:
Philippe Patrick Starck 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.



Oscar Niemeyer

Sobre:
Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer 
Soares Filho foi um arquiteto 
brasileiro, considerado uma das 
figuras-chave no desenvolvimento 
da arquitetura moderna



Fabio Falanghe
Sobre:
Projetar luminárias para renomadas 

empresas, com vasto conhecimento 
em iluminação técnica e 
cenográfica, nos permite combinar 
ideias à soluções, proporcionando 
adequação, conforto e expressão à

identidade de cada projeto
O estúdio de design Luz ao Cubo de 
São Paulo é representante no país 

da empresa Asselum de Barcelona, 
voltada a serviços de laboratório 
para ensaios fotométricos de 
luminárias e da Oxytech de Milão, 

empresa de software e hardware 
para iluminação.
A parceria visa oferecer serviços 

globais ligados ao universo da 
iluminação para fabricantes e 
distribuidores de luminárias, 
construtoras, órgãos públicos, 
laboratórios de iluminação, 

arquitetos e lighting designers.



Fernando Jaeger
Sobre:
Um gosto que desenvolveu em mais 
de 30 anos de trabalho como 
designer e apurou durante as 
muitas visitas a pequenos 
fabricantes de móveis no interior 
do Brasil. E ele rodou o país…

Desde os primeiros trabalhos na 
área, Fernando percorreu vários 
estados em busca de matérias-

primas e novos tipos de madeira, 
de fornecedores que pudessem 
executar seus projetos e produzi-
los em escala. Encontrou muitos ao 
longo do caminho. Alguns trabalham 
com ele até hoje, mais de 28 anos 

depois, e o ajudaram a se 
enveredar em uma área que poucos 
designers haviam seguido até
então: transformar o projeto de um 
móvel em um produto autoral e 
feito em série, com qualidade e a 
um preço acessível. 



Frank Gehry

Sobre:
Frank Owen Gehry, nascido Ephraim
Owen Goldberg, 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

Sobre:
Formado em arquitetura pela 
Universidade Politecnico di Milano 
, ele abriu seu próprio escritório 
de design em 1945. Desde o início 

de sua carreira, na Domus, onde 
foi editor de 1947 a 1949, e na 
Casabella, onde foi editor de 1952 
a 1956, ele ajudou a estabelecer 
as teorias e ideais do enérgico 

movimento do Design Moderno.



Geraldo de Barros

Sobre:
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

Sobre:
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

Sobre:
José 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

Sobre:
Giancarlo Palanti foi um 
arquiteto, urbanista e designer 
ítalo-brasileiro. Expoente da 

arquitetura racionalista italiana, 
Palanti atuou na consolidação da 
arquitetura moderna em São Paulo, 
projetando um grande número de 
edifícios nessa cidade.



Gregori Warchavichik

Sobre:
Gregori Ilych Warchavchik 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. 



Hans e Florence Knoll

Sobre:
Hans G. Knoll era um americano 
alemão que, juntamente com sua 

esposa, Florence Knoll, fundou a 
Knoll, a conhecida empresa de 
design e fabricante de móveis.



Fulvio Bianconi

Sobre:
Filho do músico Virginio (também 

chamado de Emo) e de Elvira, dona 
de casa, ainda jovem mostra uma 
predisposição incrível para o 

desenho.



Christian Ghion

Sobre:
Após cinco anos de advocacia, 

enquanto ainda se questiona como 
explorar seus múltiplos talentos, 

decide se matricular na Escola de 
Arquitetura de Paris-Conflans, na 
seção ECM (Study Creation

Furniture). Alguns anos depois, 
ele ingressou na ENSCI (Ecole
Nationale Supérieure de Création

Industrielle).



Pier Giacomo Castiglioni

Sobre:
Pier Giacomo Castiglioni foi um 
arquiteto e designer italiano.



Irmãos Campana

Sobre:
Os Irmãos Campana são 

respectivamente, formados em 
Direito pela Universidade de São 
Paulo, e seu irmão em Arquitetura 
pelo Unicentro Belas Artes de São 

Paulo.



George Jensen

Sobre:
Georg Arthur Jensen foi um ourives 
dinamarquês e fundador da Georg 

Jensen A / S. 



Ricardo Fasanello

Sobre:
Sua mente em espiral concebeu 
poltronas de formas redondas que 
giram para induzir a arte da 
conversação.



Karim Rashid

Sobre:
Karim Rashid 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.



Celso Martinez

Sobre:
A cama patente de 1915 se tornou 
um marco na história do design do 
mobiliário brasileiro. Foi 
projetada por Celso Martínez 

Carrera (1883-1955), espanhol da 
Galiza radicado em São Paulo, que 

emigrara para o Brasil em 1906 e 
trabalhara na marcenaria da 
Companhia Estrada de Ferro 
Araraquara, antes de abrir sua 
própria oficina.



Peter Ghyczy

Sobre:
Peter Ghyczy é um designer alemão 
de origem húngara, que vive na 

Holanda.



Sobre:
Ettore Sottsass, filho de pai 
italiano e mãe austríaca, foi um 

dos expoentes do desenho italiano 
do pós-guerra, tendo se formado 

arquiteto pela Universidade 
Politécnica de Turim em 1939. 

Durante a Guerra de 1945, serviu 
num campo de concentração na 
Iugoslávia.

Ettore Sottsass



Sobre:
Marc Andrew Newson CBE 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



Sobre:
Mario Bellini é um arquiteto e 
designer italiano, com escritório 
em Milão.

Mario Bellini



Sobre:
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.

Max Bill



Sobre:
Verner Panton 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



Sobre:
Antonio Citterio é um arquiteto, 
designer de móveis e designer 

industrial italiano que vive e 
trabalha em Milão. Ele se formou 

em arquitetura no Politecnico di
Milano em 1972 e, posteriormente, 
começou a trabalhar como designer e 

consultor de design industrial.

Antonio Citterio



Sobre:
Pierre Paulin era um designer de 
móveis e designer de interiores 
francês. Seu tio Georges Paulin
foi designer de automóveis em 
período parcial e inventou a capota 
rígida retrátil mecânica, que mais 

tarde foi executada pelos nazistas 
em 1941 como um herói da 
resistência francesa.

Pierre Paulin



Sobre:
Joaquim Albuquerque Tenreiro 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


