


Escola de 

Arquitetura, 

Artes e Design. 

Precursora da 

estética moderna 

e funcionalista. 

 

 

Origens do Estilo 

Internacional 



Fundação: 25 de abril de 1919 por Walter Gropius 

 

Escola de Belas Artes + Escola de Artes e Ofícios do Grão 

Duque Henry van de Velde = Staatliches Bauhaus 

 

Hausbau: construção de casas 

Bauhaus: casa da construção 

Staatliches Bauhaus: casa estatal da construção 

(1919-1933) 



Contexto Histórico 

Cenário Pós-Guerra  

(Primeira Guerra Mundial) 

 

falta de dinheiro 

reconstrução do país 

decadência da estética  

neoclassicista ~ aristocrática 

necessidade de impulsionar a indústria 

 



1919  

1925  

1932  
1919-1928 

Walter Gropius  

 

1928-1930 

Hannes Meyer 

 

1930-1932 

Mies van der 

Rohe 

Diretores 

Localização 



Até 1924 

financiamento pela República de Weimar, apoio da ala 

esquerda do Parlamento 

 

1924 

ala direita passa a ser maioria no Parlamento 

Bauhaus perde apoio político e financiamento 

 

1925 

Bauhaus - financiamento pela prefeitura de Dessau, asilo 

político  

Histórico 



1928 

Walter Gropius ~ Hannes Meyer 

renúncia devido a perseguições políticas e 

desentendimentos internos 

 

1930 

Hannes Meyer ~ Ludwig Mies van der Rohe 

demissão devido ao comportamento político exacerbado 

esforços para transmitir neutralidade política 

expulsão de alunos de comportamento político ostensivo 

arquitetura passa a ser o carro-chefe da escola  

Histórico 



1932 

vitória da ala direita em Dessau 

Bauhaus ~ Berlim 

instituto privado de propriedade de Mies van der Rohe 

 

1933 

eleição do governo Nacional Socialista (partido nazista) 

Bauhaus vista como fomentadora da cultura bolchevique 
encerramento das atividades em10 de agosto de 1933 

Histórico 



“Criemos juntos a construção do futuro que 

englobará tudo numa só forma – a arquitetura, 

as artes plásticas e a pintura –, e se erguerá um 

dia em direção ao céu, sustentada por milhões 

de mãos de artesãos, como símbolo cristalino 

de uma nova crença futura.” 

 

Manifesto e Programa da Staatliches Bauhaus 

 

União entre arquitetura, pintura e 

escultura. 

Xilogravura para o Manifesto da Bauhaus 

Lyonel Feininger, 1919 

Manifesto da Bauhaus 



UNIÃO 

 

arte e técnica 

artista e artesão 

arte e indústria 

trabalho intelectual e 

trabalho manual 

” the school will gradually turn 

into a workshop”  

Walter Gropius Manifesto da Bauhaus 

DESDOBRAMENTOS 

 

produção em massa 

custos baixos 

arte acessível 

instituição única: academia, 

escola de artes e ofícios 



Conselho de Mestres 

 

Mestre da Forma / Mestre Artesão 

 

Mestre Jovem 

 

Aprendiz Oficial 

 

Aspirante a Aprendiz 

Hierarquia 



substiuição do formato 

 

professor ~ aluno 

artista ~ artesão 

 

mestre ~ aprendiz 

Princípios Metodológicos 

”Acabar com a barreira 

arrogante entre  artistas e 

artesãos” 

Walter Gropius 

motivação ~ aperfeiçoamento ~ perfil artístico individual 

reconciliação entre atividades 

 

projeto 

concepção 

produção da arte 



Princípios Metodológicos 

VORKURS 

curso introdutório 

aprendiz oficial ~ especialização em uma oficina 

eliminar preconceitos 

aluno desenvolve suas próprias, experiências, ideias e 

descobertas 

 

princípios de intuição e método 

experiência subjetiva e recognição objetiva 



Princípios Metodológicos 

VORKURS 

linguagem visual 

Introdução a elementos básicos da criação 

ponto, linha, forma, textura, cor 

 

organização dos elementos básicos por princípios 

equilíbrio ~ instabilidade 

simetria ~ assimetria 

suavidade ~ dureza 

leveza ~ peso 

GESTALT 



Princípios Metodológicos 

VORKURS 

Objetivo 

produzir composições com ritmo e harmonia 

 

Etapas  

1. estudo de objetos naturais e de materiais específicos 

2. análise dos mestres antigos 

3. desenho com modelo vivo 

 

Disco de Cores (Farbkreis) e Teoria da Forma(Formlehre) 



disco de cores (Farbkreis) 

Notas sobre formas 

elementares e contrastes 

Franz Singer,  Vorkurs 

teoria da forma (Formlehre) 

 

quadrado: calma 

triângulo: diagonal 

círculo: centralização e 

fluidez 

Princípios Metodológicos 



nasceu na Alemanha 

estudou em Berlim e Munique 

formou-se arquiteto em 1907 

primeiro grande projeto: Fábrica Fagus 

parceria com Peter Behrens 

projeto Bauhaus Dessau 

professor em Harvard a partir de 1937 

pavilhão da pensilvânia – exposição 

universal de NY 

morreu em boston em 1969 

(1883-1969) 



Fábrica Fagus 

Walter Gropius e 

Peter Behrens 

1911 



arbeitsbrigaden (“brigada de trabalho”) 

ideal funcionalista e econômico 

em Moscou formou a Left Column, até 1936 

projetos de arquitetura e urbanismo com ideais socialistas 

Instituto de Urbanismo y Planificación, México – 1939 

morreu na Suíça em1954 

(1889-1954) 

nasceu na Suíça 

estudou em Berlim 

começou a lecionar em 1919 

ligações com o Partido Comunista 

introdução da temática social 

“Incestuous theories (blocking) all access 

to healthy, life-oriented de sign … As 

head of the Bauhaus, I fought the 

Bauhaus style.” Hannes Meyer,1930 



Federal School of 

the German Trade 

Unions (ADGB), 

Bernau 



monumento a Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht 

EUA, 1937 

propagou o Estilo Internacional 

dirigiu a escola de arquitetura Illinois Institute of Technology 

Casa Fansworth ~ minimalismo 

morreu nos EUA em1969 

(1886-1969) 

nasceu na Alemanha 

estudou em Berlim 

discípulo de Peter Behrens em 1908 

Revista G (gestaltung), Deutscher 

Werkbund  



IBM Building 

Fansworth House 

Crown Hall IIT 

Chicago 



Professores 

 

Johannes Itten: pintor e pedagogo de arte 

Lyonel Feininger: pintor e cartunista 

Gerhard Marcks: escultor 

 

László Moholy-Nagy: designer, fotógrafo, pintor  

Wassily Kandinsky : pintor, escritor e teórico de arte 

Oskar Schlemmer: pintor, escultor, designer, teatrólogo 

 

”É naturalmente vital que atraiamos 

personalidades fortes e ativas. Não 

devemos começar com 

mediocridade” 

Walter Gropius 



didática e teoria da composição: mestre 

Adolf Hoelzel 

Bauhaus ~ 1919 – 1923 

desenvolveu a estrutura da escola 

dirigiu o Vorkurs 

conflito com as propostas de Gropius: 

colaboração com a indústria 

Johannes Itten 

(1888-1967) 



Lásló Moholy-Nagy 

(1895-1946) 

nasceu na Hungria 

designer, fotógrafo, pintor 

diretor da oficina de metais 

(Bauhausbücher): responsável  

pelos editoriais da revista e dos livros 

influência do Construtivismo Russo e do Marxismo 

passou a dirigir o Vorkurs após a saída de Itten 

apoio à proposta de união entre a indústria e a arte 

ausência de barreiras entre os diferentes campos da arte 

fundador da New Bauhaus, em Chicago, em 1937 (School of 

Design ~ Institute of Design) 



Laboratório 

1938 

Composition 

1926 

Lásló Moholy-Nagy 



nascido na Rússia 

pintor, escritor e teórico de arte 

Composition II, 1910 

“obra de um louco” 

arte abstrata ~ 1912 

diversas reuniões de artistas 

Berlim, Munique e Moscou 

Wassily Kandinsky 

(1866-1944) 



Transverse Line 

 1923 

Composition II 

1910 

Wassily Kandinsky 



Model B3 

desenhada por Marcel Breuer  

entre 1925 e 1926 

Kandinsky realmente 

apreciou a cadeira, tendo 

usado exemplares para 

mobiliar seu escritório na 

escola 

Wassily Chair 

apenas nos anos 20 a cadeira ficou conhecida como Wassily 

Chair um fabricante italiano de móveis, tê-la reeditado 



nasceu na Alemanha 

pintor, escultor, designer, teatrólogo 

influência cubista 

carimbo da Bauhaus ~ Weimar , 1922 

mestre de forma na oficina de metais 

direção de arte do teatro da Bauhaus 

balé triádico 

Figurino: corpo humano estilizado 

descomprometimento, liberdade, 

primitivismo 

”A simplicidade é uma 

grande palavra” 

Oskar Schlemmer 

Oskar Shlemmer 

(1888-1943) 



Balé Triádico 

Oskar Shlemmer 

Carimbo Bauhaus 

Weimar, 1922 



A União do Contraditório 

 

valorização da indústria e da produção em massa, apesar de 

os artefatos serem produzidos de maneira extenuante por 

trabalho manual nos ateliês 

 

utilização de materiais nobres como a prata em artefatos que 

propunham uma padronização de objetos de uso diário 

voltados para consumo das classes trabalhadoras 



questionamento de dogmas 

fluidização do pensamento 

criação e produção artística em diversos campos 

função da arte na vida cotidiana 

influência significativa nos meios acadêmicos e sociais 

“Apenas uma ideia tem a força para 

se espalhar tanto” 

Ludwig Mies van der Rohe 

Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, 

Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Vassily Kandinsky, Paul Klee, 

Lyonel Feininger, Gunta Stölzl e Oskar Schlemme. 
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