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BAUHAUS 
100
HÁ UM SÉCULO, UMA ESCOLA REVOLUCIONÁRIA FOI FUNDADA NA 
ALEMANHA. APESAR DE TER DURADO APENAS 14 ANOS, SUA FILOSOFIA 
CONTINUA PRESENTE NO ENSINO E NA PRÁTICA DO DESIGN 
CONTEMPORÂNEO. CONTAMOS, AQUI, UM POUCO DA HISTÓRIA  
DA INSTITUIÇÃO POR MEIO DE SEUS PERSONAGENS MAIS INFLUENTES 
– E DE ALGUMAS CURIOSIDADES ESCOLHIDAS A DEDO 
POR WINNIE BASTIAN

Com a missão de dissolver as fronteiras entre 
o artista e o artesão, unificar e democratizar 
todas as artes para construir uma sociedade 
melhor, a Bauhaus foi o resultado da mente 
visionária de Walter Gropius. Seu legado é 
tão extenso quanto difícil de mensurar.

Da escola alemã saíram produtos que 
se tornariam ícones do design moderno, 
mas é no campo das ideias que reside seu 
maior valor. Para a jornalista e professora 
de história do design Ethel Leon, a peda-
gogia é, sem dúvida, a herança mais signi-
ficativa. “A Bauhaus criou um método de 
ensino inovador ao eliminar a divisão entre 
trabalho manual e trabalho intelectual. 
Existe um fundamento altamente demo-
crático nessa visão de que os dois andam 
juntos, em escalas um pouco distintas, 
porém, são funções igualitárias.” 

Um time de professores com talento 
extraordinário também fez a diferença. A 
proposta de Gropius era ambiciosa: não 
apenas a didática se transformaria radical-
mente, mas ele fazia questão de recru- 
tar os melhores profissionais da época,  
entre eles artistas já consagrados como 
Kandinsky e Paul Klee. “O mais importante 
é atrair personalidades relevantes; não po-
demos começar com os medíocres”, anun-
ciava em sua carta-manifesto de 1919, 
início do movimento.

Com o fechamento da instituição decre-
tado pelos nazistas em 1933 – que classifica-
ram sua produção como “arte degenerada” 
–, professores e ex-alunos emigraram para 
outros países, espalhando sua filosofia pelo 
mundo. Nos Estados Unidos, onde boa parte 
deles se radicou,  surgiu a Nova Bauhaus, em 
Chicago, e o The Architects Collaborative , 
escritório coletivo de arquitetura idealizado 
por Gropius em 1945, quando lecionava em 
Harvard. “Muitas escolas de design reformu-
laram seu ensino – ou mesmo surgiram – a 
partir da Bauhaus. Ela teve um efeito multipli-
cador muito grande”, ressalta Ethel, citando o 
exemplo, no Brasil, do Instituto de Arte 
Contemporânea (IAC), no Masp, que durou 
entre 1951 e 1953. 

Nem todas as metas de Gropius se cum-
priram, como o conceito das oficinas, con-
cebidas como laboratórios experimentais 
para impulsionar a fabricação dos itens ma-
de in Bauhaus em escala industrial. Em vez 
de se tornarem “arte para o povo”, como so-
nhava o fundador, os produtos continuavam 
exclusivos e artesanais, acessíveis somente 
aos ricos. Contudo, a historiadora inglesa 
Fiona McCarthy resumiu bem sua importân-
cia e seu legado. “Em um mundo no qual o 
idealismo no design e na arquitetura anda es-
casso, é bom lembrar desse ousado e bonito 
experimento e dar vida à criatividade”. 
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1
WALTER GROPIUS 
(1883-1969) 
NA BAUHAUS: 1919-1928
Fundador da Bauhaus e seu diretor durante 
a maior parte da existência da escola, o ale-
mão é, sem dúvida, uma das figuras mais 
influentes do design e da arquitetura mo-
dernos. Depois de estudar arquitetura em 
Munique (1903) e Berlim (1905-1907), traba-
lhou no escritório de Peter Behrens, figura-
-chave para o desenvolvimento do design 
industrial no século 20 – também passaram 
por lá Mies van der Rohe e Le Corbusier. Em 
1910, Gropius tornou-se membro da 
Federação Alemã do Trabalho, associação 
voltada para o desenvolvimento da indús-
tria por meio da aproximação com a arte. 
Isso o levaria, mais adiante na Bauhaus, a 
trabalhar para que as oficinas da escola fun-
cionassem como uma espécie de labora-
tórios experimentais para a indústria, numa 
tentativa de democratizar o acesso às cria-
ções surgidas ali. Em 1911, desenhou a 
Fagus-Werk, na cidade alemã de Alfeld an 
der Leine, uma inovadora fábrica de sapa-
tos com fachada transparente de aço e vi-
dro – prelúdio de conceitos arquitetônicos 
que se concretizariam com a construção 
da escola em Dessau. Em 1919, fundou em 
Weimar, na Alemanha Central, a Staatliches-
-Bauhaus, uma fusão entre duas antigas ins-
tituições locais – a Academia de Artes e a 
Escola de Artes e Ofícios –, mas com pro-
grama totalmente novo e uma diferença 
crucial: todo o ensino estaria baseado em 
oficinas com a atuação simultânea de dois 
professores – um artista (mestre da forma) e 
um artesão (mestre do ofício). Em 1920- 
-1921, concebeu a Casa Sommerfeld, em 
Berlim, considerada o primeiro empreendi-
mento coletivo realizado na Bauhaus, pois 

Projetado por Walter Gropius em 
1925, o prédio das oficinas  

da Bauhaus Dessau não tardou a  
se tornar um ícone internacional da 

arquitetura modernista

integrou móveis, vitrais e outros comple-
mentos feitos pelos alunos. Com a mudan-
ça da sede para Dessau, no nordeste 
alemão, Gropius criou o novo edifício da 
escola, entre 1925 e 1926, com muitas ca-
racterísticas que se tornariam típicas da ar-
quitetura modernista, como a estrutura de 
aço e a cortina de vidro que envelopava o 
bloco das oficinas. Em 1928, a Bauhaus es-
tava no auge de seu prestígio, quando o di-
retor decidiu deixar o cargo devido à 
pressão política local sobre a instituição. A 
partir de então, passou a trabalhar como 

arquiteto em Berlim, dando várias palestras 
sobre arquitetura moderna e a escola que 
fundou. Nos anos seguintes, dirigiu o de-
partamento de arquitetura da Graduate 
School of Design de Harvard, em Cambridge, 
e lá dividiu escritório com Marcel Breuer e 
fundou o coletivo com jovens arquitetos 
The Architects Collaborative (TAC), reafir-
mando sua crença no trabalho em equipe. 
Em 1964-65 projetou o prédio do Bauhaus 
Archiv, em Darmstadt, que seria executado 
em Berlim somente entre 1976 e 1979, 
após sua morte. 

2
JOHANNES ITTEN 
(1888-1967)  
NA BAUHAUS: 1919-1923
 
Um dos primeiros “mestres da forma” apon- 
tados por Gropius, o artista suíço chegou 
à Bauhaus em outubro de 1919, depois de 
lecionar no ensino primário e, posterior-
mente, dar aulas em sua escola em Viena, 

Festival Rural, de 1917, de Johannes Itten  
– a pintura integra a exposição Bauhaus –  

utopias e documentos de realidade, que  
será inaugurada no fim de agosto no 

Kunstmuseum Bern, na cidade suíça de Bern
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O CENTRO DO PODER 

TERRA DE GOETHE E ONDE TAMBÉM VIVERAM BACH  
E NIETZSCHE, WEIMAR SEMPRE TEVE IMPORTÂNCIA 
CULTURAL SIGNIFICATIVA. COM O FIM DA  
PRIMEIRA GUERRA, ESTAVAM REUNIDOS NA CIDADE 
ADORADA POR HITLER OS HOMENS MAIS PODEROSOS 
DA ALEMANHA. NÃO À TOA, GROPIUS SE ARTICULOU 
PARA INSTALAR A PRIMEIRA SEDE DA BAUHAUS  
LÁ. MAS A REGIÃO ERA DOMINADA POR PARTIDOS 
CONSERVADORES HOSTIS ÀS IDEIAS VANGUARDISTAS 
DO ARQUITETO. DAÍ A MUDANÇA PARA DESSAU,  
ONDE ELE ERGUEU UM ESPAÇO QUE ABRIGAVA TODAS 
AS AMBIÇÕES DA ESCOLA

guia bauhaus
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entre 1916 e 1919. Autor do Vorkurs, curso 
preliminar no qual os alunos faziam expe-
rimentos com cores, formas e materiais, 
Itten foi uma figura central nos primórdios 
da instituição. Seguidor do Mazdaznan, 
um culto neozoroástrico, na antiga Pérsia, 
tinha a cabeça raspada e vestia-se, assim 
como muitos de seus alunos, com uma 
espécie de hábito que ele próprio dese-
nhou. Em suas aulas, os estudantes fa-
ziam exercícios corporais e respirató- 
rios frequentemente para deixar fluir a 
criatividade. Após vários desentendimen-
tos ideológicos com Gropius – que inclu-
íam, por um lado, o misticismo de Itten e, 
por outro, seu incentivo aos alunos por 
um individualismo artístico –, o suíço dei-
xou a Bauhaus em  1923. Em 1926, abriu a 
própria escola em Berlim, The Itten 
School, fechada pelo partido nazista em 
1934. Em 1955, a convite de Max Bill, mi-
nistrou cursos de cores na Escola de 
Design de Ulm, na Alemanha.

 3
PAUL KLEE (1879-1940) 
NA BAUHAUS: 1921-1931
Em 1920, quando Gropius convidou Paul 
Klee para integrar o corpo docente da 
Bauhaus, o suíço-germânico já era um 
pintor conhecido na Alemanha. Havia par-
ticipado de uma exposição do grupo ex-
pressionista Der Blaue Reiter (Cava- 
leiro Azul) e ganhou uma grande retros-
pectiva com mais de 300 obras, ambas 
em Munique. Ele foi diretor das oficinas  
de encadernação, metal e vitral, mas  
sua maior influência sobre os alunos foi 
no curso preliminar, onde deu aulas de  
teoria elementar do design. Pedia, por  
exemplo, para que eles observassem os 

movimentos da natureza para se inspira-
rem na hora de criar. Sempre antes dos 
estudos de cores, ele analisava os per-
cursos dos peixes, o crescimento das ra-
mificações das plantas, a transformação 
de rios em córregos e até o sistema san-
guíneo. Para ele, todas as obras, mesmo 
as abstratas, deveriam ter a natureza  
como ponto de partida. Ao lado de 
Kandinsky, representou a vertente lírica 
da escola, e atuou tentando equilibrá-la 
com a cartilha construtiva, geométrica e 
arquitetônica da instituição – vide seu 
Caderno Pedagógico de 1925. A partir de 
1927, chefiou, ao lado de Kandinsky, as 
oficinas de pintura livre. Após deixar a 
Bauhaus, em 1931, Klee lecionou na 
Academia de Arte de Dusseldorf até 1933, 
quando os Nacional-Socialistas, já no po-
der, classificaram seu trabalho como “arte 
degenerada” (leia mais na pág. 62) e ele 
foi demitido. No mesmo ano, retornou à 

Suíça, e morreu em 1940, vítima de uma 
rara doença autoimune e degenerativa. A 
docência de Klee foi benéfica não só para 
a Bauhaus, mas também para o próprio 
artista, como ele explicou em um depoi-
mento: “Quando comecei a dar aula, fui 
obrigado a deixar precisamente claro pa-
ra mim mesmo aquilo que fiz de forma in-
consciente na maior parte das vezes”. 

4
JOSEF ALBERS 
(1888-1976) 
NA BAUHAUS: 1920-1931
Grande teórico da cor, famoso por suas 
obsessivas pinturas de quadrados com 
variações cromáticas infinitas, Albers foi 

Na aquarela Italian city, criada  
por Paul Klee em 1928, é  
possível ver um elaborado  
estudo de formas e uma 
harmônica paleta de cores 

DIZEM QUE SOU LOUCO

NOS PRIMEIROS ANOS DA BAUHAUS, BOA PARTE  
DOS ALUNOS ERA VEGETARIANA POR INFLUÊNCIA  
DE JOHANNES ITTEN. ELE SEGUIA UM MOVIMENTO 
RELIGIOSO INSPIRADO NO ZOROASTRISMO. DA 
ANTIGA PÉRSIA, CUJA DIETA ERA BASEADA EM GRÃOS, 
OLEAGINOSAS E VEGETAIS – OS ESTUDANTES 
CHEIRAVAM A ALHO E AINDA USAVAM BATAS 
VERMELHAS, RASPAVAM A CABEÇA E CARREGAVAM 
PLACAS COM ESCRITOS COMO “CATÁSTROFE”

Estrutura de freixo folheado  
e tampo de vidro pintado em  

cores vibrantes se combinam nas 
Nesting Tables empilháveis 

projetadas por Josef Albers em 1927

Fo
to

s:
 D

ai
m

le
r A

rt
 C

ol
le

ct
io

n 
/ 

di
vu

lg
aç

ão
 (m

es
as

 J
os

ef
 A

lb
er

s)
 e

 G
. N

im
at

al
la

h/
D

e 
A

go
st

in
i P

ic
tu

re
 L

ib
ra

ry
/B

rid
ge

m
an

 Im
ag

es
/F

ot
oa

re
na

 (P
au

l K
le

e)

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS

APESAR DOS IDEAIS 
SOCIALISTAS, A BAUHAUS 
RECEBIA DIVERSAS 
ENCOMENDAS PRIVADAS, 
DE UMA BURGUESIA MAIS 
ESCLARECIDA, QUE 
ADOTAVA A ARQUITETURA 
MODERNA E QUERIA 
ARTIGOS EXCLUSIVOS EM 
SINTONIA COM O NOVO 
ZEITGEIST. ERA UMA 
PRÁTICA PARA GARANTIR 
A ENTRADA DE DINHEIRO 
NA ESCOLA

guia bauhaus
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um dos pioneiros da abstração geométri-
ca na Bauhaus – que originou a histórica e 
premiada série de pinturas Homenagem 
ao Quadrado, iniciada nos anos 1950 e 
estendendo-se até sua morte em 1976. 
Educador por excelência, trabalhou co-
mo professor primário e se graduou pela 
Academia Real de Arte de Berlim, mas 
nunca abandonou seus estudos artísti-
cos. Ao ingressar na Bauhaus,  Gropius 
percebeu cedo seu talento e o promoveu 
a professor. O pintor concentrou o ensino 
nos materiais e na sua utilização. Foi tam-
bém diretor oficial do Vorkurs, chefe das 
oficinas de vitral e de carpintaria e deu 
aulas de desenho figurativo. Em 1933, 
quando a Bauhaus fechou as portas, 
Albers era um dos mais conhecidos artis-
tas plásticos e professores. No mesmo 
ano, ele emigrou para os Estados Unidos, 
lecionou na Black Mountain College, uma 
escola vanguardista na Carolina do Norte, 
dirigiu o Departamento de Design da 
Universidade de Yale, em Connecticut, e 

foi professor convidado em várias facul-
dades, incluindo Harvard, e, na Europa, a 
Escola de Design de Ulm, na Alemanha. 

5
MARCEL BREUER 
(1902-1981)  
NA BAUHAUS: 1920–1928
Um dos mais importantes arquitetos e de-
signers do século 20, o húngaro se desta-
cou pelo amplo uso de aço tubular, 
inspirado, reza a lenda, no guidão de sua 
bicicleta Albers. Sua peça mais famosa é 
a cadeira Wassily, projetada em 1925 e até 
hoje produzida pela Knoll. Breuer come-
çou seus estudos na Bauhaus fazendo o 
curso preliminar com Johannes Itten e, 
em seguida, entrou para a oficina de mar-
cenaria (também conhecida como oficina 

de mobiliário), cujo mestre da forma na 
época era Gropius. Concluiu o curso em 
1924 e, no ano seguinte, tornou-se pro-
fessor, assumindo a direção daquela ofi-
cina, uma das mais populares da escola. 
Em 1928, deixou a Bauhaus e se estabele-
ceu em Berlim, dedicando-se ao design 
de interiores e de mobiliário. Em 1937, 
também emigrou para os Estados Uni-
dos e, por indicação de Walter Gropius, 

passou a lecionar na Universidade de 
Harvard, em Cambridge, Massachusetts. 
Juntamente com Gropius, dirigiu um es-
critório na mesma cidade até 1941, quan-
do decidiu ter a própria empresa. Em 
1946, mudou-se para Nova York, onde 
criou inúmeros projetos baseados nos 
Estados Unidos e na Europa – entre os 
mais renomados estão o Whitney Museum 
of American Art em Nova York, de 1966 

(reaberto em 2016 como The Met Breuer), 
e a sede da Unesco em Paris, de 1958 
(com Bernard Zehrfuss e Pier Luigi Nervi).

6
WASSILY KANDINSKY 
(1866-1944)  
NA BAUHAUS: 1922-1933
Quando Kandinsky juntou-se ao corpo 
docente da Bauhaus, já era um dos mais 
celebrados pintores abstratos vivos. O 
russo havia estudado arte em Munique na 
virada do século e, em 1904, suas obras 
foram exibidas pela primeira vez no Salão 
de Outono, em Paris. Ele criou sua primei-
ra composição abstrata em 1910 e, um 
ano depois, publicou o inovador livro  
Do espiritual na arte. Em 1911, produziu o 

Mulher sentada em uma 
das primeiras cadeiras 

de tubos metálicos 
criadas por Marcel 

Breuer, usando máscara 
de Oskar Schlemmer e 

roupas de Lis Beyer

O BEST-SELLER

O PRODUTO MAIS BEM-SUCEDIDO COMERCIALMENTE 
DA HISTÓRIA DA BAUHAUS NÃO É UMA CADEIRA  
OU UMA LUMINÁRIA E, SIM, UMA LINHA DE PAPÉIS  
DE PAREDE, CRIADA EM 1929 POR ENCOMENDA  
DA EMPRESA RASCH, DE HANNOVER. FORAM MAIS  
DE 6 MILHÕES DE ROLOS VENDIDOS NOS PRIMEIROS 
ANOS. MODIFICADOS VEZ OU OUTRA, HOJE  
SÃO FABRICADOS PELA ALEMÃ DIE BAUHAUS TAPETE

MUDANÇA DE HÁBITO

QUANDO A ESCOLA 
TRANSFERIU A SEDE PARA 
DESSAU, EM 1925, E 
PASSOU A OCUPAR UM 
PRÉDIO PROJETADO SOB 
MEDIDA, TUDO FICOU 
MAIS RÍGIDO E 
ORGANIZADO: OS 
ESTUDANTES NÃO 
PODIAM MAIS DESENHAR 
NAS PAREDES – CADA 
SETOR PASSOU A SER 
INDICADO POR CORES 
– E OS BLOCOS 
ARQUITETÔNICOS 
GANHARAM FUNÇÕES 
PREDETERMINADAS: 
SALAS PARA AULAS 
TEÓRICAS, WORKSHOPS, 
TEATRO

Composição Número 8, 
assinada por Wassily 
Kandinsky em 1923 – líder do 
grupo Der Blaue Reiter, ele 
acreditava na eficácia 
psicológica e simbólica da 
arte abstrata

guia bauhaus
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almanaque Der Blaue Reiter com Franz 
Marc, Paul Klee, entre outros – o grupo 
opunha-se ao cubismo, que vigorava na 
época, por seu fundamento racionalista e 
tinha interesse pelo misticismo. Eles acre-
ditavam na eficácia psicológica e simbó-
lica da arte abstrata, em que a natureza e 
o homem eram representados a partir de 
experiências, sensações e sentimentos 
individuais. Com a eclosão da Guerra em 
1914, foi obrigado a deixar a Alemanha, re-
tornando ao seu país de origem. Após a 
Revolução Russa, Kandinsky engajou-se 
na política cultural da jovem União 
Soviética, reformando escolas de arte 
existentes e fundando novas – destaque 
para sua atuação como professor na 
Vkhutemas, a pioneira Escola Superior de 
Arte e Técnica, em Moscou, com concei-
tos que dialogavam com a Bauhaus. Na 
escola alemã, dirigiu a oficina de pintura 
mural, criou um curso básico de design e 
comandou, ao lado de Klee, a oficina e as 
aulas de pintura livre. Kandinsky lecionou 
na Bauhaus até seu fechamento. Em 1933, 
emigrou para Paris e viveu no subúrbio de 
Neuilly-sur-Seine até seus últimos dias.

7
LÁSZLÓ MOHOLY- 
-NAGY (1895-1946)  
NA BAUHAUS: 1923–1928
Versátil em muitas mídias (pintura, escultu-
ra, fotografia, cinema, design industrial, tipo-
grafia) e um dos mais inventivos professores 
da Bauhaus, o húngaro era um brilhante au-
todidata: em 1913, começou a faculdade de 
direito em Budapeste, mas interrompeu os 
estudos para se dedicar à arte. Em 1920, 
mudou-se para Berlim, onde teve contato 
com dadaístas e se aproximou da galeria 
Der Sturm, ligada ao expressionismo ale-
mão, na qual realizou sua primeira exposi-
ção em 1922. Em 1923, Gropius o indicou 
como professor, quando substituiu Itten co-
mo chefe da oficina de metal e diretor do 
Vorkurs, trazendo um foco mais industrial à 
produção. Em 1928, deixou a escola e esta-
beleceu seu estúdio em Berlim. Em 1934, 
emigrou para Amsterdam e depois, 
Londres, onde trabalhou como designer 
gráfico e recebeu comissões para filmar 
documentários. Sob a indicação de 
Gropius, em 1937 tornou-se diretor da New 
Bauhaus – American School of Design em 
Chicago. A escola, no entanto, fechou suas 
portas no início de 1938 por questões 

A combinação de formas básicas (cone, cilindro, 
esfera e círculos) deu origem a esta escultural  

jarra cerâmica, concebida por Otto Lindig em 1922Galalite picture (Gz III), composição criada 
por László Moholy-Nagy em 1932 – o 
professor experimentou diversas mídias: 
pintura, escultura, fotografia, cinema, 
design industrial, tipografia

FÊNIX

APÓS O FECHAMENTO DA BAUHAUS DESSAU,  
O COMPLEXO FOI USADO PELOS NAZISTAS PARA 
TREINAMENTO, ANTES DE SER BOMBARDEADO 
DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. EM 1976,  
O FAMOSO CONJUNTO DE GROPIUS FOI RESTAURADO 
PELA PRIMEIRA VEZ – ANTES DISSO, O LOCAL  
AINDA ABRIGOU UM HOSPITAL E UMA AUTO-ESCOLA.  
EM 2006, DEPOIS DE SER RECONHECIDO COMO 
PATRIMÔNIO MUNDIAL DA HUMANIDADE PELA UNESCO, 
O PRÉDIO PASSOU POR UMA AMPLA RENOVAÇÃO  
E HOJE ABRIGA A ATUAL ESCOLA DE ARQUITETURA

guia bauhaus
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econômicas. Em 1939, Moholy-Nagy fun-
dou a School of Design também em 
Chicago, reestruturada em 1944 como o 
Institute of Design, o qual dirigiu até morrer.

 8
MARIANNE BRANDT 
(1893-1983) 
NA BAUHAUS: 1924-1929
Um dos grandes talentos da oficina de 
metal da Bauhaus e das poucas mulheres 
a se destacarem na escola, Marianne 
Brandt estudou pintura e escultura na 
Escola Superior de Arte do Grão-Ducado 
da Saxônia, em Weimar, e teve aulas priva-
das com artistas antes de ingressar na ins-
tituição. Lá fez o curso preliminar com 
Josef Albers e László Moholy-Nagy, e as-
sistiu às aulas de Paul Klee e Kandinsky. 
Com o incentivo de Moholy-Nagy, que re-
conheceu seu talento, Marianne conse-
guiu driblar o domínio masculino na 
oficina de metal, mostrando-se mais bem-
-sucedida que muitos de seus colegas. A 
artista tornou-se responsável por experi-
mentos técnicos em iluminação e depois 
vice-diretora da oficina. “A ela se devem 
notáveis peças únicas, como bules e ser-
viços de prata, que são exemplos de pro-
jetos baseados em formas elementares 
precisas”, destaca Magdalena Droste, do 
livro Bauhaus, da editora Taschen. Seu cé-
lebre infusor de chá MT 49, concebido a 
partir da manipulação de formas básicas 
(neste caso, esfera, cilindro e círculo), tor-
nou-se uma espécie de símbolo da 
Bauhaus de Weimar e dos projetos que va-
lorizavam a funcionalidade, mas com 
grande atenção para a parte estética – 
aqui, quase uma escultura. 

9
HANNES MEYER 
(1889-1954) 
NA BAUHAUS: 1927-1930
Um dos mais importantes arquitetos fun-
cionalistas na Alemanha dos anos 1920, 
Meyer chegou a Bauhaus para dirigir o  
então recém-criado departamento de  
arquitetura. Ao renunciar, Gropius o indi-
cou como sucessor. Sob seu comando, 
o design industrial ganhou relevância na 

escola. Curiosamente, a visão de ambos 
divergia radicalmente: para Meyer, os 
projetos deveriam focar na produção  
industrial de itens essenciais (como o 
mobiliário) baratos para atender às ne-
cessidades da classe trabalhadora e não 
ao mercado de luxo. A análise sistemáti-
ca das necessidades humanas era o 
ponto de partida de cada trabalho. Seu 
menosprezo pelo valor da criação artísti-
ca no design provocou a saída de vá 
rios professores, como Moholy-Nagy e 
Marcel Breuer. Em 1930, foi demitido de-
vido a suas inclinações comunistas, e 
substituído por Ludwig Mies van der 
Rohe, também indicado por Gropius. 
Nas oficinas, Meyer promoveu a inte-
-gração e a cooperação entre os alunos 
de diferentes anos acadêmicos na im-
plementação de projetos, como o edifí-
cio da escola ADGB (1928-1930) em 
Bernau, ao lado de Berlim, e as 
Laubenganghäuser (1929-1930) em 
Dessau – na arquitetura, o foco se des-
locou das residências individuais para 
propostas de habitação em massa. 

10
LUDWIG MIES VAN 
DER ROHE (1886-1969) 
NA BAUHAUS: 1930-1933
Autor da célebre máxima “menos é mais”, 
Mies van der Rohe ganhou fama por seus 
arranha-céus de vidro e aço como o 

A despeito do impacto visual, o 
projeto do icônico infusor de 

 chá MT 49, projetado por Marianne 
Brandt em 1924, levou em conta 

detalhes funcionais como a tampa 
excêntrica para evitar respingos  

e o cabo feito de madeira para não 
queimar a mão

ALEMANHA É UMA FESTA
 
+ Três novos museus estão sendo construídos, um em cada cidade que  
sediou a escola. O Bauhaus Museum Weimar, assinado pela arquiteta alemã 
Heike Hanada em colaboração com o engenheiro Benedict Tonon, terá cerca  
de 3 mil m² e abrirá suas portas em 6 de abril. Com projeto do escritório 
espanhol Addenda Architects, o Bauhaus Museum Dessau será inaugurado  
em 8 de setembro e exibirá uma coleção de 40 mil objetos da escola. Por fim,  
o Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung, de Berlim, ganhará em 2022  
uma nova ala com 6.200 m², criada pelo arquiteto alemão Volker Staab –  
o museu existente, desenvolvido por Gropius, também passa por reforma e será 
reinaugurado na mesma ocasião. 

+ Na mostra Bauhaus and America Experiments in Light and Movement,  
no LWL-Museum für Kunst und Kultur, em Münster, também na Alemanha  
o público poderá aprender um pouco mais sobre os experimentos no  
palco feitos pelos estudantes e professores da Bauhaus: luz, formas, cores  
e ação eram os princípios de qualquer exercício. Até 10 de junho. 

+ Na exposição bau1haus – Modernity in the World, no Willy-Brandt-Haus, 
em Berlim, será possível conferir fotos de edifícios modernos registrados por 
Jean Molitor na Alemanha, Rússia, Espanha, EUA, Cuba, além de Oriente Médio, 
África e Ásia, entre outros. Em comum, eles apresentam conceitos que nasceram 
na Bauhaus a exemplo do uso de novos matérias para a época, como o aço  
e o vidro, e princípios estéticos como “a forma segue a função”. De 15/1 a 14/3

+ O The Design Museum de Munique reunirá na mostra Reflex Bauhaus objetos 
icônicos, incluindo têxteis, por Anni Albers (foto), mulher de Josef Albers e Gunta 
Stölzl, luminárias criadas por Christian Dell, cerâmicas de Theodor Bogler e Otto 
Lindig e obras de metal de Wolfgang Tümpel e Wilhelm Wagenfeld, além de 
brinquedos de Ludwig Hirschfeld-Mack e Alma Siedhoff-Buscher. De 31/1 até 31/12

NO BRASIL O público poderá conhecer de perto o trabalho do professor  
Paul Klee. Chegarão nos CCBBs do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, 
cerca de cem peças entre pinturas, papéis, gravuras, desenhos e objetos 
pessoais do artista cujos trabalhos tinham linhas e cores inspirados na natureza. 
De 13/2 a 29/4, em SP. De 15/5 a 12/8, no RJ. De 28/8 a 18/11, em BH. 

Para ficar por dentro de todos os eventos comemorativos, acesse bauhaus100.com 

Seagram Building, em Nova York, além de 
projetos icônicos da arquitetura moderna 
– caso da Farnsworth House, na cidade 
de Plano, em Illinois, nos Estados Unidos. 
Último diretor da escola, o arquiteto já go-
zava de reputação internacional ao assu-
mir o cargo em 1930. Na visão de Gropius, 
ele possuía as melhores credenciais para 
acalmar os ânimos nas salas de aula, pois 
tinha bom trânsito entre as autoridades. O 
motivo: havia sido o escolhido pelo 

CLUBE DO BOLINHA

APESAR DO ESPÍRITO VANGUARDISTA, A BAUHAUS 
ERA MACHISTA. HAVIA O MESMO NÚMERO  
DE MULHERES E HOMENS, MAS A ATUAÇÃO  
DELAS ERA RESTRITA A ATIVIDADES “FEMININAS”, 
COMO A OFICINA TÊXTIL E CERÂMICA. EM 
SETEMBRO DE 1920, GROPIUS PROPÔS AO 
CONSELHO DE MESTRES ‘SELECIONAR COM 
DUREZA NA ADMISSÃO À ESCOLA, SOBRETUDO  
NA ELEVADA REPRESENTAÇÃO FEMININA’, DE 
ACORDO COM MAGDALENA DROSTE
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governo para projetar o pavilhão alemão 
da Feira Mundial de 1929, em Barce- 
lona. Sua tarefa principal era clara. “Ele ti-
nha que restabelecer a reputação da es-
cola aos olhos de seus oponentes, o que 
significava sobretudo libertá-la da mácula 
da política. Para isso, foi obrigado a man-
ter os estudantes mais radicais sob  
controle, introduzindo um grau de autori-
tarismo estranho à ideia original da 
Bauhaus”, explica Frank Whitford, autor do 
livro Bauhaus, da editora Thames & 
Hudson. Pressionado pelo risco de fecha-
mento, Mies tornou o currículo mais con-
vencional, reduziu o trabalho experimen- 
tal (aspecto central na pedagogia da 

Bauhaus) e diminuiu o papel das oficinas. 
Apesar de seus esforços, a Bauhaus 
Dessau foi fechada em 1932 por uma re-
cém-eleita Câmara Municipal com maio-
ria Nacional-Socialista. Numa derradeira 
tentativa de dar continuidade ao projeto, 

Mies transferiu a escola, que havia se tor-
nado um instituto privado, para uma anti-
ga fábrica de telefones em Berlim. No 
entanto, em abril de 1933, após uma bus-
ca nas instalações, a Gestapo fechou o 
local definitivamente. l

Linhas elegantes marcam  
a arquitetura e o design de Mies 
van der Rohe; aqui, o Pavilhão 
da Alemanha na exposição 
universal de Barcelona, 
construído em 1929, um  
ano antes de o alemão assumir 
o posto de diretor da Bauhaus 

OS BALADEIROS

O COTIDIANO DA BAUHAUS ERA PONTUADO  
POR FESTAS MONUMENTAIS, COM MUITOS 
FIGURINOS E CENÁRIOS – NA VISÃO DE GROPIUS, 
ERAM PARTE DO APRENDIZADO E FORTALECIAM O 
TRABALHO EM CONJUNTO. EM UMA DELAS, O 
ARQUITETO CHEGOU A APARECER VESTIDO COMO 
SEU RIVAL MODERNISTA LE CORBUSIER

guia bauhaus
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LINHA DO TEMPO

FUNDAÇÃO EM 
WEIMAR sob comando 
de Walter Gropius  
(à esq.): ensino nos 
EDIFÍCIOS CRIADOS 
PELO PINTOR  
BELGA HENRY VAN  
DE VELDE (à dir.) e 
logomarca da escola 
(abaixo)

Retorno aos conceitos da  
Idade Média: os TRABALHOS 
ERAM FORTEMENTE 
ARTESANAIS e as oficinas 
eram comandadas por um 
mestre da forma (artista)  
e um mestre do ofício (artesão)

Produção 
predominantemente 
“INDIVIDUALISTA- 
-ARTÍSTICA”, 
comandada pelo 
professor Johannes 
Itten, e capa do 
manifesto (à esq.)

MUDANÇA PARA 
DESSAU. Prédio 
criado por Walter 
Gropius (à dir.) para  
a NOVA SEDE DA 
ESCOLA que incluía 
um dormitório para  
os melhores alunos

Aproximação entre 
design e processo 
industrial: SURGEM OS 
PRIMEIROS PROJETOS 
PASSÍVEIS DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO,  
como os bancos (à esq.) 
criados por Marcel Breuer

WALTER GROPIUS DEIXA  
A BAUHAUS e é substituído  
por HANNES MEYER  
(à dir.), que havia começado 
como aluno de Johannes Itten

Sob o novo comando,  
a ESCOLA AUMENTA 
A ÊNFASE NA 
TECNIFICAÇÃO E NO 
FUNCIONALISMO 
SOCIAL, afastando-se 
da “orientação artística 
elitista”

Os PRODUTOS SÃO PADRONIZADOS, 
pois deveriam SATISFAZER AS 
NECESSIDADES BÁSICAS DOS 
TRABALHADORES – luminária de mesa 
Kandem (à dir.), de Marianne Brandt

Acentuação do caráter científico  
do ensino: ENTRAM DISCIPLINAS 
COMO PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA  
E ECONOMIA

JOHANNES ITTEN (à esq.)  
se desliga da Bauhaus em função 
de DIVERGÊNCIAS COM 
WALTER GROPIUS, em parte pelo 
seu misticismo, mas também por 
não concordar com a produção 
coletiva imposta por Gropius  
que instituiu o NOVO LEMA DA 
ESCOLA: ARTE E TÉCNICA EM 
UMA NOVA UNIDADE

LINGUAGEM FORMAL, 
ELEMENTAR E FUNCIONAL: 
redução dos objetos  
a elementos geométricos,  
e MECHANISCHE BALLET, 
CRIADO POR KURT 
SCHMIDT EM 1923 (à dir.)

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY 
ASSUME A DIREÇÃO  
DO CURSO PRELIMINAR e  
um dos cartazes desenvolvido 
pelos alunos (à esq.)

HANNES MEYER É DEMITIDO  
por sua orientação política  
e por politizar a Bauhaus

O currículo da Bauhaus perde força: 
DIMINUIÇÃO DO PAPEL DAS 
OFICINAS E EXTINÇÃO DO CURSO 
PRELIMINAR

O novo comando 
realça a 
IMPORTÂNCIA  
DO ENSINO  
DE ARQUITETURA 
– House Esters (à dir.), 
em Krefeld, criada  
por Mies van der Rohe

MIES VAN DER ROHE (à dir.),  
que já tinha uma boa relação  
com o governo alemão, ASSUME  
A DIREÇÃO, NA BUSCA  
DE UMA ESCOLA 
POLITICAMENTE NEUTRA

Recém-eleita com maioria 
Nacional-Socialistas, a CÂMARA 
MUNICIPAL DE DESSAU 
DECIDE FECHAR A BAUHAUS

Mies van der Rohe TRANSFERE A 
ESCOLA PARA BERLIM (à dir.)  
como um instituto independente  
de ensino e pesquisa

11 de abril: a GESTAPO FECHA A BAUHAUS em Berlim

19 de julho: o conselho de PROFESSORES DECIDE NÃO REABRIR  
A ESCOLA sob as condições impostas pelos Nacional-SocialistasFo
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