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Ensino em Weimar



• Maior ênfase na arquitetura e na tipografia

• Aumenta oficina de fotografia acoplada à tipografia

• Produzem publicidade e propaganda alem de objetos, 
têxtil,  móveis, murais, cenários e arquitetura

Ensino em Dessau

Walter Gropius, Bauhaus de Dessau



• Walter Gropius

– Funda e dirige 

uma escola 

exemplar

– Defensor de 

método, idéia, 

programa

– Analisa, escolhe, 

coordena

– Não acredita na 

universalidade da 

arte mas convoca 

artistas

Vista aérea da Bauhaus de Dessau

Casa para os professores



Chaleira 1969

Design do automóvel Adler, 1930



• Mies van der Rohe
– “Menos é mais” Casa Farnsworth

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Mies_van_der_Rohe_photo_Farnsworth_House_Plano_USA_7.jpg


Mies van der Rohe - Pavilhão Alemão para a 

Exibição Internacional de Barcelona 1929

Vídeo sobre Mies van der Rohe

http://www.youtube.com/watch?v=1ZEobzOmnbs&feature=related


• Johannes Itten
– Curso Preliminar; estrutura 

básica e central dos 
conteúdos da Bauhaus

– Curso baseado na analise 
da natureza, nas 
pesquisas sobre obras de 
grandes artistas e nos 
estudos plásticos sobre 
composição

– Familiarização com a 
linguagem visual, 
desenvolvimento da 
criatividade e 
familiarização com os 
materiais

– Adquirir potencial crítico e 
metodologia própria na 
criação 

– Escreveu sobre a teoria 
das cores

Exercício de claro/escuro 

proposto por Itten a partir 

de Giotto



Exercicio de 

textura sobre 

madeira 

proposto por 

Itten 

elaborado 

por Busse



• Paul Klee
– Estudo da forma, das cores, 

da natureza, ferramentas, 
construção e apresentação 

– Ênfase no estudo da linha e 
sua disposição no espaço

– Design conjugado com 
formas da natureza, 
avaliando tensões, ritmo, 
valores, movimento e 
estrutura

– Falava do cosmos, do caos, 
ordenações, exato e não 
exato, antagonismos e 
harmonias 

– Conceitos científicos como 
gravidez, peso e posição 

– Operações de simetria como 
reflexão, inversão e 
dilatação

– Conhecimentos da teoria da 
cor 

Exercicio proposto por Klee



Paul Klee “Campos medidos” 1928

Lena Meyer-Bergner projeto para tecelagem 1929



Exercicio de sombras coloridas proposto por Klee



• Wassily 

Kandisnky

– Estudo da forma 

com naturezas 

mortas para 

extrair delas 

elementos 

construtivos e 

forças 

reguladoras, não 

para representá-

las

– Estudo da cor 

relacionado às 

formas 

geométricas 

Exercícios de cor desenvolvidos nas 

oficinas de Klee



Lothar Lang 1926 a partir de proposta de Kandinsky



• Oskar 

Schlemmer

– Desenho de 

observação de 

movimento

– Simplificação e 

esquematização 

de formas 

naturais

– Proporções 

propostas por 

Dürer para a 

figura humana 

além da 

proporção áurea

Klaus Barthelmess 

desenho proposto por 

Oskar Schlemmer

Rudolf Lutz 

desenho proposto 

por Itten



Albrecht Dürer De Symmetria 1557



1. Figurino para festa 

popular

2. Organismo técnico 

ligado ao movimento

3. Boneco articulado

4. Desmaterialização  

relacionado à forma  

de expressão 

metafísica

Desenhos propostos por 

Schlemmer, 1925



http://bp3.blogger.com/_hbaKawTe_B8/SJVGlTDPMsI/AAAAAAAADkI/kkLktzZDkZ0/s1600-h/272551236_7b0e42bef0.jpg
http://bp3.blogger.com/_hbaKawTe_B8/SJVGpT6z_DI/AAAAAAAADkQ/6wfkEXX0oMg/s1600-h/bauhaus-cover.jpg


Vídeo Balé Triádico Oskar Schlemmer

Vídeo Teatro Bauhaus

http://www.youtube.com/watch?v=xMDtwC76HjA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=II6uUd3CQ3M&feature=related


• Laszlo Moholy-
Nagy
– Estruturas 

tridimensionais

– Estrutura, textura 
e fatura da obra 
são analisados 
em diversos 
materiais

– Cálculos de 
equilíbrio, massa 
e peso

– Expressividade e 
criatividade dos 
alunos

Exercícios propostos por Moholy-Nagy



Estrutura 

tridimensional 

proposta por 

Moholy-Nagy e 

realizada por 

Gustave 

Hassenpluguf 1928



• Joseph Albers
– Um dos primeiros 

alunos da Bauhaus

– Estudo de materiais 
e matérias primas 
para o 
desenvolvimento de 
estruturas

– Contraste entre 
elementos e função 
dos materiais 

– Método intuitivo para 
desenvolver 
linguagens próprias

– Incentivo de espírito 
crítico

– Estudo profundo do 
contraste 
simultâneo, das 
misturas, 
volumetrias e 
movimento das 
cores

Joseph Albers



Joseph Albers „Formulação Articulação”  1972



Joseph Albers “Homenagem ao quadrado” 1951



• As oficinas

• Oficina de 

tecelagem

– Técnica do 

Gobelin (fios 

de seda, lã e 

algodão)

– Uso de 

texturas e 

diversidade de 

tramas 

analisados em 

profundidade

Gunta Stöltz, gobelino, 1927



Anni Albers

1925 1927



Haja Rose, projeto feito 

com máquina de 

escrever para impressão 

em tecido, 1932



• Oficina de 
tipografia, 
publicidade e 
design de 
exposições 
– Tipografia legível 

e clara

– Estandes de 
exposição e 
espaços de 
propaganda

– Criação de 
tipografia 
universal 
composta de 
linha vertical, 
horizontal e 
círculo (tipo 
Bauhaus)

Herbert Bayer, tipos de fonte universal



Laszlo Moholy-Nagy 

Editora da Bauhaus



1. Quiosque

2. Casinha aberta 

para parada de 

bonde com 

quiosque

3. Pavilhão de 

exposições 

transportável para 

máquinas 

agrícolas

4. Pavilhão com 

projeção 

cinematográfica, 

luminosos, alto-

falantes e letreiro

Projetos de Herbert Bayer, 1924





• Oficina de cerâmica

– Estudantes mulheres em 

sua grande maioria

Theodor Bogler e 

Gerhard Marcks, 

1922

Hedwig Bollhagen 1935



• Oficina de metal

Marianne Brandt, 1924

Wilhelm Wagenfeld e K.J. Jucker 1923



• O departamento de 

arquitetura

– Integração entre a arte, 

o fazer e construir, a 

funcionalidade, a 

relação com o mundo 

exterior, maior conforto 

e estética para a vida

– Estudo baseado em 

trabalhos práticos

– Estudos ligados ao 

trabalho dos artesãos 

da construção unidos 

aos estudos científicos 

e artísticos da 

construção  

Casa Sommerfeld, Gropius e Meyer, 

interior e exterios coerencia de estilos



• Oficina de pintura em parede



• Marcel Breuer

– O aluno mais destacado da Bauhaus

– Revolucionou o design de móveis com a 

estrutura de aço tubular

Cadeira Wassily 1927 Cadeira B5, 1926



Design de interiorWhitney Museum of American Art

http://www.thedctraveler.com/wp-content/uploads/2008/01/breuer-furniture-hans-finlser.jpg

