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 Apesar de ter surgido ainda no século XX, o movimento Minimalista vem tomando corpo, tanto como proposta estética, quanto de lifestyle 

nos dias atuais. O Minimalismo  ganhou ênfase na década de 1950 com uma série de movimentos artísticos que buscavam expressar seus ideais 

de maneira bastante clara e evidente, para que houvesse uma compreensão imediata de todos aqueles que apreciassem suas obras. Desse modo, 

apesar de ter influenciado áreas como a música e a literatura, foi na arte que o estilo mais se destacou.  

 

 Artistas como Donald Judd, Carl Andre, Dan Flavin e Robert Morris chamaram atenção para o uso de formas geométricas e materiais 

industriais, traduzindo justamente uma linguagem universal. Da sua concepção até a atualidade, o Minimalismo carrega por si só o valor de eterno. 

Além disso, trabalha o conceito de simplicidade, de limpeza visual, ausente de qualquer adorno ou informação superficial para o entendimento da 

obra. O artista e escritor David Batchelor explica que “os materiais não são disfarçados ou manipulados para parecer algo que não são”. E é por 

isso que o Minimalismo traduz a clareza em termos de elementos.  

 

 Para o levantamento das pesquisas comportamentais do Centro de Design Feevale, tomamos como embasamento 3 vertentes principais 

acerca do Minimalismo: Simplicidade, Futurismo e Visão estética. A partir das propostas analisadas, nosso intuito foi levantar sinais de tendências a 

partir de exemplos do cotidiano que carregassem ligações com a temática por meio de vertentes que abranjam a área do consumo.  



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ A simplicidade é o último  grau de sofisticação”. 

Leonardo da Vinci  

 

 

 

 

 

Minimalismo e Simplicidade 
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Minimalismo e Simplicidade  

 

 Em um mundo globalizado, o indivíduo vive em uma constante aceleração: fazer mais, comprar mais, ser mais. Imprimindo diálogos 

possíveis  entre o Minimalismo e a desaceleração dos ciclos, o movimento slow, que conversa com a lógica de simplicidade, consiste na diminuição 

de atividades que envolvem todos os aspectos do cotidiano, abrangendo o slow food e o slow fashion, vertentes do movimento que apontam as 

comidas preparadas sem pressa, com ingredientes naturais e roupas que duram décadas, ao invés de uma estação.  

  

 O consumo consciente vai ao encontro com o movimento slow a partir do momento em que condena o consumo somente pelo 

prazer de comprar. Cada vez mais os indivíduos estão se preocupando com a vida útil dos produtos, assim como questões socioambientais e de 

sustentabilidade. O esperado é que esta cultura se dissemine, tornando-se costume, assim como já acontece na Escandinávia, região geográfica de 

referência em design atemporal. O design escandinavo ganhou notoriedade pela funcionalidade e praticidade de suas criações, dando preferência a 

produtos simplistas, que passem de geração a geração. Linhas geométricas, cores cruas e multifuncionalidade são as características mais 

marcantes desse estilo.  

 

Sendo assim, os conceitos minimalismo e simplicidade estão altamente interligados, podendo até mesmo ser a uma mesma vertente.  

Linhas simples, cores simples, caimento simples, vida simples. O objetivo desse movimento não é causar impacto, mas sim mostrar a beleza do 

que é simplificado.  

 



MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 

Funcionalidade, praticidade e simplicidade são palavras de ordem para o design Escandinavo. Reconhecidas mundialmente por sua estética 

formal e simples, as criações provenientes da Dinamarca, da Suécia, da Noruega, da Finlândia e da Islândia também são associadas à ideia de alta 

qualidade e valor ergonômico. Nomes como Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Hans Wegner, Nanna Ditzel e  Verner Panton são ícones do design que 

compõem os países proveniente no norte europeu. 

Hunting Chair (1950), de Børge Mogensen | Tulip chair (1955), de Eero Saarinen 
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Cadeira Gubi (2003), da Komplot | Linha Emma Skåle (2014), da Stelton 

Na contemporaneidade, o design escandinavo ainda abrange a lógica de praticidade e funcionalidade propostos há tempos atrás. Além disso, a 

integridade e a acessibilidade são fio condutores para as projetações provenientes daquela região. As madeiras de reflorestamento, por exemplo, 

chamam atenção para o pionerismo que os designers nórdicos bem souberam explorar. Destaque aqui para nomes como Louise Campbell, Allan Torp, 

além da gigante IKEA.  
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Localizado em Copenhagen, o restaurante Höst traduz na escolha de materiais como madeira reflorestada e luzes industriais, a 

sua preocupação com a sustentabilidade. O visual do ambiente foi resultado de uma parceria com a Norm Architectes, empresa 

dinamarquesa que tem como característica principal a durabilidade. 
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A designer israelense Hilla Shamia toma emprestado a combinação de simplicidade e atemporalidade proveniente do design 

Escandinavo ao  combinar madeira e alumínio para a criação de objetos de caráter simples e de valor eterno.  
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O estilo de vida minimalista conversa diretamente com os 

elementos que buscam minimizar seus bens materiais, suas 

preocupações, se opondo ao estilo extravagante de viver e 

buscando subsídio na origem de uma vida simples.  

 

A busca pela desaceleração do tempo possui raiz minimalista 

pois tem como objetivo fazer com que o ser humano (no meio 

de um mundo globalizado e altamente influenciado por 

inovações tecnológicas) busque aproveitar o momento, àquilo 

que a natureza oferece e aprenda a viver com menos ao invés 

de sempre buscar mais. 

Bolsa Maison Martin Margiela 
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Mar Báltico, de Hiroshi Sugimoto. Ruggen (1996) | Oceano Atlântico Norte, de Hiroshi Sugimoto. Ilha de Cape Breton (1996) 
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“Minimalism: A Documentary About the Important Things” dirigido por Matt D’ Avella, mostra o relato de Joshua Fields 

Millburn & Ryan Nicodemus sobre o estilo de vida minimalista. A dupla mantém um site no qual dão dicas para os interessados 

em adotar a filosofia. 
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O Clube de Nadismo é um evento público e gratuito criado pelo designer Marcelo Bohrer. A proposta principal dos encontros 

mensais é desfrutar os momentos de ócio sem culpa. Com a duração de aproximadamente 1 hora, o Nadismo promove uma 

reflexão acerca da consciência e do equilíbrio perdidos pelos indivíduos nos dias de hoje. Aqui, as pessoas aprendem a 

desfrutar os momentos de pausa a partir da desaceleração.  
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Programa da David Lynch Foundation, The Quite Time, propõe uma pausa de 15 minutos dedicados para meditação em 

escolas, ocorridas duas vezes ao dia. A ação funciona como uma solução para melhorar o desempenho dos estudantes em 

áreas problemáticas. 
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Casa del Agua é um bar situado no México, destinado unicamente para a comercialização de água artesanal, a chamada “El 

Agua Local”. A água da chuva passa por um processo de purificação, para logo depois ser engarrafada e comercializada. 
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Perfume criado pelo coletivo criativo Guts & Glory, 

em homenagem a fonte tipográfica suíça. Feito de 

água destilada, possui o slogan “O cheiro de 

nada”. 



A série “Mixed Animals”, criada pela empresa BCSXY, são bonecos de algodão com imãs magnéticos que possibilitam a troca 

entre as partes do corpo do brinquedo. 
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Uma das empresas mais importantes de tecnologia, a Apple traz tanto um design simples em seus produtos quanto um layout 

clean em seus softwares.  
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Steve Jobs sempre foi muito criterioso com a aparência das coisas que o rodeavam. Sua casa era quase que isenta de móveis, 

o que acabava por se transmitir no design simplista de sua empresa, a Apple. Ele afirmava não ver sentido em ter móveis 

somente por ter, sendo criterioso na hora de escolher o que iria colocar em sua casa.   

Steve Jobs em sua casa , Woodside (CA), 1982 

MINIMALISMO 
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FlatDesign  

 

É a simplicidade dos elementos e a clareza do layout em uma nova tendência do web 

desgin. O Conceito funciona sem variação na estrutura, como chanfros, relevo, gradiente 

ou outras ferramentas que adicionam profundidade. Cada elemento é nítido e nada 

realista é adicionado. Facilidade de compreenção é a regra, o que vem sendo buscado 

por várias empresas atualmente. 



A proposta do designer Mehmet Gozetlik, do grupo de design coletivo Antrepo, redesenha antigas embalagens icônicas de forma simples.  

MINIMALISMO 



Dieter Rams é um grande designer alemão do século XX. 

Seu trabalho ficou conhecido quando esteve na empresa 

Braun, produtora de aparelhos eletrônicos no ano de 1955. 

Um de seus maiores legados, além dos produtos que criou, é 

sua lista de “10 Princípios do Bom Design”. Foi dela que 

surgiu a frase “Menos, porém melhor”, lema de Rams.  

 

Segundo Rams, o Bom Design é: 

 

1. Inovador 

2. Torna o produto útil 

3. É estético 

4. Ajuda a entender o produto 

5. É discreto 

6. É honesto 

7. É durável 

8. É resultado de cada detalhe 

9. É preocupado com o ambiente 

10. É tão pouco design quanto possível 
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“As Leis da Simplicidade”, de John Maeda, consistem dez 

leis que buscam auxiliar a compreensão da influência que a 

simplicidade pode ter em áreas como o design, a tecnologia, 

os negócios e a vida.  

 

São elas: reduzir, organizar, tempo, aprender, diferenças, 

contexto, emoção, confiança, fracasso, a única. Em cada 

tópico existe uma explicação de cada uma, assim como um 

ícone que ajuda a defini-las.  
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 A dupla de designers 

italianos Nespoli e 

Novara apresentou seus 

móveis minimalistas no 

Salão do Móvel de Milão 

de 2014. Linhas simples, 

materiais rústicos e 

cores suaves fizeram 

parte do conjunto da 

obra.  



MINIMALISMO 

A versão para o lar da conceituada marca italiana Armani, conta com móveis 

simplificados e elegantes. Os produtos foram expostos durante o salão do 

móvel em Milão de 2014. 
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Simplicidade em pauta: vitrine da Dior no shopping center Ala Moana, no Havaí.    
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Ambiência interna da loja de Alberta Ferretti, em Milão.  
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Le Vide, 1958 

La spécialisation de la sensibilité à l'état de matière première en sensibilité picturale stabilisée foi uma exposição criada pelo 

artista Yves Klein, que consiste em uma sala simplista, totalmente pintada de branco. 
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O designer Oki Sato desenvolveu o visual merchandising da loja da marca Camper, em Nova York, com o objetivo de realçar e 

chamar a atenção do cliente para cada um dos produtos expostos na loja. No meio de uma parede revestida de tênis branco, 

foram colocados os modelos à venda, criando um contraste que desperta o interesse do consumidor. 
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A Galeria Lafayette realizou uma exposição de 16 vitrines destacando a característica mais marcante de cada uma das peças 

selecionadas. Os responsáveis pelas instalações foram os artistas Rémy Clémente and Morgan Maccari, fundadores da 

empresa de design Bonsoir Paris. O tema que guiou as obras era “The Blank Page”, inspirando os artistas justamente por ser 

na página em branco onde a criação começa a tomar forma. 
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Empresa de arquitetura XML projetou, em meio às luzes vermelhas da cidade de Amsterdã, um bar com luzes brancas 

fluorescentes. Os clientes são atendidos por funcionários vestidos com jalecos e são oferecidos somente dois tipos de bebida: 

água mineral e drinques com vitaminas. 
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Cubos de ágar-ágar, coco e baunilha Robert Morris, Voice, 1973-74 
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Luminária SET de Josep Lluís Xuclà para a empresa Vibia. Possui componentes móveis, podendo ser montada de diferentes maneiras. 
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A denominada “Slow TV” é um projeto do canal norueguês NRK que exibe programações de longa duração onde a pauta se 

limita a filmagem de uma única coisa. Os programas incluem gravações de uma viagem de trem de sete horas e uma lareira 

queimando por doze horas. 
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Minimalismo e Música 

 

O conceito de música minimalista se caracteriza pela 

repetição de trechos na letra ou no ritmo. Não variando 

muito o tom da melodia e podendo tornar-se quase 

hipnótica, muitas músicas eletrônicas possuem esse 

conceito minimalista. Artistas como Phillip Glass criam 

padrões de movimentos sonoros apenas repetindo-os 

consecutivamente, estabelecendo uma sonoridade limpa, 

sem a utilização de muitos artifícios. Além de Glass, 

detacam-se La Monte Young, Terry Riley e Steve Reich 

como ícones do minimalismo musical. 

   

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt.forwallpaper.com%2Fwallpaper%2Fbackground-dark-disc-vinyl-music-227385.html&ei=NSSTVLHyCsWpgwT8s4DoBQ&psig=AFQjCNHPJNYZh53oWCH6M-UNxpddYJXeRw&ust=1419014803295532
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O Minimalismo na literatura tem como características principais a 

não utilização de advérbios e nem descrições de espaço, neste tipo 

de leitura exige-se do leitor maior dedicação e imaginação. Os 

contos têm, em média, entre 37 e 50 palavras (sem contar com o 

título e pontuação) e deve conter começo, meio e fim, e, claro, 

sentido. 

 

No Brasil, o livro "Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século" 

traz uma antologia de contos nacionais minimalistas organizados, 

em 2004, por Marcelino Freitas.  

ESSENTIEL, por Benjamin Verlomme. 
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  “A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro”. 

John Kennedy 

 

 

 

 

Minimalismo e Futurismo 
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Minimalismo e Futurismo 

 

O movimento futurista está ligado com a tecnologia justamente por entender que a evolução tecnológica acontece de forma rápida e é 

inevitável, assim, cada vez que se pensa em um futuro, entende-se que a tecnologia terá evoluído significantemente. O movimento futurista 

destaca essa velocidade que a tecnologia traz, evidenciando a importância que o avanço tecnológico traz para o desenvolvimento da 

sociedade. 

 

Historicamente, o Futurismo foi um movimento literário e artístico iniciado em 1909. Buscava principalmente a renovação de tradições, 

desvalorizando as morais estabelecidas no período. O enaltecimento da tecnologia e das máquinas e dos automóveis era o principal tema 

das obras realizadas na época, assim como a velocidade com que o mundo se movia. Na arte, buscava-se retratar o movimento, o impacto 

que a tecnologia trazia para o cotidiano da sociedade. Na literatura, o tema era retratado através de onomatopeias e frases fragmentadas, 

buscando passar a impressão desta velocidade que eles imaginavam que o futuro trazia. 

 

A moda e o design de interiores foi um ponto importante na formação do movimento Futurista no final da década de 50 e início da década de 

60. O homem estava prestes a ir à lua e a corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia estava a todo vapor. Pensar no futuro era pensar 

em uma vida habitada fora da Terra, e o design e a moda refletiram isso. As roupas trouxeram influências dos uniformes de astronautas: os 

cortes eram retos e amplos e o branco e o prateado eram as cores mais usadas. Foi nessa época também que ocorreu o surgimento do 

unissex. 

 

O futurismo característico da década de 90 funcionou como uma repaginação daquele da década de 60. A tecnologia ocasionou novas 

possibilidades se tratando de materiais: o holográfico substituía o prateado, e a utilização do plástico para roupas e acessórios trouxe um 

olhar fresco. A arte e o design também refletiram esse momento. A estética agora era baseada na velocidade e numa utopia criada em 

relação à vida no futuro. O artesanato não era muito utilizado, optando por opções que espelhem a tecnologia industrial.  
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Anish Kapoor - Cloud Gate, Chicago 

Originada do latim, a palavra ‘futuro’ traz como significado ‘aquilo que há de ser depois’. No que se trata da ficção científica, o futuro representa um lugar, 

porém quando descrevemos algo como ‘futurista’ estamos comunicando a ideia de algum avanço tecnológico ou científico. O movimento futurista começou 

precisamente no dia 20 de fevereiro de 1909 com a publicação do ‘Manifesto de fundação do futurismo’ do poeta Filippo Tommaso Marinetti no jornal 

italiano ‘Le Figaro’. A partir deste momento, o futurismo influenciou diversas áreas, incluindo as artes e a arquitetura, criando obras que buscavam 

representar a ideia do passar do tempo. 
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Comida do futuro: gastronomia molecular 

 

Na década de 80 surgiu um movimento de 

aproximação entre a ciência e a gastronomia 

através da gastronomia molecular, por 

cientistas como Kurti, McGee e This. São 

processos químicos e físicos, em 

preparações de pequena escala, com o 

sentido de de considerar todos os passos do 

processo da alimentação: do ingrediente cru 

até o modo de consumo. 

 

Técnicas como a utilização de vácuo e 

banhos termostatizados ou a liofilização de 

alimentos são comuns nesse universo. 

Substituição de molhos pesados por espumas 

e ingredientes mais leves também. Existe 

uma grande preocupação coma  qualidade e 

sustentabilidade dos ingredientes, a 

técnologia é utilizada a serviço da emoção. 
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WikiPearls são pequenas esferas de alimentos, líquidos e sólidos, 

revestidas por uma membrana comestível. Feitas de estratos de algas 

gelatinizados com íons de cálcio e magnésio, foram criadas pelo 

professor de Harvard, David Edwards. 

Ooho é uma membrana comestível e biodegradável, utilizada para 

armazenar líquidos. Foi desenvolvida por estudantes de Londres 

como uma alternativa as garrafas PET. 
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O Nakagin Capsule Tower, construido em 1972 em Tokio, foi o primeiro prédio com apartamentos em cápsulas do mundo.  
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Instalação “In Orbit” de Tomás Saraceno, apresentada no museu 

Kunstammlung em Dusseldorf, Alemanha. Os visitantes podiam 

caminhar nas redes suspensas a mais de vinte metro de altura e ter a 

sensação de que estavam flutuando. 
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A empresa japonesa Nissan está desenvolvendo o primeiro carro autolimpante do mundo. A pintura da carroceria feita com tinta 

nano tecnológica, repele água e óleo.  
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Smart FourJoy apresentado pela Daimler durante o 

Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt. Com um 

visual futurista, não possui portas ou janelas. O veículo 

de quatro lugares, conta com dois skates elétricos tipo 

longboard, fixados no teto, para que os usuários  

percorram trajetos curtos na cidade. 



MINIMALISMO MINIMALISMO MINIMALISMO 

Space Project 

O Space Project é uma compilação de músicas 

que usam gravações das sondas espaciais 

Voyager 1 e 2 em suas composições. Os sons 

registrados são produtos de diversos corpos 

celestiais e cada faixa do álbum representa um 

deles. 
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Luna é um case feito em concreto, pela Posh Craft, juntamente com a equipe de designers da Realize. Sua estética imita a superfície lunar. 
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The Missions é o tênis feito pela General Electric (empresa responsável pelas botas lunares usadas por Neil Armstrong e Buzz 

Aldrin durante a missão Apollo 11) em conjunto com a Jack Threads e desenhado pela Android Homme. Criado em 

homenagem aos 45 anos da chegada do homem a lua, o tênis foi produzido com materiais tecnológicos como fibra de carbono, 

borracha termoplástica e revestimento hidrofóbico. 
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O smartwatch da Google é o primeiro a ser 

lançado com a forma original de um relógio. O 

aparelho traz o Android Wear, sistema operacional 

desenvolvido pela empresa especificamente para o 

smartwatch.  
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NOVA é um calçado criado por Zaha Hadid em 

colaboração com a United Nude. Moldado a mão, 

o sapato passa por um processo de injeção e 

técnicas como a fundição a vácuo. 



MINIMALISMO MINIMALISMO MINIMALISMO 

Criado pela designer  Gabriela Ligenza, o chapéu feito em impressora 3D é de inspiração minimalista. O intitulado “chapéu do 

futuro” foi desenvolvido em parceria com cientistas matemáticos e designers digitais.  
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A empresa Tjep é a responsável pela série “Bronze Age”, com esculturas 

feitas totalmente de bronze. A intenção da série é ir contra a digitalização 

da vida do ser humano, na qual tudo pode ser densenvolvido em 

impressoras 3D.  
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Com o avanço tecnológico, pode-se observar o 

surgimento de ferramentas cada vez mais práticas e 

interativas. 

 

Funções que antes eram realizadas sem nenhum 

auxílio tecnológico, se tornam banais e possíveis de 

serem manipuladas através destes gadgets. Roupas 

e acessórios incorporam características tecnológicas 

com o objetivo de tornar tais objetos mais acessíveis 

ao usuário. 

Aparelho EEG da marca Emotiv 
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Coin é um sistema que busca unificar todos os tipos de cartões, 

desde aqueles de crédito e débito até vale-presentes. Ele 

sincroniza os seus cartões com um aplicativo no celular, 

utilizando-se de senhas que protegem o usuário em caso de 

furto. 
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A empresa de tecnologia Motorola realizou uma parceria com a companhia VivaLnk para desenvolver uma tatuagem temporária que 

desbloqueia qualquer smartphone sem pedir a senha, basta direcionar o telefone para a tatuagem que ele realiza o desbloqueio 

automaticamente. 

 

Este tipo de tatuagem tecnológica  também está sendo desenvolvida para meios medicinais (no caso, a tatuagem mediria a pressão 

arterial, nível de insulina, etc), substituindo aparelhos eletrônicos que exijem ser carregados pelo usuário e visando a praticidade.  



MINIMALISMO MINIMALISMO MINIMALISMO 

Projeto do site Kickstarter, ‘Ring’ é um anel tecnológico que controla qualquer aparelho smart ao seu redor por um sistema reconhecedor de 

gestos. Ele controla aparelhos domésticos, aplicativos do smartphone, manda mensagens e disponibiliza o pagamento de contas, tudo 

através sinalizações feitas no ar. 
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As impressoras 3D são capazes de imprimir em diversos materiais, criando desde próteses com funções medicinais até casas 

inteiras. A designer Noa Raviv  se aproveitou da tecnologia destas impressoras para criar a coleção intitulada “Hard Copy”. 

Inspiradas em formas geométricas, as estruturas impressas são combinadas com bases feitas em tecidos leves. 
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Vestido criado pelo estilista Michael Schmidt especialmente para a 

dançarina burlesque Dita Von Teese é o primeiro a ser impresso em 3D 

que possui a maleabilidade de um tecido normal. O material usado foi o 

nylon e a modelagem foi realizada para que a peça encaixasse 

milimetricamente no corpo da dançarina. 
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A estilista Iris van Herpen costuma utilizar da impressão 3D para a realização de alguns dos looks de suas coleções. 
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Gareth Pugh é um estilista britânico que começou a trabalhar como figurinista aos 14 anos de idade. Formado pelo Central 

Saint Martin em Londres com uma icônica coleção de balões, Gareth é sucesso de crítica e suas roupas peculiares com toques 

futurísticos já vestiram famosas como Lady Gaga, Kylie Minogue e Beyoncé. Também recebeu um prêmio como Melhor Novo 

Designer no British Fashion Council.  
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Klemens Torggler criou uma porta que permite o usuário de abri-la com somente um movimento. Feita de placas de metal, 

madeira ou vidro, não possui dobradiças, basta deslizá-la para a direção desejada para que a porta abra ou feche. 
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Bao Bao é uma série de bolsas criada pelo designer 

Issey Miyake, tendo em comum o material usado e o 

modo como ele é trabalhado. 

 

Seu lema é “formas criadas por acaso”. A partir disso, 

são produzidas facetas geométricas que se tornam a 

base  para a criação de todas as bolsas. 
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Embalagem de creme de barbear criada pelos designers Nikolo Kerimov, Juho Kruskopf & Arttu Kuisma. O projeto faz parte do 

concurso Stora Enso – Recreate Packaging Contest 2012, da Finlândia, do qual os alunos foram vencedores. 
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  “Se você quer criar algo belo, só tem de criar algo necessário. Nada mais.”  

Giorgio Armani 

 

 

 

 

 

Minimalismo e Visão estética 
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Visão estética  

 

A arte minimalista que se desenvolveu ao longo da década de 60 

nos Estados Unidos exerceu grande influência na estética. O estilo 

caracteriza-se pelo uso racional de elementos, linhas precisas, tons 

neutros e a redução de formas para somente ao essencial. Conforme 

acima explicado, outro aspecto importante deste tipo de arte é a 

valorização da simplicidade.  

 

Nessa estética, podem ser identificados princípios compositivos da 

Bauhaus como, por exemplo, a utilização de ângulos retos, a 

geometria básica, cores primárias e a descomplicar das formas. 

 

As primeiras manifestações históricas arquitetônicas do minimalismo 

se deram no início do século XX através de  Mies Van der Rohe, 

com a recorrência do uso de formas geométricas, a transparência 

ocasionada pela utilização de lâminas de vidro, os amplos espaços 

internos e a precisão técnica.  

  

Já no design, o movimento apareceu de modo mais proeminente 

apenas durante os anos 80, com a apropriação de elementos 

presentes nas artes como as formas objetivas, linhas retas, materiais 

industrializados e o uso das superfícies puras.  

Vedas - Nicholas Alan Cope & Dustin Edward Arnold 
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Fotografias abstratas retratadas pela dupla de fotógrafos holandeses Maurice Scheltens e  Liesbeth Abbenes 
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Beauty, de John McCracken (2006) | Beauty, de John McCracken (2010)  
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Instalação na Galerie im Taxispalais, de Esther Stocker. Innsbruck, Áustria (2006) 
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Instalação ‘East-West/West-East’ do escultor Richard Serra, 

no deserto do Qatar. 
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Sem título, de Kitty Kraus (2009). 
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Mesa Agravic do designer japonês Tokujin Yoshioka. Feita em mármore, 

sua sustentação se dá através de contrapesos feitos de lâminas de vidro. 

Apresentada no Salão do Móvel de Milão a mesa  fez parte da exposição 

‘Marble Across Time’, organizada pela  Turkish Stones. 

Prism Mirror Table criação de Tokujin Yoshioka para a Glas Italia  

apresentada no Salão do Móvel de Milão. Feita em vidro espelhado 

de alta transparência, possui um aspecto prismático em sua 

superfície. 
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Torneira Axor Starck V criação do designer francês Philippe Starck para a empresa Axor, apresentada no Salão do móvel de Milão.  
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'Murmur', 2014. 

Exposição do escultor Britânico 

Antony Gormley na Galeria White 

Cube em Hong Kong. 
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Foi aberto ao público o espaço em que funcionava o estúdio e também a 

casa de Donald Judd em Nova York, após um processo de restauração. 

Seu interior abriga obras de importantes artistas do movimento 

minimalista como Carl André, Dan Flavin, além do próprio Donald Judd. 

Exposição Donald Judd: Stacks, Mnuchin Gallery, em Nova York. Esta 

foi a primeira mostra dedicada as “Stacks”, o trabalho mais simbólico 

de Donald Judd. 
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Arte da capa de ‘New’, décimo sexto álbum 

de estúdio de Paul McCartney. 

Obra de Dan Flavin, Sem nome, 1974. 
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Capa do álbum “The Beatles”, mundialmente conhecido 

como “The White Album”. Lançado em 1968, é o sexto 

álbum de estúdio da banda britânica.  

Capa do álbum de estreia da cantora  neozelandesa 

Lorde. “Pure Heroine” foi lançado em 2013. 
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A.G. Fronzoni foi um designer gráfico e arquiteto italiano. Seu trabalho caracteriza-se pelo estilo geométrico sóbrio e formal. 
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P.A.C.O. Alto-falante Bluetooth da Digital Habit(s). Feito de concreto e madeira, possui controle por movimentos. 
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Mobiliário de concreto e MDF. Criação da designer britânica Sarah 

Lucas para a galeria Sadie Coles, em Londres, em colaboração 

com a London Art Workshop.  

Peças apresentadas no Salão do Móvel de Milão. 



Carl Andre,Trabum,1972. 

Carteira Great Rose, Tesler Mendelovitch. 
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Boom Boom, auto-falante wireless criado por Mathieu Lehanneu 
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A Tricycle House traz o conceito comum da cultura asiática de desenvolver casas cada vez menores. A diferença fica na 

mobilidade da estrutura: a casa fica em cima de rodas, lembrando muito um triciclo. A Tricycle House inclui banheiro, cozinha, 

quarto e sala de jantar. 
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Ecocooking é uma cozinha sustentável criada pelo designer Massimo Facchinetti. Toda a cozinha encontra-se em um único 

bloco, desde a pia e o fogão até a mesa, vindo também com um pequeno compartimento para guardar os utensílios. Os 

elementos elétricos da cozinha são alimentados pela energia produzida por painéis solares. 
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Harifi-Ha House, projetada pelo escritório iraniano Next Office, é uma casa composta de três módulos que giram 90 graus, 

podendo ser configurada segundo a vontade do morador.  
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Glass House, do arquiteto Philip Johnson é uma casa projetada para si próprio em 1949. Com paredes de vidro, ela não possui 

divisórias internas.   



Marcio Kogan é um arquiteto paulista, conhecido pelo uso de volumes geométricos e proporções longilíneas. Em 1980 criou o 

Studio MK27, escritório de arquitetura que trabalha com seus funcionários de forma colaborativa, onde cada um dos arquitetos 

envolvidos recebem a coautoria do projeto. A empresa hoje conta com 23 arquitetos trabalhando em projetos que prezam a 

simplicidade e dão destaque aos detalhes e acabamentos. 

Casa Paraty, Studio MK27 Casa Osler, Studio MK27 
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A casa Farnsworth foi criada por Ludwig Mies van der Rohe, professor e último diretor da Escola de Arte e Arquitetura Bauhaus, 

em 1951 e é considerada um de seus trabalhos mais importantes. Feita basicamente de aço e vidro, o projeto conseguiu 

traduzir as características do artista, que levava como princípio “menos é mais” e “deus está nos detalhes”.  
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O Bayside Marina Hotel, localizado 

no Japão, é um hotel onde a 

estrutura dos quartos tem a forma de 

um container, empilhados de dois em 

dois. O hotel foi criado como solução 

para o pouco espaço disponibilizado, 

além de ser um modo de diminuir o 

preço do serviço.  



Spectral apartment, Paris, por BETILLON / DORVAL‐BORY. 
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O Projeto Ara consiste em uma placa 

base com módulos que podem ser 

encaixados e retirados de acordo com 

a necessidade do usuário. Os 

benefícios incluem bateria extra, 

teclado e tela adicionais. A criação 

nasceu na Motorola, mas permaneceu 

na Google após a venda da Motorola 

Mobility. 



Colar de aço zincado de Anne Achenbach. Anel de concreto e metal de Mareike Kanafani.  
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Peças com temática industrial expostas na “Schmuck”, em Munique, considerada a maior feira de joalheria contemporânea do mundo. 



Joias The Medley Institute.  

MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 3 MINIMALISMO 



Coleção Line de Eliana Alcântara. 
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Acessórios da marca de joias WXYZ. 
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Escultura em aço revestido, de Dion Horstmans 
Vodka Anestasia, garrafa e identidade visual criada por Karim Rashid  
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Com a crescente adesão às tatuagens, cresceu também o 

número de artes minimalistas nos últimos anos.  

 

As pessoas tem buscado desenhos menos poluídos e com o 

menor número de elementos possíveis, porém com maior 

significado. 
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A simetria trabalhada dentro das tatuagens do artista Chaim Machlev.  
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Explorando uma relação muito próxima com o Minimalismo a 

partir de uma vertente futurista, a androginia surgiu de mitos 

gregos que afirmavam que existiam três sexos: o feminino, o 

masculino e o andrógino; porém foi nos anos 90 que se consolidou 

como um movimento cultural. 

 

A androginia é a não definição do sexo, a ausência do “feminino” e 

“masculino”. É a fusão das características dos dois sexos em uma 

só pessoa, tornando difícil a identificação pelo gênero. Diferente 

do hermafrodita, que concentra órgãos genitais dos dois sexo em 

uma só pessoa, o andrógino é a ambiguidade da aparência e 

atitude. É, sobretudo, um fenômeno cultural. 

 

A palavra androginia é também usada para identificar algo que 

não é nem masculino nem feminino. Pode ser considerado um 

símbolo de perfeição, remetendo aos diversos deuses andróginos 

da Grégia antiga. Existe no andrógino a união de duas coisas em 

uma só, uma diversidade não condicionada ao gênero.  

Erika Linder para Calvin Klein 



Helmut Lang, Primavera 1997 
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Helmut Lang é uma marca criada em 1986 pelo estilista austríaco de mesmo nome, que conhecido por sua linha de criação 

minimalista. A marca ficou famosa na década de 80 por seus desenhos simples, porém refinados, ternos finos, um coleção 

denim preto ou branco e o uso de tecidos de alta tecnologia.   



Guinevere Van Seenus pelo fotógrafo Craig 

McDean. Campanha Jil Sander, 1996. 
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Conhecida como a “rainha do menos”, Jill Sander é uma estilista alemã. Seu estilo é reconhecido no mundo inteiro por ser puramente minimalista. 
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Na moda, o Minimalismo vem associado a uma resposta aos excessos. Suas 

principais características são a sofisticação, e o valor eterno, tão difícil de ser 

explorado em criações orientadas para a produção em larga escala, como é o caso 

da moda. Cristóbal Balenciaga foi um dos primeiros a explorar a estética em suas 

criações. Bem mais recentemente Helmult Lang se aventurou em apresentar looks de 

características clean.  

 

Vale lembrar também que o minimalismo foi muito explorado pelos designers 

japoneses ainda nos anos 1980 e pelos belgas, um pouco mais adiante. Além disso, 

os anos 90 foram marcados pelos ícones do minimalismo: Calvin Klein e Martin 

Margiela.  

 

A moda japonesa se caracteriza pela precisão da construção e corte da peça, 

inspirando-se em formas arquitetônicas. O minimalismo dos designers japoneses é 

exatamente o oposto da habitual extravagância ocidental. 

 

A cartela de cor reduzida, as referências masculinas, a prevalência de looks 

monocromáticos e a invenção das peças oversized dão corpo a uma estética purista, 

sem excessos. São exatamente estas características que o restante do mundo se 

apropriou para expandir o minimalismo. Roupas com corte arquitetônico e 

sobreposições de peças preto & branco são a base para o estilo criado pelo 

minimalismo. 

Rei Kawakubo para a marca Comme des Garçons. 



Trabalho do arquiteto Julian Hakes, o sapato Mojito envolve o pé do usuário em uma linha que se curva de acordo com a 

necessidade de sustentação, no calcanhar e na ponta do pé. 
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A designer de calçados australiana Carolin Holzhuber tem como essência de seus trabalhos a precisão das linhas arquitetônicas.  

A coleção  "Conjoined Illusion", por exemplo, é composta por duos de calçados com solados em fibras de carbono que simulam 

divertidos efeitos de Trompe l'oeil. 



O designer Dylan Caose se inspirou em sua experiência com doenças mentais para criar sua coleção de calçados. A escolha do 

branco e de detalhes em metal refletem a esterilidade do ambiente, fazendo referência às ferramentas utilizadas pelos médicos 

e à atmosfera austera de um hospital. 
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A Stop The Water While Using Me!, utiliza ingredientes orgânicos na composição de seus produtos. Suas embalagens 

apresentam mensagens de conscientização, para o uso raciaonal da água em situações rotineiras, reforçando o princípio 

ecológico da marca de cosméticos.   
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Embalagem de detergente para roupas L'eaundry, conceito e design desenvolvidos pela agência alemã KOREFE. 
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Logotipo e embalagens desenvolvidas pelo estúdio espanhol Nueve, para a hamburgueria Burger Station.  
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Embalagens da marca Pasta Mancini. Azeite de oliva Five. Identidade visual e embalagem 

desenvolvida pela companhia grega United Designers.  
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Thin black table criada pelo estúdio japonês Nendo e produzida pela marca 

Cappellini  

Sol LeWitt , Estrutura modular de parede, 1966.  



Materializações 
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Trabalho desenvolvido pela acadêmica do curso de Design Cristiane Sommer. 



Vestido desenvolvido pela acadêmica do curso de Moda  

Natália Forte Colombo.  
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Bolsa desenvolvida pela acadêmica do curso de Moda 

Natália Forte Colombo.  
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Anel e pingente desenvolvidos pela 

acadêmica do curso de Moda Larissa 

Adams Braga, tendo como inspiração as 

formas limpas e geométricas. 
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Estampa desenvolvida pela acadêmica do curso de Moda Nathalia Domineli. 
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Trabalho de Conclusão do Curso de Moda desenvolvida pelo graduado Ramon Rodolfo. 
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Editorial do Trabalho de Conclusão do Curso de Moda desenvolvida pelo graduado Ramon Rodolfo. 
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Trabalho das acadêmicas da Feevale Luísa Giusti e 

Débora Flesch, desenvolvido no 3º Encontro de Moda 

Latino de Moda – Universidad de Palermo – Buenos Aires 

The 

Secret 

Garden 
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Trabalho da acadêmica da Feevale Thays Barbosa. 
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Logomarca desenvolvida pela acadêmica Luísa Giusti para uma marca de moda.  
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Trabalho de Conclusão do Curso de Moda desenvolvida 

pelo graduado Vinicius Guardalupe. 
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Dicas de Minimalismo 
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