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8  
vereinigte werkStätten für 

kunSt im hAnDwerk  
(muniQue, 1897)

No ano de 1897, em Munique, na Alemanha, acon-
teceu uma exposição intitulada Glaspalast (Palácio de 
Vidro), na qual havia uma seção de artes decorativas que 
fez enorme sucesso. Entre os participantes dessa exposi-
ção estavam Bernhard Pankok (1872-1943), pintor, de-
signer e arquiteto alemão, Hermann Obrist (1862-1927), 
escultor e designer suíço, e Bruno Paul (1874-1968), 
ilustrador, designer de interiores e de mobiliário e arqui-
teto alemão. Juntos, eles organizaram e instituíram um 
grupo de artes aplicadas para produzir e vender seus ob-
jetos, inspirado nas guildas inglesas e no Arts and Crafts 
Movement. Esse grupo foi o Vereinigte Werkstätten für 
Kunst im Handwerk (Oficinas Unidas para a Arte da 
Manufatura). 

Essa foi a primeira de muitas empresas desse tipo 
a se estabelecer no país, com a finalidade de projetar 
e produzir objetos com alta qualidade. Peter Behrens 
(1868-1940), arquiteto e designer alemão, e Richard 
Riemerschmid (1868-1957), arquiteto, pintor, designer e 
urbanista alemão, associaram-se a essa oficina e desenvol-
veram projetos e produtos práticos para uso diário. 
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Em 1900, o grupo de artes aplicadas expôs seus traba-
lhos na Exposição Universal de Paris e em outras mostras 
dessa década. 
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