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Tomie Ohtake

 Nasceu no dia 21 de novembro de 1913, em 
Kyoto, no Japão, onde iniciou e concluiu seus estu-
dos. Em 1936, chegou ao Brasil para visitar um de 
seus cinco irmãos. Impedida de voltar, devido ao iní-
cio da Guerra do Pacífico, acabou ficando no país. 
Casou-se, criou seus dois filhos, e com quase 40 
anos começou a pintar incentivada pelo artista japo-
nês Keiya Sugano. A carreira atingiu plena eferves-
cência a partir dos seus 50 anos, quando realizou 
mostras individuais e conquistou prêmios na maioria 
dos salões brasileiros

 A obra de Tomie destaca-se tanto na pin-
tura e na gravura, quanto na escultura. Em dezem-
bro de 2014, a cineasta Tizuka Yamasaki lançou o 
documentário Tomie, que retrata, com afetividade 
e delicadeza, o universo da artista, mesclando mo-
mentos íntimos com depoimentos críticos de Pau-
lo Herkenhoff, Agnaldo Farias e Miguel Chaia. Dos 
100 aos 101 anos, concebeu cerca de 30 pinturas.  

 Até a sua morte, em fevereiro de 2015, aos 
101 anos, seguiu trabalhando. Ruy Ohtake, filho 
mais velho de Tomie, é um dos maiores nomes da 
arquitetura e do design de móveis contemporâneo 
brasileiro. . Nascido em 27 de janeiro de 1938, suas 
obras são sempre despretensiosamente simples, 
mas, ao mesmo tempo, muito ousadas e inusitadas.

 Nas edificações que criou, pode-se ver uma 
expressividade muito leve, obtida através das cur-
vas – a maioria em concreto –, por mais complexas 
que sejam as formas. São essas e muitas outras ca-
racterísticas que fazem o trabalho de Ohtake ser re-
conhecido como vanguardista e servir de inspiração 
para muitos outros profissionais.

 Ruy pode ser considerado um arquiteto mo-
derno e brutalista. Suas obras sofrem na forma influ-
ência moderna, e nos materiais influência brutalista. 
Ele é um dos arquitetos, que utiliza lições tiradas 
das duas escolas de arquitetura do Brasil: Carioca e 
Paulista, pois seus prédios têm arte e muita técnica.

LUGARES A SEREM VISITADOS: 

Hotel Unique

Foyer Auditório Ibirapuera

Instituto Tomie Ohtake

89°C Coffee Station
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HOTEL UNIQUE

 O Hotel Unique é conhecido na cida-
de como o edifício com o formato de um gran-
de barco (“Arca de Noé”) ou de uma melan-
cia. Além da peculiaridade de seu formato, o 
Unique tem umas das vistas mais bonitas da cidade. 
 
 Do alto do bar Skye, pode-se ver todos os 
prédios da Avenida Paulista. O Unique, projetado 
pelo consagrado arquiteto Ruy Ohtake, é conside-
rado um dos mais importantes hotéis design de São 
Paulo. É um edifício que reúne elementos como: 
curvas e empenas de concreto, e inovações, como 
a caixilharia e o revestimento de cobre. Localizado 
em um corredor comercial, em meio à arborizada 
zona residencial, com gabarito máximo de 25 me-
tros, o Unique foi idealizado para ser um espaço di-
ferenciado, refletindo na arquitetura sua missão de 
atendimento único e personalizado.

 Ohtake criou um volume totalmente diferen-
te da ideia que se tem de um hotel de luxo. Sua for-
ma é realmente única, um arco invertido que parece 
estar suspenso no ar. Todo o projeto foi feito a partir 
desse formato, que lembra um barco e é revestido 
por placas de cobre com aberturas circulares.

 A face inferior possui acabamento em ma-
çaranduba e nas pontas, ele é sustentado por empe-
nas de concreto. No corpo principal do hotel, estão 
situados os apartamentos. E sob o arco simétrico há 
um outro volume, de vidro e concreto, assimétrico 
e irregular, onde o arquiteto colocou o lobby. Esse 
aparente paradoxo emprestou ao projeto um ar de 
leveza que o distancia do pragmatismo estrutural da 
escola paulista.

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jar-
dim Paulista

Como Chegar: metrô mais próximo - Linha 5 Lilás, 
Estação AACD – Servidor
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AUDITÓRIO IBIRAPUERA

 Inaugurado em 2004, com conta com arqui-
tetura de Oscar Niemeyer e , e painel feito por Tomie 
Ohtake, ocupando o teto e a parede fronteiriça, de 
20 metros por 20 metros, em perfis de aço galvani-
zado e placas de gesso acartonado.

 A obra tem o intuito de representar uma pin-
celada e passa a sensação de fluidez aos seus ob-
servadores.
 Com colaboração de Jorge Utsunomiya e 
Vera Fujisaki.

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana 
(dentro do Parque Ibirapuera)

Como Chegar: metrô mais próximo - Linha 5 Lilás, 
Estação AACD – Servidor
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89°C COFFEE STATION

 A cafeteria, localizada na praça da Liberda-
de, possui fácil acesso e localização. Traz no seu 
cardápio a tradição nipônica em de doces e chás, e 
trabalha a harmonização e união da cultura cafeei-
ra brasileira com suas raízes.

Horário Endereço: Praça da Liberdade, 169 - Li-
berdade, São Paulo - SP, 01503-010

Como Chegar: Metrô - Linha 1 Azul, Estação Me-
trô Japão-Liberdade
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INSTITUTO TOMIE OHTAKE

 Inaugurado em novembro de 2001, o Insti-
tuto Tomie Ohtake, destaca-se por ser um dos raros 
espaços da cidade especialmente projetado, arqui-
tetônica e conceitualmente, para realizar mostras 
nacionais e internacionais de artes plásticas, arqui-
tetura e design. O edifício foi projetado pelo filho de 
Tomie Ohtake, Ruy Ohtake. A instituição é presidida 
por Ricardo Ohtake, também filho de Tomie Ohtake, 
e seu curador-chefe é Paulo Miyada.

 O Instituto desenvolve exposições de 
grande expressão voltadas para o cenário artís-
tico dos últimos 60 anos ou movimentos anterio-
res a isso, que levem a entender o ramo em que 
Tomie atua como artista plástica, tais como Yayoi 
Kusama, Salvador Dalí, Joan Miró entre outras.  
 
 Além disso, o local também desenvolve 
outras atividades tais como debates, produção de 
conteúdo, workshops e pesquisas para a arte con-
temporânea.

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 201, Pinheiros, 
São Paulo – Entrada pela Rua Coropés,88

Dias e Horário: Terça a domingo, das 11h às 20h

Como Chegar: A 800m do metrô - Linha 2 Verde, 
Estação Faria Lima


