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BIOGRAFIA  

 Nasceu em 27 de Janeiro de 1938 ; 

  É um arquiteto e designer de móveis , e responsável por mais de 300 obras no 
Brasil e no mundo a fora ;  

  Começou sua produção , em 1960 , mesmo ano em que se formou pela FAU/USP , 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo ; 

  Filho da artista visual Tomie Ohtake (1913-2015) ;  

  Ruy Ohtake destaca Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas como as principais 
referências ; 

  Em sua arquitetura , mescla a pesquisa tecnológica , atenta a nossa indústria de 
construção , com depurada e original plasticidade ; 
 



OBRAS 





HOTEL UNIQUE - SÃO PAULO  

  É uma de suas grandes obras e 
considerada por uma das mais 
importantes revistas de turismo do 
mundo como uma das ''Sete 
maravilhas do mundo arquitetônico'' 

 Inspirador, o Unique é um lugar onde 
arquitetura, arte, design, moda, 
gastronomia, música e um serviço 
dedicado encontram-se para encantar 
cada visitante. 



BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS - BRASÍLIA  

   O Complexo Brasília Shopping and 
Towers está localizado na extremidade 
mais central da Asa Norte, no encontro 
das avenidas W3 e N2 em Brasília.  

  É mais que um shopping, é um centro 
de negócios, compras, serviços e lazer.  



CENTRAL PARK - SÃO PAULO 

 Edifício comercial composto por sete 
pavimentos , seu diferencial está na 
sua aparência exuberante e imponente  

  Localizado na cidade de São Paulo , o 
edifício embeleza ainda mais a 
aparência .  



EDIFÍCIO BERRINE- SÃO PAULO 

   

  O Berrini 500 é um edifício corporativo , com 
lajes eficientes e ótima infraestrutura de 
apoio , desenvolvido para atender as 
necessidades de grandes empresas ;  

   O edifício possui fácil acesso a Avenida dos 
Bandeirantes e Marginal Pinheiros , 
facilitando o deslocamento ás principais 
regiões da cidade . 

  



REDONDINHO DE HELIÓPOLIS - SÃO PAULO 

 Um complexo residencial para 
habitação de interesse social, possui de 
29 edifícios . 

 Os “redondinhos” tem quatro andares, 
são adaptados para portadores de defi 
ciência, contam com espaço de 
convivência, lixeiras seletivas e 
playground.  



EMBAIXADA  DO BRASIL - TÓQUIO  

   Com uma fachada curva e 
verticalizada, a Embaixada que 
representa o Brasil no Japão, ganha 
características únicas.  

 O prédio tem cinco pavimentos, e está 
localizado em uma rua bem estreita, o 
que dá ao empreendimento uma 
característica ainda mais excitante, 
além das cores fortes que representa a 
cultura brasileira.  



INSTITUTO CULTURAL TOMIE OHTAKE - SÃO PAULO  

  Com arquitetura de formas marcantes que 
compõem espaços e volumes escultóricos, o 
Complexo Aché Cultural – composto por dois 
prédios de escritórios, centro de convenções, teatro 
e o Instituto Tomie Ohtake - já se tornou referência 
na paisagem da cidade de São Paulo. 

  A criação de um espaço urbano inédito, onde as 
pessoas podem conviver com cultura, trabalho e 
lazer naturalmente integrados, rendeu ao autor do 
projeto, Ruy Ohtake, mais um prêmio em seu 
currículo, o da 9ª Bienal de Arquitetura de Buenos 
Aires, em 2001.  



FRASES IMPORTANTES DELE 

 “O arquiteto ou o designer precisa ter 
coragem e não ter medo de estar na 
vanguarda . Porque toda vanguarda é 
polêmica.'' 

   '' Desafio é fazer uma obra inovadora e 
preservar a arquitetura brasileira . Se não 
marcar época nem causar surpresa e 
emoção , meu trabalho não faz sentido.'' 

   '' Sou um arquiteto que sempre procurou 
inovar e nessa inovação ser sempre 
contemporâneo .'' 





REFERÊNCIAS  

  
http://www.galeriadaarquitetura.com.
br 

 http://www.anualdesign.com.br 

 http://www.caubr.gov.br 

 https://www.google.com.br/search 
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