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GDL arquitetura

Estúdio de arquitetura localizado em São Paulo, 

fundado pelo arquiteto Gabriel de Lucca, formado 

pela Universidade Belas Artes, depois de colaborar 

em escritórios internacionalmente reconhecidos 

como Estúdio Carlos Fortes e Simone Mantovani.

O escritório atua de forma diversifi cada tanto 

em tipologia como em escala. Da arquitetura, 

interiores, renovações a objetos e exposições 

temporárias.

Nossos projetos são o resultado de uma equação 

que combina programa, localização, legislação, 

orçamento e prazo relacionado pela necessidade 

de cada cliente.

Independente da escala tudo é defi nido em torno 

de proporção, luz e materiais valorizados pela 

simplicidade, com especial atenção aos detalhes 

e ao acabamento.



gabriel de lucca

Arquiteto e Urbanista formado pela 

Universidade Belas Artes, atuou como 

colaborador entre 2013 a 2017 em escritórios 

internacionalmente reconhecidos como 

Estúdio Carlos Fortes e Simone Mantovani.

Hoje Sócio-fundador da GDL Arquitetura, 

escritório de Arquitetura e Interiores com 

reconhecimento em diversos países, tais 

como: Brasil, Estados Unidos, Espanha, 

Austrália, entre outros. 

É profi ssional Casa Cor 2018 e ganhador do 

prêmio de melhor projeto na categoria 

Cozinha & Banheiro, com seu WC Unissex 

Recinto do Bosque, projeto o qual também

 o levou à fi nal do Prêmio Deca, categoria 

Banheiro Mostra.

Recentemente recebeu o selo de Best of 2018

do portal Archlovers.com com sua obra 

Apartamento Portugal, na categoria Projeto 

Residencial. Concorreu também ao prêmio de 

melhor projeto do ano na categoria Hospitalar, 

com a Clínica AR, pelo portal Archdaily.
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Gabriel de Lucca // Arquitetura
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