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 Divisão de quadrante por tempo  

 

-Quadro 1 (10-15seg) : 

Título : A Obra Protagonista 

Sub - título : Visão de mundo através da análise da obra 

Informações do curso, disciplina e proposta do trabalho 

-Quadro 2 (1min) : 

Breve Biografia do Autor Frank Gehry 

Apresentar a nacionalidade, data de nascimento, formação acadêmica, trabalhos realizados, 

curiosidades 

-Quadro 3 (1min) :  

Citar e localizar obras mais importantes de Frank Gehry, evidenciando os traços que levaram a 

premiação de suas obras. 

- Quadro 4 (1min): 

Breve Biografia do Autor Robert Venturi 

Apresentar a nacionalidade, data de nascimento, formação acadêmica, trabalhos realizado, 

curiosidades 

-Quadro 5 (1min) :  

Citar e localizar obras mais importantes de Robert Venturi, evidenciando os traços que levaram a 

premiação de suas obras. 

- Quadro 6 (1min) : 

Considerações Finais  

Ressaltar como duas visões diferentes de arquitetura, duas formações e origens diferentes 

conseguiram conquistar a mesma premiação e ter o mérito reconhecido internacionalmente. 

-Quadro 7(10-15seg) : 

Créditos 

Nomes dos integrantes 

Universidade/ Disciplina 

 

 

 



 Detalhamento dos quadrantes 

- Quadro 2 : 

1) Introdução : Frank Owen Gehry, nascido em Toronto, Ontario, Canada em 1929 de pais judeus, 

canadense e naturalizado americano. 

Mudou para Los Angeles em 1947. 

Casou com Anita Snyder de 1952 a 1966 e depois com Berta Isabel Aguilera desde 1975.  

Teve 4 filhos. 

 

Montagem : Estrutura de árvore genealógica, mostrando o desenho e a nacionalidade de cada 

personagem. 

 

2) Formação : Estudou Artes Plásticas, formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela University of 

Southern Califórnia e em Planejamento Urbano pela Harvard University, Frank Gehry iniciou sua 

carreira e produção em Los Angeles. Trabalhou em diversos escritórios de arquitetura e no ano de 

1962, com o escritório até então intitulado Frank O. Gehry and Associates. Gehry sempre teve uma 

relação próxima com a arte já na infância, onde sua avó sentava com ele e passavam tardes criando 

cidades e construções com simples blocos de madeira. Foram essas experiências marcantes que 

influenciaram sua escolha profissional. Antes de fazer arquitetura, Gehry fez um curso de cerâmica 

e já nessa experiência se divertia com as formas imprevisíveis que criava. Em relação a sua 

profissão, Gehry acredita que se uma pessoa tem uma ideia, porque não experimentar? 

 

Montagem :  Desenho exemplificando a Arte  Plástica, mais o símbolo de 9 (+) Logo das 

Universidades. A data e o nome do escritório. 

 

3) Mobiliário : Gehry desenhou uma série de peças de mobiliário chamadas "Easy Edges", utilizando 

madeira. Essas peças fizeram grande sucesso, mas foram tiradas de circulação três meses depois do 

lançamento, pois Gehry temia que seu reconhecimento como designer de móveis populares 

afetasse seu prestígio como arquiteto. 

Nos anos 1980 Gehry voltou a desenhar móveis. Entre 1990 e 1992 ele criou uma linha de cadeiras 

para a indústria Knoll, construídas com tiras de madeira sem suporte estrutural. 

Colaborou com artistas como Claes Oldenburg e Richard Serra, na concepção relógios, bules e uma 

linha de jóias para a Tiffany & Co. Com peças inspirada nos peixes, que, segundo Gehry, são vidas 

que habitam o planeta há muito mais tempo que nós humanos. 

 

Montagem : Imagens do mobiliário surgem e vão cobrindo a antiga tela  ate terminar o quadro, 

após aparece a imagem do artista Claes e logo da Tiffany , agora coberto pelas joias e finalizando 

com vários peixes. 

 

 

 



- Quadro 3: 

1) Produção : Nos anos 1970, Gehry projetou diversas residências, incluindo sua própria casa em 

Santa Mônica, na Califórnia (Gehry Residence). Desenvolveu também projetos de grande 

inventividade para edifícios públicos, tornando-se um dos fundadores do Desconstrutivismo, 

tendência na arquitetura que rompe com a tradição e resgata o papel da emoção. Impulsionado 

por uma visão particular de ver a arquitetura passou a ousar na composição entre diferentes 

materiais e formas. Passou do concreto maciço à utilização de madeira compensada e placas de aço 

para a criação de não apenas prédios, mas sim, verdadeiras esculturas funcionais. 

 

Montagem: Imagens da residência de Frank Gehry seguida pela imagem de suas obras 

desconstrutivistas com texto explicativo 

 

2) Software : Com o desenvolvimento de novos softwares computacional e a consequente aplicação 

dos mesmos na arquitetura, Frank Gehry passou a aliar a sensualidade das curvas às estruturas 

complexas, o que acabou por resultar em uma completa inovação projetual que, segundo o próprio 

Gehry, só pode tornar-se material graças à tecnologia, já que, a dificuldade para aliar placas 

metálicas à concepções estruturais poderia ser um obstáculo. O arquiteto, como artista do século 

XXI, produz suas obras na época da modelagem digital, da arquitetura feita através de softwares de 

desenho tridimensional e de sua associação ao ambiente BIM. Neste processo há de ter a  interação 

em tempo real de todas as ações feitas em qualquer dos elementos da edificação, assim como da 

conectividade da arquitetura com o sistema global da construção: infraestrutura, engenharia, 

sistemas, fabricação 

 

Montagem: Imagens de desenhos 3D e o símbolo BIM com legenda explicativa 

 

3) Trechos do Discurso de premiação 

“ O trabalho de Gehry é uma estética altamente refinada, sofisticada e aventureira, que enfatiza a 

arte da arquitetura” 

 

” O júri, ao fazer esta concessão, elogia o espírito inquieto, que fez seus edifícios uma expressão 

única da sociedade contemporânea e seus valores ambivalentes” 

 

“Embora o prêmio é para uma vida de realizações, o júri tem esperanças que o Sr. Gehry vai vê-lo 

como um incentivo para continuar a extraordinária "obra em progresso", bem como pela sua 

contribuição, até agora, a arquitetura do século XX." 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quadro 4 : 

1) Introdução Robert Charles Venturi: Nascido na Filadélfia, Estados Unidos em 1925.Lecionou na 

University of Pensilvânia em 1967 onde conheceu sua esposa Denise Scott Brown. Se 1989 sua 

firma passou a se chamar Venturi, Scott Brown ad Associates. 

Montagem: Estrutura da arvore genealógica, mostrando o desenho e a nacionalidade de cada 

personagem (Família a parceiros de trabalho). 

2)Formação: Formou-se em Princeton em 1947 e trabalhou com Louis Kahn na década de 50. 

Venturi foi um critico ferrenho da arquitetura moderna, publicado seu manifesto Complexidade e  

Contradição a Arquitetura em 1966, tido como uma das bases das transformações que ocorreriam 

na arquitetura as décadas de 70 e 80. 



Montagem: Croquis e bandeiras, mostrando obras fruto de suas primeiras parcerias. 

3)Considerações : Em julho de 2012 Robert após mais de 50 anos de pratica como um dos 

Arquitetos mais proeminentes do mundo se aposenta. E o escritório Venturi, Scott Brown and 

Associates que Venturi co-fundou com sua esposa, foi relançada como VSBA sob a nova liderança 

do diretor Daniel k. Mccoubrey. 

Montagem: Itens relevantes deixados pela arquitetura de Venturi, e seu  enraizamento no 

movimento pós-modernista. 

- Quadro 5: 

1)Principais obras: Dentre as principais obras de Venturi, as que mais se destacam são a:  Casa 

Venturi, feita a pedido de sua mãe na cidade de Chesnut Hill Filadelfia), ISI (Institute for Scientific 

Information) 1978, o instigador "The long island duckling" entre outros.  

Montagem: Breve montagens da maior parte dos seus projetos, contendo plantas, cortes entre 

outros materiais encontrados que facilitem a interpretação mais rápida dos trabalhos do arquiteto. 

2) Rompimento com o Modernismo - Através de seus projetos e textos, o Pritzker 1991 rompeu 

com o modernismo e fez com que seus colegas de profissão refletissem sobre a questão da 

complexidade e da contradição na arquitetura realizada no século XX. Ele se expandiu e redefiniu os 

limites da arte da arquitetura neste século, como, talvez, nenhum outro tenha feito através de suas 

teorias e obras construídas. Desde o início, seu fino, mas potente livro “Complexidade e 

Contradição na Arquitetura”, publicado em 1966, é reconhecido por ter desviado a corrente 

principal da arquitetura para longe do modernismo. 

 

Montagem: Imagens de obras da década de sessenta, assim como de arquitetos. Entre as imagens, 

a capa do livro do Venturi e depois suas obras. 

 

3) Produziu ilustrações de suas ideias em grande escala, através de seus edifícios pioneiros. Suas 

primeiras casas, incluindo uma para sua mãe em 1961, deram formas às suas crenças, o que 

causavam grande irritação para os que não comungavam de suas ideias. Ao longo dos anos  

seguintes, ele dedicou-se à dimensão teórica, assim como no desenvolvimento prático das artes, 

publicou em 1961 o livro “Complexidades e Contradição na arquitetura”, o que lhe rendeu 

reconhecimento de influenciar no desvio da corrente principal da arquitetura para longe do 

modernismo. Seu entendimento do contexto urbano na arquitetura visível nos escritos e nas obras 

construídas, resultou na mudança do curso da arquitetura neste século, permitindo à arquitetos e 

consumidores a liberdade de aceitar inconsistências em forma e padrão para apreciar o gosto 

popular. 

Montagem : Como arquiteto, projetista, estudioso, autor e professor, Robert Venturi tem se 

destacado como um arquiteto com visão e propósito.  
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