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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como tema o estudo dos arquitetos vencedores do prêmio 

Pritzker, o profissional a ser estudado pelo nosso grupo é o Inglês Glenn Murcutt, que 

ganhou o prêmio no ano de 2002. 

O trabalho foi iniciado com uma retrospectiva das suas obras, com o intuito de 

apresentar o estilo arquitetônico de Murcutt, seguido por uma breve biografia, e uma 

apresentação mais detalhada de algumas de suas principais obras. Apontando o sistema 

construtivo, a importância com as adjacências, com o clima, e etc. 

Também possuirá uma entrevista do próprio arquiteto, que fala sobre a 

sustentabilidade, e a terceira competição de sustentabilidade na arquitetura chamada 

“Living Steel”, em Sidney. Onde é um jurado desde a primeira edição. 

O trabalho final tem como formato de um vídeo, composto por imagens, textos, 

músicas, e deve ter entorno de 6 a 8 minutos, que além de demonstrar as obras do 

arquiteto, tem como objetivo explicar os motivos que o levaram a se destacar entre seus 

colegas e ganhar o prêmio mais importante do meio arquitetônico.  

  



CENAS 

CENA 01 

Retrospectiva das obras para apresentar o estilo arquitetônico de Murcutt. As 

fotos terão mudança de velocidade, ficando mais rápidas conforme o tempo passa. 

 

Obras:  

Fredericks House, New South Wales, Australia, 1982 

 

     

 

 Magney House, New South Wales, Australia, 1984 

 

 

 

 



 Done House, New South Wales, Australia, 1991 

                        

 

Marika-Alderton House, Northern Territory, Australia, 1994 

 

 Simpson-Lee House, New South Wales, Australia, 1994 

 

 

 



 Arthur & Yvonne Boyd Education Centre, New South Wales, Australia, 1999 

          

      

  Bowral House, New South Wales, Australia, 2001 

 

Duração: 15 s 

Cena 02 

Tela preta com a seguinte frase do arquiteto “Life is not about maximizing 

everything, it´s about giving something back – Like light, space, form, serenity joy”. 

Duração: 10 s  



Cena 03 

                                               

Nasceu em Londres em 25 de julho de 1936, de família australiana, aprecia uma 

arquitetura simples e primitiva.  Formou-se em 1961, em arquitetura, pela Universidade 

de New South Wales, e estabeleceu seu escritório próprio em Sydney, na Austrália. 

Sua arquitetura tem grande influência de Mies van der Rohe e de Henry David 

Thoreau. Em suas obras a sustentabilidade é muito importante. 

Duração:25 s 

CENA 04  

Características gerais: sua arquitetura se mantém através do tempo (atemporal), 

Seus edifícios, que são, principalmente, residenciais, são uma mistura harmoniosa de 

sensibilidade modernista, artesanato local, as estruturas indígenas, e respeito pela 

natureza.  

                

Simpson-Lee House, NSW-Austrália, 1994                                 Casa em Mount Wilson, Blue Mountains,                                

NSW, Australia 2005-2008 

   



             

Fredericks House, New South Wales, Australia, 
1982  

      Magney House, New South Wales, Australia, 
1984  
 

 

             

Arthur & Yvonne Boyd Education Centre, New 
South Wales, Australia, 1999  
 

Fredericks House, New South Wales, Australia, 
1982  
 

 

Duração: 22s 

Cena 05 

Entrevista de Glenn Murcutt falando sobre sustentabilidade 

(Link: http://www.youtube.com/watch? v=kLhP_N7HLgY) 

Tradução: 

“Sustentabilidade é uma área difícil, pois o que é sustentável não é consumir 

menos do que o que está sendo replantado ou reproduzido. E quando falamos da 



arquitetura não existe muitas opções sustentáveis quando falamos de materiais, mas 

existe uma estratégia de planejamento, orientação é sustentabilidade, desempenho 

térmico é um pouco sustentável, o esforço humano, até certo ponto, pode ser 

considerado como parcialmente sustentável, no entanto, muitas pessoas juntas não são 

sustentáveis. 

Nesse programa, há uma série de concorrentes que já endereçou esse assunto, de 

uma maneira que eu vejo de uma forma mais apropriada visando a termodinâmica. E eu 

acredito que agora existe uma confiança em soluções tecnológicas, e eu acredito que 

soluções tecnológicas, são uma questão e um problema, pois elas não são sustentáveis, a 

maioria possui uma vida curta, ou uma vida de dez anos, e então elas têm que ser 

reproduzidas e, portanto, são problemas que na minha visão as torna não sustentável. 

Enquanto soluções como o entendimento da capacidade de resposta da terra, paredes 

térmicas, utilização de condições do solo, que são simples e não necessitam a troca a 

cada 10 ou 15 anos. 

Temos que viver mais economicamente, usando menos recursos para atingir o 

que é chamado de sustentabilidade na arquitetura, nós temos alguns modelos aqui que 

eu acredito que vão resultar em um impacto se eles fossem construídos, pois eles 

possuem uma abordagem, que eu acredito que possuem características que devem ser o 

que deveríamos estar fazendo, e o fato de que o aço introduziu isso, mas não olhado 

como um material essencial para a sustentabilidade e sim como um elemento dentro da 

ideia de sustentabilidade é extremamente importante, para quartos com boas dimensões, 

ser capaz de ter paredes que são feitas de aço que está suportando a terra, paredes 

moldadas, esse tipo de coisa é muito importante, particularmente quando eles são 

construídos em áreas fora da alta poluição, ou em áreas que os proteja suficiente para 

dar-lhes uma boa vida, isso é muito importante. Mas a ideia de usar materiais que 

eventualmente vão retornar a terra, como paredes de barro, ou elementos similares, são 

muito sustentáveis, eu gosto muito disso.” 

Duração: 3min51s 

 

 



CENA 06 

Tela preta com a frase: 

Ganhador do Pritzker em 2002. Frase de Bill Lacy, secretário do juri, a respeito 

de Glenn: “He is an architecture of place, architecture that responds to the landscape 

and the climate. His houses are fine tuned to the land and the weather. He uses a variety 

of materials, from metal to wood to glass, stone, brick and concrete—always selected 

with a consciousness of the amount of energy it took to produce the materials in the first 

place.” 

Duração:30s 

Principais obras:  

CENA 07 

Fredericks House NSW- Austrália 1982 – Composta por dois volumes alargados 

que aproveitam ao máximo a energia solar, e ao mesmo tempo há um isolamento do 

clima frio por muros triplos. 

 

Duração:15s 



Cena 08 

Marika Alderton House, NorthernTerritory- Australia, 1994 – esta casa se 

levanta sobre postes e possui impermeabilidade em sua fachada adequando-se ao clima 

tropical.  

             

Duração:15s  

Cena 09 

Simpson-Lee House, NSW-Austrália, 1994 – Neste projeto utilizaram técnicas 

construtivas que simulam a infiltração de luz solar através da vegetação por meio de 

cortinas retráteis. Como todo projeto dele, está totalmente adaptada ao contexto e 

paisagem. 

                   

 

Duração:15s 



Cena 10 

Falar da obra escolhida: Magney House 

 Telhado da casa – Formato em V, com coletor de água da chuva que é filtrado 

para beber e utilizada para o aquecedor. Feito de telhasmetálicas e as paredes de 

tijolos possibilitando a conservação do calor, gerando uma economia de energia. 

 Temperatura interna controlada – as janelas com brises são usadas para controlar 

a iluminação e a temperatura 

 Vista para o oceano 

 Uso simples de materiais 

 Relação com o vento – locada em direção ao vento, para a melhor ventilação. 

                   

                                 

          



                                                

                               

            

Duração:50s 

CENA 12 

 Finalizar com a mesma frase do início: “light, space, form, serenity, joy”. 

Duração:10s 

  



 

CONCLUSÃO 
 

Após a extensa pesquisa sobre o arquiteto Glenn Murcutt o grupo concluiu que é 

visível sua contribuição para o campo da arquitetura e da sustentabilidade, sua visão do 

que é uma arquitetura sustentável se difere da visão da maioria dos arquitetos, já que ele 

defende que não é a tecnologia que leva à sustentabilidade e sim o trabalho em conjunto 

com as condições geográficas apresentadas pelo lugar (clima, topografia, ventos, 

orientação, etc.), além disso, seus materiais são selecionados levando em conta a energia 

gasta para a produção dos materiais, a manutenção necessária e o tempo de durabilidade 

de cada componente da casa. 

Sua notoriedade não vem da monumentalidade de suas obras, nem mesmo da 

utilização de materiais revolucionários, muito pelo contrário, Murcutt faz uso de 

materiais ordinários, como o aço, e isso só reforça seu discurso, de que sua arquitetura é 

simples, mas pensada de forma a não impactar no ambiente, inovando. 

É importante citar que a arquitetura separada do ambiente em que ela está 

implantada perde o sentido, pois suas obras são completas apenas quando à sua junção 

com a natureza e as adjacências, e é esse fator que o torna um modelo para os demais 

arquitetos. 

E é esse conjunto de fatores e de obras que o tornou vencedor do Prêmio Pritzker 

em 2002, Glenn Murcutt é um arquiteto de lugar, de simplicidade. Que utiliza a luz, o 

espaço, a forma, a serenidade e o prazer. 
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