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Gordon Bunshaft 

 

Gordon Bunshaft (1909-1990) foi um arquiteto vanguardista e marcou a 

nova era do design de arranha-céus. Seu principal projeto é considerado um 

marco histórico para a cidade de Nova York. Concluído em 1952, o Lever 

House possui 24 andares e se caracteriza por ser uma torre de vidro sobre 

uma base horizontal, extremamente distinto dos edifícios do seu entorno na 

época em que foi construído. 

Gordon Bunshaft nasceu em 1909 em Buffalo, Nova York. Estudou 

arquitetura no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde se formou como 

bacharel em 1933 e como mestre em 1935. Bunshaft viajou pela Europa entre 

1935 e 1937. Após o seu regresso aos Estados Unidos, se uniu a Louis de 

Skidmore Skidmore, Owings & Merrill, onde trabalhou até 1942. Um de seus 

primeiros trabalhos foi elaborar projetos para alguns dos edifícios da feira 

mundial de Nova York de 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial o arquiteto 

se juntou ao “ Army Corps of Engineers” e após o seu regresso, em 1946, ele 

voltou a trabalhar no SOM, a qual se associou em 1949 e onde permaneceu 

até 1979. Seu último projeto antes de aposentar-se do SOM foi o National 

Commertial Bank em Jeddah, Arábia Saudita, concluída em 1983.  

 

Albright-Knox Art Gallery – Bufalo, 1962 

 

O mármore e as fachadas de vidro, adicionados ao sul do edifício original, são 

expressões do Estilo Internacional. Elegante e contida, a nova ala da galeria de 

arte, proposta por Bunshaft e adicionada em 1962, ecoa as principais linhas e 

proporções do prédio original e, ao mesmo tempo, estabelece um contraste 

com uma ornamentação austera do seu antecessor. O interior da nova ala, que 

duplica o espaço total disponível para exposições para cerca de 40.000 m², foi 

planejado de forma linear. As galerias nas laterais leste-oeste da estrutura 

continuam no mesmo plano, enquanto o chão cai para um nível mais baixo, 

proporcionando uma visão clara e ininterrupta. O jardim de esculturas interior, 



totalmente rodeado por paredes de vidro fornece um espaço íntimo para a 

visualização de escultura ao ar livre. 

 

 

Hirshhorn and Sculpture Garden – Washington, 1974 

 

           Localizado ao lado do National Mall, o museu faz parte da Smithsonian 

Institution. Antes de Gordon Bunshaft projetar o edifício, a equipe Smithsonian 

teria dito que, se ele não fornecesse um contraste marcante com tudo o mais 

na cidade, então o projeto seria impróprio para abrigar uma coleção de arte 

moderna. Durante a década de 60, o museu abrigava a coleção de arte de 

Joseph H. Hirshhorn. Atualmente, sua coleção é voltada para o período do pós-   

Segunda Guerra. O edifício é essencialmente um cilindro aberto elevado por 

quatro grandes "apoios", com uma grande fonte ocupando o pátio central. O 

museu possui 5.600 m2 de área de exposição no interior e cerca de quatro 

hectares em seu jardim, destinado a esculturas.  

 

 Beinecke Library- Connecticut, 1963 

 

A biblioteca se caracteriza por ser um corpo elevado do solo suportado 

apenas por quatro pilares dispostos nas extremidades do edifício. Outro 

componente da biblioteca é um anexo envidraçado, enterrado e voltado para 

uma praça central. 

A biblioteca possui forma horizontalizada e racional. Construída para a 

universidade de Yale, é dedicada a livros raros e manuscritos e possui uma 

fachada sem janelas. 

As paredes externas são compostas por uma modulação regular de finos 

painéis translúcidos de mármore, que permitem a iluminação natural, porem 

protegem contra a incidência direta da luz solar.  

À noite, os mesmos painéis transmitem a luz a partir do interior, dando 

ao exterior do edifício um brilho de cor âmbar.  

As dimensões exteriores do edifício seguem a proporção matemática  de 

01:02:03 (altura: largura: comprimento).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Beinecke_Rare_Book_and_Manuscript_Library
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut


National Commercial Bank – Arabia Saudita, 1983 

 

  O Projeto de Gordon Bunshaft para o national commertial Bank de 

Jeddah, na Arábia Saudita é considerado pelo próprio autor como seu edifício 

mais inovador.  

  Este edifício possui uma planta trianular, com um edifício mais baixo e 

circular ao seu lado. O edifício de base triangular possui um elemento vazado 

em seu centro. Trazendo leveza ao projeto, além de se relacionar com o 

entorno pela cor. 

 

Lever House – Nova York, 1952 

 

Localizado em Nova York, Lever House é um arranha-céu de vidro, que 

foi concluído em 1952. Este projeto se destaca por ser um marco transitório na 

Park Avenue, que anteriormente era ocupado apenas por edifícios em 

alvenaria. 

O Lever House é composto por dois volumes retangulares contrapostos, 

com uma base horizontal e um corpo vertical apoiado sobre pilotis. A 

edificação, pertencente do estilo internacional, possui o exterior revestido por 

uma fina cortina de aço inoxidável. 
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