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A. Formule uma sentença curta com o conceito fundamental do vídeo 

O auge: Gottfried Bohm e Rem Koolhas 

B. Crie um esquema geral (mapa do vídeo) 

30 segundos: introdução – nomes dos arquitetos e as datas dos premios (Gottfried Bohm – 

1986 e Rem Koolhas – 2000), apresentação dos alunos e cenário de situação para a 

apresentação das informações. 

3 minutos e 30 segundos: Gottfried Bohm – seu contexto histórico, arquitetura 

predominante e linha que segue para efetuar suas obras, seus conceitos que o levaram ao 

prêmio, imagens de obras e suas análises quanto a nome, localização, ano e conceitos 

utilizados. 

3 minutos e 30 segundos: Rem Koolhas - seu contexto histórico, arquitetura predominante 

e linha que segue para efetuar suas obras, seus conceitos que o levaram ao prêmio, 

imagens de obras e suas análises quanto a nome, localização, ano e conceitos utilizados. 

30 segundos: Conclusão – fechamento, nomes dos alunos. 

C. Preencha o esquema (dar detalhes) 

30 segundos: introdução – nomes dos arquitetos e as datas dos premios (Gottfried Bohm 

– 1986 e Rem Koolhas – 2000), apresentação dos alunos e cenário de situação para a 

apresentação das informações. 

A introdução será iniciada com uma imagem preta, e depois uma filmagem em preto e 

branco dos integrantes do grupo conversando em um auditório, simulando um ensaio do 

TED. O vídeo será como se cada aluno fosse apresentar um TED e estão todos juntos 

ensaiando, um ajudando ao outro. Com uma musica no fundo, alguns estão em pé e 



outros sentados. Em um telão do auditório, aparecem imagens dos arquitetos que 

trataremos, Gottfried Bohm e Rem Koolhas, e os anos que cada um ganhou o Premio 

Pritzker (respectivamente, 1986 e 2000). 

3 minutos e 30 segundos: Gottfried Bohm – seu contexto histórico, arquitetura 

predominante e linha que segue para efetuar suas obras, seus conceitos que o levaram ao 

prêmio, imagens de obras e suas análises quanto a nome, localização, ano e conceitos 

utilizados. 

Um integrante do grupo, com a ajuda de outros, informará contexto histórico de 1986 para 

entendermos qual era o pensamento da época, as linhas arquitetônicas a se seguir. Falaremos 

sobre a biografia do arquiteto Gottfried Bohm, que nasceu em uma família de arquitetos em 

Offenbach – Alemanha. Seu pai era um dos arquitetos mais respeitados da Europa projetou 

igrejas católicas romanas e edifícios eclesiásticos. Sua carreira acadêmica começou em 1942, 

na Technische Hochschule, em Munique, formou-se em 1946, e por mais um ano, ele 

continuou sua educação, estudando escultura na academia  de Belas Artes de Munique. 

Trabalhou no escritório do seu pai como um arquiteto assistente de 1947 a 1950. Sentindo a 

necessidade de outros pontos de vista em 1951 viajou para Nova York, onde trabalhou no 

escritório de arquitetura de Caetano Baumann por seis meses, ficou vários meses nos Estados 

Unidos, onde teve a oportunidade de conhecer Mies Van Der Rohe e Walter Gropius. 

Após a sua viagem ele volta a trabalhar com o pai em 1952. Influência de seu pai, as idéias e 

teorias da Bauhaus, eram visíveis em seus primeiros projetos. 

Quando o seu pai morreu, em 1955, Bohm assumiu a empresa da família. A partir daí ele tem 

realizado muitos edifícios, incluindo igrejas, museus, teatros, centros culturais e cívicas, 

prefeituras, edifícios de escritórios, habitação pública edifícios de apartamentos, muitos 

desses com uso misto. 

A sua obra varia do simples ao complexo, utilizando diversos tipos de materiais, com 

resultados que às vezes aparece humilde, ás vezes monumental. Sempre procura um 

pensamento em termos de criação de “conexões” em seus projetos, por exemplo, a integração 

do velho com o novo. Ganhou o premio Pritzker de Arquitetura em 1986. Enquanto citamos a 

história do arquiteto, fotos irão aparecer no telão do auditório. Listaremos os conceitos mais 

utilizados por ele. Bohm trabalha com formas tradicionais na arquitetura. Suas obras sugerem 

o passado, e ela deve estar preparada para ser comparada as tecnologias de uma arquitetura 

contemporânea. 

Suas obras são consideradas obras de arte, feitas com declarações, que veem de uma crença. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=Yt41UffGGomm8QSqioCoCA&hl=pt&prev=/search%3Fq%3Dgottfried%2Bbohm%26hl%3Dpt%26safe%3Dactive%26sa%3DX%26stick%3DH4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HixKnfq6-gXlFWUHhv3eFIp7y-6oi1vvUPzdpF1bT2fACALX-ibUqAAAA%26biw%3D1600%26bih%3D687&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pritzker_Prize&usg=ALkJrhi5OGya0-Kxrjc2wvGPTcZ6qmpDAw


As obras são simplificadas, e a importância é que a dignidade de exterior mostrem o conteúdo 

e função, onde os edifícios ao redor devem se encaixar na obra, ou seja, deve-se levar em 

consideração o entorno, a história que os edifícios carregam para não criar algo fora de 

contexto estabelecendo algo em comum com a obra projetada. 

Citaremos as obras que proporcionaram o recebimento da premiação, assim analisaremos os 

conceitos utilizados em cada uma, informaremos o nome, data e localização. 

Os trabalhos selecionados para o premio são:  

 

City Hall, Bensberger, Germany, 1969 

    

Dwelling house, Cologne Weiss, 1955 

    

Museum of the Diocese, Paderborn, Germany, 1975 



 

Neviges Pilgrimage Church, Velbert, Germany, 1968 

3 minutos e 30 segundos: Rem Koolhas - seu contexto histórico, arquitetura predominante e 

linha que segue para efetuar suas obras, seus conceitos que o levaram ao prêmio, imagens 

de obras e suas análises quanto a nome, localização, ano e conceitos utilizados. 

Informaremos contexto histórico de 2000 para entendermos qual era o pensamento da época, 

as linhas arquitetônicas a se seguir. Falaremos sobre a biografia do arquiteto Rem Koolhas, que 

nascido em Roterdão- Holanda, Rem Koolhaas é um arquiteto, teórico da arquitetura 

neerlandês. É professor de Arquitetura e Desenho Urbano na Universidade Harvard. 

Koolhaas estudou na Nederlandse Film en Televisie Academie (Academia Neerlandesa de 

Cinema e Televisão), em Amsterdam. Em 1968 começou a estudar arquitetura, na 

Architectural Association School of Architecture, em Londres. Em 1972 prosseguiu seus 

estudos na Cornell University em New York. 

 Começou sua carreira como escritor, ele era um jornalista da Mensagem Haase, em Haia, e 

mais tarde tentou escrever roteiros de cinema. 

Em 1975, Koolhaas fundou o Office for Metropolitan Arqchitecture (OMA), em Londres com 

Madelon Vriesendorm e Elia e Zoe Zenghelis. Com foco em design contemporâneo, a empresa 

ganhou diversos concursos de arquitetura. 

Entre os projetos de Koolhaas estão residências, edifícios culturais e Comercias, planejamento 

urbano entre outros. Em 2000, Rem Koolhaas foi laureado com o Prémio Pritzker de 

Arquitetura. 

 Enquanto citamos a história do arquiteto, fotos irão aparecer no telão do auditório. 

Listaremos os conceitos mais utilizados por ele. Koolhas é um arquiteto criativo, ousado e 

provocante, para desenhar, utiliza fluxo livre, organização democrática de espaços e funções 

com pensamento na circulação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Architectural_Association_School_of_Architecture&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cornell_University
http://pt.wikipedia.org/wiki/New_York
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Pritzker


Em seus trabalhos, Koolhas revigora o modernismo. Há uma frase em que cita que as 

arquiteturas não conseguem resolver os problemas das cidades contemporâneas, porém 

algumas de suas próprias obras conseguem. Além disso, possui pensamento contrário a Le 

Corbusier, pois acredita que a cidade carrega cultura e é um reconhecimento da utilização da 

tecnologia. Ainda ao contrário a Le Corbusier, Koolhas conhece o ciberespaço, não faz uma 

arquitetura convencional, de modelos universais, ele trabalha com a teoria do caos, sabendo 

que as reações e tipos de arquitetura têm funcionamentos diferentes a cada tempo que passa. 

Koolhas teve a coragem de questionar se a cidade genérica, algo de mesmice, é ruim. 

Argumenta que é uma cidade que não carrega história e é grande a todos, é superficial, se 

autodestrói e se renova a cada vez que fica velha. 

Koolhas é um exemplo de arquiteto que, com politica e economia, ajudou a moldar a cidade 

moderna. Seu perfil é de aceitação e não se importa com a contradição, pois o mundo 

funciona dessa forma. 

Citaremos as obras que proporcionaram o recebimento da premiação, assim analisaremos os 

conceitos utilizados em cada uma, informaremos o nome, data e localização, além de 

desenhos técnicos. 

As obras selecionadas para o premio são: 

 

Dutch House, Netherlands, 1993 



 

Educatorium, Utrecht, Netherlands, 1997 

    

Grand Palais, Lille, France, 1994 

    

Kunstal, Rotterdam, Netherlands, 1993 



 

Maison à Bordeaux, Bordeaux, France, 1998 

 

Netherlands Dance Theatre, The Hague, Netherlands, 1988 

 

Nexus Housing, Fukuoka, Japan, 1991 

 

Villa dall'Ava, Paris, France, 1991 



30 segundos: Conclusão – fechamento, nomes dos alunos. 

Contudo, estudando o contexto histórico de cada época dos arquitetos, pode-se analisar as 

obras e conceitos referentes ao premio. A importância desses arquitetos, citados no trabalho, 

é a partir de seus conceitos, pois com esses apresentados que receberam o premio pritzker. 

Com todas as obras apresentadas, Gottfried Bohm e Rem Koolhas ganharam destaque em seus 

anos de prêmio. 

Creditos, nomes dos alunos. 

D. Escreva o roteiro 

Em um auditório, todos os alunos falarão. Seguirão a ordem de introdução, contexto histórico, 

biografia dos arquitetos, obras e conceitos. Cada arquiteto será apresentado de cada vez. 


