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CENA 1 

 Abertura do vídeo 

CENA 2 

 Apresentando a arquiteta Kazuyo Sejima 

CENA 3 

Apresentando o arquiteto Ryue Nishizawa 

CENA4 

 Início da análise das obras aclamadas pelo júri  

CENAS 5 E 6 



Perspectiva do projeto da Escola Politécnica Federal, 
abrangendo o conceito das  ‘’montanhas  na  paisagem’’ 

 

CENA 7 

 Apresentação do New Art Museum de New York 

CENAS 8 E 9 

 Apresentação da fachada do projeto Escola de 
Gerenciamento e Design Zollverein  para entendimento da dinâmica de formas, luzes, 
sombras, reflexo e transição de paisagens no projeto. 

 

CENA 10 



 Maquete produzida pelo Sanaa 

CENA 11 

 Início da biografia e referências de Kazuyo Sejima 

CENA 12 

 Início da biografia e referências de Ryue Nishizawa 

CENA 13 

 Apresentação de Ryue e Kazuyo como uma dupla 

CENA 14 

Expllicação animada sobre a volumetria no New Art Museum of NY 

CENA 15 



Apresentação da volumetria concluída 

CENA 16 

 Demonstração da estrutura do museu 

 CENA 17 

 O museu finalizado com seu volume, estrutura e 
revestrimentos 

CENA 18 

 Zoom da localização geográfica do museu 

 

 

CENAS 19 E 20 



 Fotos do projeto já implantado  e a variação de sua 
aparência de acordo com a iluminação natural e clima. 

 

 

CENAS 21 e 22 

 Início da explicação da proposta do escritório ao 
projetar o museu e suas principais características  

 

 

 

 

 

CENA 23 



Processo de construção do museu. 

CENA 24 

 Aparência do Edifício com o tempo nublado 

CENA 25 

 Aparência do Edifício com o tempo ensolarado 

CENA 26 

 Marca da cidade no museu 

CENA 27 

 

Apresentação do projeto do Museu de Arte contemporânea do Século XXI  



CENA 28 

 Início do percurso interno no museu mostrando sua 
localização na paisagem 

CENA 28 

 Primeiro ambiente interno do museu que mostra a 
importação e comunicação do ambiente externo para o interno por meio da transparência 

CENAS 29, 30 e 31 

 Ambiente que mostra a dinamização dos espaços de 
exposição e a circulação entre eles 

 

 



CENAS 32 E 33 

 Demonstração de contraste entre luz artificial e 
natural, materiais puros e móveis coloridos 

 

CENA 34 

Novamente, a comunicação e relação entre os 
elementos pré-existentes e o projeto  

 

 

 

 

 

 

CENA 35 E 36 



 Relação da arquitetura vítrea com o gelo e branco da 
neve, gerando  uma arquitetura permeável e fluida 

 

CENA 37 

 Apresentação do projeto da Escola Politécnica Federal 
da Suiça  

CENAS 38 E 39 

Perspectivas que mostram com a arquitetura, além de 
permeável e invisível também é flutuante. 

 

 

 



CENA 40 

 Novamente o Jogo de contrastes entre os tipos de 
iluminação e a relação do bosque externo com o conjunto de pilares internos 

CENAS 41, 42 E 43 

 Perspectivas internas da fluidez da circulação, pontos 
de luz, simplicidade e comprometimento com o mobiliário 

 

 

 

 

 

CENAS 44, 45, 46 E 47 



  Como a fluidez do projeto se espalha até o exterior, 
criando diversos planos curvos que se misturam com suas sombras e reflexos, fazendo uso da 
própria cor branca da neve sobre o revestimento para refletir a luz e se camuflar na paisagem. 

 

 

 

CENA 48 e 49 

 Balanceamento entre o projeto como volume e o projeto 
como  sequência  de  ambientes  internos,  numa  espécie  de  ‘’intertextualidade  projetual’’ 

 



CENA 50 

 Retorno à perspectiva que iniciou o vídeo, concluindo-o 
como uma síntese das características fundamentais dos projetos que fizeram com que o 
SANAA recebesse o Pritzker de 2010 

CENAS 51 A55 

 Início, meio e fim dos créditos do Vídeo 
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