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Introdução 

 

-O filme iniciará com uma pequena introdução sobre a arquitetura japonesa. Durante a 

narrativa aparecerão as fotos dos 2 arquitetos que serão apresentados. 

 Após a Segunda Guerra Mundial a arquitetura japonesa ganha destaque 

 internacional, destacando-se a princípio pela adesão aberta ao Estilo 

 Internacional e posteriormente ao rigor e expressionismo formais enriquecidos 

 a partir dos anos 50 pela capacidade de integrar à continuação do Movimento 

 Moderno japonês elementos formais da arquitetura tradicional e uma especial 

 sensibilidade construtiva, encontrando nos anos 60 uma linguagem pessoal e 

 precisa marcada pela síntese entre as novas tecnologias e a tradição da 

 arquitetura japonesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kenzo Tange : A ousadia oriental, síntese entre o moderno e a arquitetura tradicional 

japonesa. 

 

Biografia – 90 segundos 

Na primeira etapa do vídeo será apresentado o arquiteto Kenzo Tange, destacando 

sua trajetória profissional para entender as influências de sua vida em sua arquitetura, 

e o que o levou a conquista do prêmio Pritzker. Enquanto decorre a narrativa abaixo 

serão apresentadas imagens do arquiteto e de suas obras. 

Kenzo Tange nasceu em uma pequena cidade na ilha de Shikoku, no Japão, em 

1913 e faleceu em Tóquio, em 2005. Formou-se em 1938 na Universidade de 

Tóqui. Em 1946 tornou-se professor assistente na Universidade de Tóquio, e 

organizou o Laboratório Tange. Foi professor convidado em grandes universidades 

como Harvard, Yale, Princeton, entre outras. Sua pesquisa e interesse pelo 

planejamento urbano  estavam presentes em seu doutorado, concluído em 1959, 

uma interpretação da estrutura urbana em função dos movimentos de pessoas, 

dando atenção para a natureza da estrutura urbana, que permitiria o crescimento e 

a mudança. Recebeu o prêmio Pritzker de Arquitetura em 1987. 

Foi mestre do movimento de vanguarda conhecido como Metabolismo e participou 

encontros com membros do ‘Team X’. Metabolismo foi um movimento 

procurava solucionar problemas do sobrepovoamento e mobilidade no Japão em 

1960 e gerou trabalhos urbanísticos um tanto utópicos com megaestruturas 

funcionalistas que se baseavam nas idéias de crescimento constante e inovações 

tecnológicas, visando mais uma nova cultura arquitetônica do que os problemas 

sociais. Team X também de se desenvolveu entre a década de 50 e 60 e se refere 

a novas propostas urbanísticas e discussões sobre o futuro da arquitetura moderna. 

 

Conjunto da obra – 2 minutos 

Na segunda etapa do vídeo serão apresentadas a principais características presentes 

em suas obras e que lhe conferem admiração. Durante a narrativa uma imagem do 

arquiteto será acompanhada do texto. 

 

Considerado um dos mais importantes arquitetos e urbanista do século XX. Suas 

mais importantes obras fazem crítica ao funcionalismo a partir da exaltação das 

formas estruturais e pela vontade de recuperar certo naturalismo perdido. Suas 

construções são uma síntese da técnica moderna e possuem um sentido plástico e 

estrutural do espaço vinculado a construção tradicional japonesa.Quanto ao 

urbanismo, sua interpretação da estrutura urbana em função dos movimentos de 

pessoas e a atenção dada a natureza da estrutura urbana permitindo crescimento e 

mudança foram algumas de suas contribuições revolucionárias. 

Faz uso do concreto armado, vidro e metal e trabalha com o jogo de luz e sombra, 

o que traz um tom impactante a suas obras. 

Segundo Kenzo Tange "Arquitetura deve ter algo que agrada ao coração do 

homem, mas mesmo assim, formas básicas, espaços e aparências devem ser 



lógicos. Trabalho criativo é expresso em nosso tempo como uma união de 

tecnologia e humanidade. O papel da tradição é como de um catalisador, o que 

promove uma reação química, mas não é mais detectável no resultado final. 

Tradição pode, com certeza, participar de uma criação, mas não pode mais ser 

criativo em si.” 

 

Principais Obras – 3 minutos 

Na ultima etapa do vídeo serão apresentadas as suas obras principais, importantes 

para entender porque ele foi merecedor do prêmio. Nesta parte elas serão 

exemplificadas e completarão as informações citadas anteriormente, além de 

características individuais de cada obra, acompanhadas de suas respectivas fotos. 

 Memorial da Paz de Hiroshima, Hiroshima, Japão,1955 

 

O Memorial da Paz de Hiroshima está estreitamente unido a história do povo 

japonês, e foi construído para ser um marco da paz mundial após o primeiro 

lançamento de uma bomba atômica. Mostra um profundo conhecimento da 

cultura tradicional e, ao mesmo tempo, é sinal da busca de um estilo moderno 

no Japão. 

Tange fez do Museu o centro da composição do Parque, separando-o das 

alas laterais.O edifício apóia-se sobre pilotis como uma estrutura de concreto 

aparente e fechamento em vidro produzindo um efeito monumental. 

Os três edifícios estão situados em uma planície e formam uma espécie de 

quadro em relação à esplanada da Paz que se estende ao norte.Esse 

memorial que domina o conjunto, é um arco formado por parábolas 

hiperbólicas cujas formas modernas obedecem igualmente as formas de 

construções ancestrais. 

 

 Catedral de Santa Maria, Tóquio, Japão, 1963 

 

Para construção da Catedral de Santa Maria, em Tokyo, Kenzo Tange visitou 
diversas catedrais góticas medievais. Por esse motivo tenha dado a essa 
obra o formato de uma cruz, sobre a qual se erguem as paredes formadas por 
oito parabolas hiperbólicas que se abrem no alto em forma de uma cruz cujos 
braços possuem janelas estreitas. Esta nave é acompanhada de anexos 
retangulares constrastantes, elas se ligam à nave por trâmites e plataformas, 
há ainda um pórtico com as fontes batismais. 

 

A nave não tem ornatos, deixou-se o concreto aparente enquanto as 
superficies exteriores são revestidas de aço inoxidavel brilhante, o que dá 
aspecto particular a está catedral. 

 

O campanário está separado do conjunto e alcança 60 metros. 

 



 Pavilhões Olímpicos de Tokyo , Tóquio, Japão ,1964 

 

Os Pavilhões Olímpicos construidos especialmente para o Jogos Olímpicos 

de 1964 em Tóquio tiveram grande repercursão internacional e estão entre os 

belos edifícios do século XX. Eles se classificam na arte japonesa como uma 

criação que se insere na tradição nacional, além disso esse projeto exigiu um 

grande empenho para ser incorporado ao quadro urbano. 

Um dos ginásios conta com uma cobertura suspensa por dois suportes de 

concreto e outro menor com uma cobertura suspensa por um único 

suporte.As coberturas são feitas de velas presas a um ou dois mastros,e 

representam o maior alcance de uma grande vela já obtido. 

No pavilhão maior é formado por dois arcos de circulo de raios 

desiguais,onde ao centro há um grande eixo longitudinal onde se encontra a 

iluminação zenital natural e artificial. Já o pavilhão menor possui uma forma 

helicoidal envidraçada que envolve o mastro e seu interior é revestido de 

madeira. 

A utilidade e a funcionalidade estão ligadas à arquitetura por toda parte nessa 

obra, determinando o desenvolvimento da mesma. 

 

 

 

 

 

 Tokyo City Hall, Tóquio, Japão,1957 

O edifício para o Governo Metropolitano de Tókio, também conhecida como 

Tókio City Hall, abriga a sede do governo da cidade. 

Foi o prédio mais alto de Tókio, com 243 metros ate 2006, quando outro 
prédio ainda mais alto foi construído. O edifício é constituído por um complexo 
de três estruturas, cada uma ocupando um quarteirão da cidade. Há duas 
plataformas de observação panorâmica, localizadas a 202  metros de 
altura, destinados ao público e possuem lojas e cafés. 

O desenho do edifício deveria remeter ao um chip, mas notavelmente a rigida 
divisão da fachada assemelhasse a composição das fachadas das catedrais 
góticas. 

 

 
Fumihiko Maki : Transparência, opacidade, escala e ritmos coexistem em total 

harmonia entre conflitos de massas, volumes e materiais. 



 

Biografia – 90 segundos 

Na primeira etapa do vídeo será apresentado o arquiteto Fumihiko Maki, destacando 

sua trajetória profissional que o levou a conquista do prêmio Pritzker. Enquanto 

decorre a narrativa abaixo serão apresentadas imagens do arquiteto e de suas obras. 

 

Fumihiko Maki  nasceu em Tokyo em Setembro de 1928, estudou com Kenzo 

Tange na ‘University of Tokyo ‘onde completou seu bacharelado em arquitetura em 

1952.Logo após passou um ano na ‘Cranbrook Academy of Art ‘em Michigan e se 

tornou mestre em arquitetura pela ‘Graduate School of Design‘na Universidade de 

Harvard. Por fim em 1965 retornou ao Japão para estabelecer seu próprio 

escritório. Após a graduação passou maior parte dos 30 anos seguintes no exterior, 

em sua maioria estudando, dando aulas e trabalhando nos Estados Unidos. Em 

1958 teve a oportunidade de conhecer cidades da Ásia, Oriente Médio e Europa. 

Recebeu o prêmio Pritzker de Arquitetura em 1993. 

Participou ao lado de Kenzo Tange 1960 do movimento de vanguarda conhecido 

como Metabolism e encontros com membros do ‘Team X’. 

 

Conjunto da obra – 2 minutos 

Na segunda etapa do vídeo serão apresentadas a principais características presentes 

em suas obras e que lhe conferem admiração. Durante a narrativa uma imagem do 

arquiteto será acompanhada do texto 

Fumihiko Maki se considera um modernista, mas seu trabalho sempre buscou se 

adaptar as mudanças tecnológicas, ambientais, funcionais e urbanas 

atuais.Fundindo melhor da cultura ocidental e oriental para criar uma arquitetura 

que representasse as qualidades do passado do seu país nativo, ao mesmo tempo 

justapondo métodos de construção e materiais contemporâneos. 

Notasse em suas obras uma grande preocupação com a expressão dos materiais 

na superfície dos edifícios, geralmente feitos de metal, concreto e vidro, materiais 

clássicos do modernismo, mas também se estende ao mosaico, alumínio e aço 

inoxidável.  

Expressa em suas obras constante consideração das “partes” e do “todo”, criando 

um equilíbrio dinâmico que inclui algumas vezes conflitos de massas, volumes e 

materiais. Em cada prédio, ele escolhe um meio de fazer a transparência, 

translucidez e opacidade, coexistirem em total harmonia e usa detalhes para dar as 

estruturas escala e ritmo. 

Seu trabalho tem um forte abordagem urbanística, enfatizando a relação com o 

entorno e a cidade ao invés de projetar edifícios como objetos autônomos.A 

produção de Maki  se encontra em um período de intensas mudanças globais,     

entre a segunda metade do século XX e início do século XXI. 

 

Principais Obras – 3 minutos 

Na terceira etapa do vídeo serão apresentadas as suas obras principais, 



exemplificando e completando as informações citadas anteriormente além de 

características individuais de cada obra, acompanhadas de suas respectivas fotos. 

 Hillside Terrace Complex, Tóquio, Japão, 1992 

 

Hillside Terrace Apartment Complex, em Tóquio, realizado em seis fases, 

entre 1969 e 1992, é um conjunto residencial e comercial e um raro exemplo 

de um desenvolvimento global de longo prazo de um grande conjunto em 

uma cidade japonesa. Ele possui um estilo arquitetônico unificado, dando 

devida atenção a escala humana ,com calçadas e espaços de transição que 

proporciona o acesso dos pedestres às lojas e ao mesmo tempo preserva a 

privacidade dos apartamentos nos andares superiores. 

Esse conjunto ,além de ser uma das marcas da geniosa arquitetura de Maki 

se tornou parte da história do modernismo no Japão. 

O uso da transparência cria uma série de cenas compartilhadas e paisagens 

dentro de um contexto urbano.Andando pelo complexo, encontra-se pátios 

escondidos no meio da vegetação, ligados por passagens sinuosas. 

Articulando diversas camadas de espaços limite entre a  rua movimentada e o 

interior densamente arborizada do bloco, Maki é capaz de transmitir uma 

sensação de profundidade a espaços que fisicamente são bastante 

compactos. 

 

 

 National Museum of Modern Art Kyoto, Kyoto, Japão, 1986 

 

 Esforço Fumihiko Maki se relacionar com o ambiente específico de cada 

lugar é ainda ilustrada no Museu Nacional Fumihiko Maki de Arte Moderna 

em Kyoto, a fachada, que apresenta um padrão ortogonal em sintonia com a 

grade tradicional da cidade, bem como um simetria, uma referência para os 

edifícios circundantes neoclássicos. 

No início havia um programa claro e definido para o Museu de arte, no geral 

em grande parte determinado por restrições como contratempos e 

regulamentos de alturas propostos devido a sua 

localização.Conseqüentemente , os desenhos representavam claramente a 

busca de uma solução do problema, de como o dado paralelepípedo 

retangular poderia se desenvolver em um edifício. 

O paralelepípedo foi divido em uma fina grade e depois reconstituído em uma 

construção com diversas partes. 

Um clássico de sua obra, o museu possui um exterior marcado pela 

opacidade do cinza que contrasta com o interior.No átrio as superfícies de 

mármores proporcionam uma reflexão dos padrões de luz que vem de cima o 

lobby é um extraordinário exemplo do poder que um espaço vazio pode criar. 

 

 

 
 

 Spiral, Tóquio, Japão, 1985 

 



Diferentemente do Museu nacional de arte moderna de Tokyo, no edifício 

Spiral, Maki procurou um processo inverso,onde a pele do edifício foi 

determinada anteriormente a sua função,em outras palavras a função 

seguindo a forma.  

Primeiro, houve uma composição clássica,como na  fachada de uma igreja.E 

posteriormente as composições espaciais foram trabalhadas, passando de 

uma superfície estática para uma superfície mais dinâmica, composta por 

uma variedade de elementos.Essa combinação de horizontalidade e 

verticalidade criou o movimento de uma espiral. 

No edifício também é dada grande atenção aos espaços interiores, com 

composições que chamam a atenção do público. O interior é protegido da rua 

por um lobby de entrada, em seguida se tem acesso ao café e ao espaço da 

galeria. A galeria principal é cercada por uma rampa ligeiramente inclinada 

semicilíndrica, esse espaço recebe iluminação zenital natural e pode ser 

avistado da rua. Uma íntima relação entre o interior e o exterior é criada pela 

larga escadaria presente na fachada, ela é equipada com cadeiras e oferece 

um espaço para os visitantes relaxarem e apreciarem a rua logo abaixo. 

 

 

 

 Fujisawa Municipal Gymnasium, Fujisawa, Kanagawa, 1984 
 

O Fujisawa Municipal Gymnasium foi marcante em sua carreira devido à suas 
formas complexas, muito se especulou sobre sua forma enfatizando a 
dinâmica da obra, além do rico espaço interior. Segundo Maki o ginásio é a 
imagem de um espaço que expande seu interior como uma bolha, enquanto 
mantém seu equilíbrio e forma uma segunda camada, mas que deveria 
traduzir a imagem de algo mais real e arquitetônico. 

É um trabalho que ilustra particularmente parte mais livre de sua 
sensibilidade, com uma cobertura de aço inoxidável que parece flutuar acima 
da arena principal, separado do espectador por uma fita de luz e suportada 
apenas em quatro pontos. 
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