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Cena 01 – 20 segundos 

 

Título: O”BOOM” da tecnologia nos anos 50 

Subtítulo: Ford Foundation Building, New York 

por Kevin Roche 

Cena 02  

 

Biografia do autor – 2 minutos 

 

Nasceu em Dublin, Irlanda, no ano de 1922. Formou-se na Universidade Internacional 

de Dublin em 1945. Continuou seus estudos nos Estados Unidos em 1948, sendo 

aluno do arquiteto Mies Van der Rohe no Instituto de Tecnologia de Illinois em 

Chicago. 

Sua busca pela arquitetura humanista o levou a trabalhar com o arquiteto Saarinen 

Eero, em Michigan.  Após sua morte o primeiro projeto de Roche foi o Museu de 

Oakland.  

Prêmios:  

Pritzker Prize em 1982 

American Academy of Arts and Letters 1990 

AIA Gold Medal 1993 

25º Year Award em 1995, com o projeto Ford Foundation 

Principais ideias 

Segundo C. Ray Smith, a arquitetura de Roche demonstra uma espécie de solução de 

problemas para cada situação específica que tem produzido obras de individualidade 

distinta e variedade estilística de projeto para projeto. 

Kevin Roche rejeita a rotulação e categorização de sua arquitetura. Sendo assim, sua 

arquitetura não cai em um senso comum (não é obvia). 

 

 



 

Cena 03  

Mapa com a localização das principais obras – 20 segundos 

 

Principais Obras – 1,5 minutos 

 
Knights of Columbus Building – 1969 

Localizado em Connecticut, ganhador do prêmio Pritzker em 1982 
Fonte: www.pritzkerprice.com 

 

 
DN Tower 21, Tóquio – 2003 

Fonte: www.tokyo-traveltips.com 

 



 

 
Lucent Tecnologies – 1997 

Localizado na Alemanha 
Fonte: translucent.3-form.com 

 

 

Sede da Companhia Bouygues AS Holding – 2002 

Recebeu o Haute Qualité Environnementale, o maior certificado de qualidade 

ambiental da França 
Fonte: en.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 



 

Sede da Santander Central Hispano 

Localizada em Madrid, Espanha 
Fonte: irishamerica.com 

 

Cena 04 – 20 segundos 

Mapa com a localização da obra escolhida 

Ford Foundation, NYC 

 
Vista Satélite 

Fonte: google maps 

 



 
Mapa com a localização 

Fonte: google maps 

Cena 05 

  

Filmagem de um integrante do grupo fazendo croqui da obra escolhida; 

(câmera em velocidade rápida); - 1 minuto 

Explicação da obra por meio de imagens; - 2,5 minutos 

 

Ficha Técnica 

Localização: Nova Iorque, NY 

Construção: 1968 

Área: 26.709,63 m² 

Pavimentos: 12 

Programa: Sede de empresa filantrópica (escritórios e convenções); 

 

 Em 1967, a Fundação Ford contrata os arquitetos John Dinkeloo e Kevin 

Roche para projetar a sede da empresa em Nova Iorque. É um edifício de escritórios 

com um auditório para convenções. 

 A ideia do projeto era fazer com que os usuários tivessem uma experiência 

diferenciada dentro de um edifício de escritórios. Sendo assim, o arquiteto projetou um 

pátio interno para onde todos os escritórios eram voltados. 

O pátio mantinha uma relação com o parque ao lado do edifício. Mas devido ao clima 

rigoroso dos Estados Unidos, Roche resolve fazer com que o pátio ficasse somente na 

parte interna do edifício. Logo, o arquiteto abre o prédio para o público local. 

 Sua forma é prismática, com painéis de vidros recuados nos 9 primeiros 

andares, e possui um escalonamento nos 3 últimos andares. 

Neste projeto, o arquiteto faz o uso de estruturas de vidro, cor de ferrugem, aço e 

granito marrom quente, proporcionando escritórios ao redor de um átrio de 12 andares 

espaçosos. 

 Suas características são: verticalidade, leveza (pela utilização de vidro) e 

rigidez (pela utilização de concreto), permeabilidade visual e relação interno-externo. 

  

 



 

 

 
                                                                 Planta – Relação de Níveis 

 

 

 

Fonte Planta e Corte: http://www.slideshare.net/LorenzoAccarino/ford-foundation-building-kevin-roche-

fundao-ford 

 



 

 

 

Estrutura 
Fonte: www.metropolismag.com 

 

 

 

            

Interior do Edifício                                                Estrutura 
Fonte: www.nyc-architecture.com                           Fonte: inhabitat.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pátio Interno 

Fonte: www.galinsky.com 

 

 

Foto da Fachada do Ford Foundation 

Fonte: www.krjda.com 

 

 

 

 



 

 

 
Foto do prédio em relação com o entorno 

Fonte: lebbeuswoods.wordpress.com 

 Kevin Roche ganhou o prêmio por usar ao máximo em seus edifícios, as 

possibilidades da alta tecnologia de forma inovadora, fornecendo, assim, cruciais 

inovações, criando como por exemplo um próprio clima no interior do edifício como 

ocorre no Ford Foundation em Nova Iorque. 

Cena 06 – 20 segundos 
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