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MISTÉRIO E SEDUÇÃO 

PETER ZUMTHOR 

Peter Zumthor é um arquiteto suíço, nascido em 26 de abril de 1943. É 

considerado um dos arquitetos mais importantes do mundo, pois além de suas 

obras grandiosas, mesmo que poucas, foi vencedor do Premio Pritzker em 

2009.Um de seus talentos, como saber carpintaria, deve-se ao seu pai que era 

marceneiro. Zumthor estudou no Pratt Institute, localizado em Nova Iorque, na 

década de 1960. Domina muito bem os diversos tipos de materiais e suas 

qualidades, o que é evidente no projeto de cada obra, pois incorpora estes 

conhecimentos sobre materiais.  

Em seus projetos, ele cria lugares que representam muito mais que 

apenas um edifício, isso porque em sua arquitetura ele manifesta o respeito 

pela primazia do lugar, o legado da cultura local e as inestimáveis lições da 

história da arquitetura. Ele acredita que o papel do arquiteto não é apenas o de 

construir um objeto fixo, mas também de antecipar e coreografar a experiência 

de mover-se através e ao redor de um edifício.  

Peter Zumthor trabalhar desde 1979 em seu pequeno estúdio na cidade 

de Haldenstein na Suíça, onde possui sua equipe de colaboradores. Ele 

acompanha todos os seus projetos desde a concepção inicial até a conclusão 

da obra, ou seja, ele participa de todos os projetos e seus pequenos detalhes. 

O Premio Pritzker mostra todo o reconhecimento de um trabalho que faz ha 20 

anos, e ele diz que uma obra pequena como a dele ser reconhecida pelo 

mundo profissional internacional, o deixou muito orgulhoso e serve de 

inspiração para jovens arquitetos que esforçam-se a cada dia pela qualidade 

de seu trabalho e que podem ser reconhecidos no futuro.  

Peter Zumthor escreveu dois livros: Atmosferas e Pensar a Arquitetura. 

Dentre seus prêmios, o Pritzker pode ser o premio mais grandioso que 

conquistou, mas houve outros também como a Medalha de Ouro Heinrich 

Tessenow, em 1989 da fundação Heinrich Tessenow Gesellschaft e V. (Alfred 

Toepfer Stiftung F.V.S.). Em 1998, Zumthor recebeu o Prémio de Arquitectura 

Carlsberg pelos seus trabalhos no Kunsthaus Bregenz em Bregenz, na Áustria 

e Turismo em Vals, Suíça. Zumthor leccionou no Instituto de Arquitectura Sul 

da Califórnia em Los Angeles, na Universidade Técnica de Munique, na 

Academia de Arquitectura Mendrisio, na Università della Svizzera Italiana, e no 



Harvard Graduate School of Design. 

Zumthor é um arquiteto admirado por amigos em todo o mundo pelo seu 

trabalho focado, sem compromissos e excepcionalmente determinado. No 

entanto, este “sem compromisso” não é porque Peter não se interessa ou não 

se esforça, ao contrario, trata-se de um amor e determinação pela arquitetura 

que não espera recompensas. Além disso, em todos os edifícios de Zumthor 

existe uma presença forte e atemporal, pois ele combina o pensamento claro e 

rigoroso com a dimensão verdadeiramente poética, resultando em obras que 

nunca deixam de inspirar aos outros. Para Peter a arquitetura não é um veículo 

ou um símbolo para as coisas que não pertencem a sua essência, e também a 

linguagem da arquitetura não é uma questão de expressar um estilo especifico. 

Isso porque cada edifício é construído para um uso especifico em um lugar 

específico e por uma sociedade específica.  

Nas mãos de Peter Zumthor, como nas mãos de um especializado 

artesão, materiais são utilizados de maneira a demonstrarem e ressaltarem 

suas qualidades, todos estes ao serviço de uma arquitetura de permanência. 

Essa precisão técnica da materialidade constitui uma condição para que o 

projeto seja realizado de forma qualificada e significativa, onde o fundo 

construtivo não tem relevância nessa arquitetura minimalista mas o volume e 

sua superfície, a materialidade e o jogo de luz predominam, consequentemente 

essa extrema atenção a relação entre materialidade e forma caracterizam a 

obra de Peter Zumthor. 

E a postura minimalista que adquire devido a vontade de perfeição, 

exige o máximo rigor no uso das técnicas. Sua visão penetrante e poesia sutil 

podem ser percebidas em seus escritos que, como suas obras tem inspirado 

jovens profissionais. Por esses motivos e por Zumthor ter uma forma de 

projetar com sensibilidade material, valorização e utilização do entorno, 

arquitetura impactante, preocupação com o contexto, projetos atemporais, 

ousadia, presença, minimalismo, que foram citados no decorrer dessa 

introdução em que Peter ganha o Premio Pritzker de 2009. 

 

OBRAS DE DESTAQUE:   

 

SHELTER FOR ROMAN RUINS 



 

Construída em 1986 e localizado em Graubünden, na Suiça, este abrigo 

encontra-se entre a cidade de Chur e as montanhas da região. A construção 

proteje as ruínas do contexto urbano, enquanto simultaneamente conecta-se 

com o entorno a partir de seus elementos arquitetônicos. A Cobertura feita para 

as ruínas escavadas mostra um contraste do novo e antigo. Com seus 

fechamentos de brises de madeira e algumas aberturas nas paredes e 

cobertura, essa nova pele permite que a luz solar, os sons e os ventos entrem 

à obra. Com compreensão e expressão, Zumthor destaca as ruínas pela 

sequencia dos espaços internos que ele cria. A passarela permite que os 

observadores tenham a experiência das ruínas como um símbolo, andando 

sobre, e olhando para o passado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THERME VALS  



 

Construído sobre as únicas fontes termais do Cantão de Grisões, Suíça, 

as Termas de Vals é um hotel e spa onde se combina uma completa 

experiência sensorial projetada por Peter Zumthor. O arquiteto projetou o 

spa/saunas, inaugurados em 1996, para integrar o complexo existente do hotel. 

A idéia foi criar uma forma de caverna ou pedreira, como estrutura. 

Trabalhando com o entorno natural, as saunas situam-se abaixo de um teto 

verde, metade enterrado na encosta. As Termas de Vals foi construída a partir 

de camadas sobre camadas de quartzito de Vals, encontrados na região. Essa 

pedra tornou-se a inspiração guia para o projeto e foi usada com enorme 

dignidade e respeito. 

Esse espaço projetado para que os visitantes desfrutem e redescubram 

os antigos benefícios da sauna. As combinações de luz e sombra, espaços 

abertos e fechados, e elementos lineares criam uma experiência integralmente 

sensitiva e restauradora. A distribuição informal oculta dos espaços internos é 

um cuidadoso caminho de circulações que levam os visitantes a certos pontos 

predeterminados, mas permite a exploração de outras áreas. A perspectiva é 

sempre controlada, garantindo ou impedindo uma vista. “Percorrer esse espaço 

significa fazer descobrimentos. Você está caminhando como se estivesse nas 



árvores. Todos ali estão procurando um caminho para eles próprios.” Peter 

Zumthor. 

Esse mundo de pedra, integrado às montanhas, busca trazer sensações 

místicas à edificação, com os contrastes de escuridão e luz, reflexões 

luminosas na água ou no vapor da mesma; prazer na acústica das águas 

borbulhantes. Zumthor buscou implementar essas sensações com esses 

elementos.As salas de pedra foram projetadas para polir a forma humana e 

não competir com o corpo.  

KUNSTHAUS BREGENZ MUSEUM  

 

Construído em 1997, o museu Kunsthaus está localizado em Bregenz, 

na Austria. Este encontra-se sempre em constante estado de fluxo, devido as 

constantes mudanças de seus espaços internos de exibições, que acomodam 

internacionais artes contemporâneas. O minimalismo de Zumthor faz com que 

o espaço de exposição das obras tenha relação com sua arquitetura. Separado 

em duas principais coleções permanentes: arquivos de arquitetura e coleções 

de arte contemporânea, que complementa as mudanças dos espaços de 

exibição com as novas artes. O museu busca ser a interseção da arte e 

arquitetura, abrindo-se a cultura e influencia internacional.  

O Museu é feito de vidro fosco e metal com partes em concreto criando 

uma composição de texturas. Visto por fora, o edifício parece uma lâmpada, 

que varia sua iluminação dependendo da claridade do céu ou do clima, 

variando também com cores. Essa estrutura minimalista fica como uma caixa 

acesa que absorve e reflete a luz e torna-se um jogo dinâmico do prédio. A luz 



capturada pelo vidro da fachada é filtrada e distribuída para os espaços da 

galeria.  Isso traz uma relação do interior com o exterior do edifício que se 

completam. As paredes e pisos são feitos de concreto polido, o que dão ao 

interior uma sensação de frieza e que acomoda a arte no espaço. Esse 

concreto ajuda a distribuição da luz interna, quando esta atravessa o vidro 

fosco.  
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