
 

TRABALHO FINAL - ROTEIRO 

 

PRÊMIO PRITZKER, 1998 

RENZO PIANO 

 

 

 

ALINE DE OLIVEIRA   

CRISTINA DAMATTO 

LUCAS HIDALGO 

TURMA F12 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

6 SEMESTRE 2013 



 

Introdução ao Arquiteto 

Reconhecido pela sua arquitetura high-tech, o italiano Renzo Piano (1937) foi 

nomeado com o  Pritzker em 1998.  

Seu trabalho adota tecnologia mais atual para resolução de seus projetos, dando 

grande enfoca nas questões de habitação e sustentabilidade. A interface utilizada nos 

edifícios de Renzo Piano preza o escopo e a compreensão da diversidade de escala, 

material e forma. 

Piano  acredita na importância do trabalho manual, não só feito pela mão, também 

pelo computador. Sua preferencia se dá na versatilidade dos materiais, quer no uso 

de vidro, metal, alvenaria ou madeira. 

“Ele é verdadeiramente um arquiteto cujas sensibilidades 

representam a mais ampla gama disto desde os séculos 

passados – informados pelos mestres do modernismo que o 

antecederam, atingindo até os anos de 1500 de Brunelleschi – 

ele tem se mantido verdadeiro ao conceito de que o arquiteto 

deve manter o comando sobre o processo de edifício desde o 

desenho até o trabalho construído.” 

(http://www.pritzkerprize.com/, 2013) 

 

Ao longo de sua carreira Piano viajou diversas vezes ao Estados Unidos e Reino 

Unido para estudar arquitetura, procurando sempre inovações estruturais. 

Recebeu diversos prêmios como a medalha de ouro da RIBA   1994 , Condecorado 

Goodwill Ambassador of Unesco for Architecture   2002,  a medalha de ouro da 

UIA   2006, além de ter sido incluído na lista da revista TIME como uma das 100 

personalidades mais influentes do mundo   em 2008. 

 

O Prêmio Pritzker de Arquitetura aplaude o trabalho de Renzo 

Piano na redefinição de arquitetura moderna e pós-moderna. 

Suas intervenções, contribuições, e explorações continuadas em 

resolver os problemas contemporâneos numa era tecnológica 

adicionam a definição de arte à arquitetura.    

(http://www.pritzkerprize.com/, 2013) 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.pritzkerprize.com/


 

Análise de Obra 

O Centro Cultural Jean Marie Tjibaou, mostra-se como uma das mais relevantes 

obras que levaram Renzo Piano a ser prestigiado com o Premio Pritzker. 

A obra se localiza em uma península de Nouméa, na Ilha de Nova Caledônia, 

Austrália. Este Centro Cultural inaugurado em 1998, foi desenvolvido como meio de 

conservação dos costumes e símbolo da civilização  Kanac, sua construção se 

adequou ao habitat natural, que é em parte cercada pelo mar e em parte por uma 

lagoa coberta por densa vegetação, próximo aos assentamentos kanak, que querem, 

simultaneamente, ser bosque e povoado, o centro cultural foi proposto como um 

conjunto de edificações, vias e espaços abertos unidos por um núcleo central: a 

alameda do povoado tradicional. 

É nítido o cuidado de Renzo em manter a topografia original do terreno, desfrutando 

do meio sem interferir na sua forma original. Esta integração do meio externo com a 

obra arquitetônica abre e fecha o campo visual proporcionando vistas interessantes, e 

um cenário épico, mais próximo da realidade vivida pelos Kanac. 

Durante a realização do projeto, tomou-se como base as premissas que as 

construções da tradição kanak nascem da estreita relação com a natureza e são 

efêmeras, assim como alguns de seus materiais. Uma característica relevante da 

cultura local é a concepção da paisagem como elemento indissociável da arquitetura. 

Renzo utilizou metal e Iroko (madeira laminada e colada) na construção da edificação, 

realizando cálculos complexos inspirados nas técnicas primitivas deste povo. 

Técnicas estas, que fizeram o Centro Cultural resistir aos nevoeiros e o ciclone Erika 

ao passar do tempo.  

Reinterpretando as choças kanak, levantam-se estas edificações compostas de uma 

forte carapaça dupla, construída a partir de pilares e vigas de madeira, de modo 

similar ao sistema primitivo, porém menos curvadas e alongadas. 

A arquitetura de Renzo Piano não busca igualar-se com as tradições locais, mas 

nutrir-se de sua autenticidade para lhe dar uma leitura universalizante. O Centro 

Cultural é a materialização do esforço para encontrar o equilíbrio entre artefato e 

natureza, tradição e tecnologia, memória e modernidade. 
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Quadro de abertura dando início a um quiz, escrito 

“QUIZ ARCHITECTURE” 

Colocar música de fundo do Mario Broz 

QUIZ 

ARCHITECTURE 

Continuação da abertura... “QUEM É O ARQUITETO?” 
QUEM É O 

ARQUITETO? 

VEJA ALGUMAS 

DICAS E TENTE 

ADIVINHAR... 

É dado 7 dicas em uma sequencia de quadros (colocar cada dica em um quadro). As 

dicas são: 

Ele é sustentável  

Utiliza tecnologia high tech 

 Valoriza o contexto histórico 

 Utiliza uma diversidade de materiais 

É Italiano, nascido em 1937 

  

 

 

A SEGUIR VEJA 

ALGUMAS OBRAS 

E ADIVINHE QUAL 

É A DELE 

Quadro de transição para introdução das imagens 

Quadro de transição 

AUDITORIUM PARCO 

DELLA MUSICA, 

ITÁLIA 

FACADE SYSTEM FOR 

THE LUNA ROSSA 

TEAM BASE, 

ESPANHA 

CALIFORNIA ACADEMY 

OF SCIENCES, ESTADOS 

UNIDOS 

REDEVELOPMENT OF 

THE GENOVA, ITÁLIA 

Obs: colocar o nome da obra e localidade (o que está em negrito) em sobreposição com a imagem 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=auditorium+parco+della+musica&source=images&cd=&cad=rja&docid=WfKSpVw_FDOCWM&tbnid=mGupPv6k7iAg0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.romalive.org/cultura/fondazione-musica-per-roma-%E2%80%93-appuntamenti-dal-6-al-13-marzo/&ei=6YSLUdXvDIT49QTz44HYCA&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNH0ijV5Jvvn7X-unsiG7JJaqC7w0Q&ust=1368184401570967
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=facade+system+for+the+luna+rossa&source=images&cd=&cad=rja&docid=gKabPFU_DZFCNM&tbnid=agmwx8-qNfMhlM:&ved=&url=http://rafaelfelixarquitetura.blogspot.com/2010/11/facade-system-for-luna-rossa-team-renzo.html&ei=K4WLUbTVLuWw0AH4mIDQCQ&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNHfggKVb3IiWGYAMZmqSqPso6uDsQ&ust=1368184492291288
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=california+academy+of+sciences&source=images&cd=&cad=rja&docid=m1LDX_9GvqsY4M&tbnid=NYxnvIraPofnbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:California_Academy_of_Sciences_pano.jpg&ei=bIWLUbniNoX89gT7loDwDQ&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNF0jdKNijjVhAMjflAKpCYdiuWTGA&ust=1368184541499159
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=redevelopment+of+the+genova+old+harbour&source=images&cd=&cad=rja&docid=N63MQ1rpa8_LyM&tbnid=s3qQv0bxilvubM:&ved=0CAUQjRw&url=http://abduzeedo.com/architect-day-renzo-piano&ei=rIWLUc7QGYjM9QSy34DgBg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNGP7BMCQhM81YzW4oB7_qVBPDNzOQ&ust=1368184600788747
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Enquanto o texto é narrado, apresenta-se uma sequencia de imagens exibidas abaixo: 
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Um pequeno texto: “Todas essas obras pertencem a ele” 
TODAS ESSAS 

OBRAS PERTENCEM 

A ELE 

 

Texto para introdução da última dica: “Já sabe quem é? Ultima dica” 
JÁ SABE QUEM É? 

ÚLTIMA DICA 

 

Uma sequencia de imagens com alguns efeitos vão aparecer para revelar o 

arquiteto. 

A ideia é colocar uma foto do Renzo só que com ele preto e depois aparecer um 

vídeo de um piano  e depois mostrar a foto do Renzo que estava preto só que 

normal.... mais ou menos em três quadros. 

Título: “As várias faces da arquitetura – Renzo Piano” 

 

AS VÁRIAS FACES 

DA ARQUITETURA 

 



 

Texto: 

Renzo Piano nasceu em Genova, Italia, no dia 14 de setembro de 1937. Entrou na Escola de 
Arquitetura na Politécnica de Milão. Ainda estudante ganhou uma boa experiência trabalhando aos 
cuidados de  Franco Albini e em obras da construtora de seu pai, onde teve um contato mais prático 
da profissão. Após sua graduação,  fez viagens de estudo pra Grã-Bretanha e América, que foram 
muito significativas para o rumo de sua carreira, principalmente com a amizade feita com  Jean Prouvé 
que foi uma grande influência em sua vida profissional.  

Renzo ainda trabalhou em conjunto com Louis Kahn na Philadelphia e com Makowski em Londres, 
antes de fundar o escritório  “Piano & Rogers”, em 1971, em parceria com o  arquiteto inglês Richard 
Rogers. Desta parceria nasceu um grande projeto que conseguiu destaque em uma Paisagem já 
consolidada em uma das mais linda cidades do mundo: o Centro Pompidou em Paris. Uma bela 
inserção urbana para um complexo cultural, que hoje faz parte da cidade e está entre os pontos 
turísticos a serem vistos da cidade francesa.  

Renzo Piano adota tecnologia mais atual para resolução de seus projetos, dando grande enfoca nas 
questões de habitação  e  sustentabilidade. A interface utilizada nos edifícios de Renzo Piano preza o 
escopo e a compreensão da diversidade de escala, material e forma.  Piano acredita na importância do 
trabalho manual, não só feito pela mão, também pelo computador. Sua preferencia se dá na 
versatilidade dos materiais, quer no uso de vidro, metal, alvenaria ou madeira. 
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PRINCIPAIS OBRAS 

 

Slide de transição para introdução de algumas obras de Renzo, mostrar obras 

com uma música de fundo e sobreposto as imagens das obras o seu nome e 

localidade das mesmas. 

Kansai International 

Airport, Japão 

 

Beyeler Foundation 

Museum, Suiça 

 

AUDITORIUM PARCO 

DELLA MUSICA, 

ITÁLIA 

Zentrum Paul Klee 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Kansai+International+Airport,+Osaka,+Jap%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=q6PEx5LRYBqcrM&tbnid=GD4OD_Y0QCehIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://abduzeedo.com/node/15639&ei=_fWMUempN4re8ATtz4HIAg&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNHwUxDcEcJpsYI4IdeUhG42bqWSaQ&ust=1368278898128805
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Beyeler+Foundation+Museum,+Sui%C3%A7a&source=images&cd=&cad=rja&docid=fUA0KMvUYSXimM&tbnid=M0yVJnDrTNObUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cursodehistoriadaarte.com.br/lopreto/index.php/arte-arquitetura-renzo-piano-1937/&ei=v_eMUcGfKI7e8wSt5YCoBg&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNGtWuMtAw-uyvvs3LOTv92BzVme_g&ust=1368279353608882
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Auditorium+Parco+della+Musica,+Roma,+Italia&source=images&cd=&cad=rja&docid=CBgTAhq8lCOUhM&tbnid=XVdheAJR0hntZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spottedbylocals.com/rome/auditorium-parco-della-musica/&ei=tfiMUYeDKofe9ATT34D4BQ&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNHHuopTNDtynw0wmHIzbd5ooSS6uA&ust=1368279555173516
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=zentrum+paul+klee&source=images&cd=&cad=rja&docid=cqjUTLx2iJGTAM&tbnid=iMrlrG7cE3MRyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.myswitzerland.com/de/zentrum-paul-klee-bern.html&ei=GReNUcj7MZTm8wTWjIHQDQ&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNGoHZpAMPUoz4-BHr7aVgtgz_bd2w&ust=1368287138929515
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Padre Pio Pilgrimage 

Church, Italia  

 

Maison Hermes,  

Japan 

Extension to the High 

Museum of Art, 

Estados Unidos 

The New York Times 

Building, New York, 

USA 

 

San Nicola Football 

Stadium, Italia 

 

National Center for 

Science and 

Technology, Holanda 

 

California Academy 

of Sciences, Estados 

Unidos 

 

J.M Tjibaou Cultural 

Centre, New 

Caledônia 

 

Cena de transição para falar dos prêmios que o arquiteto ganhou. Enquanto há 

uma narrativa sobre seus prêmios. Colocar cena de vídeo achado no youtube 

comRenzo discursando. 

            Reconhecido pela sua arquitetura high-tech, o italiano Renzo Piano (1937) 
foi nomeado com o  Pritzker em 1998, além do Pritzker, Piano recebeu diversos 
prêmios como a medalha de ouro da RIBA   1994 , Condecorado Goodwill 
Ambassador of Unesco for Architecture  2002,  a medalha de ouro da UIA   2006, 
além de ter sido incluído na lista da revista TIME como uma das 100 
personalidades mais influentes do mundo   em 2008. 

“Ele é verdadeiramente um arquiteto cujas sensibilidades representam a 
mais ampla gama disto desde os séculos passados – informados pelos mestres 
do modernismo que o antecederam, atingindo até os anos de 1500 de 
Brunelleschi – ele tem se mantido verdadeiro ao conceito de que o arquiteto 
deve manter o comando sobre o processo de edifício desde o desenho até o 
trabalho construído. O Prêmio Pritzker de Arquitetura aplaude o trabalho de 
Renzo Piano na redefinição de arquitetura moderna e pós-moderna. Suas 
intervenções, contribuições, e explorações continuadas em resolver os 
problemas contemporâneos numa era tecnológica adicionam a definição de arte 
à arquitetura” (http://www.pritzkerprize.com/, 2013). 

 

TEXTO FINAL 

(RECONHECIMENTO 

PRITZKER) 

Cena Do Renzo 

Piano no 

discursando 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Padre+Pio+Pilgrimage+Church,+&source=images&cd=&cad=rja&docid=Th06-sfZBQ-3MM&tbnid=EWqnh_OEU-cXjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://archrecord.construction.com/projects/portfolio/archives/0411PadrePio.asp&ei=fBKNUdDfMIbC9QTO5IHwCA&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNEf39Wz5Gny4qWk1IAawY-erA_55A&ust=1368285980658320
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=Reconstruction+of+the+Potsdamer+Platz,+Berlin,+Alemanha&source=images&cd=&cad=rja&docid=VZ9OMx-UQAxFNM&tbnid=gD-g9fBz4qQzHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://abduzeedo.com.br/dia-do-arquiteto-renzo-piano&ei=xBSNUcCxGoe48wSew4DIDg&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNG5osc1YZGEGuVjMiWzzmKB--c18A&ust=1368286623943744
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=National+Center+for+Science+and+Technology,+Amsterdam,+Holanda&source=images&cd=&cad=rja&docid=KAjJjLNRZaQ2cM&tbnid=69ktvyS2ZLKHYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.galinsky.com/buildings/nemo/&ei=QhqNUY6jNJSC8ATFv4Bw&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNEp1E4zud1Ith6jfrikSpQDkCYtSA&ust=1368288136870799
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=The+New+York+Times+Building,+New+York,+USA&source=images&cd=&cad=rja&docid=WfpubyrQA_QfsM&tbnid=oXYsAyU0ufMQsM:&ved=&url=http://www.aim.org/don-irvine-blog/new-york-times-doubling-down-on-digital-as-ad-revenue-continues-to-sag/attachment/new-york-times-building/&ei=cBeNUeHwJcar0AGM4IHQCQ&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNGDEhv8uNPQ7_-0sWHc3bms6siQ8A&ust=1368287473207152
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=San+Nicola+Football+Stadium,+Bari,+Italia&source=images&cd=&cad=rja&docid=QoSNBUPKtrM7-M&tbnid=mvffFSvwFXJ6YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stadium-attendances.com/san-nicola-bari.htm&ei=exmNUZjtAZPe8wSy44CQCQ&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNHCy0mpqBMNW-cmkSjYAcwlSaKCGw&ust=1368287945715711
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=California+Academy+of+Sciences,+San+Franciso,+USA&source=images&cd=&cad=rja&docid=c9EqI_6ec1HVPM&tbnid=vy2-aDFDY_9S-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.openjourney.com/article/san-francisco-museums-8.html&ei=0xqNUcnyBJDC9QS4j4CgBg&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNG38lPUUn4l0DN69dZQ_D2H-CqPog&ust=1368288276760350
http://www.pritzkerprize.com/
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Cena final apresenta uma citação de uma parte do discurso emitido por Renzo 

ao ganhar o Premio Pritzker. FRASE 

FINAL 

http://www.pritzkerprize.com/
http://www.vitruvius.com.br/

