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CENA 01 – RICHARD MEIER: 49 ANOS EM BUSCA DO PRITZKER – TEMPO: 10 segundos 

Título e subtítulo apresentados em animação                            

 

CENA 02 – Início da Biografia – onde/ quando nasceu – TEMPO: 10 segundos 

 

 

Richard Meier nasceu em Newark, New Jersey, em 1934. 

 

CENA 03 – Sua formação e primeiros trabalhos – TEMPO: 50 segundos 

 Concluiu os estudos secundaristas no Columbia High School de Maplewood em 

Nova Jersey em 1952. 

Estudou arquitetura na Universidade de Cornell. Trabalhou em vários estúdios: 

entre ele o SOM, que é considerado um dos maiores estudos de arquitetura do 

mundo, onde trabalhou com Marcel Breuer. Um dos seus primeiros projetos foi a 

casa Meier, que fez para os seus pais, em Essex Fells, Nova Jersey. Outro projeto 

marcante na carreira de Meier foi o estúdio e apartamento de Frank Stella, um 

artista que com seu contato com Meier, o influenciou no seu estilo estético.  

Estabelece seu próprio estúdio em 1963. Integrante do grupo conhecido como 

“Five Arquitects” retoma com seus companheiros a tradição do International Style. 



CENA 04 – Principais Prêmios – TEMPO: 45 segundos 

Richard Meier já recebeu quase todas as honras que se tem para receber em uma 

carreira de sucesso como arquiteto, incluindo o Prêmio Brunner do Instituto 

Nacional de Letras e Artes (1972), medalha de ouro na American Institute of 

Architects (1988) e o Prêmio Pritzker em 1984, aos 49 anos de idade, sendo o mais 

novo arquiteto a recebê-lo. 

Em 1989 recebe a Medalha de Ouro Real do RIBA; 1992 recebe do Governo Francês 

a honra de Oficial da Ordem das Artes e das Letras; 1993 recebe o prêmio alemão 

Deutscher Architekture Preis e 1997 recebeu a Medalha de Ouro do AIA – American 

Institute of Architecture. 

 

CENA 05 – Richard Meier & Partiners – TEMPO: 10 segundos 

Sobre os projetos feitos com os seus parceiros do escritório, Gustavo Penna e 

Thomas Phifer. 

 

CENA 06 – Desenvolvimento de projetos com Gustavo Penna– TEMPO: 45 segundos 

Realiza parceria com o arquiteto mineiro Gustavo Penna nos projetos dos 

concursos para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Os escritórios atuarão por 

meio da Rio's International Capital Partners, empresa de captação de novos 

mercados em países emergentes. De acordo com o escritório, o mote da parceria 

"são os projetos de grande envergadura realizados pelos escritórios, além da 

afinidade conceitual, já que o trabalho de ambos reflete influências modernistas". 

 

CENA 07 – Desenvolvimentos de projetos com Thomas Phifer – TEMPO: 15 segundos 

O arquiteto Thomas Phifer trabalhou no escritório de Meier como designer sênior. 

 

CENA 08 – Principais obras de Richard Meier – TEMPO: 5 segundos 

Inicio da apresentação das principais obras.  

http://arquitetandoblog.wordpress.com/2009/05/14/richard-meier/


CENA 09 – Igreja do Jubileu – TEMPO: 1:30 segundos 

Uma das mais aguardadas obras das últimas décadas, a Igreja do Jubileu, em Roma. 

O projeto, em que as curvas marcam a ala sacra da edificação, foi escolhido em 

concurso fechado. O templo está implantado no centro de um terreno de formato 

triangular. No vértice mais próximo ao conjunto de prédios, a leste, situa-se o 

acesso principal. No lado oposto, junto ao parque, fica o estacionamento. Ao sul, 

a esplanada comporta ritos religiosos ao ar livre, como procissões. A porção norte é 

ocupada por jardins e áreas de lazer. No volume construído, a forma é responsável 

pela clara distinção de funções. A área sacra, voltada para o sul, caracteriza-se pelas 

curvas e abriga nave principal, capela, confessionários e altares, entre outros. Ao 

norte, a porção profana - que se destina ao centro comunitário e à residência do 

pároco - revela o predomínio das linhas retas. 

 

CENA 10 – Pritzker  – TEMPO:  20 segundos 

Imagem do Pritzker com animação (Música da Twenty Century). 

 

CENA 11 – Sobre o High Museum (obra vencedora do Pritzker) – TEMPO: 2:00 minutos 

Localização - O High Museum of Art), localizado em Atlanta, é o principal museu de 

arte no sudeste dos Estados Unidos. Localizado na Peachtree Street, em Midtown, 

distrito de artes da cidade. 

Sobre a obra - O Museu foi fundado em 1905 como Associação Atlanta Art. Em 

1926, a High family, para quem o museu tem o nome, doou sua casa de família em 

Peachtree Street para abrigar a coleção após uma série de exposições que 

envolvem as Galerias de arte Grand Central. Um edifício separado para o Museu foi 

construído ao lado da casa da família em 1955. 

 

 

 

 



CENA 12 – Projeto e imagens – TEMPO: 30 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENA 13 – Justificativa da Premiação pela academia – TEMPO: 30 segundos 

”Honramos Richard Meier para sua busca sincera da essência da arquitetura 

moderna. Ele ampliou a sua gama de formas de torná-la sensível às expectativas do 

nosso tempo. 

Em sua busca pela clareza e suas experiências à luz de equilíbrio e de espaço, ele 

criou estruturas que são pessoais, vigorosa, original. 

O que ele conseguiu é apenas prólogo para as novas experiências atraentes que 

esperamos de sua prancheta.” 

 

CENA 14 – Bibliografia – TEMPO: 10 segundos 

 

CENA 15 – Créditos – TEMPO: 10 segundos 
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