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Sentença: “Richard Rogers e a identidade de sua arquitetura” 
Esquema Geral: 
-Informações sobre o Arquiteto: sua biografia apresentada de forma esquemática e 
dinâmica 
-Por quê foi citado ao Pritzker: sua filosofia, suas qualidades, suas características 
conceituais/teóricas e visuais. 
-Apresentação de suas obras, com o intuito de identificar sua originalidade e processo 
projetual. 

-Aprofundamento no Centre Georges Pompidou e Conclusão 
 
Parte 1 – Biografia 
(Tempo aproximado: 2 minutos) 
 
No trecho inicial do vídeo pretendemos ilustrar sua biografia, o desenrolar de sua vida e carreira. Será como um 
rolo de pergaminho em que a história vai acontecendo, com o uso de desenhos e fotos ao longo da folha que 
constitui o rolo (que está em movimento). 
 
Exemplo de croquis dos primeiros acontecimentos: 
 
 
 
 
 
Selecionamos abaixo os acontecimentos a serem retratados, estes considerados pelo grupo os mais 
importantes e influentes para a formação do Arquiteto: 
 

1. 1933: nasceu, Florença. Sua mãe sempre o encorajou nos seus interesses nas artes visuais. 

 

2. 1938: Com a 2ª G.M., família se mudou para Inglaterra. Na escola ia mal, por causa de dislexia, 
descoberta muitos anos depois. 

 

3. 1951: Terminou a escola, e neste mesmo ano ocorreu o “Festival of Britain”, quando pela primeira vez 
foi trazida arquitetura moderna para a Inglaterra Interesse de Richard Rogers na arquitetura 
despertou. Porém, foi para o exército por dois anos. 

 

4. Voltando do serviço militar, começou a estudar arquitetura na AA “Architecture Association”. 

 

5. 1961: após ter-se casado com Su Brumwell, foram morar nos EUA para fazer seu mestrado na 
Universidade de Yale, onde conheceu e se tornou grande amigo de Norman Foster. 

 

6. Nos EUA, foi grande seu interesse em Frank Lloyd Wright, fez inclusive viagens pela América para 
conhecer suas obras. 

 

7. De volta à Inglaterra, criou junto com sua esposa, Norman Foster e Wendy Cheeseman o Team 4, mas 
logo se separaram em 1967. 

 

8. Criação do Piano + Rogers (associação de Renzo Piano com Richard Rogers) ganharam concorrência 
para o “Centre Georges Pompidou”, quando ficaram realmente famosos. 



 

9. Se separaram em 1978, quando Richard Rogers criou o Rogers Partnership”; seu projeto Lloyd’s of 
London fez com que o Arquiteto ganhasse reconhecimento mundial. 

 

10. 1995: Escreveu “Cities for a small Planet”. 

 

11. Casou-se novamente, teve ao todo 5 filhos. 
 

Parte 2 – “Jury Citation” (Citação do Júri) 
(Tempo aproximado: 2 minutos) 
 
Neste trecho explicaremos porque o arquiteto foi indicado ao Prêmio Pritzker de 2007, a partir da citação do júri do 

próprio prêmio. Podemos separar as justificativas em alguns tópicos, as quais serão ilustradas por imagens e 

desenhos. Seguem abaixo: 

1. Richard Rogers sempre fez muitas associações e parcerias, porém sempre mantendo seu estilo bem 
evidente. 

 
Exemplo: 
A frase acima será colocada na parte superior da tela, e logo abaixo virá uma sequência com as 
seguintes imagens, com o intuito de identificar o “estilo” de Richard Rogers em ambas as obras: 

 

  
Reliance Controls electronics factory, Swindon – “Team 4” (grupo formado pelos arquitetos Norman 
Foster, Wendy Cheeseman, Su Brumwell e Richard Rogers) 

 

  
Renzo Piano                             Centre Pompidou – “Piano + Rogers” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Eficiência energética de suas obras. 

A frase acima será colocada na parte superior da tela, e logo abaixo virá uma sequência com as 
seguintes imagens, com o intuito de exemplificar um dos muitos projetos desenvolvidos pelo arquiteto, 
a partir da premissa da economia energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Maantis Lighting System”, concebido a partir da observação de seres do mar de altas profundidades que 

irradiam luz própria.  

3. Faz uma interpretação do Movimento Moderno: edifício como máquina, interesse na clareza e 
transparência, integração público x privado, pisos (pavimentos) flexíveis, que atendam à demanda de 
constante mudança das necessidades do usuário.  

 

4. Rigor formal e comprometimento com o usuário. 

 

Obra Lloyd’s Of London, em Londres. 

Neste momento o assunto não será 

abordado de forma tão completa, pois 

haverá maior ênfase mais abaixo, na 

“Parte 3”. Serão apenas expostas essas 

imagens abaixo da frase “Faz uma 

interpretação (...) do usuário”. 



5. Sua convicção de que a cidade tem potencial para ser um catalisador de mudanças sociais, como é o 
caso do Museu Georges Pompidou, que revolucionou a ideia de Museu, que é um local comum de 
intercâmbio cultural e social, não mais o local da elite, transformando-se no coração da cidade. 

 

6. Acredita que a Arquitetura é a mais social de todas as artes. 

 

7. Papel mais duradouro do arquiteto é o de um bom cidadão. 

 

8. A junção do seu amor pela arquitetura com o conhecimento em técnicas e materiais. 
 

Parte 3 – “A Originalidade e a Identidade da Arquitetura de Richard Rogers”  
(Tempo aproximado: 2 minutos) 
 
Neste trecho pretendemos evidenciar algumas características da arquitetura de Richard Rogers que a tornam única e 

original, baseando-nos em texto de Arquitextos, que traduz um extrato de artigo publicado no catálogo da exposição 

“Richard Rogers + Architects”, ocorrida no Centre Pompidou em Paris. 

Para isso, haverá uma sequência de frases, juntamente com imagens de diversas de suas obras, com fotos de 

detalhes construtivos, fachadas, estrutura, etc, as quais ilustrarão esses argumentos.  

Essas obras arquitetônicas serão: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As frases / argumentos serão: 

 

“High Tech”  “Renovação em materiais”   “Arquitetura x Produção” 

“Encurtamento do Tempo entre Concepção e Experimentações  do croquis para a maquete” 

1. Madrid Barajas Airport 
 

2. Lloyd’s Of London 
 

4. Centres Pompidou 
 

5. NEO Bankside 
 

3. Millennium Dome, Londres 
 



“Identidade Procedimental  não concebe numa lógica de continuidade e de experimentação entre 
concepção e produção” 

“Sujeito que enuncia e cria uma linguagem” 

Parte 4 – Centre Pompidou e Conclusão 
(Tempo aproximado: 2 minutos) 
 
Neste trecho final faremos aprofundamento da sua obra conjunta com Renzo Piano, o “Centre Pompidou”, em 
Paris. Explicitaremos como foi a intervenção urbana no local, o contexto histórico e social, evidenciando melhor 
os itens finais do “Jury Citation” (itens 5, 7 e 8, localizados na Parte 2), de forma a concluir que a obra conseguiu 
reviver a região central, que não possuía espaços públicos amplos de convivência social e cultural.  
 
Implantação: é possível perceber com as imagens abaixo que metade da área de projeto foi deixada livre, para 
tornar-se uma praça que hoje representa um dos locais de mais intenso uso público em Paris, e que criou 
impacto positivo na vizinhança. 

 

 



 
 
Também haverá imagens e textos referentes aos aspectos tectônicos, estéticos e projetuais do edifício, tais 
como: 
- materiais (estrutura, vedações) 
- fachadas 
- flexibilidade das lajes (sem pilares, sem circulação, tudo está exteriorizado no edifício) 
 

 

 



   
 

Como conclusão haverá a frase dita por Richard Rogers:  

 

“Cidades do futuro não serão mais divididas como nos dias de hoje, em guetos isolados de única função, e 
sim irão remeter às camadas mais ricas das cidades do passado. Moradia, trabalho, consumo, aprendizado 
e lazer irão residir e se sobrepor em estruturas contínuas, variadas e mutáveis. 

 

 

Referências Bibliográficas e Iconogáficas: 
 

http://www.richardrogers.co.uk/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,4,25,819&showImages=detail&imageID=1653 

http://www.rsh-p.com/rshp_home# 

http://www.pritzkerprize.com/2007/works 

http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/158/cenario-48788-1.asp 
 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/08.023/1763 
- texto é um extrato do artigo originalmente publicado no catálogo da exposição Richard Rogers + Architectes, 
ocorrida no Centre Pompidou em Paris (Galeria Sul, nível 1), de 21 de novembro de 2007 a 03 de março de 2008. O 
texto e as imagens foram reproduzidos em Arquitextos do Portal Vitruvius com a autorização do autor e do editor. 

 

http://www.richardrogers.co.uk/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,4,25,819&showImages=detail&imageID=1653
http://www.rsh-p.com/rshp_home
http://www.pritzkerprize.com/2007/works
http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/158/cenario-48788-1.asp
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/08.023/1763

