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Sverre Fehn: 

 
 

Nascido em 1924 em Oslo, Fehn formou-se logo após a Segunda Grande 

Guerra. A partir da influência original de Arne Korsmo, o arquiteto traçou seu próprio 

caminho ao sensibilizar-se com a arquitetura vernacular do Marrocos em viagem 

realizada no início da década de 1950. 

 Ele morou também em Paris (1953)  quando recebeu uma bolsa de estudos 

francesa. Essa experiência francesa lhe comunicou a visão filosófica das estruturas e 

o interesse por novos materiais e tecnologias. 

Em seguida, o jovem norueguês trabalhou no escritório de Jean Prouvé em 

Paris. Retornando a seu país, Fehn fundou com outros sete colegas o Grupo de 

Arquitetos Progressistas de Oslo - PAGON. O Lar da Terceira Idade de Økern, em 

Oslo (1952-1955), foi obra marcante desse período. 

Seu reconhecimento internacional teve início com o projeto para o Pavilhão 

Nórdico da Exposição Internacional de Bruxelas (1956-1958), sedimentando-se no 

Pavilhão Norueguês da Bienal de Veneza (1962). Ainda na década de 1960, projetou o 

Museu de Hedmark,  em Hamar, na Noruega – marcante pela apropriação inteligente 

de uma construção preexistente e pela consequente reinterpretação moderna de 

elementos compositivos tradicionais nórdicos. Este tipo de estratégia passou a ser 

uma constante a partir de então na obra de Sverre Fehn, concretizando-se em 

obras  significativas como o Museu Norueguês dos Glaciares, em Fjærland (1991), 

obra no qual Sverre Fehn ganhou o prêmio Pritzker em 1997. 

Dentro do panorama da arquitetura norueguesa, Fehn se destaca 

desenvolvendo a sua própria tradição arquitetônica e ao mesmo tempo, integra as 

contribuições da tradição racionalista e da estruturalista francesa, da arquitetura 

italiana, orgânica e da popular marroquina.  



O essencial da arquitetura para ele, não é o espaço senão que o  lugar, e em 

seus projetos busca expressar a ontologia dos elementos e partes que configuram a 

arquitetura – a coluna, a cúpula, o campanário, a esquina, etc.  Sua atitude 

minimalista, conceitual e metafísica procede do seu contexto cultural como diversas 

influências que recebeu.  

Sverre Fehn foi ainda professor na Escola de Arquitetura de Oslo (1975-1995) 

e responsável pela concepção e montagem de diversas exposições históricas e 

artísticas. Dentre as suas obras mais recentes está o Museu Nacional de Arquitetura 

da Noruega, em Oslo (2007). 

Sverre Fehn faleceu no dia 23 de feveireiro de 2009, deixando diversas obras 

significativas para a arquitetura mundial. Para Sverre Fehn o arquiteto não é um 

construtor, mas sim um homem de símbolos. 
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MONTANER, Josep M. - Depois do Movimento Moderno 
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