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Apresentação 
 
 
 
                             

                                                Herzog & de Meuron: 

                      Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

                                                       

                                         

                               Catarina Pilar França Góis da Costa Correia 

 
 

O estudo realizado pretende explicitar em detalhe as características e o percurso 

profissional do trabalho de Herzog & de Meuron, dois arquitectos reconhecidos 

mundialmente pela originalidade e diversidade dos seus projectos espalhados por todo 

o mundo. A integração harmoniosa da arte na arquitectura realça nos projectos desta 

dupla. Os edifícios aliam a funcionalidade da arquitectura contemporânea com 

detalhes visuais artísticos, através de materiais que transformam de forma a criarem 

edifícios únicos. Assim, este trabalho, para além de mostrar e explicar os principais 

projectos de Herzog & de Meuron, descreve e procura dar respostas acerca do 

sucesso desta união dos dois arquitectos, amigos desde a infância e onde o dom de 

ambos se complementa mutuamente.  

Herzog & de Meuron são hoje referência para muitos arquitectos e três das suas obras 

serviram de referência também para o projecto final realizado devido às suas 

características arquitectónicas que se destacam. 

 

 

Palavras-chave: Herzog & de Meuron, Arquitectura, Originalidade, Contemporânea, 

Materiais 
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Presentation                                           

 

 

                                             Herzog & de Meuron 

                      Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

 

                                           

                               Catarina Pilar França Góis da Costa Correia 

 

 

The study aims to clarify in detail the characteristics and professional background of 

the work of Herzog & de Meuron, two architects renowned worldwide 

for their originality anddiversity of projects throughout the world.  

The harmonious integration of art in 

architecture emphasizes projects in this pair, buildings that combine the functionality of 

the architectural details with contemporary visual art through materials that transform in 

order to create artistically unique buildings.  

This work, in addition to show and explain the major projects of Herzog & 

de Meuron, describes and seeks to provide answers about the success of this union 

of two architects, friends since childhood and where the gift of both complement each 

other. 

Herzog & de Meuron are now a reference for many architects and three of his 

worksserved as a reference also made to the final draft because of its architectural 

featuresthat stand out. 

 
 
Palavras-chave: Herzog & de Meuron, Architecture, Originality, Contemporary, 
Materials 
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1.  Introdução 
 
 

A dissertação que se segue pretende aprofundar a temática destes dois grandes e 

conhecidos Arquitectos Herzog & de Meuron, recolhendo informação teórica que 

influenciou directamente a cadeira de Projecto. 

Estará dividida em três partes: a primeira em que faremos uma apresentação 

biográfica dos dois arquitectos para entendermos melhor o percurso profissional de 

Jacques Herzog e de Pierre de Meuron, bem como a descrição do atelier. Ainda nesta 

parte apresenta-se uma contextualização da arquitectura contemporânea para que 

possamos compreender melhor os projectos que a dupla de arquitectos realiza, bem 

como as influências que trouxeram de outros arquitectos ou de outras culturas em que 

a arquitectura se mostra de formas diversas; na segunda parte explicita-se a 

importância do vidro e da luz nos seus projectos, pois com o uso do vidro vieram 

trazer novas formas de pensar na Arquitectura, tendo variadas potencialidades. Como 

exemplo dessa importância temos o Bond o projecto que criaram para o condomínio 

de luxo em Nova Iorque na Bond Street 40. Com a cadeira de História ao longo do 

curso, pude adquirir variados conhecimentos acerca deste tema. Na terceira e última 

parte é feita um breve resumo sobre a maneira que a dupla de Arquitectos influenciou 

a realização do projecto final. 

Desta forma, este trabalho tem como objectivos fundamentais: 

 Dar a conhecer o percurso profissional de dois arquitectos contemporâneos – 

Herzog & de Meuron – compreendendo a sua importância no mundo da 

arquitectura moderna; 

 Compreender as influências e a contextualização dos trabalhos realizados por 

estes dois arquitectos inseridos na arquitectura contemporânea; 

 Conhecer e analisar os principais projectos realizados sob a visão da 

arquitectura contemporânea e os aspectos que os destacam; 

 Compreender e explicitar de que forma a arquitectura de Herzog & de Meuron 

influenciou a realização do projecto final. 
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Ao responder aos objectivos propostos para este trabalho, será possível responder à 

questão crucial que levou à realização deste estudo, que é compreender  Herzog & de 

Meuron na forma como influenciaram no meu Projecto final de Arquitectura. 

È portanto de salientar que mais do que um estudo de edifícios, esta dissertação 

apresenta-se como pensar e viver na Arquitectura. 
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2.   Biografia 

 

Para que seja possível uma maior compreensão do trabalho realizado por Herzog & 

de Meuron mostra-se essencial conhecer a biografia de cada um deles, pois só assim 

fica mais simples visualizar e reconhecer a união da dupla durante tantos anos, numa 

parceria rara.  

Assim, os arquitectos em estudo tiveram um historial de vida muito semelhante desde 

a infância, onde passaram por realidades muito parecidas, no qual aproximou-os 

desde cedo e  permitiu que tivessem sucesso na arquitectura. 

Jacques Herzog e Pierre de Meuron nasceram na cidade da Basileia, na Suíça, em 

1950. Existem várias obras de grandes Arquitectos, tais como, a Fundação Beyler de 

Renzo Piano1, entre outros mais.  

A união desta dupla começou desde cedo, na pequena infância, em que ambos 

frequentavam a mesma escola. Este facto permitiu que criassem um forte e longa 

união de amizade unindo os dois até à actualidade, sendo um dos factores que 

possibilitou a comunhão de opiniões e o respeito entre ambos. 

Também durante o percurso escolar de ambos, ficou desde logo visível o dom que já 

tinham para o lado artístico através das suas brincadeiras em conjunto onde 

estimulavam a criação. Como por exemplo: Lego e do Meccano2. 

Herzog, embora sentido-se motivado para outras áreas inicialmente, acabou por ceder 

ao seu talento natural e optou pela arquitectura, onde poderia dar mais criação 

artística e onde poderia combinar diversas áreas.  Estudou então arquitectura na ETH 

– Universidade Técnica Federal de Lausanne. 

Meuron, tinha grande aptidão pelo desenho e acabou por escolher o mesmo curso do 

seu amigo de infância. Mais tarde, a dupla transferiu o curso para o ETH em Zurique, 

onde concluíram a licenciatura, no ano de 1975. Após terem concluído o curso, 

                                                
1
 Fundação Beyeler é um museu público projectado pelo arquitecto italiano Renzo Piano. 

2
 Meccano é um sistema de construção à base de peças. A mesma filosofia do Lego. 
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permaneceram na universidade como assistentes do professor Dolf Schnebli3  até 

1978, o que lhes possibilitou ganharem experiência e outros conhecimentos para 

abrirem um atelier em conjunto na Basileia, cidade de origem de ambos.  

Com o atelier da dupla de arquitectos, estes passaram a ter uma biografia semelhante, 

no que concerne aos aspectos profissionais, já que, a partir de então, todos os 

trabalhos que realizaram foram feitos em conjunto, unindo as melhores qualidades de 

cada um. Para além do trabalho que realizam no atelier, Herzog é desde 1983 tutor 

convidado da Universidade de Cornell de Ithaca, em Nova Iorque. 

Em 1992, ambos tornaram-se professores convidados na Universidade de Harvard 

pelo período de um ano, tendo renovado com a instituição em 1994, onde 

permanecem até hoje. São também ambos professores nos Estudos ETH na Basileia. 

A parceria Herzog & de Meuron é hoje reconhecida e de dimensão internacional, com 

cerca de 300 colaboradores que trabalham de forma laboratorial, criando sempre de 

forma única e de forma conjunta. Assim, para além da sede na Basileia, têm também 

sucursais em Londres, Munique e São Francisco e realizam trabalhos para todos os 

cantos do mundo. 

Herzog & de Meuron ganharam em 2001 o prémio Pritzker Architecture, o mais 

importante no campo da arquitectura, tendo sido este o resultado de um trabalho de 

completa parceria entre ambos, onde realizam sempre projectos em equipa, de forma 

a completarem-se mutuamente. A este respeito de Meuron refere que ― os pontos 

fortes do Jacques são os meus pontos fracos e as suas fraquezas os meus pontos 

fortes‖. (Pritzkerprize, 2001, pg.2) 

Os trabalhos que realizam estão inseridos na arquitectura contemporânea, embora 

procurem, constantemente, criar novos conceitos e romper com barreiras que são 

impostas. De acordo com Herzog ― um edifício é um edifício. Não pode ser lido como 

um livro, pois não têm quaisquer critérios, legendas ou rótulos como imagem  numa 

galeria. A força dos nossos edifícios é o impacto imediato e visceral que tem sobre o 

visitante‖. (Jacques Herzog em entrevista a Kipnis, Jeffrey. Uma conversación com 

                                                
3
 Dolf Schnebli, Arquitecto Suiço, estudou Arquitectura, primeiro na ETH Zurich e depois nos Estados 

Unidos. Formou-se em Harvard. Influenciado por Le corbusier, Gropius, entre outros.  
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Jacques Herzog (H&deM) El Croquis, v. 84, 1997, p.18.)   É desta forma que estes 

dois arquitectos vêm as suas obras e que os fazem ser os arquitectos mais influentes 

do mundo. 

Uma das principais influências de Herzog e de Meuron foi o arquitecto Rossi4,  pela 

sua postura oposta à de todos os seus professores em quem inicialmente se 

inspiraram. O que mais os caracteriza é a mistura de conceitos, de imagens, de 

materiais, de modelos arquitectónicos de todo o mundo, que podem ser inseridos e 

misturados de forma única e harmoniosa, trazendo assim novas formas de 

arquitectura que divergem dos habituais padrões. 

A Suiça também serviu como fonte de inspiração, embora não se limitem a nenhum 

tipo ou modelo específico, já que Herzog salienta que ― o nosso trabalho não se baseia 

em nenhuma tradição suíça‖. (Pritzkerprize, 2001, pg.2). 

De acordo com o arquitecto espanhol Rafael Moneo5, a sua monografia fala sobre 

Herzog e de Meuron , estes são dos : 

poucos arquitectos cujo trabalho pode ser interpretado como um esforço para recuperar 
o terreno original da arquitectura. Uma busca pelo contacto directo com a essência da 
arquitectura construtiva, distinguindo-os dos outros da sua geração, como quem diverge 
em sua ênfase na originalidade. (Rafael Moneo, 1999, p.22) 

Moneo afirmou ainda que ― Herzog e de Meuron têm construído, demonstrando a sua 

capacidade para responder a todos os tipos de programas com talento, sensibilidade, 

flexibilidade e eficiência‖ (Rafael Moneo, 1999, ). 

Estes dois arquitectos estão sempre presentes em competições, em universidades e 

em revistas da área, contribuindo sempre de forma positiva e enriquecedora para a 

arquitectura, renovando conceitos e visões de muitos arquitectos. O objectivo é 

sempre melhorar a matéria e a forma como esta pode-se tornar em algo útil para o ser 

humano. São assim, demasiado influentes e servem como fonte de estudo e de 

análise em diversas partes do mundo, devido ao carácter inovador que os marca. 

 

                                                
4
 Rossi foi um arquitecto e teórico italiano. Seu pai tinha uma fábrica de bicicletas, cuja marca era Rossi. 

Em 1959 licenciou-se em arquitectura pela Escola Politécnica de Milão. 
5
 Rafael Moneo, é um Arquitecto Espanhol, conclui o curso de Arquitectura em 1961 na Escola Técnica 

Superior de Arquitetura de Madrid. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Assim, o uso de matérias diferentes é uma marca destes arquitectos em que procuram 

encontrar qualidades novas e específicas desses mesmos materiais. E neste sentido 

Moneo explica que a afirmação: ― os materiais são veículos de expressão da 

arquitectura‖ ( Rafael Moneo, 1999, p. 6 ) é amplamente justificada nos projectos 

realizados por Herzog e de Meuron, sobretudo na Dominus Winery na Califórnia nos 

Estados Unidos. 

Com relação a esta questão dos materiais que utilizam, Herzog explica que:  

Nós chegamos a soluções como esta através das nossas pesquisas que categorizo 
em duas áreas: a primeira na vida que é hoje, ou seja, a arte e a música e outras 
actividades contemporâneas como a comunicação social e a segunda que são as 
técnicas que podemos descobrir ou inventar para trazer a arquitectura para a vida, o 
que significa, neste caso, a tecnologia, as invenções que permitem realizar a nossa 
visão da arquitectura. ( Rafael Moneo, 1999 ).  

Através do trabalho que realizam em diversos edifícios que ficaram conhecidos 

mundialmente, a dupla deixa sempre presente a marca que os caracteriza, como os 

materiais que utiliza. Os exemplos são os mais diversos, já que esses materiais 

divergem de acordo com o espaço onde os edifícios estão inseridos, numa tentativa de 

conjugação harmonioza com o ambiente envolvente. 

H& de Meuron têm  uma Arquitectura simples, no interior pouco elaborado e no exterior 

muito sofisticados. Esta Arquitectura nasce devido aos Arquitectos serem Suiços, vem 

da sua cultura e tradição. 

Herzog destaca ainda que: ― nós pensamos e, claro, esperamos que o nosso trabalho, 

pelo menos, tente apelar para a vida, para a vivacidade, que apela aos cinco sentidos. 

Há os críticos que olham para o nosso trabalho e vêm apenas as fachadas de bom 

gosto e a forma cartesiana de chamá-lo de conservador, pois só pensam na 

arquitectura através destas categorias. (…) Acreditamos que a arquitectura deve 

mesclar mais com a vida, misturando o artificial com o natural, o biológico e o 

mecânico‖ ( Rafael Moneo, 1999, p.22 ). 
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3.   Atelier 

 

Herzog & de Meuron é um dos mais admirados escritórios de arquitectura do mundo, 

localizado na Basileia, na Suíça. 

Herzog & de Meuron foi fundado em 1978 pelos arquitectos Jacques Herzog e Pierre 

de Meuron, vencedores, entre outros, do Prêmio Pritzker de 2001, a maior honra da 

arquitectura. Abriram o atelier numa casa no Norte da Basileia, onde começaram a 

fazer os seus primeiros projectos. Hoje em dia o atelier é composto por seis edifícios, 

uma garagem convertida em sala de reuniões e uma loja. Tem um pátio à entrada 

onde a maioria dos edifícios se interligam. 

Inicialmente, o atelier pode parecer confuso, semelhante a um labirinto devido à forma 

como os espaços estão dispostos, pois conta com salas pequenas, pátios, corredores, 

entre outros espaços. O objectivo deste formato é não reunir muitos colaboradores a 

trabalhar no mesmo lugar, possibilitando um ambiente mais tranquilo e propício ao 

trabalho. 

O espaço dos dois arquitectos foi decorado ao gosto deles, onde foram colocadas 

várias fotografias de grande plano, esculturas e objectos pessoais. Com isto a dupla 

consegue com que o ambiente fique mais familiar e acolhedor. O escritório está 

repleto de experiências que foram utilizadas em edifícios relevantes como o portão de 

entrada que reveste o Museu de São Francisco.   

O complexo é composto por vários edifícios, um dos quais de seis andares todo em 

vidro, onde é possível apreciar o rio Reno e que é uma das características da 

arquitectura de Herzog & de Meuron.  A entrada original é uma pequena porta 

de madeira simples, típico da Basileia. 

No atelier Herzog & de Meuron trabalham cerca de 300 colaboradores que vão se 

alterando de acordo com as necessidades dos projectos que realizam. Pouco mais de 

duas décadas de trabalho, o estúdio da dupla já produziu mais de 200 projectos e uma 

pontuação de obras que estão quase sempre entre os destaques do último quarto de 

século, acumulando já os principais prêmios da arquitectura como o Pritzker 
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Architecture Prize em 2001 e a Medalha Real de Ouro da Associação Real dos 

Arquitetos Britânicos (RIBA), pois, de acordo com o presidente do júri da RIBA, Jack 

Pringle, em entrevista à revista Swissinfo, Herzog & de Meuron ―estão no grupo dos 

mais importantes arquitectos do mundo. Uma das características mais importantes do 

seu trabalho é a cooperação com artistas e, sobretudo, a forma como eles são 

integrados no trabalho (…) eles começam sempre do zero e pegam o problema pela 

sua raiz. Eles testam as relações, as necessidades e chegam muitas vezes a soluções 

brilhantes". Declara ( Jack Pringle, presidente da Associação Real dos Arquitetos 

Britânicos (RIBA) ). 

 

 

Ilustração 1 – Atelier Herzog & de Meuron na Basileia, Suiça  ( http://www.archello.com/en/project/actelion-business-center ) 

 

 

 

 

http://www.archello.com/en/project/actelion-business-center
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4. Contexto da Arquitectura Contemporânea  

 

A arquitectura contemporânea é a forma como os projectos arquitectónicos se 

apresentam actualmente. Mas este movimento de arquitectura contemporânea teve a 

sua origem na segunda metade do século XIX, quando surgiram os primeiros edifícios 

que fugiam aos tradicionais padrões arquitectónicos, sendo caracterizados pela sua 

estrutura metálica e o uso do cimento armado. Exemplo destes modelos são os 

primeiros arranha-céus que foram construídos nos Estados Unidos e que permanecem 

actuais até hoje. 

Mas foi no século XX que a arquitectura moderna ganhou mais suporte e que os 

arquitectos passaram a saber utilizar, de forma mais produtiva nos seus projectos as 

potencialidades de outro género de materiais na arquitectura. O vidro, o ferro, o 

alumínio são exemplos de materiais que começaram a ser explorados para a 

construção de edifícios baseados numa nova visão arquitectónica que viria a mudar a 

forma como os arquitectos viam as casas e edifícios. ( Ghirardo, 20026). 

O principal objectivo da arquitectura contemporânea é não manter um único padrão ou 

modelo mas sim abrir as portas para novas concepções estéticas, que não se 

esgotam e que se adaptam cada vez mais às necessidades específicas de cada 

projecto. Assim sendo, as últimas décadas têm sido importantes como uma quebra de 

paradigmas do que até então era instituído. 

Desde a Revolução Industrial houve uma mudança de mentalidades e de posturas, as 

cidades passaram a ser cada vez maiores e mais importantes, a vida tornou-se mais 

rápida e agitada, o ser humano passou a ter novas necessidades e exigências com 

relação aos espaços, tudo torna-se mais intenso e activo. Para além disso, as guerras 

mundiais destruíram grande parte da Europa e havia a necessidade de reconstrui-la 

de acordo com as novas exigências da sociedade moderna. E é neste contexto que 

surge uma arquitectura que vai procurar dar respostas a esta nova concepção social. ( 

Ghirardo, 2002). 

                                                
6
 Diane Ghirardo é um professor de arquitectura da Universidade de Southern California. È também autor 

de vários livros e ensaios sobre história da arquitetura e teoria. 
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Com isto, foram surgindo vários movimentos, alguns anti-modernistas que receavam o 

novo e outros que desconstruíam a arquitectura criando algo totalmente novo. Dentro 

destes movimentos de vanguarda na década de 70 podemos encontrar Aldo Rossi 

que foi uma das grandes influências para Herzog e de Meuron.  

Walter Gropius 7 , Le Corbusier e Frank Lloyd Wright são grandes nomes da 

arquitectura contemporânea que marcaram a sua época com projectos inovadores e 

modernos. 

De forma sucinta, podemos caracterizar a arquitectura moderna pelos seguintes itens: 

 Relação próxima entre a arquitectura e o urbanismo: 

 Ruptura com o passado e seus antigos parâmetros; 

 Simplificação das formas e dos volumes, com utilização de formas geométricas 

e linhas rectas; 

 Valorização do liso, claro em que o mais importante é a estrutura do edifício em 

si e não a sua decoração; 

 Uso frequente de terraços e coberturas planas; 

 Janelas amplas e fachadas em vidro, onde a iluminação natural é um factor 

preponderante; 

 Ideia de suspensão dos edifícios com a utilização de pilares; 

 Uso de materiais novos como aço, betão, alumínio, vidro, entre outros; 

 Objectivo principal é tornar as casas funcionais e práticas através de espaços 

interiores amplos e livres; 

 União da arquitectura com outras artes como a cerâmica, a escultura e a 

marcenaria; 

 Surgimento de um design industrial, adaptado às necessidades das indústrias.

  

Através destas características sucintas podemos identificar várias características que 

se inserem nos projectos realizados por Herzog e de Meuron como o uso frequente do 

                                                
7
 Walter Gropius é considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX, tendo sido 

fundador da Bauhaus, escola que foi um marco no design, arquitetura e arte moderna e diretor do curso 
de arquitetura da Universidade de Harvard. Gropius iniciou sua carreira na Alemanha, seu país natal, mas 
com a ascensão do nazismo na década de 1930, emigrou para os Estados Unidos e lá desenvolveu a 
maior parte de sua obra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Design
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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vidro em fachadas ou janelas amplas, a valorização do liso e de paredes brancas, as 

formas geométricas presentes nos edifícios, o uso de materiais novos como o betão, a 

união com outras artes, a criação de edifícios ligados e inseridos no urbanismo, sendo 

funcionais e ainda a necessidade constante e presente de romper com o tradicional, 

criando algo sempre novo e moderno. 

O carácter Modernista da Arquitectura de H&DM, são os materiais. H&DM fazem todos 

os possíveis para que os materiais se expressem a si próprios, encontrando novas 

propostas e novas maneiras de se aplicarem. 

A la arquitectura tradicional le cupo en otro tiempo congregar diversas facetas de la             

construccíon, de las imágenes, de los materiales, etc..pero como ya no existe es preciso 

substituir el vacio dejado entre los diferentes aspectos con otra classe de energia, con la 

energia del pensamento, de la refléxion del Arquitecto, del artista y del científico; así 

como con la energia perceptiva del observador.  ( Idem, p. 365). 

Para Herzog um dos problemas da Arquitectura contemporânea não é a falta de 

liberdade mas sim a liberdade. 

A sua Arquitectura é simples, sedutora e clara que foi alterando com a percepção das 

suas obras.  

O escritório em 2009 teve um crescimento muito grande tendo uma grande relevância 

na Arquitectura Contemporânea. 
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5.   Projectos 

 

Os projectos realizados pelos arquitectos Herzog e de Meuron desde o primeiro, 

realizado em 1978,  trajes de feltro para um desfile no carnaval suíço onde serão 

sempre alvo de muita repercussão devido à importância dos edifícios e à arquitectura 

diferenciada que caracterizam os projectos destes dois profissionais. 

Embora inseridos na arquitectura moderna como já vimos, existe sempre a 

preocupação constante de criar algo novo sem, contudo, deixar de ser funcional e 

belo. Muitos questionam se estes dois arquitectos criam projectos de arquitectura ou 

projectos de arte. Contudo, a este respeito, Herzog deixa bem claro que não faz arte e 

sim arquitectura ao que explicita:  

Architecture has to do with a great many things, it has many aspects, and certainly there 
is architecture that comes close to the visual arts, because it has that specific character 
(…). Today everyone is thrown back on their own resources and has to define their 
fundamental values anew each day. As a starting point that is not unlike the visual arts. 
But one cannot therefore say that architecture is art. ( Basel: Birhauser. 1995, p. 43 ) 

O arquitecto considera ainda que é ―impossible to do art and architecture at the same 

time‖. Assim sendo, os projectos que realizam inserem-se devidamente na 

arquitectura contemporânea embora tenham sempre uma vertente artística presente 

que levanta sempre a dúvida de realizarem um trabalho ligado à arte. 

Contudo, de acordo com o autor Ursprung8 (2002) é patente que Herzog e de Meuron 

realizam vários trabalhos em conjunto com artistas como foi o caso de Helmut 

Federle 9  que desenvolveu um novo conceito de cor para alguns projectos dos 

arquitectos. 

A arquitectura realizada por Herzog & De Meuron levanta estas questões pois não se 

enquadra nas habituais e populares formas de criar e apresentar novas estruturas com 

formatos espectaculares que tornaram-se a imagem de marca da arquitectura 

moderna.  

                                                
8
 Ursprung é autor do libro Idem. 

9
 Helmut Federle (nascido em 31 de outubro de 1944) é um pintor suíço 
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Ao contrário do que se tornou habitual ver estes dois arquitectos suíços chama a 

atenção precisamente pelo oposto, ou seja, pelo uso da simplicidade da fórmula pela 

forma como potencializam os novos materiais.  

Neste sentido Fernández-Galiano10 refere que nos trabalhos de Herzog e de Meuron 

sobressai ―um espírito que oscila entre a ideia nietzscheana do apolíneo e do 

dionisíaco e que aproxima a arquitectura da arte por suas obras serem tão 

arquitectónicas ao ponto de serem necessariamente artísticas‖. ( Fernandez-Galiano, 

1999. p. 6 ) 

Através desta citação torna-se mais fácil compreender então a proximidade existente 

entra a arquitectura e a arte nos projectos destes profissionais, já que a forma como 

trabalham transforma o trabalho arquitectónico numa verdadeira peça de arte visual. 

Mas se, nos edifícios criados por Herzog e de Meuron existe um claro destaque para a 

observação da aparência exterior, pela forma única como conjugam diferentes 

materiais, abusam do vidro e dão vida aos projectos que criam, não podem deixar de 

lado toda a parte interior do projecto, onde os arquitectos procuram dar respostas às 

exigências e necessidades que o edifício requer, de forma funcional e prática. Existe 

sempre uma preocupação com arejamento, luminosidade, protecção, sem nunca 

deixarem de criar algo belo, seja na criação de casas ou de edifícios comerciais. 

Jacques Herzog acredita que ―habitar é um caso especial (…), pois remete-se a áreas 

íntimas e pessoais da humanidade. É um pouco diferente de construir um edifício 

comercial ou um laboratório, onde nos deparamos com situações mais gerais. 

Entretanto, em todos os nossos projectos, partimos daquilo que nós mesmo achamos 

interessante  e apropriado. Nunca faríamos nada que contenha qualquer ideia que 

achamos impossível de vivenciar‖. (in Burgi, 1996, v.2 ) 

Neste sentido, vemos que, para Herzog e de Meuron, torna-se fundamental, não 

apenas criar algo que tenha uma imagem exterior mas que também seja útil e 

adaptado para que os indivíduos possam usufruir e tirar o melhor partido possível do 

edifício de acordo com a sua funcionalidade. 

                                                
10

 Luis Fernández-Galiano é arquitecto, professor da ETSAM (Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Politécnica de Madrid), e editor da Architectura Viva. 
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Outra visão que desperta a atenção de muitos críticos da arquitectura é diversidade 

dos seus projectos, sem nunca se limitarem a um mesmo padrão ou ícone, ao que 

Herzog explica que : ―em toda obra interessante e coerente podem encontrar-se 

muitas influências e qualidades diferentes, inclusive paradoxais; elementos estáveis e 

cambiantes. Isto é igual para um artista, para um cineasta, para um escritor ou, 

inclusive, para um arquitecto‖, (in Zaera, 1993, p.16 ), ou seja, que a arquitectura 

também permite uma abertura de criação em que vários valores e influências podem 

ser conjugados. 

O grande motivo que leva estes arquitectos a criarem sempre edifícios originais é a 

variedade de materiais que utilizam e a forma como esses mesmos materiais são 

incorporados nos edifícios. Este é um dos grandes pontos que distinguem Herzog e de 

Meuron pois  ―para construir paredes, pavimentos e edifícios necessitamos de 

materiais de construção. Assim é que utilizamos o que está disponível: tijolos e 

concreto, pedra e madeira, metal e vidro, palavras e imagens, cores e odores‖ (Herzog 

in Zaera, 1993. p. 7 ).  

A este respeito, o arquitecto menciona ainda que ―o material está ali para definir o 

edifício, mas o edifício, está em igual medida, destinado a fazer visível o material‖ 

(Zaera, 1993, p.22 ), havendo assim um complemento harmonioso entre o material e a 

construção. Exemplos disso são os projectos que realizaram nos seus primeiros dez 

anos de carreira onde se mostra bem patente esta relação da criação arquitectónica 

com os materiais escolhidos como a Casa Azul em Oberwil, a Casa de Pedra de 

Tavole, o edifício de apartamentos Schiwitter, entre vários outros. 

Na Casa Azul em Oberwil os blocos de concreto adquiriram a cor azul que deu o nome 

ao edifício, alterando assim a habitual visão e coloração do concreto, como é costume 

aparecer nas construções contemporâneas.  



HERZOG & DE MEURON: Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

 

 

  
Catarina Pilar França Góis da Costa Correia                                                                                                                 34 

 

 

                             Ilustração 2 – Casa Azul em Oberwil, Suíça (http://mail.vitruvius.com.br/revistas) 

Já no caso das Casas Fröhlich, Herzog e de Meuron foram ainda mais além fugindo 

aos padrões convencionais de um modelo padronizado de casa. Criam assim uma 

nova imagem arquitectónica de antigos e tradicionas modelos. 
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Ilustração 3 – Projecto das Casas Fröhlich, em Stuttgart e Rudin, em Leymen (http://vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/02.020/814) 

  

Como sabemos, os arquitectos em estudo, realizaram diversos projectos que 

marcaram os seus nomes na arquitectura contemporânea, dos quais destacamos os 

mais reconhecidos que se sobressaem pela originalidade e pela imagem que marca 

Herzog e de Meuron. 

Projectos esses que não se cingem a um estilo específico ou a um género concreto de 

edifícios, indo desde estádios, a museus, de apartamentos de luxo a residências, 

embora todos eles contemplem o estilo próprio desta dupla de arquitectos que deixam 

sempre bem patente o seu cunho pessoal em todos os trabalhos que realizam. 
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Ilustração 4 - Caixa Forum-Madrid Madrid, Espanha Projecto 2001- 2007  (http://www.e-architect.co.uk/madrid/caixa_forum.htm )  

 

 
O edifício Caixa Forum em Madrid é um centro cultural que fica no centro histórico de 

Madrid. Este projecto consistiu na restauração e expansão de um dos raros exemplos 

de arquitectura industrial que restaram no centro de Madrid: a velha Usina Central del 

Mediodia. Herzog & de Meuron partiram desse princípio para redesenharem o edifício. 

Assim, restauraram a camada exterior dos antigos tijolos, abriram uma nova praça 

pública e os sete andares do edifício são, sobretudo, de ferro e tijolo tradicional mas 

com inovações muito criativas como uma das fachadas que remete-nos à vegetação 

do jardim botânico. 

 
Os projectos acima descritos e apresentados de forma sucinta demonstram 

claramente a amplitude e diversidade das criações de Herzog e de Meuron 

espalhadas por diversos países, de onde podemos ver que, para estes arquitectos, a 

http://www.e-architect.co.uk/madrid/caixa_forum.htm
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arquitectura resulta da capacidade que o arquitecto tem em projectar espaços que 

sejam importantes e viáveis, tornando a sua realização fundamental em toda a obra. 

Herzog & de Meuron encontram nos materiais uma forma ornamental de ―decorar‖ os 

edifícios que projectam, deixando de lado a herança clássica e criando 

constantemente novas superfícies, novas variações e conjugações de materiais 

novos, dos quais destacam-se o vidro, o alumínio e o aço, que gostam de utilizar nas 

fachadas de seus edifícios. Devido a importância que dão às fachadas, as paredes 

perdem o seu valor meramente funcional de limitação e separação de espaços e 

passam a desempenhar um papel preponderante nos projectos desta dupla que as 

utiliza como uma forma de criar novas superfícies e novos conceitos arquitectónicos. E 

é nesta preocupação com as fachadas que vemos bem patente, o diálogo existente 

entre a arquitectura e a arte, já que essas mesmas fachadas transforma-se em 

verdadeiras obras de arte pela riqueza e criatividade de suas formas e materiais. 

Os seus projectos inserem-se e conjugam-se sempre com o espaço circundante. Há 

sempre uma preocupação constante com o meio envolvente, de forma a ser criada 

uma obra que se adeque às necessidades e ao local, como já vimos em alguns 

projectos, como o Tate Modern e em muitos outros.  

Herzog & de Meuron preocupam-se em criar sempre um forte impacto visual, que 

desperte a atenção de quem observa o edifício, pois, como o próprio Herzog afirma 

numa entrevista a  ―(…) interessa-nos mais o impacto directo físico e emocional, como 

o som de uma música ou o aroma de uma flor (…) a força de nossos edifícios está no 

impacto imediato, visceral, que tem no visitante. Para nós, isso é tudo o que importa 

na arquitectura‖.( El Croquis‖  1997, v.84, p.9 ). 

Até mesmo os materiais tradicionais que há muito são utilizados na arquitectura como 

a madeira, a pedra, o vidro adquirem com Herzog & de Meuron novas funcionalidades 

e novos efeitos que torna-os em verdadeiras criações originais que nos distanciam dos 

antigos conceitos. 

Exemplo disso é edifício Laban Centre for Movement and Dance situado em Londres. 

Este conservatório de dança conta com 13 estúdios, uma sala de teatro com 300 

lugares sentados, outros estúdios para outras actividades, uma biblioteca e um café.  
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Este conservatório foi originalmente fundado por Rudolf Laban, um dançarino e 

coreógrafo austro-húngaro. Após várias mudanças de instalações, em 2003, Herzog & 

de Meuron criaram o novo edifício do conservatório, que lhes valeu o prémio Stirling 

Prize de arquitectura nesse mesmo ano.  
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6.  Influências 
 

Como já referimos anteriormente, no início da prática em arquitectura, Herzog afirma 

que:  Enquanto ainda estávamos na escola, o saudoso Aldo Rossi (que foi premiado 

Pritzker em 1990) foi um dos nossos professores e abriu muitos horizontes novos para 

nós. Antes da sua chegada, o nosso primeiro professor era Lucius Burckhardt11 que 

nos ensinou que tudo o que fazemos, não devemos construir, em vez disso, devemos 

pensar, devemos aprender com as pessoas. Foi inspirador mas também foi frustrante. 

Quando Rossi chegou disse-nos exactamente o oposto. Disse para esquecer a 

sociologia e voltar à arquitectura. Rossi foi talvez a nossa maior influência. Ao longo 

da sua formação Arquitectónica, Rossi foi uma pessoa muito importante nas suas 

carreiras pois era alguém que sabia falar de Arquitectura. 

Nos interesó su modo de hablar de arquitectura, que nos fascinó y influyó más que suas 

formas arquitectónicas. (...) Aldo Rossi fue el catalisador mediante el cual encontramos 

nuestros próprios interesses, nuestra própria biografia.  (Jacques Herzog em entrevista a 

José Luis Mateo ― ideas de proyecto‖ em 1989, Herzog & de Meuron, Barcelona, editorial 

Gustavo Gili, 2000, pp.6 ). 

Os Arquitectos identificaram-se com Rossi, principalmente com a sua afirmação ― 

Arquitectura é Arquitectura‖, pois eram de acordo com uma Arquitectura simples.  

A dupla de arquitectos, ao visitarem o Japão ficaram fascinados com as disjunções 

entre o velho e o novo, entre as escalas existentes e  inspiram-se quando visualizam 

outros métodos e outras formas arquitectónicas, embora sempre criem algo totalmente 

novo de acordo com suas próprias imagens. 

Não existem assim modelos para os arquitectos, não havendo paradigmas de grande 

arquitectura que eles sigam. Em vez disso, há momentos em edifícios que por vezes 

lhes captam a atenção e utilizam esses mesmos momentos para aprenderem algo 

mais sobre arquitectura, já que é algo que nunca se extingue. 

                                                
11

 Lucius Burckhardt nascido em 1925 em Davos, foi o primeiro presidente do Werkbund alemão, 

professor socio-economia, convidado em sociologia no departamento de Arquitectura do Instituto Federal 
Suiço de Tecnologia, em Zurique. Morreu em 2003 em Basileia. 
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 Assim sendo, o trabalho destes não se baseia em nenhuma tradição, particularmente 

na Suiça. Se o trabalho Herzog e de Meuron está na Suíça é porque trata-se de um 

país sem identidade Nacional. Acreditam que hoje a Suíça é um dos países da Europa 

mais avançado tecnologicamente. 

Estes dois arquitectos visam ampliar ao máximo os horizontes da arquitectura 

contemporânea e isso só é possível se não estiverem presos a paradigmas, 

influências e materiais específicos.  

O cansaço produzido pelo pós-modernismo e toda a loucura iconográfica que este 

movimento trouxe com ele, encontrou um refresco,necessário nesta Arquitectura Suiça 

que parecia ignorar discussões académicas, propondo novas metas. A busca da origem. 

(Rafael Moneo , In Inquietude teórica e estratégica projectual, pg 362 ). 

Mies Van Der Rohe12 tem uma grande influência sob esta ―busca do novo‖. 

Segundo Herzog, ― a clareza da Arquitectura de Mies e o idealismo formal fascinam-me(...) 

Nós não tentamos procurar um luga entre a tradição do Modernismo, estamos mais 

interessados em explorar todas as possibilidades da Arquitectura, incluindo a vastidão do 

passado histórico. Como a Arquitectura medieval, o modernismo faz parte da nossa herança 

histórica‖ (Herzog in, Natural Historia, 2005, p.1 ). 

È notório em dois projectos, como a Fábrica da Ricola13, Suiça e Adega Dominus14, 

Estados Unidos. Existe um recurso á construção juntamento com os materiais. 

Herzog & de Meuron na Suiça têm uma tradição. Valoriza-se uma Arquitectura 

puritana, respeitando a escala, lugar, rigor com os detalhes de construção a que 

obriga. (Rafael Moneo, In Inquietude teórica e estratégica projectual, 1999 ). 

                                                
12

 Mies Van Der Rohe foi um arquitecto alemão, considerado um dos principais nomes da arquitetura do 

século XX, sendo geralmente colocado no mesmo nível de Le Corbusier ou de Frank Lloyd Wright. 
13

 Fábrica da Ricola é uma fábrica de doces à base de plantas e emprega 350 pessoas em todo o mundo, 

exportando seus produtos para 50 europeus, os países asiáticos e norte-americanos. A empresa foi 
fundada em 1930 por Emil Richterich-Beck, um homem de origem modesta, que deu o passo da 
execução de uma padaria para fabricação de doces em um momento de crescente incerteza econômica e 
social. 
14

 As Adegas Dominus, localizadas no fértil Vale de Napa na Califórnia, Estados Unidos de América, uma 

região especialmente vocacionada para o cultivo da vinha, foram projectadas pela dupla de arquitectos 
suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron em 1995. O cliente foi um famoso viticultor chamado Christian 
Moueix, que, após uma década de trabalhos e pesquisas conseguiu atingir um nível de qualidade na 
produção de vinho que alcança dimensão internacional. A designação de marca deste vinho - Dominus - 
deu o nome ao edifício. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
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Ilustração  5 – Fábrica de Ricola  http://www.mimoa.eu/projects/France/Mulhouse/Ricola%20Europe%20Mulhouse 

 

Uma das grandes referências para esta dupla de Arquitectos foi Joseph Beuys15. 

Utilizava os materiais de uma forma fascinante para H&de Meuron. Além de que fora 

do atelier era um protector e conselheiro. 

Herzog & de Meuron rejeitam fazer uma Arquitectura do passado. 

                                                
15

 Joseph Beuys foi um artista alemão que produziu em vários meios e técnicas, incluindo escultura, 

performance, vídeo e instalação. Ele é considerado um dos mais influentes artistas europeus da segunda 
metade do século XX. 

http://www.mimoa.eu/projects/France/Mulhouse/Ricola%20Europe%20Mulhouse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Performance
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instala%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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Ilustração  6 – Adega Dominus  (  http://dominusnapanook.com/wp-content/files_mf/frontview28.jpg ) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dominusnapanook.com/wp-content/files_mf/frontview28.jpg
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Capítulo II 
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7.   O vidro e a luz 

 

      7.1. – O que é a luz? 

 

LUZ -  ( definição ) ― È uma gama de comprimentos de onda a que o olho humano está 

sensível. Trata se de uma radiação electromagnética‖. 

Sem a luz natural não conseguíriamos sobreviver pois é através dela que a nossa 

visão tem vida.  Para nós é uma sabedoria, um guia, alegria, energia, um movimento, 

etc..  

 

Sem ―(...) luz, a vida não seria possível. Sem percepção, não haveria sensibilidade 

nem inteligência. A luz faz para a vida aquilo que a percepção faz para a inteligência‖ 

(SANTAELLA, Lúcia. In: BARROS, Anna. A arte da percepção. Um namoro entre a luz 

e o espaço. São Paulo: Annablume, 1999, p. 11. ) 

 

Em História de arte e na Filosofia a Luz foi alvo de grande reflexao . Para Deus a luz 

na arte, representa espiritualização da obra. A luz é tão importante para nós como 

para a Arquitectura. A luz na Arquitectura, serve para definir espaços, origina cores, 

ajudando a alterar ambientes. Fazendo com que os Arquitectos, nas suas obras, 

conduzam a luz do interior para o exterior e vice-versa, dando por último qualificação 

aos espaços. ― Eu componho com a luz..‖ ..Le Corbusier. A Luz permite nos que a 

cada época seja utilizada de maneira particular. 

 

―É a luz que produz a sensação de espaço. O espaço é aniquilado pela obscuridade. A 

luz e o espaço são inseparáveis. Se a luz é suprimida, o conteúdo emocional do 

espaço desaparece, tornando-se impossível de perceber... a essência do espaço se 

faz na interação dos elementos que o limitam.‖ (GIEDION, Siegfried. El presente 

eterno: Los comienzos de la arquitectura. Madri: Alianza, 1986, p. 467. ) 

 

Na Grécia, na Arquitectura Románica, .. a luz também teve um impacto muito 

importante fazendo com que as pessoas tivessem mais coragem, fé.  As paredes na 

Arquitectura Romanica, com variados vãos teem como objective iluminar. No interior 

são escuras mas com a entrada pontual de luz faz com que realce varios elementos. 
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No período Gótico a luz ja permanece para o interior com outra força, penetrando com 

alguma cor dos vidros. 

No Renascimento a luz difusa de cima reflectida nas paredes brancas. 

Na Arquitectura Barroc,a a luz torna-se o tema principal onde permanecem violentos 

contrastes de luz e sombra. Normalmente a grande altitude. 

 

No meu percurso acadécimo quando me foi dado o desafio do jogo dos volumes, dos 

cheios e vazios, fazia com que houvesse uma análise da luz. Mas com uma 

compreensão de um todo. 

 

Em suma, com esta breve e sucinta análise, pude concluir que a Luz e a Arquitectura 

percorrem um caminho pararelo, ou seja são temas ligados. 

Ex. Le Corbusier 
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       7.2- O que é o vidro? 

 

O vidro tem exercido um grande fascínio e atracção no ser humanos desde há muito 

tempo, pelas suas qualidades únicas como a transparência e a luminosidade. Através 

da utilização do vidro é possível a criação dos mais diversos ambientes, inseridos nos 

mais diversos contextos.  

 

O vidro é um material em constante mutação e que pode ser adaptado a qualquer 

situação. Essa sua capacidade como a luminosidade e opacidade, a infinidade de 

cores e texturas, possibilitam a este material um vasto leque de utilizações. São cada 

vez mais comuns as utilizações dos vidros quer ao nível das decorações quer ao nível 

estrutural como podemos verificar em inúmeros projectos importantes espalhados pelo 

mundo. A Casa da Música do Porto é um desses exemplos, através da utilização do 

vidro ondulado que serve como estrutura e também como elemento decorativo. 

 

Assim, verificamos que o vidro adquire cada vez mais importância na arquitectura 

devido à sua multiplicidade e utilidade em várias situações, o que faz despertar o 

interesse contínuo de arquitectos. Já em outras épocas, como no Romantismo, as 

grandes superfícies em vidro tornaram-se comuns, onde o que mais se prezava era a 

claridade e a racionalidade das construções. Desta forma, o vidro passou a substituir o 

espaço das paredes e das coberturas, adquirindo um novo sentido e significação. 

 

Apesar de fases em que os estilos arquitectónicos foram questionados, o vidro foi 

conseguindo entrar na arquitectura moderna sem grandes licenças, até se tornarm no 

símbolo da arquitectura moderna da actualidade. 

 

A América e a Europa passaram a utilizar o vidro em diversos projectos como em 

estações de comboio, em galerias de arte e galerias públicas e diversos outros 

contextos. A relação do vidro com a luminosidade e leveza davam-lhe um lugar de 

supremacia em relação a outros materiais. Desta forma, desde 1900 que o vidro 

passou a ser parte integrante dos projectos arquitectónicos, desde os mais simples 

aos mais conhecidos e importantes, já que este material deixou de ser um mero 

material frágil e quebradiço para passar a ser resistente e leve, possibilitando 
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funcionalidade e beleza aos edifícios. 

Walter Groupius foi um dos incentivadores do uso do vidro nas fachadas em que 

realçava a leveza deste material em detrimento dos suportes resistentes como o aço.  

 

Cria assim, a verdadeira imagem da arquitectura moderna, que é capaz de unir o 

interior e o exterior com a leveza e funcionalidade que só o vidro consegue obter. 

 

Neste sentido, o poeta alemão Paul Scheerbart16 refere no seu livro ―Glasarchitektur‖ 

(Arquitectura de vidro) que, ―A maioria de nós vive em habitações fechadas. Esse é o 

ambiente em que se desenvolve a nossa cultura. A nossa cultura é o produto da nossa 

arquitectura. Se queremos elevar o nível da nossa cultura até à sua cota mais alta, 

estamos obrigados a mudar a nossa arquitectura. E isto só será possível se pusermos 

fim ao carácter fechado dos espaços onde vivemos. No entanto, só o podemos fazer 

por meio da introdução da arquitectura do vidro, que deixará entrar em nossas casas a 

luz do sol, a luz da luz e das estrelas (...).‖ 

 

A partir desta citação é possível constatar que o vidro torna-se na única forma de 

construir os principais projectos arquitectónicos do modernismo. Se antes o vidro era 

muito artesanal e pouco estudado, agora é amplamente fabricado e estudado, onde se 

conhecem as suas infindáveis variações e possibilidades, bem como se compreende a 

sua capacidade de ser resistente e protector com relação à luminosidade. 

Actualmente, há um vasto leque de tipos de vidros que se podem escolher de acordo 

com o conceito e utilidade. 

 

Na década de 50, foram comuns os grandes edifícios com fachadas de vidro, 

sobretudo nas grandes metrópoles americanas e europeias. Contudo, pela falta de 

conhecimento e desenvolvimento técnico da época, os vidros tiveram suas críticas no 

que concerne à falta de isolamento térmico e a consequente falta de conforto. Foi 

então Le Corbusier que utilizou grande parte do seu tempo sobre esta questão. E foi 

                                                
16 Paul Karl Wilhelm Scheerbart (08 janeiro de 1863 em Danzig - 15 de outubro de 1915 em Berlim) foi 

um autor de literatura fantástica e desenhos. Foi publicado sob o pseudônimo de Kuno Küfer e é mais 
conhecido pela Glasarchitektur livro (1914). 
Scheerbart foi associado com a arquitectura expressionista e um dos seus principais proponentes, Bruno 
Taut compôs poemas aforística sobre o vidro para o Taut do Pavilhão de Vidro na Exposição Werkbund 
(1914). 
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este estudo mais aprofundado acerca da utilização do vidro nos vários contextos dos 

edifícios que permitiu vê-lo como um material resistente e leve e capaz de se adaptar 

às mais diversas funções. Retira-se então a ideia de fragilidade e desconforto que 

havia se criado nesta época. 

 

Assim, na década seguinte, o uso das paredes em vidro são já uma constante mas 

ainda muito limitadas nas suas variantes, pois só mais tarde surgem novos 

conhecimentos e novas variações. Só aí é que o vidro torna-se no verdadeiro símbolo 

do mundo moderno como afirmou Vicent Scully17. 

    

Com a evolução da indústria do vidro, surgem muitas opções como vidros 

temperados, laminados, entre outros, o que possibilita uma utilização ainda maior e 

mais rica. Aumenta ainda o nível de industrialização na construção, generalizando-se 

a junção de grandes módulos prefabricados, permitindo incorporar técnicas e soluções 

cada vez mais complexas. As tipologias multiplicam-se dando lugar a variadíssimos 

sistemas, verticais, horizontais, fixos, orientáveis, escamoteáveis, no exterior, no 

interior, entre peles ou mesmo incorporados nos elementos. Aumenta assim a 

capacidade de resposta em obra e a qualidade da fachada terminada.  

 

Esta evolução está bem visível em inúmeras construções como o Centro Pompidou, a 

Lloyds de Londres, obras de Norman Foster18, que trouxeram consigo uma nova visão 

dos espaços e dos conceitos. Os ambientes tornarm-se únicos e em completa 

harmonia entre o exterior e o interior. O vidro é hoje um material de primazia na 

arquitectura, onde todas as suas variações são apreciadas e utilizadas nos mais 

diversos ambientes, contextos e fachadas pelos mais reconhecidos arquitectos. 

 

  

                                                
17

 Vincent Scully Joseph, (nascido em 21 de agosto de 1920)  é Professor de História da Arte em 

Arquitectura na Universidade de Yale, e autor de vários livros sobre o assunto. Arquitecto Philip Johnson 
descreveu uma vez Scully como "o professor de arquitetura mais influente que nunca". As suas palestras 
na Universidade de Yale foram conhecidos para atrair visitantes casuais e casas lotadas, e regularmente 
foi aplaudido de pé. 
18

 Norman Foster, Barão do Tâmisa, RIBA (Stockport, 1 de junho de 1935) é um arquitecto inglês, 

conhecido mundialmente pelo seu estilo ousado de desenhar prédios importantes, principalmente na 
Europa e na Ásia, e por sua preocupação com o meio ambiente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Royal_Institute_of_British_Architects
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stockport
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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8.  O vidro e a luz na Arquitectura de Herzog & de Meuron 

 
 
 

Como já vimos anteriormente, o vidro é um dos materiais muito apreciados por Herzog 

& de Meuron nos seus projectos e edifícios, como é o caso do próprio atelier que tem 

a sua fachada em vidro com vista para o Rio Reno. Assim, vemos que o vidro adquire 

uma preponderância em muitas das suas obras. 

 

O vidro é usado em aberturas com o objectivo de separar o interior e o exterior. Nos 

primórdios do uso do vidro na Arquitectura e pela sua relação com a luz, entendeu-se 

como metáfora com o sublime e o espiritual, pelo seu aspecto ligeiro, evanescente e 

frágil, fazia referência ao sublime, ao imaterial. No século XIX passou a expressar o 

optimismo tecnológico que provinha da Arquitectura Racionalista. O que Joseph 

Paxton construiu não foi só uma demonstração de um interior novo, mas também um 

símbolo dos novos tempos. Com o espírito da nova era tecnológica, surgiu uma 

beleza, como antes não havia sido conhecida. No século XX transformou-se no 

material idóneo para simbolizar a transparência das instituições democráticas. 

 

Existem muitas, e muitas diferentes maneiras de projectar e construir fachadas de 

vidro, de idealizar a sua transparência ou a sua capacidade de reflexão, a relação 

interior/exterior, o conforto solar e térmico, conjugados com o fim a que se destina. 

Herzog & de Meuron é uma dupla de arquitectos que explora as potencialidades do 

vidro e de outros materiais translúcidos, em que a relação do edifício com a luz natural 

é primordial.  

 

No edifício para a Prada em Tóquio (2003), o objectivo foi moldar o vidro de forma a 

conseguir deformar o campo de visão das pessoas. O resultado foi paredes exteriores 

compostas por vidros em forma de losango com mais de dois metros de altura, que 

rompem com a tradicional horizontalidade/verticalidade.  

 

Por sua vez, estes losangos vão alternando vidros planos com outros esféricos (tanto 

côncavos como convexos), os vidros curvam-se para o interior ou para o exterior e o 

edifício ganha um forte carácter escultórico. Já no interior, além da imagem distorcida 
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que temos do exterior, as juntas ganham espessura e massa, dando a sensação de 

que a parede maciça foi totalmente escavada e nervurada. 

        

       

  

 
Ilustração 7 – Edifício Prada no Japão (http://eng.archinform.net/arch/291.htm) 

 

Outro exemplo patente onde verifica-se a importância do vidro nos projectos de 

Herzog e de Meuron é no Espaço das Artes em Tenerife os espaços são plenos de luz 

devido aos grandes painéis de vidro que cobrem grande parte do edifício. 

 

É possível caminhar por entre os edifícios, simulando uma praça interior e que corta 

literalmente a sala de leitura da biblioteca. Os grandes painéis de vidro permitem aos 

utentes da biblioteca ver o exterior e o interior da biblioteca, transformando-se num 

enorme open-space. Construídos com diferentes tipos de vidro (transparente, 
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translúcido e impresso), estes painéis permitem regular a intensidade luminosa, a 

abertura e intimidade das áreas de leitura, proporcionando as melhores condições 

possíveis aos leitores. 

 

 
  Ilustração 8 – Espaço das Artes em Tenerife (http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/tea/tea.html) 

 

Ainda outro projecto que se destaca a importância do vidro é a construção VitraHaus 

realizada no Campus Vitra, que é praticamente um museu de arquitectura, onde estão 

presentes construções de grandes nomes da arquitectura.  

A 56 Leonard Street é um projecto que marca claramente a presença e importância do 
vidro como material de eleição. 
 
A intenção dos arquitectos nesta construção foi preservar o espírito de celebração dos 

arranha-céus tradicionais, embora introduzindo novas possibilidades estruturais e 

sugerindo novas formas para que as pessoas possam se relacionar com a cidade 

circundante. Inspirados na permeabilidade e nas qualidades espaciais das casas 

modernistas conjugados com o grande sonho americano de uma casa personalizada, 

Herzog & de Meuron substituíram o habitual uso de chapas de piso padronizado para 
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a construção dos arranha-céus por uma progressão escalonada das lajes estruturais 

virando-as ligeiramente fora do eixo por graus conforme os pisos sobem, criando 

variedade constante entre os planos de chão do apartamento.  

Este arranjo estrutural de placas de piso a 56 Leonard Street proporciona uma onda 

irregular de terraços em balanço em cima e para baixo do prédio, fazendo jogos de luz 

e sombra que dão à torre uma aparência brilhante e irregular ao longo da linha do 

horizonte com interiores originais e de uma visão única, por serem todos rodeados de 

vidro. Todo o edifício conta com fachadas de vidro que proporciona uma imagem 

totalmente distinta dos habituais edifícios desta dimensão. Todo o peso do edifício 

parece tornar-se mais leve ao provocar a sensação que todo ele repousa sobre a 

escultura de Anish Kapoor19, que está na base da 56 Leonard Street e apresenta uma 

aparência de uma pilha de volumes com diferentes graus de transparência e 

opacidade.  

Os sete elevadores têm também os interiores projectados em detalhe por Herzog & de 

Meuron, assim como todos os aspectos exteriores do edifício, como os jardins e o átrio 

que fazem parte. As varandas e os terraços estão dispostos em esquemas variados 

que oferecem vistas panorâmicas sobre a cidade, os rios de acompanhamento e New 

York Harbor, sem mencionar que os espaços ficam repletos de luz devido ao uso do 

vidro. O interior é rico em detalhes, fortemente refinados pelas escolhas de Herzog & 

de Meuron, melhorando a percepção do fluxo espacial e criando uma atmosfera de 

harmonia completa. 

Até mesmo as portas, de 12 metros de altura são todas em vidro para dar o 

complemento perfeito entre o espaço interior e o exterior. As lareiras dos 

apartamentos também foram projectadas pela dupla de arquitectos, feitas em aço 

esmaltado branco que vão desde o chão até ao tecto proporcionando um destaque no 

espaço.  

Mas vemos que neste projecto, é o vidro, uma vez mais que faz a diferença no todo da 

obra, pois está sempre a ser utilizado de uma infinidade de formas diferentes, que 

                                                
19

 Anish Kapoor (nascido em 12 de março de 1954) é um escultor britânico de nascimento indígena. 

Nascido em Mumbai (Bombay), [1] [2] Kapoor viveu e trabalhou em Londres desde o início dos anos 1970 
quando se mudou para estudar arte, primeiro na Faculdade de Arte Hornsey e mais tarde na Chelsea 
School of Art e Design. 
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Herzog & de Meuron já são mestres em conjugar com outros materiais e com diversas 

formas de construção. O vidro passa a ser quase uma marca que os identifica. 

Desta forma podemos verificar claramente que, o vidro, nas criações da dupla, 

funcionam como um material e, simultaneamente como um ornamento que dá vida e 

expressividade à construção.  

É de ressaltar ainda que, embora a fachada seja toda em vidro, há uma fuga da 

simetria da banalidade e uma busca do novo e de novos focos. 

A arquitectura contemporânea carrega o ideal de ―less is more‖20, deixando de lado a 

ornamentação por acreditar ser algo a mais, contudo, Herzog e de Meuron acreditam 

que a ornamentação possa ser relevante se aplicada devidamente e com os materiais 

correctos, fazendo da arquitectura uma forma de ornamentação.   

 

 

 

 
        Ilustração 9 – Edifício na 56 Leonard Street, EUA (http://eng.archinform.net/arch/291.htm) 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Less is More adoptada pelo arquitecto Ludwig Mies van der Rohe como sendo minimalista. 
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8.1. Bond Street 40 

 

 

40 Bond is very special for us because it is our first residential project in the US and our   

firstbuilding in New York…a city where we’ve always dreamt of doing a building. (Herzog). 

Através da frase acima, dita por Herzog aquando da construção do conjunto de 

residências na rua 40 Bond em Nova Iorque, nos Estado Unidos da América, podemos 

verificar desde logo a importância dada plea dupla de arquitectos a este projecto, quer 

por se tratar de um projecto residêncial, quer por se tratar de um trabalho a ser 

concretizado em Nova Iorque, uma cidade cosmopolita, com diversos exemplos únicos 

de arquitectura contemporânea. 

Neste projecto, torna-se evidente a importância que Herzog & de Meuron que dão ao 

vidro, enquanto material preponderante nos seus projectos. Para além disso, está 

também patente a constante busca de criar algo novo, único e belo, onde novas 

imagens surgem, sem nunca deixar de lado a funcionalidade dos edifícios. 

Com relação ao projecto da 40 Bond, Herzog ressalta ainda que:  

We like radical positions and we try to offer them. The idea of gates came to us first. It 
gave us a signature, a scale and an individuality. The gates introduce the scale of the 
townhouses. The question was what kind of structure or grid or image would they have on 
them. We tested different things and most of them looked too traditional but we then 
came up with the idea of something very chaotic which we thought could be seen as 
coming from urban street culture, where graffiti is part of the landscape. So we took 
graffiti and manipulated it on the computer, the result is radical but it was a classical 
process of transformation. ( www.40bond.com, 2011 ) 

Os arquitectos em estudo demonstram sempre o gosto pela junção de matérias e 

também de conceitos em que a união harmoniosa de ambos cria algo novo e 

surpreendente mas que se adapta a cada realidade. 

A essência dos seus trabalhos é a transformação constante que traz sempre novas 

visões e novos conceitos, fugindo de tudo aquilo que é pré-concebido e realizado. 

Desta forma, com este projecto, Herzog e de Meuron conseguiram alterar o tradicional 

conceito de casas residenciais, transmitindo uma ideia completamente distinta. O 

principal conceito e objectivo deste projecto era criar a arte de viver, ou seja, tornar 

http://www.40bond.com/


HERZOG & DE MEURON: Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

 

 

  
Catarina Pilar França Góis da Costa Correia                                                                                                                 57 

 

meras residências em edifícios artísticos, que transmitissem algo mais não só para os 

moradores como também para quem passasse na rua. E esta ideia procurar 

transformar o estilo de vida dos moradores onde se pode viver com luxo e comodidade 

total sem qualquer incómodo ou trabalho. 

40 Bond Street foi considerada uma obra-prima arquitectónica pelo detalhe, luxo e 

originalidade. Desta forma, morar nestas residências seria o equivalente a fazer parte 

integrante de uma ―obra de arte‖. A fachada  do edifício é feita em concreto 

e vidro escurecido curvo de um verde luminescente que lhe dá uma característica 

única e que atrai a atenção. Os materiais da fachada foram tratados de diversas 

formas, que permitiu criar um piso térreo ornamentado e pisos superiores brilhantes 

que  respondem à mudança da luz.  Na entrada que se encontra ao nível da 

rua privada para as moradias, estas estão protegidas por um grande portão de 

alumínio com grafite inspirado nos grafites de rua, comuns em Nova Iorque mas que 

foram transformados e trabalhados em computador pelos arquitectos dando uma nova 

imagem e figuração.  

Dentro do prédio a dupla reinterpretou o típico contexto dos edifícios de sótão que são 

tradicionais do bairro Noho onde esta rua se encontra,  destacando-se de forma 

interessante e original, devido à utilização e conjugação de novos materiais 

e processos de fabricação. 

 

  
Figura 10 – Edifício na 40 Bond Street, nos EUA (http://www.worldarchitecturenews.com) 
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O projecto da 40 Bond Street marca, assim, a rua e o espaço onde se situa, pela 

originalidade do edifício e pelos detalhes modernos que atraem a atenção de qualquer 

um. Os vidros dão ainda mais realce pois cativa a visão levando o olhar directamente 

para o interior do espaço. 

O efeito visual do portão remete-nos também para o artista espanhol Antoni Gaudi, 

devido às características semelhantes de seus trabalhos. O motivo do portão é 

repetido ao longo de todo o edifício, inclusivamente nos grandes painéis do átrio que 

preenche as paredes do átrio do edifício.  

O edifício tem com 27 apartamentos (lofts) e cinco moradias que têm entrada e jardins 

privativos. A cobertura do edifício com 11 andares é um triplex e todos os 

apartamentos e casas possuem lareiras que foram desenhadas exclusivamente 

também pelos arquitectos Herzog e de de Meuron. 

 

                          Ilustração. 11 – Jardim traseiro de umas das moradias do edifício da 40 Bond Street (http://40bond.com) 

Outro dos  artistas eleito pelos Arquitectos H&DM foi Dan Graham21. Este despertou 

variadas questões como a imagem da cidade reflectida no edifícios, as pessoas que 

se vêem não só as outras mas principalmente a elas próprias. 

                                                
21

 Dan Graham (nascido em 31 de março de 1942), é um artista agora a trabalhar fora de Nova York. È 

uma figura influente no campo da arte contemporânea. Graham na década de 1980 foi muito bem 
reconhecido como um arquitecto de vidro espelhado e pavilhões. 

http://40bond.com/


HERZOG & DE MEURON: Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

 

 

  
Catarina Pilar França Góis da Costa Correia                                                                                                                 59 

 

Esta dupla de Arquitectos tem uma grande particulariedade, que é a exaltação dos 

materiais. 
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CAPÍTULO III 
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9. Obras de referência para o Projecto III Tema 3. 

 
       9.1. Programa 

 
Para a realização do projecto final foram escolhidas três obras de Herzog & de Meuron 

que serviram como principais referências para a concretização do dito projecto. As 

obras foram: o edifício Tate Modern de Londres, a Laban School of Dance, igualmente 

em Londres e Vitrahaus, estas escolhas devem-se às especificidades destes edifícios. 

 

O tema desta tese deve se ao último trabalho do 2º semestre ― uma residência para 

alunos do Chapitô 22 ‖, com este desafio fui desenvolvendo uma proposta e fui 

questionando muitas dúvidas e reflexões acerca deste meu tema que não só começou 

por aqui mas sim desde que comecei a pensar em Arquitectura. 

 

Consistia em:  ― Proposta de um novo edifício no lote ocupado pelo mercado Chão do 

Loureiro 23 . O mercado localiza-se na transversal da rua da Madalena, na antiga 

encosta do Castelo. À volta consiste num conjunto de edifícios no qual inclui 

habitações, comercio, igrejas, etc formando um triângulo como espaço para o nosso 

Projecto. Tem um desnível de 19 metros. Era necessário recuperar/readaptar o antigo 

Mercado.  

 

Comecei por querer utilizar o vidro e a luz com variadas funções. O vidro teria que ser 

apesar de tudo funcional, dado ás condições climatéricas ex: protegendo do calor, e 

dos olhares. 

 

 

 

                                                
22

 Chapitô situado na Costa do Castelo em Lisboa, o Chapitô é um espaço pluridisciplinar onde se 

desenvolvem actividades em três áreas distintas em permanente articulação: Apoio Social, Formação[ e 
Cultura. Como associação cultural sem fins lucrativos, ONGD e Instituição Particular de Solidariedade 
Social, com estatuto de Superior Interesse Social e Manifesto Interesse Cultural, tem como matriz a 
intervenção e integração social através das artes. Em 2008 apresentou uma candidatura ao Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE) com o projecto "Arte de Viver", com o objectivo de 
divulgar a cidadania. 

23
 O MARL era o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA. Como o próprio nome indica, servia para 

que os comerciantes se vão abastecer de comida, fruta, peixe, congelados, vinho, queijos, flores, etc. 

O Mercado do Chão do Loureiro é um novo Parque de Estacionamento com capacidade de 192 lugares 
dos quais 32 são reservados para veículos eléctricos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_S%C3%A3o_Jorge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Apoio_Social&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
http://www.marl.pt/
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O programa neste ano lectivo foi nos pedido a realização de uma residência para 50 

estudantes e professores da escola Chapitô, uma sala de espectáculos com cerca de 

260 lugares, salas de workshops e espaços essenciais para o funcionamento do 

projecto . Ainda que uma Cobertura como estrutura para acolher o circo da escola – o 

Circo da Cidade ( pela dimensão panorâmica de relação com a cidade e o rio). 

 

Com este desafio proposto comecei por efectuar uma análise da residência actual do 

Chapitô igualmente ao Mercado Chão da Ribeira e toda a sua envolvente. Concluíndo 

que a residência actual do Chapitô alberga 30 jovens, entre 15 e 25 anos. A tenda tem 

somente capacidade para 100 espectadores. A escola tem cerca de 100 alunos daí a 

urgência em expandir as instalações. 

 

Com isto, tentei perceber quais os verdadeiros valores que devem ser preservados. 

Encontranto um edifício designado como Palácio Marquês de Tancos24. Assumindo 

uma grande importância para o que ali iria nascer de novo. Assimilando sempre o 

projecto ao Palácio, como se fizesse parte do programa. 

 

A residência situa-se numa zona histórica de Lisboa, Alfama e tem como característica 

a vista sobre o mar e a sua antiguidade.  

 

Desenvolver-se-á até à caracterização enquanto ambiente uma das habitações 

propostas. 

 

Em primeira análise propuseram que dividíssemos a residência por partes: uma zona 

pública, semi publica e uma zona privada. A zona pública constava uma tenda de 

Circo , onde os alunos pudessem praticar as suas actividades, Anfiteatro, Cafetaria, 

Esplanada, Mercearia, Loja Chapitô, Estacionamento coberto e por último 

                                                
24

 O Palácio Marquês de Tancos, ou simplesmente de Tancos, é uma construção seiscentista, ampliada e 

melhorada no séc. XVIII. Em 1539, o Palácio pertencia ao Conde de Castanheira, D. António de Ataíde, a 
quem sucede sua filha D. Joana, casada com D. Nuno Manuel, Senhor de Atalaia, Salvaterra e de 
Tancos. D. João Manuel de Noronha, 6.º Conde de Atalaia e 1.º Marquês de Tancos, foi o responsável 
pela ampliação e melhoramentos do Palácio. Este pouco sofreu com o Terramoto.  Até 1865, o 
Palácio Tancos foi pertença da família, ano em que é adquirido por um comerciante, e subdividido para 
inquilinato. Durante largo tempo, o Palácio esteve arrendado a vários comércios e pequenas oficinas, bem 
como a instituições diversas e a particulares.  Em 1980, foi adquirido pela CML, que tem vindo a 
recuperar e reabilitar os espaços. 
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uma zona pedonal de ligação entre a residência e a rua pública da Costa do Castelo, 

onde houvesse uma ligação directa sem grandes contornos. A zona semi-pública 

pressupunha das áreas dos alunos residentes e não só, como as salas práticas, salas 

teóricas, sala dos professores, salas de workshops. Na zona privada, que se designa 

como o alojamento, quartos, e instalações sanitárias, as áeras de apoio aos quartos, 

cozinha, sala de refeições e lavandaria. E, por último, a zona pública onde se situa o 

circo, zona de espectáculos, recepção, ginásio, etc. 

 

Esta residência tinha como objectivo a interpretação e compreensão do lugar, a 

analise de materiais perante o sítio e construção e a análise de obras de Arquitectura 

que venham delinear alguns estudos pontuais.  

        

 

 

Ilustração 12 - Zona de intervenção ( Google earth , 2010 ) 

    

Primeiramente na análise deste sítio achei fundamental a relação com o rio Tejo, nao 

fisicamente mas visual. A malha urbana também foi uma relação importante nesta 

análise, principalmente no percurso. 
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A proposta foi estudada e realizada com o factor ―luz‖ pois a luz orientava toda a sua 

ideia, originando planos diferenciados, sensações, diferenças entre o interior o exterior 

e conexão. 

Um dos requisitos foi um muro de onde poderia iniciar o projecto, havendo uma 

relação com o preexistente. 

 

O passeio pedonal resulta na continuação da residência. Este dá uma resposta 

unitária entre o existente e o futuro projecto. Um outro pressuposto é a variação de 

cotas.  

 

O espaço do anfiteatro interpreta a obra da Laban School, onde o seu vidro tem como 

funcionalidade de espelho. Neste espaço os alunos poderão treinar e actuar.  

A residência resulta de uma sucessão de espaços e níveis diferenciados,  de acordo 

com as variadas plataformas da evolvente e pontos visuais para o rio Tejo. 

Quem passa pelo passeio pedonal poderá ter uma ligação visual com o interior da 

residência.  

 

A zona pública situa-se no res-do-chão, onde se passam os espectáculos, recepção, 

loja. Consiste num pátio ( anfiteatro )  sendo perceptível uma cobertura. 

Com ligação privadas e pública nas extremidades da residência chegamos á zona 

semi privada, onde têm as variadas salas e por fim á zona privada que são a dos 

quartos. 

 

Concluindo, o objectivo desta proposta era a requalificação e reestruturação de toda 

aquela zona, numa só unidade. 

 

Foram inúmeras as referências ao longo deste trabalho, sendo somente algumas 

destacadas, como por exemplo: Três obras dos Arquitectos Herzog & de Meuron.  

Desta forma, foram escolhidos diferentes aspectos que têm a ver: com a materialidade 

( Escola de Dança Laban School ), a clareza funcional e disposição do programa ( 

Vitrahaus), e a organização dos espaços e materialidade. ( Tate Modern ) . 

 

Podemos então entender que com o desenvolvimento de projectos na Arquitectura é 

essencial haver referências, sem isto a Arquitectura poderá tornar-se vazio.  
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Por fim, podemos concluir que com esta dissertação pretende-se com uma reflexão 

sobre diversas possibilidades de intervir na cidade e que os projectos resultem de 

circunstâncias da sua relação com o lugar.  

 

 

 

Ilustração 13 –Mercado Chão do Loureiro ( http://www.emel.pt/pt/noticias/noticia0071.html?uri=/pt/index.jsp ) 

 

 
Ilustração 14 – Palácio  Marquês deTancos ( http://www.egeac.pt/presentation.php ) 

http://www.emel.pt/pt/noticias/noticia0071.html?uri=/pt/index.jsp
http://www.egeac.pt/presentation.php
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Ilustração 15 - Planta Piso -1 ( Ilustração nossa ) 

 
Ilustração 16 - Planta Piso Rés do Chão  ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 17 - Planta Piso 1 ( Ilustração nossa, 2010 ) 

 
IIustração 18 - Planta Piso 2 ( Ilustração nossa, 2010 )   



HERZOG & DE MEURON: Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

 

 

  
Catarina Pilar França Góis da Costa Correia                                                                                                                 70 

 

 
Ilustração 19 - Planta Piso 3 ( Ilustração nossa, 2010) 

 

Ilustração 20 - Planta Piso Cobertura ( Ilustração nossa, 2010) 
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Ilustração 21 – Corte AA´ ( Ilustração nossa, 2010) 

 

 

 

 
Ilustração 22 – Corte BB´ ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 23 – Corte CC´ ( Ilustração nossa, 2010 ) 

 

 

 

Ilustração 24 – Corte DD´ ( Ilustração nossa ) 
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Ilustração 25 – Alçado Nascente ( Ilustração nossa, 2010 )  

 

 

 
Ilustração 26 – Alçado poente ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 27 – Alçado Norte ( Ilustração nossa, 2010 ) 

 

 

 

Ilustração 28 – Maqueta ( Ilustração nossa  ) 
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Ilustração 29 – Maqueta ( Ilustração nossa, 2010 ) 

 
Ilustração 30 – Maqueta ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 31 - Planta de localização ( Ilustração nossa, 2010 ) 

 
Ilustração 32 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 33 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010 )       

 
Ilustração 34 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 35 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010 ) 

 
Ilustração 36 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 37 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010)  

 
Ilustração 38 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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Ilustração 39 – Maqueta Virtual ( Ilustração nossa, 2010 ) 
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9.2. Obras Escolhidas para referencia do Projecto III, Tema 

 
                9.2.1. Tate Modern 

         
A escolha da Tate Modern deve se á influência que teve no projecto III,  Mercado 

do Chão do Loureiro. Teve influência pois é uma reabilitação e também na 

utilização do vidro. 

  

O Tate Modern, em Londres é um dos principais símbolos que marcam a 

arquitectura de Herzog & de Meuron pela sua dimensão, funcionalidade, 

originalidade e beleza. Os arquitectos criaram uma nova visão do museu de artes 

já existente desde 1900, aliando de forma harmoniosa o antigo com o moderno, 

numa simbiose perfeita de materiais da arquitectura contemporânea com os já 

existentes. Este projecto é um exemplo claro das características destes 

profissionais no que concerne à criação de algo belo mas funcional, onde a 

arquitectura acaba por se mostrar como se de uma arte visual se tratasse, com 

infinitos detalhes que demonstram às principais preocupações das criações 

arquitectónicas desta dupla. 

 

              Figura 40 – Tate Modern em Londres (http://www.google.pt/imgres?q=tate+modern+londres&hl=pt) 
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      Tate Modern é uma galeira muito importante no Reino Unido e mais  uma obra de 

reabilitaçãoo dos Arquitectos Herzog & de Meuron. Com a abertura de um concurso 

juntamente com outros grandes Arquitectos esta dulpa conseguiu com que lhes fosse 

atribuído o prémio, pois foram os únicos que tinham como proposta manter o que lçá 

estava.  

Situa-se junto ao rio com uma interessante simetria. 

 

A Tate Modern tem como objectivo a exposição de arte contemporânea, no qual inclui 

grande obras de grandes artistas tais como: Picasso25, Dali26 e Warbol27. 

 Para iniciarem o projecto basearam se na Central eléctrica de Giles Gilber Scott28 em 

Bankside, em frente á catedral de São Paulo. Realizado pelo Arquitecto ingês Sir 

Christopher Wren29. A chaminé encontra-se mais ou menos no mesmo nível que a 

cúpula da Catedral. 

     ― A central eléctrica converteu-se num edifício dramático e de uma fealdade elegante, 
própria do ano 2000” (CHAVES, Mário 2000. A super – Modernidade em Londres. Arq/a P.17  )  

 

 
 

      

      
     Ilustração 41 – Tate Modern (http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm ) 
 

                                                
25

 Pablo Picasso (Málaga, 25 de outubro de 1881 — Mougins, 8 de abril de 1973), foi um pintor, escultor e 

desenhista espanhol, tendo também desenvolvido a poesia. 
26

 Salvador Dalí, foi um importante pintor catalão, conhecido pelo seu trabalho surrealista. O trabalho de 

Dalí chama a atenção pela incrível combinação de imagens bizarras, com excelente qualidade plástica. 
Dalí foi influenciado pelos mestres do Renascimento 
27

 Andy Warhol (nascido Andrew Warhola; Pittsburgh, 6 de agosto de 1928 — Nova Jersey, 22 de 

fevereiro de 1987) foi um empresário, pintor e cineasta norte-americano, bem como uma figura maior do 
movimento de pop art. 
28

 Giles Gilbert Scott  (09 de novembro de 1880 - 8 Fevereiro 1960) foi um arquitecto Inglês conhecido 

pelo seu trabalho em edifícios como o Liverpool Cathedral e Battersea Power Station e projectou a caixa 
de telefone vermelho. 
29

 Christopher Wren um os Arquitectos mais aclamados da história Inglesa.  

http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1881
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mougins
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenhista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Jersey
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cineasta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pop_art
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A imponente foi convertida  noutra imponente obra realizada pelos Arquitectos Herzog 
& de Meuron. 

 
       Na recuperação do edifício foi mantida a fachada de tijolo e colocou se uma chaminé. 

Quiseram manter a verticalidade da chaminé. 
 
       Sobre o edifício foi introduzido vidro, fazendo com que desaparecesse em dias 

nublados e de noite uma caixa de luz que serve para publicidade. Contém no total 7 
pisos, em que os últimos 2 são a caixa de vidro. 

 
     

No interior, a única coisa que se manteve foram as estruturas em ferro. Havendo uma 
divisão entre a zona de exposição e o átrio, no qual tinham como objectivo separar o 
museu em 2 zonas, a sala dos turbinas ( exposições de grande dimensão ) e na outra 
parte uma plataforma de betão. 

 
       O átrio é uma espaço com 35m de altura que percorre o interior do edifício 

paralelamente ao rio. 
 
Os espaços de exposição encontram-se ligados por escadas rolantes. 

 
       È um museu que reúne turistas ocasionais, turistas com pouco tempo para visita, 

casais de namorados, homens de negócios, amantes de arte, ou seja este museu foi 
feito para variados tipos de pessoas. 

 
          
 

 
 
Ilustração 42 – Vista Interior Tate Modern (http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm ) 

 
 

http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm
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As galerias de exposição ao contrário do museu sao discretas. Não teem a dimensão 
do edifício pois teem como objectivo realçarem as exposições. 
O museu contém cafetarias, salas de informática. Cinema, dança, Arquitectura e 
design onde as pessoas poderão usufrui-las e ver as exposições muito calmamente. 
 
 
 

 
 
Ilustração 43 – Vista do interior da Tate Modern (http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm ) 

 
Um dos aspectos interessantes desta obra é que pode ser um edifício que nao seja 
imagem de marca da cidade pelo seu aspecto exterior mas tem um ponto bastante 
interessante que é poder observar Londres do interior do museu para vários pontos da 
cidade de vários ângulos. Com isto tudo foi uma revitalização da cidade a nível urbano 
e social e uma ligação pedonal á zona Norte. 
 

 

 
 
Ilustração 44 – Tate Modern (http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm ) 
 
 

http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm
http://www.e-architect.co.uk/london/tate_modern.htm
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Com variadas propostas de grandes obras de grande impacto visual  como a do 
Arquitecto David Chipperfield30 a dos Arquitectos Suiços com um impacto minimalista 
conseguiu ser a proposta mais forte. 

 
 
 

          9.2.2 - Laban School of Dance London 

 
 
Com Laban School of Dance London o objectivo do vidro não era o mesmo como com 

a Tate Modern, aqui era uma montra do que se passa dentro e fora do edifício. 

Herzog & de Meuron ganharam o primeiro prémio do concurso internacional em 1997 

com o Centro de Dança Laban, em Londres, Reino Unido. O artista Michael Craig-

Martin31 também participou com Herzog & de Meuron, colaborando na cor da fachada 

e espaços interiores.  

Laban era o maior centro de dança Contemporãneo do mundo e um dos principais da 

Europa situado em Deptford, no Sudoeste da cidade de Londres,  Um dos 

conservatórios de dança mais ilustres do mundo, cercado por blocos de apartamentos 

em decomposição e uma envolvente com pouco interesse arquitectónico. Tinham 

como objectivo a requalificaçãoo de Deptford utilizando património industrial da 

cidade. (http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron). 

A fase do projecto foi entre 1998 e 1999 e o edifício foi construído entre 2000 e 2003. 

A escola de dança foi fundada por Húngaro Rudolf 32 e este edifício foi o primeiro a ser 

construído desde a raiz, em Londres. 

                                                
30

 David Chipperfield é um arquitecto Inglês, que tem escritórios em Londres, Berlim e Milão, e um 

escritório de representação em Xangai. Projetos atcuai: o Museu de Expansão Anchorage em Anchorage, 
Alaska e quatro villas lado do lago em Bom Sucesso Design Resort, Portugal. 
31

 Michael Craig-Martin (nascido em Dublin, 28 de agosto de 1941) é um artista contemporâneo e pintor. 
32

 Rudolf Dançarino, coreógrafo, considerado como o maior teórico da dança do século XX. O "pai da 

dança-teatro". Dedicou sua vida ao estudo e sistematização linguagem do movimento em seus diversos 
aspectos: criação, notação, apreciação e educação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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Ilustração 45 – Laban School of Dance, London (http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us.aspx ) 

 

O prédio tem o primeiro telhado 'marrom' já construído em Londres, construindo um 

habitat para Black Redstarts (o pisco-ferreiro preto), um pássaro protegido que se 

encontra em vias de extinção no Reino Unido, reduzindo o impacto ambiental do 

edifício na flora e fauna. Chamam se greenroofs. Foi o primeiro edifício a conter uma 

cobertura destas.  

 

Tem como objectivo a recuperação urbana, melhorando as zonas degradadas e a 

protecção o ambiente. Esta cobertura é feita de terra, betão esmagado que resultou do 

material demolido no local, antes da construção do edifício. Sendo preenchida com 

ervas e flores. 

 

O Centro de Dança tem como intenção fortalecer as boas vindas de forma positiva 

com a sua envolvente provocando uma curva, abertura nas fachadas e ligação com a 

população, algo mais do que uma base para bailarinos. Cria um gesto amplo e 

abrangente em direcção á Igreja de St. Paul fazendo com que haja bom humor e 

optimismo nos visitantes, sendo precisamente o espírito da escola. O edifício tenta 

também uma oportunidade de ligação de vida diária dos bailarinos com o local. 

http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us.aspx
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Ilustração 46 – Planta Piso 0 Laban School of Dance (httpwww.harlequinfloors.comukarchitects-areacase-studies74-case-study-4-

laban-architecture.html) 

 

Herzog & de Meuron tiveram muita atenção na igreja desenhada por Thomas Archer33, 

uma das melhores igrejas barrocas que restaram no país. 

 

 
Ilustração 47 – Vista do exterior da escola de Dança ( 

http://www.architecture.com/WhatsOn/Exhibitions/AtTheVictoriaAndAlbertMuseum/Room128a/2005/RIBAStirlingPrize/2003.aspx ) 

 

                                                
33

 Thomas Arqueiro (1668-1743) foi um arquitecto barroco Inglês, cujo trabalho é um pouco ofuscada pelo 

seu lado contemporâneo. 

http://www.architecture.com/WhatsOn/Exhibitions/AtTheVictoriaAndAlbertMuseum/Room128a/2005/RIBAStirlingPrize/2003.aspx
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Rudolf Laban foi um elemento muito importante na formação dos  bailarinos da centro. 

Era um coreógrafo , bailarino que avançou com os estudos de dança. 

 

As fachadas da escola são translúcidas, coloridas e contêm painéis em policarbonato ( 

servem de protecção solar contra o encadeamento e radiação térmica ) com três tons 

de magenta, 3 tons de azul turquesa e três tons de verde, dando um brilho pálido 

mágico ao edifício e transmitindo movimento e ritmo á fachada. Os tons das três cores 

do interior são vibrantes e nítidos, sobre as superfícies sólidas, respondendo assim 

aos tons translúcidos subtis, leves e etéreos do revestimento exterior de policarbonato. 

Estabelecendo  assim  uma ligação entre as cores do exterior e interior do edifício que 

parecem entrar e reflectir sobre as fachadas do interior ficando mais claras.  

 
Ilustração  48 – Vista do exterior da escola de dança (http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html ) 

  

 

A luz solar influência a fachada mudando de cor. São estas que dominam, pois de dia 

tornam-se em espelho  possibilitando a visão para o interior. 

O artista Craig acabou por utilizar estas três cores também nas portas, cacifos, 

armários, alternando entre estas. 

http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html
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Ilustração 49 – Vista interior da escola de dança (http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html ) 

 

As cores determinam o ritmo e a direcção tanto no interior como no exterior do edifício 

sendo escolhidas por Michael Craig-Martin que colaborou no processo todo de design. 

A luz no interior permite conexões visuais e orientação espacial para todo o edifício, 

marcando também os acessos principais. 

O exterior também pode funcionar como espelho. As actividades de dia são um pouco 

visíveis do lado exterior. 

Contudo, á noite o centro de dança transforma se em ―farol‖ ou ―lanterna‖ com o intuito 

de espalhar luz e movimento para os jardins públicos e ao longo de Deptford Creek. 

 

 
Ilustração 50 – Vista exterior da escola de dança (http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html ) 

http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html
http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html
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Herzog & de Meuron referem ―No concurso para o Centro de Dança Laban, nós 

submetemos um esboço simples, juntamente com a nossa proposta. Mostrava  

a curva do edifício proposta como um gesto de abraço. Tínhamos literalmente essa 

intenção; queríamos que o edifício abraçasse a zona de Deptford (…)‖ ( Herzog & de 

Meuron cit. por Gerhard Mack – Herzog & de Meuron 1997-2001: The Complete 

Works, Volume 4. Basel: Birkhäuser, 2009, p. 4 ) 

Harry Gugger34, um dos colaboradores de Herzog & de Meuron explica o quanto a cor 

é importante no projecto, afirmando:  "A dança tem diferentes ramos da arte, como 

música e teatro .. mas não as artes plásticas, portanto, foi muito importante para nós 

com a colaboração de Michael Craig-Martin. Queremos unificar todas as artes, pintura, 

escultura, arquitectura, teatro e música " 

O edifício juntamente com o jardim torna-se num todo convidativo ao espaço público, 

sendo perceptivo o espaço de lazer, dança, passeio, diversão do centro, tendo um 

anfiteatro no centro do relvado onde os bailarinos poderão actuar. 

 

 
Ilustração 51 – Vista exterior da escolar de dança (http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html ) 

 

Todas as actividades são misturadas com a ideia de interecção e comunicação dentro 

de todo o edifício.O centro é dividido em 3 andares de aproximadamente 90 metros de 

comprimento e 60 de largura. 

 

O ―coração‖ do edifício é o teatro principal com 300 lugares, tendo uma orientação na 

                                                
34

 Harry Gugger é professor da Faculdade de Arquitetura, Engenharia Civil e Ambiental (ENAC) no 

Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne, na Suíça. 

http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html
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paisagem aberta do primeiro andar, servindo também para treino dos bailarinos. À sua 

volta situam-se os estúdios de de dança, todos juntos ás fachadas para poderem 

receber luz natural. Um estúdio no primeiro piso e dois no piso térreo. Craig Martin 

projectou a sua pintura nas paredes do exterior do auditório. Estes pátios têm como 

função a entrada de luz natural e a possibilidade de contacto visual e especial. Como 

afirmam os arquitectos: ―Na realidade nós nem queríamos uma fachada, só luz, cor e 

movimento – algo como nuvens no céu. (...) Com o input de Michael Craig-Martin, as 

cores, a luz e os materiais estruturais comuns juntaram-se para criar algo que é quase 

irreal e por vezes celestial (...).‖(Herzog & de Meuron cit. por Gerhard Mack – Herzog 

& de Meuron 1997-2001: The Complete Works, Volume 4, p. 41). 

 

À entrada existem duas rampas no interior que são divididas por uma escada em 

aspiral. A função desta é transmitir movimento de dança. Pretendem introduzir um 

elemento de fluidez  e fluxo de entradas no inferior e superior do teatro. A mais 

estreita, situando-se á direita, quem entra, desce e dá acesso ao centro d dança ( 

espaço público). A mais larga, á esquerda, sobe e tem acesso controlado. Esta 

atravessa o edifício todo dando acesso á biblioteca, átrio de entrada, bar e ao auditório 

maior, estabelecendo ligação com os outros espaços de circulação.  

 

 

 
Ilustração 52 – Escadas do interior da escolar de dança (http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html ) 

http://www.arcspace.com/architects/herzog_meuron/laban.html
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A escada em aspiral, pintada de preto começa no átrio de entrada, sendo usado 

corrimões de madeira ondulados mostrando o movimento de dança. Esta é preta para 

contrastar com as cores das paredes, com o cinzento dos pisos e faz com que anime 

o espaço de circulação sendo facéis de identificar. 

 

Herzog & de Meuron antes de convidarem o artista ja sabiam que queriam usar a cor 

no edifício, convidando posteriormente pois achavam que a cor tem a ver com um 

artista. Michael Graig Martin juntamente com Herzog & de Meuron defendiam que a 

cor do exterior fosse influenciada pelo interior, tendo que fazer simultaneamente. Ao 

longo do dia, a variação da luz natural produz alterações na intensidade das 

tonalidades das cores da fachada, gerando diferentes ambientes no interior dos 

estúdios de dança e noutros espaços. 

 

O trabalho entre os Arquitectos e o pintor foi muito pormenorizado com plantas á 

escala 1:2 para poderem chegar ambos a um acordo de cores e tons produzidos pela 

luz natural e artificial do interior e exterior, resultantes dos variados materiados 

escolhidos. 

 

As sombras que as danças proporcionam no exterior são muito importantes para o 

centro de dança. Como referem os arquitectos: ―As sombras dos bailarinos, que se 

projectarão sobre as superfícies de vidro translúcido das paredes interiores e das 

fachadas, provocam um efeito mágico e formam parte da identidade singular desta 

arquitectura‖. ( Herzog & de Meuron cit. por Fernando Márquez Cecília; Richard 

Levene, eds. – ―Herzog & de Meuron 2002-2006‖. El Croquis, nº 129/130, Madrid: El 

Croquis editorial, 2006, p. 82 ). 

 

            9.2.3 - Vitrahaus 

 
 
Mediante o explanado anterior, a escolha desta obra foram, as disposições e clareza 

funcional do programa. Conforme o programa atribuído e o estudo realizado da 

envolvente fui ―construindo‖ a minha obra. 
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Esta construção consiste num ―empilhado‖ de casas que se sobrepõem em telhados 

inclinados. As extremidades das suas águas são totalmente em vidro, permitindo 

visualizar de fora todo o interior das casas. 

 

As casas empilhadas umas nas outras e cruzadas entre si, apresentam uma aparência 

quase caótica e confusa mas que se sobressai pela dimensão, altura e originalidade, 

uma vez mais. 

 

Aqui, destaca-se novamente, assim como no atelier de Herzog & de Meuron, uma 

disposição quase labiríntica e geométrica dos espaços internos, sem que sejam 

confusos ou desagradáveis. 

 

Devido às fachadas de vidro permite-se uma visão nocturna e uma diurna do edifício, 

em que, de dia é possível visualizar o exterior e, de noite, quando o interior se ilumina, 

a visão de destaque é de fora para dentro em que o interior se assemelha a uma 

vitrina iluminada, chamando a atenção em todo o Campus. E aqui vemos então, o 

porquê do gosto pelo uso do vidro em fachadas por parte de Herzog & de Meuron, 

pois, através deste material, é possível realizar e criar inúmeros conceitos e imagens 

distintas. 

 
Ilustração 53 – Edifício VitraHaus, Alemanha -  ( http://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron/ ) 

http://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron/
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Ilustração 54 – Vista Exterior do edifício Vitrahaus, Alemanha ( http://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron/ ) 

 

  
Ilustração 55 - Edifício Vitrahaus ( http://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron ) 

http://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron/
http://www.archdaily.com/50533/vitrahaus-herzog-de-meuron


HERZOG & DE MEURON: Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

 

 

  
Catarina Pilar França Góis da Costa Correia                                                                                                                 95 

 

 
Ilustração 56 – Edifício Vitrahaus ( http://blog.smow.com/tag/vitrahaus/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.smow.com/tag/vitrahaus/
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10.Metodologia 

       

Para a realização deste trabalho, conhecendo melhor as características de Herzog & 

de Meuron e as suas influências na arquitectura moderna, foram realizadas entrevistas 

a arquitectos que pudessem partilhar a sua sabedoria a respeito desta temática aqui 

em estudo.  

 

Assim sendo, este estudo recorreu ao método qualitativo, tendo como instrumento de 

recolha de dados a entrevista em profundidade a arquitectos portugueses. Dois 

desses arquitectos trabalharam mesmo directamente com Herzog & de Meuron Um no 

início da sua carreira profissional e outro trabalhando de momento. 

 

O método qualitativo mostra-se como o mais adequado já que aqui, o interesse não é 

ter uma amostra quantitativa de arquitectos mas sim ampliar os conhecimentos a nível 

do trabalho que é realizado por Herzog & de Meuron e saber, em que medida 

influênciam a arquitectura contemporânea actual, sobretudo em Portugal. Como tal, as 

entrevistas são mais válidas do que a obtenção de dados numéricos. As entrevistas 

mostraram-se também o instrumento mais adequado, já que esta permite apenas ao 

entrevistado falar abertamente sobre o tema proposto, embora tenha sido orientado 

por um guião pré-estabelecido na qual não fosse possível sair do foco mais importante 

deste trabalho. Esse guião encontra-se em anexo, assim como a maioria das 

entrevistas sendo estas baseadas em dez pontos fundamentais. 

 

A amostra é justificativa na escolha dos arquitectos que pudessem falar desta dupla 

no qual são reconhecidos e premiados a nível mundial, destacando-se pelas suas 

características únicas de trabalho. Em seguida apresentamos os dados que obtivemos 

através dessas entrevistas que foram realizadas. 
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10.1. Análise dos Dados 

 

As entrevistas foram realizadas com arquitectos profissionais que conhecem o 

trabalho realizado pela dupla de Herzog & de Meuron e conhecem os parâmetros da 

arquitectura contemporânea. Através deles foi possível recolher dados acerca da 

imagem que Herzog & de Meuron passam para os arquitectos, enquanto profissionais 

únicos que representam uma perspectiva singular da arquitectura moderna. 

 

 

Camilo Rebelo
35 

 

Camilo Rebelo é arquitecto desde de 1996 pela FAUP no Porto, tendo colaborado em 

vários ateliers de arquitectura de destaque, do qual se salienta aqui a colaboração no 

atelier de Herzog & de Meuron entre 1998/1999.  

 

Actualmente, tem um atelier de arquitectura na cidade do Porto desde 2000 e é 

Professor Assistente da Faculdade de Arquitectura do Porto, tendo já sido professor 

convidado na Suiça. Já conquistou cinco prémios na área, sendo o último de 2010 no 

Concurso Internacional pra o Museu do Carro Elétrico em que conquistou o terceiro 

lugar. 

 

No seguimento das perguntas realizadas a Camilo Rebelo podemos destacar a 

importância que este revelou na forma como Herzog & de Meuron realizam os seus 

trabalhos. Por diversas vezes evidenciou o carcácter de laboratório como um ponto 

fundamental para que os projectos desta dupla tenham o sucesso que têm já que, 

como refere: ―(…) foi com eles que aprendi a verificar tudo o que me rodeia, a prestar 

atenção a tudo e não apenas àquilo que nos ensinam a olhar na faculdade. Ver para 

além do que é considerado arte, pois isso  permite-nos criar mais e testar novas 

visões (…)‖. 

 

                                                
35

 Camilo Rebelo é um Arquitecto do Porto, tendo sido colaborador dos arquitectos Herzog & de Meuron 

entre 1998 e 1999. Professor da faculdade de Arquitectura do Porto, ganhando alguns prémios na área. 
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Ao ser questionado sobre o que distinguia Herzog & de Meuron, Camilo Rebelo referiu 

que é a preocupação destes, os revestimentos com a ―pele‖ dos edifícios para o qual 

utilizam materiais únicos e originais, criando sempre uma nova visão, uma nova 

perspectiva, salientando: ―(…) eles gostam de usar sempre diferentes materiais para 

os seus projectos, materiais onde não seriam usados como revestimento e do qual 

agora, através deles, serve não só de revestimento como também de estrutura, numa 

mistura única‖. 

 

No que concerne aos materiais tão falados quando se lembra de Herzog & de Meuron, 

o arquitecto entrevistado destaca uma opinião relevante ao referir que não concorda 

que esta dupla dê um valor especial ao vidro mas antes ―(…) um valor a todos os 

materiais e utilizam-nos um de cada vez e de forma original. Materiais que até então 

não eram utilizados como revestimentos de edifícios, passam a ser utilizados por eles 

nos seus projectos e isso torna-os únicos. O vidro é mais um dos materiais que utiliza 

e que desperta a atenção de todos que antes viam o vidro como algo frágil, que não 

fosse capaz de ser um revestimento e uma estrutura.‖ 

 

Com relevância na arquitectura comtemporânea, o entrevistado acredita que esta, 

encontra-se numa fase muito boa, onde tudo é permitido e onde tudo se mistura, o 

que traz novas visões da arquitectura. No entanto, refere que: ―(…) é importante ter 

sempre o sentido crítico e não perdê-lo para que possamos manter a qualidade nos 

trabalhos realizados, pois ás vezes podem-se cometer excessos.  

 

Pacificamente, no caso português, a crise vai travar um pouco esses excessos‖. 

Ainda questionamos Camilo Rebelo acerca da característica visual e da mistura da 

arte visual com a arquitectura, que é tão peculiar nos trabalhos de Herzog & de 

Meuron. A este respeito, Rebelo refere que acha fundamental a união de artistas em 

trabalhos de arquitectura, como faz a dupla já que ―(…) cada vez mais as artes se 

unem, se misturam, se contaminam mutuamente e esse processo só pode ser positivo 

pois estão interligados (…)‖. 

 

Camilo Rebelo deixa claro ao longo de toda a sua entrevista a admiração que sente 

pelo trabalho realizado por Herzog & de Meuron, devido às suas características únicas 
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mas, sobretudo devido à forma como trabalham, através de experiências sempre 

novas que lhes permite inovar sempre, a cada projecto que realizam. 

 

Norberto Silva
36 

 

Norberto Silva é arquitecto no atelier LEC em Vila Nova de Gaia desde 2003, tendo 

realizado diversos trabalhos na área do urbanismo e de interiores. Ao ser questionado 

sobre Herzog & de Meuron salientou a importância destes para o mundo da 

arquitectura contemporânea, servindo como um exemplo a ser seguido por muitos 

outros. 

 

Quando questionado sobre o que leva Herzog & de Meuron a serem tão reconhecidos 

mundialmente, Norberto Silva ressalta que ―(…) é a originalidade que os destingue dos 

restantes  Arquitectos, tornando-os autênticos e únicos nos projectos que realizam.‖ 

 

Refere ainda que o uso de materiais inovadores na estrutura e no revestimento dos 

edifícios que projectam são a resposta do sucesso que adquiriram nos últimos anos. O 

arquitecto refere ainda que os trabalhos desta dupla são feitos sempre como peças 

únicas e não como mais um projecto. ―Há um cuidado especial para cada projecto, 

pois prezam a originalidade e novidade, não se limitando nunca a um mesmo padrão 

ou modelo‖. 

 

E neste sentido, Norberto acredita que a união existente entre Herzog & de Meuron e 

outros artistas é fundamental para esse processo original que conseguem atingir em 

todos os seus trabalhos, pois ―(…) a grande parte dos arquitectos não utiliza esta 

união de artes que, a meu ver, é muito positiva para a arquitectura, tornando-a mais 

completa e mais bela‖.  

 

Com relação aos materiais utilizados pela dupla, o arquitecto entrevistado refere que a 

variedade de materiais utilizados por Herzog & de Meuron é incrível e inovadora ―não 

só porque variam nos materiais mas também porque os utilizam de diferentes formas 

das habitualmente utilizadas‖. A este respeito, o entrevistado acredita ainda na 

                                                
36

 Norberto Silva é Arquitecto desde 2003 no atelier LEC, situado em Vila Nova de Gaia. 
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necessidade que a arquitectura tem em utilizar, cada vez mais, novos materiais, sobre 

novos conceitos. 

 

No que concerne a visão da arquitectura contemporânea, Norberto Silva diz que 

―estamos numa fase de crescimento, de amplitude, onde existem muitas escolas, 

muitas variáveis e opções. A arquitectura não é mais um mundo fechado e limitado e é 

agora um Universo amplo e rico, onde a arte está cada vez mais misturada e onde há 

uma ligação maior da arquitectura com outros valores que antes eram esquecidos, 

como o ambiente envolvente, os novos materiais (…)‖. 

 

O entrevistado vê Herzog & de Meuron como um símbolo de que a arquitectura é um 

processo vivo, em constante mutação, onde não há barreiras, desde que haja sempre 

a preocupação com a qualidade e funcionalidade, já que ―a arquitectura é um 

processo de criação constante, que não se esgota e que pode sempre evoluir sobre 

novas visões‖, tornando-se cada vez mais rica e produtiva. 

 

 

Caetano Bragança37 

 

Caetano Bragança é arquitecto na Suiça, grande conhecedor dos trabalhos de Herzog 

& de Meuron já que trabalha com eles. Assim, na sua entrevista destacou aspectos 

relevantes acerca do trabalho realizado pela dupla em estudo. Desde logo refere na 

sua entrevista que ―(…) o atelier Herzog & de Meuron tem desenvolvido nas últimas 

décadas um trabalho de grande originalidade e coerência que foi largamente 

publicado‖. Nesse sentido, o entrevistado mostra que o reconhecimento desta dupla 

deve-se ao facto destes terem uma ―(…) enorme originalidade, coerência, 

competência e qualidade à globalidade dos desafios a que se tem proposto, sendo 

capazes de projectar a várias escalas e em vários locais‖. 

 

Caetano Bragança acredita que Herzog & de Meuron se destacam, pois ―o atelier 

reinventa-se a cada projecto e a sua arquitectura não pode ser identificada pela sua 

                                                
37

 Caetano Brangança, é de Lisboa, estudou Arquitectura na faculdade Lusíada de Lisboa. È Arquitecto 

no atelier dos Arquitectos Herzog & de Meuron, na Suiça.  



HERZOG & DE MEURON: Sua Arquitectura e influências no Projecto III 

 

 

  
Catarina Pilar França Góis da Costa Correia                                                                                                                 102 

 

linguagem como as obras de Gehry38, Hadid39, Foster40, Niemeyer41, Siza42, etc. O 

atelier distingue-se pelos seus processos de trabalho que são especificos e que foram 

desenvolvidos para que se pudessem continuar a desenhar projectos de grande 

qualidade que respeitam o legado e os príncipios de Jacques Herzog e Pierre de 

Meuron‖. 

 

Outro aspecto importante a este respeito, mencionado pelo entrevistado é o facto de 

Herzog & de Meuron discutirem os projectos com os clientes e também com toda a 

equipa, de forma a criarem algo que vá de encontro com aquilo que desejam, da 

melhor forma possível e ―como o atelier já conta com 350 colaboradores, torna-se fácil 

encontrar a pessoa ideal para cada projecto‖. 

 

Com um enraizamento aos materiais utilizados pela dupla, o entrevistado refere que 

essa escolha de materiais tem sempre a ver com cada projecto e que tentam que 

esses materiais sejam utilizados pela primeira vez ou de uma forma única, para que 

possam ser sempre originais e criar algo novo. Assim sendo, ―o atelier utiliza 

frequentemente os materiais presentes junto das obras como nas fachadas da 

Dominus Winery e no Schaulager. É sempre importante que não só os materiais 

utilizados sejam coerentes com o conceito e com o local da obra mas também que 

estes sejam belos e surpreendentes‖. 

                                                
38

 Frank Owen Gehry, nascido Ephraim Owen Goldberg (Toronto, 28 de fevereiro de 1929) é 

um arquiteto canadense .Vencedor do Pritzker Prize, que é tido como o Nobel da arquitetura.Gehry 
conhecido pelo seu design arrojado na arquitetura, repleto de estruturas curvas, geralmente em metal. Os 
seus projetos, implantados em diferentes cidades do mundo, tornaram-se atracções turísticas e incluem 
residências, museus e sedes de empresas. A sua obra mais famosa é o Museu Guggenheim Bilbao, 
em Bilbao, Espanha, todo revestido de titânio. Outros projectos importantes são o Walt Disney Concert 
Hall no centro de Los Angeles, a Casa Dançante em Praga, República Checa, e a sua residência 
particular, em Santa Mônica, California, nos quais marcaram o início de sua carreira. 
39

 Zaha Hadid (Bagdad, 31 de Outubro de 1950) é uma arquitecta iraquiana identificada com a 

corrente desconstrutivista da arquitetura. Formou-se em Matemática na Universidade Americana 
de Beirute. Após  formar-se, passou a estudar na Architectural Association de Londres. Depois de se 
graduar em arquitectura tornou-se membro do Office for Metropolitan Architecture (OMA), trabalhando 
com o seu antigo professor, o arquitecto Rem Koolhaas. Em 1979, passou a estabelecer prática 
profissional própria em Londres. Na década de 80, também lecionou na Architectural Association 
 
40

 Norman Foster, Barão do Tâmisa , RIBA (Stockport, 1 de junho de 1935) é um arquiteto inglês, 

conhecido mundialmente pelo seu estilo ousado de desenhar prédios importantes, principalmente 
na Europa e na Ásia, e ela sua preocupação com o meio ambiente. 
41

 Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares (Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1907) é 

um arquiteto brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes na Arquitetura Moderna internacional. 
Foi pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado. 
42

 Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira (Matosinhos, 25 de junho de 1933), internacionalmente conhecido 

por Siza Vieira, é o mais premiado arquiteto contemporâneo português. 
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Mediante o explanado, à opinião do entrevistado acerca da arquitectura 

contemporânea, este refere que é uma fase em que a arquitectura se encontra mais 

aberta, com um grande número de escolas e com uma grande variedade de 

construções, de arquitectos e de vertentes. Na sua opinião, ―a arquitectura, do século 

XXI está directamente relacionada com as novas ferramentas que os arquitectos 

utilizam, como os programas informáticos e a rápida criação de modelos 3D de grande 

complexidade, que permitem que os arquitectos se aventurem em campos pouco 

explorados anteriormente‖. 

 

Para Caetano Bragança, os projectos mais significativos de Herzog & de Meuron são: 

o armazém para o Ricola em Laufen devido à fachada que foi inspirada nas pilhas de 

madeira da região; o Tate-Modern em Londres devido a terem conseguido transformar 

uma central eléctrica num museu contemporâneo e o Estádio de Pequim devido a 

terem conseguido mais do que um estádio, um espaço que pertence à cidade e que se 

tornou num ícone. 

 

Por fim, Caetano Bragança, ao ser questionado sobre a ligação da dupla de 

arquitectos com arte visual e com o trabalho conjunto com outros artistas, revelou que 

esta tendência é muito positiva e que ― (…)o atelier tem tido um enorme sucesso 

sempre que convida artistas a colaborarem nas suas obras como Joseph Beuys, 

Thomas Ruff, Ai WeiWei 43 , Anish Kapoor 44 , etc. A partilha de ideias no 

desenvolvimento dos projectos torna-os mais ricos e isso é perceptível‖. 

 

 

 

 

 

                                                
43

 Ai Weiwei (nascido em 18 de maio de 1957) é um artista chinês contemporâneo, actuante em 

escultura, instalação, arquitetura, fotografia, cinema e social, crítica política e cultural.  Ai colaborou com 
arquitetos suíços Herzog & de Meuron como o consultor artístico do Estádio Nacional de Pequim para as 
Olimpíadas de 2008 
44

 Anish Kapoor (1954) é um artista plástico indiano-britânico. Venceu o Prémio Turner. 
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11. Conclusão 

 

 Como vimos através do trabalho realizado é possível verificar que a importância e 

destaque que os arquitectos Herzog e de Meuron adquiriram na arquitectura, deve-se, 

sobretudo, a uma união harmónica entre a dupla que lhes permite criar sempre, novos 

conceitos que já ultrapassaram os habituais conceitos da arquitectura contemporânea, 

e onde os seus projectos nunca cessam em  apresentar novas imagens, que 

provocam sempre grande impacto visual. 

Os materiais são, para estes dois profissionais, a principal fonte de criação, onde 

materiais novos e tradicionais são sempre utilizados de forma única e exclusiva. 

Criam-se fachadas que saltam à vista e que nos remetem para o lado artístico que 

Herzog & de Meuron nunca dispensam, pois consideram ser sempre fundamental aliar 

a funcionalidade dos espaços com a beleza das fachadas e dos espaços interiores. 

Com o atelier/sede na Basiléia, na Suiça, país de origem de ambos, Herzog e de 

Meuron contam com parcerias com artistas consagrados para além de 300 

funcionários que se alteram consoante os projectos realizados. O próprio atelier é já 

uma imagem clara do trabalho que apresentam, onde a preocupação com os detalhes 

externos e internos do edifício estão bem presentes, referindo o caso do uso constante 

do vidro como elemento importante nas fachadas. No interior destaca-se a atenção 

pelo funcional, prático, confortável e familiar. A partir deste atelier, realizam os seus 

projectos por diversos países atraindo a atenção de arquitectos e críticos.  

A força e ―perfeição‖ dos seus trabalhos é sempre um esforço da dupla que conjuga 

talentos, complementando e tornando-se visível nos vários projectos que não param 

de produzir. Uma irmandade criada desde a infância, que revela a cumplicidade entre 

os dois, na pareceria profissional, em que há muito acreditam e fazem valer. 

Através das entrevistas realizadas, tanto com os aquitectos que trabalharam com 

Herzog & de Meuron como aqueles que nunca trabalharam com a dupla, é visível a 

importância e o destaque que estes adquiriram na arquitectura. Como pudemos 

verificar, os entrevistados ressaltaram que o trabalho destes arquitectos é marcado 

pela originalidade e inovação quer da estrutura, quer das fachadas, com o uso de 
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novos materiais, apresentando novas propostas e novas visões da arquitectura. Todos 

mostraram-se apologistas da união da arquitectura com outras artes, à semelhança do 

que fazem Herzog & de Meuron, vendo como um contributo à criação na arquitectura, 

já que consideram que os trabalhos podem se tornar ainda mais completos e mais 

belos. 

Ficou também visível nos entrevistados que vêm a arquitectura contemporânea como 

algo em crescimento, cada vez mais aberto e variável como a dupla em estudo mostra 

através dos seus projectos, nos seus múltiplos trabalhos originais que despertam a 

atenção de todos. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao uso de materiais originais, não só do vidro 

como de muitos outros que utilizam de forma inovadora e em harmonia com o 

ambiente envolvente nos seus projectos. E é essa multiplicidade de materiais que os 

destingue, já que conseguem retirar desses materiais novas formas de construção, 

novas formas de arte, que agrada a todos. 

Mas os entrevistados, sobretudo aqueles que trabalharam com ele, vincaram o 

carácter experimental e de laboratório que se vive no atelier da dupla em estudo, que 

permite uma amplitude de ideias, onde todos opinam e onde as ideias estão sempre 

em aberto, prontas para serem exploradas sobre os mais variados aspectos. Essa 

capacidade de experimentação e de teste possibilita esse uso de novos materiais e 

essa variedade de características que não se restringe a um estilo, a uma escola ou a 

um modelo, mas que antes se amplia. 

De forma conclusiva, de acordo com o apreendido, com a revisão da literatura , com a 

pesquisa incessante e com as entrevistas realizadas, fica visível que o que realmente 

distingue Herzog & de Meuron e os torna, dos arquitectos mais influentes, é a 

originalidade e multiplicidade dos seus trabalhos que fazem com extremo 

profissionalismo, sendo cada projecto um trabalho único que merece atenção total e 

que é trabalhado ao pormenor nas suas características, no seu ambiente e nas suas 

funções. Só assim, tornam-se em peças originais, como verdadeiras obras de arte, 

muitas vezes completadas por outros artistas que premeiam estes edifícios com o seu 

toque. 
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14. Anexos 

 

 

Anexo 1 ( Caetano Bragança ) 

1. Como classifica o trabalho de Herzog & de Meuron no contexto da arquitectura 

contemporânea? 

O atelier Herzog & de Meuron tem desenvolvido nas últimas décadas um trabalho de 

grande originalidade e coerência que foi largamente publicado. Este atelier tem 

executado projectos a todas as escalas – desde instalações até ao planeamento 

urbano. Tem obtido uma grande visibilidade e o seu trabalho tem sido largamente 

publicado e copiado. 

 

2. Que aspectos considera fundamentais para que Herzog & de Meuron sejam 

tão reconhecidos e merecedores dos maiores prémios da arquitectura? 

Na minha opinião o atelier Herzog & de Meuron  tem sido reconhecido e premiado nos 

últimos 30 anos por ter sido capaz de responder com enorme originalidade, coerência, 

competência e qualidade à globalidade dos desafios a que se tem proposto. Os 

arquitectos são capazes de projectar a várias escalas e em vários locais. 

 

3. O que distingue estes arquitectos dos arquitectos contemporâneos? 

Estes arquitectos acreditam que cada obra deverá ser uma resposta única e 

específica ao programa local. O atelier reinventa-se a cada projecto e a sua 

arquitectura não pode ser identificada pela sua linguagem como as obras de Gehry, 

Hadid, Foster, Niemeyer, Siza, etc. O atelier distingue-se pelos seus processos de 

trabalho, que são específicos e que foram desenvolvidos para que se pudessem 

continuar a desenhar projectos de grande qualidade, que respeitam o legado e os 

príncipios de Jacques Herzog e Pierre de Meuron. Estes processos começam num 

grande investimento no desenvolvimento do conceito do projecto onde muitas opções, 

são propostas e avaliadas respeitando o local e o programa. Estas são 

exaustivamente analisadas e melhoradas. Esta discussão é aberta ao cliente e a todos 
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os membros da equipa que são convidados também a fazerem contribuições para o 

projecto. Como o atelier já conta com mais de 350 colaboradores é facil encontrar as 

pessoas certas para cada projecto. 

 

4. Como interpreta os projectos de Herzog & de Meuron? 

Esta resposta encontra-se dispersa em outras respostas 

 

5. Como interpreta a importância que Herzog & de Meuron dão aos materiais e, 

sobretudo, ao vidro? 

Os materiais são sempre específicos em relação a cada projecto e muitas vezes são 

utilizados pela primeira vez. O atelier utiliza frequentemente os materiais presentes 

junto das obras como nas fachadas da Dominus Winery e no Schaulager. É sempre 

importante que não só os materiais utilizados sejam coerentes com o conceito e com o 

local da obra mas também que estes sejam belos e surpreendentes. Existe um grande 

investimento no desenvolvimento destes materias que são parte integrante do 

conceito. Os casos onde  se usou o vidro com maior originalidade foi nos edifícios da 

Prada em Tóquio, Bond Street (NYC) e no Armazém de Ricola em moulhouse. O vidro 

foi tratado de várias formas com o recurso a impressões, sobreposições e tratamento 

da forma.  

6. Como classifica a arquitectura contemporânea? 

É uma pergunta muito dificíl. O que sabemos é que jamais houve na história da 

arquitectura tantas Escolas de arquitectura, tantos edifícios a serem construídos, 

tantos arquitectos, tantos meios difusores de arquitectura e tantos meios para a 

produção de arquitectura. Contudo na minha opinião, a arquitectura do século XXI 

está directamente relacionada com as novas ferramentas que os arquitectos utilizam. 

Os programas informáticos e a rápida criação de modelos 3D de grande complexidade 

no qual permitem que os arquitectos se aventurem em campos pouco explorados 

anteriormente.  
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7. Na sua opinião, que trabalhos de Herzog & de Meuron são os mais 

significativos? 

Considero que são 3 os trabalhos mais sinificativos. Primeiro o armazém para a Ricola 

em Laufen. É um edíficio onde os arquitectos só interviram ao nível da fachada e esta 

foi inspirada nas pilhas de madeira que se podem encontrar no vale de Laufen. Este 

edifício é a primeira obra a ser vastamente publicada. O segundo é a Tate-Modern em 

Londres. Trata-se da conversão de uma central eléctrica num museu contemporâneo. 

O grande átrio que recebe os visitantes é um dos espaços públicos mais 

emblemáticos de Londres. Um espaço que pode receber grandes instalações e que 

contêm em si a dimensão do museu e da cidade. O terceiro edificio é o Estádio 

Olímpico de Pequim. Este edifício construído a uma grande distância do atelier tornou-

se um dos ícones da China do século XXI. Na sua relação com o exterior é muito mais 

do que um estádio – é uma enorme estrutura permeável que cria galerias, que 

estabelecem novos limites com a rua - não havendo quase nenhuma restrição à 

entrada de visitantes. Estas galerias criam novamente um espaço que pertence à 

cidade e que está permanentemente ocupado.  

 
8. O trabalho de Herzog & de Meuron é sempre relacionado com universo das 

artes. Qual a sua opinião a esse respeito? 

Na minha opinião o atelier tem tido um enorme sucesso sempre que convida artistas a 

colaborarem nas suas obras como Joseph Beuys, Thomas Ruff, Ai Wei Wei, Anish 

Kapoor, etc. A partilha de ideias no desenvolvimento dos projectos torna-os mais ricos 

e isso é perceptível. 

 
9. Considera positivo a união do trabalho criativo de artistas com a dos 

arquitectos? 

Sim, sempre que exista uma visão comum e um entendimento claro sobre as ideias do 

projecto. Só assim poderá ser construída uma obra cujo conteúdo é coerente. 
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Anexo 2 ( Camilo Rebelo ) 

 

1. Como classifica o trabalho de Herzog & de Meuron no contexto da arquitectura 

contemporânea? 

 

O trabalho de Herzog & de Meuron destaca-se pelo trabalho de laboratório que 

realizam no seu atelier. Cada projecto é uma experiência nova. O que mais 

valorizam é o revestimento, a pele do edifício que, actualmente conseguem 

misturar com a estrutura, fundindo-se mutuamente e adquirindo uma nova 

profundidade. Este aspecto é visível no Estádio de Pequim ou no projecto 1111 

em Miami. 

 

2. Que aspectos considera fundamentais para que Herzog & de Meuron sejam 

tão reconhecidos e merecedores dos maiores prémios da arquitectura? 

 

Estes arquitectos são os mais publicados e copiados do mundo, pois servem 

de exemplo, pois são únicos no que fazem e na forma como o fazem. As 

pessoas  identificam-se e revêem-se no que é feito. E este facto ocorre, 

sobretudo pelo carácter de laboratório que adoptaram no seu atelier. 

 

3. O que distingue estes arquitectos dos arquitectos contemporâneos? 

 

O que distingue estes arquitectos é essa originalidade e variedade de texturas, 

de materiais que utilizam, criando sempre algo novo, indo sempre mais além, 

sempre com uma preocupação visual e artística. 

 

4. Como interpreta os projectos de Herzog & de Meuron? 

 

Uma vez mais realço aqui o carácter experimental e de laboratório que 

caracteriza os projectos desta dupla. São muito realistas no que fazem. Até 

hoje utilizo os temas e esse lado experimental que aprendi com eles nos meus 

projectos. Aprendi que devemos observar de forma descontraída tudo o que 
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nos rodeia, ficar atento a tudo, até às coisas mais simples como um carro, os 

faróis de trânsito para que possamos adquirir uma nova visão da arquitectura. 

 

5. Como interpreta a importância que Herzog & de Meuron dão aos materiais e, 

sobretudo, ao vidro? 

 

Pela experiência que tenho de ter trabalhado com estes arquitectos, não 

comungo da ideia que estes valorizem com destaque o vidro. Acredito sim que 

valorizem a variedade de materiais. Todos os materiais têm valor. Em cada 

projecto elegem um material e fazem dele a característica desse mesmo 

projecto. 

 

6. Como classifica a arquitectura contemporânea? 

 

A arquitectura contemporânea hoje em dia está muito boa, tornou-se mais 

aberta, numa multiplicidade e união maior com outras artes, permitindo uma 

arquitectura onde tudo é permitido e tudo é possível. Contudo, deve-se ter em 

atenção que não se pode descuidar da qualidade e, para tal, não se pode 

perder o sentido crítico. Mas penso que esta crise por que passamos vai travar 

esta euforia que se vive na arquitectura. 

 
7. Na sua opinião, que trabalhos de Herzog & de Meuron são os mais 

significativos? 

 

É quase impossível responder a esta questão já que todos os projectos que 

realizam são únicos e com particularidades ímpares. São conhecidos por todo 

o mundo os inúmeros trabalhos de destaque que marcam o nome de Herzog & 

de Meuron.  

 
8. O trabalho de Herzog & de Meuron é sempre relacionado com arte visual. Qual 

a sua opinião a esse respeito? 

 

Esta relação existe pois estes arquitectos dão muito valor ao aspecto visual, 

sem esquecerem da qualidade e estrutura. Conseguem unir as duas vertentes 
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nos seus projectos. Trabalham em conjunto com artistas como pintores, 

artistas plásticos e outros, de forma a tornarem as suas obras mais completas 

e belas. Uma visão, a meu ver, muito correcta da arquitectura. 

 
9. Considera que o trabalho destes arquitectos é mais baseado em arte ou em 

arquitectura? 

 
Vejo o trabalho desta dupla como uma mistura harmoniosa que se tornou 

fundamental na arquitectura contemporânea, que é unir a arte e a arquitectura, 

tornando-a em algo mais completo e mais belo. Esta união é agora uma 

realidade que não pode ser deixada de lado por nenhum arquitecto 

contemporâneo e que Herzog & de Meuron nos despertaram para esta 

realidade. 

 
10. Considera positivo a união do trabalho criativo de artistas com a dos 

arquitectos? 

 

Acho fundamental a união dos artistas com os arquitectos, sendo algo 

indispensável na arquitectura moderna que se abre agora para outras áreas, 

ampliando-se e contaminando-se com as outras artes. Esta união torna a 

arquitectura cada vez mais rica e mais completa, algo que Herzog & de Meuron 

já fazem há algum tempo. 

 

 

Anexo 3 ( Norberto Silva ) 

 

1. Como classifica o trabalho de Herzog & de Meuron no contexto da arquitectura 

contemporânea? 

 

Classifico o trabalho desta dupla como verdadeiros projectos de arquitectura 

contemporânea devido à sua multiplicidade, por entrarem por diversas 

vertentes e por novos conceitos constantemente. 
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2. Que aspectos considera fundamentais para que Herzog & de Meuron sejam 

tão reconhecidos e merecedores dos maiores prémios da arquitectura? 

 

Penso que o que faz com que Herzog & de Meuron sejam tão reconhecidos é a 

sua originalidade. Cada trabalho que fazem tem algo novo que merece 

destaque e a atenção de todos. Nunca é algo padrão, existe sempre algo 

original que merece destaque e fazem-no com classe e destinção. 

 

3. O que distingue estes arquitectos dos arquitectos contemporâneos? 

 

O que distingue estes arquitectos é a multiplicidade de materiais que utilizam e 

a forma como os utilizam, sobretudo como revestimento dos edifícios, dando 

características muito próprias a cada projecto. 

 

4. Como interpreta os projectos de Herzog & de Meuron? 

 

Vejo o trabalho destes de longe, pelo que estudo e interpreto-os como grandes 

criações, onde é visível que em cada projecto há uma grande dedicação e uma 

grande preocupação com diversos aspectos, o que mostra o profissionalismo, 

a experiência e a excelente equipa que devem ter para que possam resultar 

obras como as que realizam. 

 

5. Como interpreta a importância que Herzog & de Meuron dão aos materiais e, 

sobretudo, ao vidro? 

 

Acho que essa importância que a dupla dá aos materiais é a sua grande 

marca, pois são únicos na utilização de um grande número de materiais, 

dando-lhes utilidades e funcionalidades originais, raramente vistas. Os 

materiais destinguem-se nas suas obras como o vidro, a madeira e novos 

materiais como no Estádio de Pequim. 
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6. Como classifica a arquitectura contemporânea? 

 

A arquitectura contemporânea actualmente é um processo em mutação 

constante, que está aberta a novas visões, que aceita diversas escolas e 

tendências, tornando-a mais ampla e mais criativa. Existe uma evolução 

constante que permite o crescimento desta disciplina, o que tem sido positivo, 

embora nunca se possa esquecer da qualidade e da funcionalidade. 

 
7. Na sua opinião, que trabalhos de Herzog & de Meuron são os mais 

significativos? 

 

Penso que cada trabalho que Herzog & de Meuron realizam são trabalhos 

únicos e, como tal, acho-os todos significativos, de acordo com o contexto e o 

ambiente onde estão inseridos. 

 
8. O trabalho de Herzog & de Meuron é sempre relacionado com arte visual. Qual 

a sua opinião a esse respeito? 

 

Penso que, pelos trabalhos da dupla terem sempre uma grande preocupação e 

beleza visual, haja esta relação com a arte visual mas é de salientar que isso 

não faz com se esqueçam das outras vertentes, havendo igual preocupação 

com a funcionalidade e com outros aspectos fundamentais. 

 
9. Considera que o trabalho destes arquitectos é mais baseado em arte ou em 

arquitectura? 

 

Penso que o trabalho de Herzog & de Meuron é um trabalho de arquitectura 

verdadeiramente contemporâneo já que se abre para as outras artes e vê as 

artes como uma parte fundamental para complementar a arquitectura como um 

todo. 
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10.   Considera positivo a união do trabalho criativo de artistas com a dos 

arquitectos? 

 

Considero muito importante a união dos artistas com os arquitectos, pois torna 

os trabalhos mais completos, mais amplos e mais belos. Essa união como faz 

a dupla é muito útil à arquitectura e deveria ser utilizada mais vezes para que 

se tornasse mais rica. 

 

 

 

 

 

 


