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Os dois conjuntos de imagens a seguir são, 
respectivamente, do Museu Brasileiro da Escultura (1987), de 
autoria de Paulo Mendes da Rocha, e da Casa da Música 
(1999), de autoria de Rem Koolhaas. Elabore um texto que 
articule aspectos destas obras, apontando semelhanças e 
diferenças, principalmente nas relação dos edifícios com a 
cidade.

questão 01

questão 02
A partir da discussão elaborada na questão 01, discorra 
sobre a função do projeto arquitetônico na construção da 
cidade.
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“A Serpentine Gallery, um antigo pavilhão de chá, foi 
inaugurada pelo Conselho de Artes da Inglaterra em 1 de 
maio de 1970. A Galeria foi originalmente concebida 
como um lugar para mostrar o trabalho de artistas 
emergentes, particularmente do Reino Unido e suas 
regiões.
A Comissão do Pavilhão da Serpentine Gallery é um 
programa contínuo de estruturas temporárias de 
arquitetos e designers internacionalmente aclamados. A 
série (de pavilhões) é única em todo o mundo e 
apresenta o trabalho de um arquiteto internacional ou 
equipe de design que não construiu um prédio na 
Inglaterra no momento do convite da Galeria. A 
comissão do Pavilhão, concebida em 2000 pela diretora 
da galeria, Julia Peyton-Jones, fez da Serpentine um 
lugar internacional de experimentação arquitetônica. 
Cada Pavilhão é construído em seis meses e está 
situado no gramado da Galeria por três meses para que 
o público explore e aproveite.” 
in:http://www.serpentinegalleries.org/about
traduçao livre

Desenvolva um projeto de pavilhão para o programa da 
Serpentine Galery considerando:
a) área máxima a ser ocupada é de 10mx10m, em um 
terreno plano;
b) programa de livre escolha, mas atentar que a principal 
função do pavilhão é possibilitar ao visitante a vivência 
de uma qualidade arquitetônica;
c) o material construtivo é de livre escolha; 
d) a proposta deve ser representada por meio de: 
planta(s), um corte representativo, uma perspectiva, e, 
caso necessário, outros desenhos/esquemas/diagramas 
que julgar relevantes e
e) a técnica de representação é livre, com ou sem 
instrumentos, em cores ou preto-e-branco.


