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Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright, 1867-1959, é 
reconhecido mundialmente como um 
dos maiores arquitectos do século XX. 
O seu trabalho deu lugar a uma nova 
abordagem da arquitectura, usando 
inovações no design e engenharia, 
tornadas possíveis pelos novos materiais 
e tecnologia desenvolvidos.
 Nenhum outro trabalho de um 
arquitecto americano dá esta ideia 
de continuidade ou permanece tão 
envolvente como o de Frank Lloyd 
Wright. O seu estilo único enraízado 
na natureza, a que ele chamou  
“arquitectura orgânica”, realça a relação 
harmoniosa entre um edifício e a sua 
paisagem. Este estilo alterou a forma 
como olhamos para os nossos edifícios, cidades e terra à nossa volta.

Fallingwater. (Cortesia da Comissão Florestal da Pensilvânia Ocidental).

“As fieiras de rochas de uma pedreira 
sugerem-me estórias e inspiram-me.  
Existe sugestão no estrato e tempe-
ramento nas formações. Gosto de me 
sentar e sentir tal qual as coisas são. 
Frequentemente pensava que se me 
fossem dados edifícios monumentais 
para construir, iria para o Grand Canyon 
do Arizona para reflectir sobre eles... 
Porque no âmago pedregoso da Terra, 
os princípios que deram forma à pedra 
tal como ela é, ou à medida que se levanta e permanece para 
ser esculpida pelos ventos e marés – lá dormem formas e estilos 
suficientes para todas as idades do Homem.[5]”

 “A visita à queda de água no bosque fica comigo e uma 
residência tomou forma vaga na minha mente ao som da música da 
corrente de água. Quando os contornos vierem vai vê-la. Entretanto, 
para si aqui fica todo o meu afecto.[6]”
 “Esta estrutura pode servir para indicar que o sentido de 
abrigo…não tem limites no que respeita à forma, excepção apenas 
para os materiais e os métodos aplicados para esse propósito.[7]”
 “Olhando para trás anos mais tarde para o que ele criou, 
neste vale estreito encantado, Wright disse: “Fallingwater® é uma 
fabulosa graça divina – uma das extraordinárias graças divinas 

para experimentar aqui na terra. Acho que nada até agora igualou 
a coordenação, a expressão harmoniosa do grande princípio do 
repouso, onde a floresta, a corrente de água, a pedra e todos os 
elementos da estrutura são combinados tão serenamente que na 
realidade não se ouve qualquer forma de ruído, apesar da música do 
curso de água estar lá. Escuta-se a Fallingwater da mesma forma que 
se escuta a tranquilidade do campo.[8]”

Reflexões do Arquitecto sobre o Edifício

Secretária e vista  
(©Hedrich-Blessing)

Sala de estar (©Yukio Futagawa)

(®F. L.Wright Fdn.)

Foto: OBMA.  
(®F. L.Wright Fdn.)
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Como sempre, “ele tinha a 
totalidade do desenho na sua 
cabeça, e tal como recomendou 
aos seus aprendizes, se não 
existir visão de totalidade na 
ideia, não há arquitectura.” John 
Lautner, carta de 20 de Junho de 
1974. Lautner foi um aprendiz de 
1933 a 1939.
 “O Sr. Wright não ficou nada 
preocupado pelo facto de não ter 
sido desenhada uma única linha.” 
Como habitualmente, pediu-me 

para lhe trazer o mapa topográfico de Bear Run para o seu estirador no 
seu estúdio de tecto inclinado situado no sotão, em Taliesin, uma sala 
rústica mas simultaneamente surpreendente... Eu fiquei de pé ao seu 
lado direito a afiar os seus lápis de cor. Cada linha que ele desenhava 
na vertical e especialmente na horizontal, era por mim observada com 
um total fascínio... O Sr. Kaufmann chegou e o Sr. Wright cumprimentou-o 
calorosamente como era o seu hábito. No estúdio, o Sr. Wright explicou os 
esboços do desenho ao seu cliente. O Sr. Kaufmann, um cavalheiro muito 
inteligente, mas prático, disse apenas... “Pensei que ia colocar a casa 
junto à queda de água, não sobre ela.” O Sr. Wright disse calmamente: 
“E.J. quero que viva com a queda de água, e não que fique só a olhar 
para ela, para que ela se torne parte integrante das vossas vidas.” E fez 
isso mesmo.” Bob Mosher, Carta de 20 de Jan. de 1974.
 “Em 1963, Edgar Kaufmann Jr. ofereceu a sua casa, Fallingwater®, 
à Comissão Florestal da Pensilvânia ocidental com a intenção de que 
ela fosse aberta ao público para visitas turísticas. A sua oferta constitui 
um dos actos mais nobres nos anais da arquitectura e história da 
arte. Este edifício exclusivo, sem dúvida a residência privada mais 
famosa construída numa sociedade livre e democrática, tornou-se 
mundialmente conhecida desde a sua conclusão em 1939, e a sua 
influência continua até aos dias de hoje.[1]”
 “A famosa vista da casa, observada a partir de baixo olhando 
para cima para as cascatas de água e por baixo das varandas situadas 

sobre estas, realça este elemento de formas que se projectam e 
edifício e paisagem que se fundem. Na maior parte da arquitectura 
mundial, as varandas são algo mais pequeno enquadrado numa 
massa maior e mais estável. Em Fallingwater, toda a casa é composta 
por estas projecções situadas a partir de e por cima das fieiras de 
rochas. As salas, com os seus terraços adjacentes, são parte das 
extensas varandas que atingem os ramos das árvores ao redor, e que 
se prolongam por cima da corrente e quedas de água abaixo.[2]”
 “Fallingwater é uma casa de campo, e nos anais das designadas 
casas de campo, difere de qualquer outra construída até essa altura... 
Fallingwater consegue algo que nenhuma casa de campo conseguiu 
ter com êxito antes: realça, em todo o sítio e a cada curva, a maravilha 
e beleza da natureza neste cenário de bosque.[3]”
 “Fallingwater é esse trabalho raro que é composto de um 
tal delicado equilíbrio de forças e contra-forças, transformado em 
espaços salientes na horizontal, vertical e diagonal, de forma que o 
todo consegue a serenidade que marca todas as grandes obras de 
arte.[4]”

História de Fallingwater®

Arquitecto:  .......................  Frank Lloyd Wright
Classificação:  .................  Residência de Férias
Ano:  .....................................  1935
Tipo de Construção:  ...  Betão poroso reforçado com emposta  

de calcário
Metros Quadrados:  ......  268 m2 de interior
Custo original:  ................  $ 155.000

Perspectiva Geral do Projecto

Trabalhadores da construção Construção

Elevação e plano do andar

Andaime (®F. L.Wright Fdn.)

(®F. L.Wright Fdn.)
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Factos e citações

“O ritmo num edifício é largamente uma questão da terceira 
dimensão ou a profundeza do edifício. Uma coisa está fora do 
seu lugar quando não possui ritmo. E o que é ritmo num edifício? 
Na música ouve-se o ritmo, numa pintura olha-se para ele, e num 
edifício vive-se com ele.”

– Frank Lloyd Wright, 1952  

“A arquitectura orgânica retira este pensamento de dentro da 
natureza da coisa. É um profundo estudo da natureza.”

– Frank Lloyd Wright, 1952  

“Na arquitectura, as mudanças expressivas da superfície, o realce 
da linha e especialmente as texturas do material ou padrão 
imaginativo, podem tornar os factos mais eloquentes e as formas 
mais significantes.”

– Frank Lloyd Wright, 1943  

“Tinha a ideia de que os planos horizontais nos edifícios, esses 
planos paralelos à terra, se identificam com o chão – fazem o 
edifício pertencer ao chão. Começo a pôr esta ideia a funcionar.”

– Frank Lloyd Wright, 1943  

“A arquitectura é esse grande espírito de criação viva que de 
geração em geração, de época em época, prossegue, persiste, 
cria, de acordo com a natureza do homem e as suas circunstâncias 
à medida que ambos mudam. Isso é realmente arquitectura.”

– Frank Lloyd Wright, 1939  

“A pedra é inflorescente: a pedra é o resíduo de massa de calor 
intenso. A pedra é portanto o material de massa mais simples. 
À medida que as mãos humanas dirigidas pela imaginação 
começam a trabalhar nela, transforma-se num bloco com forma.

– Frank Lloyd Wright, 1937  

“A arquitectura é a arte científica de fazer a estrutura expressar 
ideias.”

– Frank Lloyd Wright, 1930  

“Arquitectura é o triunfo da imaginação humana sobre os materiais, 
métodos e homens, para pôr o homem em posse da sua Terra.”

– Frank Lloyd Wright, 1930  

“Por arquitectura orgânica quero dizer arquitectura que se 
desenvolve de dentro para fora em sintonia com as condições 
do seu ser, visto por quem está do lado de fora.”

– Frank Lloyd Wright, 1914  

“Traz a natureza dos materiais, deixa a sua natureza entrar de 
forma íntima no teu esquema... Revela a natureza da madeira, 
gesso, tijolo ou pedra nos teus desenhos, eles são por natureza 
fáceis de usar e bonitos.”

– Frank Lloyd Wright, 1908  

“Uma arquitectura grandiosa, um grande edifício, deve ter um 
grande projecto. Deve nascer de acordo com as profundezas da 
mente e natureza humana.”

– Frank Lloyd Wright, 1955  

“Comecei primeiro por ver um edifício não como uma gruta, mas 
como um grande abrigo em espaço aberto, em relação com a 
paisagem, paisagem sem paisagem dentro.”

– Frank Lloyd Wright, 1954  

“A arquitectura orgânica nunca vê a terceira dimensão como um 
peso ou mera espessura, mas sim como profundeza. Profundeza 
é um elemento de espaço, a terceira dimensão (ou espessura) 
transformada numa dimensão de espaço.”

– Frank Lloyd Wright, 1957  

A consola é essencialmente em aço no seu nível de aplicação 
mais económico. A construção tornada mais leve com a consola 
de aço em tensão, faz da continuidade uma característica muito 
valiosa da leveza arquitectónica.”

– Frank Lloyd Wright, 1957  
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Enquanto artista arquitectónico, o meu desejo é apreender a essência 
de um particular edifício histórico na sua forma escultural. Primeiro e 
antes de tudo, eu não vejo os meus modelos como réplicas literais,  
mas sim como interpretações artísticas em que são utilizadas peças 
LEGO®. A peça LEGO não é inicialmente pensada para ser um material 
tipicamente usado na criação de arte ou usado para servir de meio a 
um artista. Descobri rapidamente que a peça LEGO se prestava tão 
naturalmente às minhas aplicações como a tinta para o pintor ou o 
metal para o ferreiro. Ao explorar a forma de apreender estes edifícios 
com as formas básicas das peças e bases, acho as possibilidades e 
desafios que elas proporcionam quase mágicos.

Fallingwater®

Este modelo teve como base um total de 14 projectos de desenho, 
pois incorpora cuidadosamente uma característica interactiva única 
de “separação”. Contrariamente aos 5 primeiros modelos da série 
LEGO Architecture que têm um design estático, eu queria levar 
ainda mais longe a exploração do uso da Peça LEGO, expressando 
a natureza dinâmica de Fallingwater; com isto em mente consegui 

que algumas secções do modelo fossem removíveis. O desafio do 
modelo era descobrir como disfarçar de forma inteligente, num 
desenho em que a forma é quase um puzzle, onde é que o modelo se 
separa sem deformar uma das mais notáveis conquistas do Sr. Wright. 
Outra preocupação relacionada com o desenho era como equilibrar 
cuidadosamente a graciosa natureza do rio, a queda de água, o 
bosque e a ponte que abraçam e definem Fallingwater. Estes detalhes 
subtis dão conteúdo a Fallingwater, sem ele não seria possível ilustrar 
verdadeiramente a sua beleza, sensibilidade e profundeza de design.

– Adam Reed Tucker

Uma Palavra do Artista

LEGO® Architecture: 
Juntando dois mundos

A LEGO Group e Adam Reed Tucker têm o prazer de trazer até si LEGO 
Architecture, uma nova linha de conjuntos de construção LEGO que 
enaltece arquitectos reconhecidos mundialmente e que continuam a 
inspirar os construtores de amanhã. Quer se trate de jovens desejosos 
de aprender ou simplesmente de jovens de coração com curiosidade 
pelas maravilhas do tempo moderno, esperamos que a série Architecture 
inspire os construtores de todas as idades enaltecendo o passado, o 
presente e o futuro da arquitectura através da peça LEGO. Através de 
incríveis produtos e fantásticos eventos, a série Architecture promove o 
conhecimento dos mundos fascinantes da arquitectura, engenharia e 
construção. O lançamento da série LEGO Architecture começa com uma 
homenagem a Frank Lloyd Wright e a um dos edifícios mais famosos do 
mundo, o Museu Solomon R. Guggenheim na cidade de Nova Iorque. 
Esperamos inspirar futuros arquitectos em todo o mundo, usando para 
isso a peça LEGO como instrumento. Divirta-se com esta experiência!

Visite www.LEGO.com/architecture ou www.Brickstructures.com 
para mais informações.

Referências

Para mais informações visite: 
www.franklloydwright.org
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