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INTRODUÇÃO: 

Os objetos de estudo da presente pesquisa são duas obras 

do arquiteto japonês Kisho Kurokawa. Ambos edifícios públicos de 

grandes proporções, foram idealizados para receber um vasto 

público e com programa como outro forte ponto em comum, voltado 

a exposições de arte, cultura e história. Planejadas e construídas 

entre os anos de 1990 e 2006, uma delas está localizada no Japão 

e a outra na Holanda. São elas, em ordem cronológica: o Anexo do 

Museu Van Gogh – Amsterdã, Holanda (1990-1998) e o Centro 

Nacional de Arte – Tóquio, Japão (2000-2006). 

O objetivo foi estudar os projetos selecionados analisando-os 

com o intuito de se verificar a Filosofia da Simbiose, conceito 

proposto e trabalhado pelo arquiteto e que aborda a grande 

importância nos estudos de identidade, respeito e heranças de 

outros povos e natureza, uma vez que o arquiteto Kisho Kurokawa, 

ao projetar para outras nações que não a sua, sempre buscou 

agregar a Simbiose em sua concepção. Respeitando a natureza do 

lugar e das pessoas e sendo capaz de uni-la à novas tecnologias.  

Kurokawa deixa um grande legado com suas pesquisas 

multidisciplinares e obras arquitetônicas, que estimulam, ainda hoje, a análise e novos estudos. E como 

contribuição, este trabalho se caracteriza como pesquisa científica, relacionando teoria e projeto em 

arquitetura, ao se estudar e analisar com o propósito de explorar tais conceitos transmitidos através de algumas 

das obras já construídas de Kisho Kurokawa, por meio dos objetos de estudo, bem como o método, que se 

dará a partir de levantamentos bibliográficos, leituras, análise por desenhos, imagens, reportagens e 

depoimentos para investigar e produzir, de forma criativa, textos e materiais gráficos em formato de diagramas 

e desenhos esquemáticos. 

 

 

Figura 1 – Anexo do Museu Van Gogh 
fonte: https://www.kisho.co.jp/page/220.html 

Figura 2 – Centro Nacional de Arte 
 fonte: https://www.kisho.co.jp/page/263.html  

https://www.kisho.co.jp/page/220.html
https://www.kisho.co.jp/page/263.html
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METODOLOGIA: 

A pesquisa esteve voltada para a coleta de bibliografia, leituras, análise por desenhos, imagens, 

reportagens e depoimentos. O método de análise gráfica foi utilizado para a análise dos projetos. Há muitos 

livros e autores que adotam e exploram este método de análise. Nesta pesquisa utiliza-se principalmente os 

autores Francis Ching e Paul Laseau como referências. 

O foco da análise projetual é o percurso. A essência do projeto de um museu envolve o percurso, ou 

seja, o sistema de circulação, visuais, geometria, escala, ritmo e proporção dos ambientes, que afetam 

diretamente nas sensações e percepções do visitante. Naturalmente para se analisar o percurso em sua 

completude, itens como geometria, proporção, ritmo, visuais, também deverão ser analisadas. 

No livro “Museus para o século XXI” Josep Maria Montaner organiza o estudo sobre o projeto do museu 

contemporâneo em categorias, ou tipologias como o autor se refere, a partir da análise de alguns exemplares. 

São elas: o museu de forma orgânica e irrepetível; monumental e especifica; o museu entendido como 

container ou caixa poli funcional e neutra; aperfeiçoável e repetível. 

Assim, desenvolveu-se essa pesquisa conforme as seguintes etapas: Etapa 1 – Levantamento 

bibliográfico, leituras programadas, realização de resumos, identificação dos conceitos a serem analisados nos 

projetos; Etapa 2 – Levantamento de elementos gráficos necessários para a criação dos redesenhos dos 

projetos, levantamento de publicações e estudos realizados sobre os projetos selecionados; Etapa 3 – 

Realização dos redesenhos e modelos digitais dos projetos selecionados; Etapa 4 – Análise dos projetos por 

meio de desenhos, utilizando o método de análise gráfica, e modelos, com cortes perspectivados; Etapa 5 – 

Análises críticas, conclusões finais dos estudos, organização dos apontamentos e análises obtidas a partir do 

estudo por desenhos e maquetes; Etapa 6 – Elaboração final do relatório, apresentação e participação de 

eventos científicos como Sigradi, Projetar ou Graphica, dependendo do enfoque.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa foi estudar os projetos selecionados com o intuito de analisá-los e 

relacioná-los com a Filosofia da Simbiose, conceito trabalhado pelo arquiteto. Na concepção de um projeto, a 

Simbiose ganha relevância pelo valor dado à identidade, respeito e heranças de uma nação. Assim sendo, os 

elementos arquitetônicos das obras de Kisho Kurokawa expressam não somente funcionalidade, mas também 

significado e informação. Além disso, entende-se como outros objetivos: 

• Explorar variados conceitos arquitetônicos e culturais japoneses; 

• Levantar os impactos gerados pelos percursos e como afetam diretamente nas sensações e 

percepções do visitante; 

• Investigar e sistematizar padrões de decisão de projeto dadas pelo princípio da Simbiose;  

• Produzir materiais gráficos em formato de diagramas e desenhos esquemáticos que esclareçam 

a Simbiose e o percurso nos projetos.  

Com base em levantamentos preliminares sobre as contribuições de Kisho Kurokawa para a arquitetura 

e o urbanismo, destacamos as esferas nas quais a Filosofia da Simbiose pode ser trabalhada, sendo elas: 

Objeto – Simbiose das partes e do todo, Cultura – Simbiose da história e do futuro e Natureza – Simbiose 

com o ambiente natural. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O arquiteto Kisho Kurokawa, ao projetar para outras nações que não a sua, 

sempre buscou agregar a Simbiose em sua concepção. Respeitando a história 

do lugar e das pessoas e sendo capaz de uni-la à novas tecnologias. Sempre 

foi pensado que a sua arquitetura se fizesse através do diálogo entre identidades 

locais, tendências globais e história, como afirmou em entrevista ao jornalista 

brasileiro Marcos de Sousa (2000) para a Revista Projeto Design. E a 

importância do visitante no espaço, para Kurokawa, fica evidente até mesmo em 

seu processo de criação, como relatou no mesmo ano para o brasileiro: 

“Durante esse tempo [de processo de criação], todos os dias eu 

‘caminho’ através dessa arquitetura que está surgindo e vou 

mudando a localização das janelas, das escadas, experimento 

materiais. Imagino todos os detalhes da obra, procuro construir 

as estruturas em minha cabeça antes de desenhá-las.” 
 

 

Também se ressalta a forma como o arquiteto, a partir da Filosofia da Simbiose, trabalha com relações 

opostas de maneira a potencializar a sua complementariedade, seja pelas diferenças e semelhanças 

observadas nas culturas orientais e ocidentais, ou nas formas ortogonais e elementos orgânicos e até mesmo 

pelas alusões obtidas a partir de recursos da natureza. 

 

O ANEXO DO MUSEU VAN GOGH E O CENTRO NACIONAL DE ARTE 

Em entrevista a Sousa (2000), Kisho Kurokawa levanta o desafio de trabalhar com a cultura europeia 

bastante marcante do prédio principal já existente - de autoria de Gerrit Rietveld, um dos fundadores da 

arquitetura contemporânea holandesa, caracterizada pela composição geométrica - quando projetou o Anexo 

do Museu Van Gogh. E para trazer a tradição japonesa a esta obra usou da assimetria e curvas como um de 

seus partidos de projeto. Outras particularidades importantes foram sua localização, a relação com a natureza 

através do elemento da água e a referência da pintura tradicional japonesa Ukiyo E, apreciada por Van Gogh.  

As formas orgânicas também estão muito presentes no Centro Nacional de Arte. Além disso, ganham 

destaque o trabalho com elementos da natureza em sua materialidade, através da madeira, e em seus jardins. 

Mehta e MacDonald (2011) também destacam a situação em que o edifício se encontra, no distrito de Roppongi 

- centro de Tóquio, desempenhando notável influência na revitalização deste bairro, que vem florescendo nas 

últimas décadas. 

Assim, tomando-se como base as diferentes esferas da Filosofia da Simbiose (Natureza, Cultura e 

Objeto), foram elaborados os primeiros Diagramas de Árvore para melhor visualização e entendimento dos 

conceitos nas obras de Kurokawa na Holanda - Anexo do Museu Van Gogh - e em Tóquio - Centro Nacional 

de Arte: 

  

 

Figura 3 – Kisho Kurokawa. fonte: 
https://www.kisho.co.jp/page/4.html  

https://www.kisho.co.jp/page/4.html
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ANEXO DO MUSEU VAN GOGH (Amsterdã, Holanda) + SIMBIOSE

NATUREZA

Simbiose com o Ambiente Natural

PRAÇA DOS MUSEUS: relação com 
importante parque de Amsterdã

Somente 25% da área construída é 
visível externamente

Conexão subterrânea entre 

edifícios através de

JARDINS DE ÁGUAS

Importante elemento da Cultura Holandesa

Remete aos jardins tradicionais do Japão

CULTURA

Simbiose da História e do Futuro

Cultura Europeia

Prédio principal 

(Gerrit Rietveld)

Geometria

Exposição 

Van Gogh

Cultura Japonesa

Novo Anexo

Assimetria: curvas e elipses

Acervo de Pinturas 
Japonesas “Ukiyo E”

OBJETO

Simbiose das Partes e do Todo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de árvore 1: Relações entre a Simbiose de Kisho Kurokawa e o Anexo do Museu Van Gogh. Fonte: autoria própria, 2022 

 

 

Diagrama de árvore 2: Relações entre a Simbiose de Kisho Kurokawa e o Centro Nacional de Arte. Fonte: autoria própria, 2022 

CONCLUSÕES: 

Compreender o ambiente e as pessoas para onde e quem se está projetando é de suma importância. 

Criar essa conexão entre passado e futuro, apresentando novos recursos, mas respeitando a identidade local 

são essenciais. Dessa forma, a partir dos estudos desta pesquisa, foi possível analisar mais a fundo a forma 

como ocorre a concepção dos projetos indicados com base nos princípios da Filosofia da Simbiose, suas 

relações entre espaços e outros elementos, além de suas contribuições à sociedade. 

Sendo assim, acredita-se que esta pesquisa irá gerar conhecimento enriquecedor aos alunos que ainda 

estão por vir, compartilhando o conceito da Filosofia da Simbiose – pouco estudado durante a graduação. 

Também, ressalta-se a possibilidade de criação de repertório sobre um arquiteto não muito citado – e mais 

comumente relacionado ao Movimento Metabolista, quando tratando-se de arquitetura japonesa.  

CENTRO NACIONAL DE ARTE (Tóquio, Japão) + SIMBIOSE

NATUREZA

Simbiose com o Ambiente Natural

Importância da 

LUZ NATURAL

CULTURA

Simbiose da História e do Futuro

Tradição

Acabamento de ripas de madeira

inspirado na tradição

JARDIM DE BAMBUS: pátio ao ar livre 
próximo à biblioteca de arte pública, no 

3º andar

Modernidade

Revitalização do distrito de Roppongi

Fachada ondulada, com ondas de vidro verde 
azuladas

OBJETO

Simbiose das Partes e do Todo



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

Por fim, agradeço a minha orientadora Profa. Dra. Ana Tagliari por todo suporte, incentivos, trocas e 

compreensão. Também agradeço à CNPq e PIBIC, que viabilizaram a produção desta pesquisa e consequente 

contribuição na minha formação.  

BIBLIOGRAFIA 

ABDILLAH, Wahyu. Kisho Kurokawa: Kajian Arsitektur. 2018. 196 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) –Departamento 

de Arquitetura. Faculdade de Engenharia, Utaramesa Sumatera University. Indonesia, 2018. 

ALISON, Jane, et. al. Future City: Experiment and Utopia in Architecture. Reino Unido: Thames & Hudson, 2007. 

CHING, Francis D.K. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. México: Gustavo Gili, 1993. 

JEFFS, Angela. Late architect Kisho Kurokawa's mecca built on philosophy. The Japan Times, Tokyo, 10 de nov. de 2007. 

Disponível em: <https://www.japantimes.co.jp/community/2007/11/10/general/late-architects-mecca-built-on-philosophy/>. 

Acesso em: 17 de set. de 2020 

KALANTARI, S.; SOHEIL, T. Japanese Architecture after World War II: Significant events and Ideologies from 1955-1970. 

2017. 12 f. Dissertação (Mestrado em Design de Arquitetura) - Faculdade Politécnica de Milão, Itália, 2017. 

KOOLHAAS, R.; OBRIST H. U. Project Japan: Metabolism Talks… Alemanha: Taschen, v. 1, p. 372-438, 2011. 

KUROKAWA, Kisho. Dall’Età dela Macchina all’Età dela Vita. L’Arca, Itália, n. 219, p. 2-11, 2006. 

KUROKAWA, Kisho. Each One a Hero: The Philosophy of Symbiosis. Tokyo; New York: Kodansha International, 3rd Revised 

Edition, 1997.  

KUROKAWA, Kisho. Kisho Kurokawa, Architect and Associates: Selected and Current Works. Australia: The Images 

Publishing Group Pty Ltd., 1st Edition, 2000.  

LACERDA, Marina P. Por uma Arquitetura Fluída: Uma Análise do Vazio na Casa White U do Arquiteto Japonês Toyo Ito. XII 

EHA – Encontro de História da Arte – UNICAMP. Campinas, p. 424-436, 2017. 

LACERDA, Marina P. Por uma Arquitetura Fluída: Uma Análise entre Teoria e Prática nas Midiatecas de Toyo Ito. 258 f. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. 

Universidade de Campinas, Campinas, 2019. 

LASEAU, Paul. Graphic Thinking for Architects and Designers. New York: John Willey and Sons, 2001. 

LIMA, Rafael R. Metabolismo. 2018. 69 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2018. 

LIN, Zhongjle. Nakagin Capsule Tower and the Metabolist Movement Revisited.  Journal of Architectural Education, v. 65, n. 

1, p 13-32, 2011. 

MEHTA G.; MACDONALD D. New Japan Architecture: Recent Works by the World’s Leading Architects. Singapura: Tuttle 

Publishing, an imprint of Periplus Editions (HK) Ltd., 2011. 

PERNICE, Raffaele. Metabolism Reconsidered. Its Role in the Architectural Context of the World. Journal of Asian Architecture 

and Building Engineering, v. 3, n. 2, p. 357-363, 2004. 

SCHALK, Meike. The Architecture of Metabolism. Inventing a Culture of Resilience. Multidisciplinary Digital Publishing 

Institute, Basiléia: Suíça, v. 3, n. 2, p. 279-297. 2014. 

SOUSA, Marcos. Kisho Kurokawa. Revista Projeto, São Paulo, SP, v. 249, 2000. 

TAGLIARI, Ana. Modelos conceituais de percurso e circulação no projeto de arquitetura. Revista 5% Arquitetura + Arte, 

São Paulo, ano 13, volume 1, número 16, 2018. 

XUE, Charlie Q. L., et. al. The architectural legacies of Kisho Kurokawa in China. The Journal of Architecture, 16:3, p. 415-442, 

2011 

YOUNG D.; YOUNG M. The Art of Japanese Architecture. Singapura: Tuttle Publishing, an imprint of Periplus Editions (HK) 

Ltd., 2007. 

ZONAGA, Anthony. Anthropotopia: Kisho Kurokawa and the Metamorphosis of the Metabolist Utopia. Sidney, Austrália. 

2016 


