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Ludwig Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe, nascido com o nome de Maria Ludwig Michael 
Mies (27 de Março de 1886 – 17 de Agosto de 1969) foi um arquitecto e 
designer. Mies é há muito tempo considerado um dos mais importantes 
arquitectos do século XX. Na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, 
Mies revelou-se um dos mais inovadores líderes do Movimento Moderno, 
produzindo projectos visonários e executando um grande número de 
pequenos edifícios de valor significante, segundo os críticos. Após 
emigrar para os Estados Unidos em 1938, ele transformou a expressão 
arquitectónica da estrutura de aço na arquitectura americana e deixou 
um legado dificilmente igualável de ensino e edifícios.
 Nascido em Aachen, Alemanha, Mies iniciou a sua carreira de 
arquitecto como discípulo no atelier de Peter Behrens de 1908 a 1912. Ali, 
ele esteve exposto a uma cultura alemã progressista, trabalhando ao lado 
de Walter Gropius e Le Corbusier. Determinado em estabelecer um novo 
estilo arquitectónico que pudesse representar os tempos modernos tal 
como os estilos Clássicos e Góticos fizeram nas suas eras, Mies começou 
a desenvolver projectos que, apesar de muitos terem permanecido por 
construir, o lançaram para a fama enquanto arquitecto progressista.
 O seu distinto começo enquanto modernista foi a fabulosa 
proposta para o concurso para o arranha-céus da Friedricstrasse em 
1921. O seu trabalho continuou com uma completa série de projectos 
pioneiros, incluindo o pavilhão temporário da Alemanha para a exposição 
de Barcelona (frequentemente designado de Pavilhão de Barcelona), 
em 1929. Em 1930 foi trabalhar para a Bauhaus, escola de design de 
vanguarda, na qualidade de director. Mas confrontado com uma 
crescente pressão política nazi, decidiu emigrar para a América em 1938.
 Nos E.U.A., tornou-se chefe do departamento de arquitectura, no 
então recentemente inaugurado Instituto de Tecnologia de Illinois em 
Chicago, introduzindo um novo tipo de ensino que ficaria conhecido 
como a Segunda Escola de Chicago. Com trabalhos tais como a 
Farnsworth House™, o Edifício Seagram e o Museu de Belas Artes de 
Houston, Mies continuou a trabalhar no aperfeiçoamento da sua visão 
de uma arquitectura “pele e esqueleto” monumental. Ele procurou criar 
espaços abertos e livres, incluídos dentro de uma ordem estrutural de 
presença minimalista. Ludwig Mies van der Rohe

Pavilhão alemão em Barcelona
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Uma das frases mais famosas 
de Mies era “menos é mais”. Para 
muitos, o estilo arquitectónico de 
Farnsworth House™ representa o 
último requinte dos seus preceitos 
minimalistas.
 Foi desenhada e construída 
entre 1945 e 1951 como uma casa 
de uma divisão para retiro de fim-
de-semana, localizada num então 
cenário rural, 89 km a sudoeste 
de Chicago, numa propriedade 
de 240 000 m2 junto ao Rio Fox, na cidade de Plano, Illinois. Esta casa 
de vidro e aço foi mandada construir pela Dra. Edith Farnsworth, uma 
célebre médica especialista de Chicago, para servir de local para se 
poder dedicar aos seus passatempos favoritos: tocar violino, traduzir 
poesia e desfrutar da natureza. Farnsworth era muito inteligente 
e coerente, e planeou construir um trabalho muito especial de 
arquitectura moderna. Deu instruções a Mies para desenhar a casa 
como se fosse para ele próprio.
 Mies criou uma casa de 140 m2 que é agora largamente 
reconhecida como uma obra-prima símbolo do estilo internacional 
de arquitectura. A casa recebeu a classificação de Edifício Histórico 
Nacional em 2006, tendo sido incluída no Registo Nacional de Lugares 
Históricos em 2004. É actualmente propriedade da National Trust for 
Historic Preservation e é administrada como casa-museu.
 Como muitos modernistas, Mies adorava a era moderna guiada 
pela tecnologia em que vivia, mas também acreditava que religar o 
indivíduo à natureza era um dos grandes desafios que se colocavam 
à sociedade urbanizada.
 Com isto em mente, Mies projectou Farnsworth House como 
um abrigo arquitectónico de interior-exterior simultaneamente 
independente e interligado com a natureza à sua volta. A simples forma 
cúbica alongada da casa segue paralela ao curso do rio e está fixa ao 
local sob a refrescante sombra de uma grande e majestosa ácer. Para 
acentuar a forte ligação com a natureza, a casa foi construída acima 
da planície aluvial junto às margens do rio em vez de ser construída 
fora da área aluvial.

 As características essenciais da casa são imediatamente visíveis. 
O uso extensivo de vidro que vai do chão ao tecto abre em grau extremo 
o interior ao seu ambiente envolvente.  Duas expressivamente distintas 
placas horizontais, que formam o telhado e o chão, ensanduicham um 
espaço aberto habitável. As extremidades das placas são definidas 
por peças estruturais expostas, de aço e pintadas a branco puro. A 
casa está erguida 1,60 m acima da planície aluvial sobre oito colunas 

de aço que estão ligadas às 
partes laterais das placas do 
chão e tecto. As extremidades 
das placas prolongam-se para 
além dos suportes das colunas, 
criando consolas. A casa parece 
flutuar sem peso por cima do 
chão que ocupa. Uma terceira 
placa flutuante, um terraço anexo, 
funciona como área de transição 
entre a area habitável e o chão. 
O acesso à casa é feito por dois 

conjuntos de degraus largos ligando o chão ao terraço e depois 
ao pórtico. Como acontece frequentemente nos designs de Mies, a 
entrada, em vez de situar do lado da estrada que dá acesso à casa, 
está localizada no lado ensolarado, em frente ao rio.
 O interior é uma enorme divisão preenchida com elementos que 
não se interligam. O espaço está subdividido mas não compartimentado 
e prolonga-se ao longo de dois blocos de madeira que Mie designa 
de “núcleos”, um é um roupeiro e o outro bloco é uma cozinha, casa de 
banho e lareira. O núcleo maior cozinha-lareira assemelha-se a uma casa 
separada contida dentro da casa de vidro maior. Os materiais usados 
são bastante luxuosos, pavimentos de travertino, painéis primavera e 
cortinas de seda; os pormenores são minimalistas e primorosos.
 Após concluída, Farnsworth House, recebeu elogios na imprensa 
especializada em arquitectura, o que resultou em muitos visitantes não 
convidados a atravessar a propriedade para verem o último trabalho 
de arte de Mies. Infelizmente, Mies e Edith Farnsworth tiveram um 
desentendimento sobre os custos, que tinham quase duplicado os 
custos finais da obra, e a azeda disputa só foi resolvida após um longo 
processo discutido em tribunal.
 Apesar de ela ter continuado a usar a sua casa de retiro de 
fim-de-semana durante quase 20 anos, Edith Farnsworth sentiu-se 
frequentemente intimidada pela exposição do edifício ao exterior. 
Outras queixas incluiam os custos com aquecimento e o contínuo 
enferrujar dos pilares.
 Para alguns críticos, Farnsworth House representa o 
desfasamento entre a arquitectura Modernista e a realidade das vidas  

dos seus utilizadores. No entanto, a qualidade intemporal desta casa 
é ainda vista com fascínio pelas novas gerações de arquitectos e 
designers de todo o mundo.

Farnsworth House™
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Sempre que um edifício histórico é demolido ou deixado degradar, 
uma parte do passado da nação também fica em risco de desaparecer 
para sempre. O National Trust for Historic Preservation (NTHP), dedica-
se a proteger estes sítios insubstituíveis que falam da história da 
América.
 Fundado em 1949 e tendo sede em Washington, DC, o NTHP é 
uma organização privada, sem fins lucrativos, com mais de 270 000 
membros. O National Trust fornece liderança, ensino, protecção jurídica 
e recursos às pessoas e organizações que por todo o país preservam 
o património da nação.
 O NTHP é proprietário e administra a Farnsworth House™ como 
um dos seus 29 locais históricos pertencentes ao património nacional 
e, tem tido um papel instrumental na coordenação da restauração 
cuidadosa do edifício, após este ter sido seriamente danificado pela 
cheia de 2008.
 Saiba mais sobre o trabalho da NTHP na preservação dos edifícios 
históricos em http://www.PreservationNation.org.

Património Histórico Nacional

Localização:  ....................  Plano, Kendall County, Illinois, EUA
Arquitecto:  .......................  Ludwig Mies van der Rohe
Tipo de edifício:  .............  Casa. Retiro de fim-de-semana de uma divisão
Materiais:  ..........................  Aço e vidro
Estilo:  ..................................  Moderno
Data:  ...................................  De 1945 a 1951
Área de superfície:  .......  140 m2

Factos sobre a Farnsworth House™
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Enquanto artista arquitectónico, o meu desejo é capturar a essência 
de um determinado 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 para ser usada como meio 
de trabalho por 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 capturar estes 
edifícios com as formas básicas das peças e bases de construção, 
encontro possibilidades e desafios quase mágicos.

Farnsworth House™

Ao celebrarmos o nosso 10° modelo da linha LEGO Architecture pen-
sámos que seria uma excelente oportunidade para seleccionarmos 
o nosso próximo arquitecto e assim continuarmos a expandir a série 
de modelos arquitectónicos. Havendo muitas escolhas maravilhosas a 
considerar, a decisão tomada foi a de expor uma estrutura que parecia 
ter sido concebida apenas com vulgares peças LEGO, prestando-
se assim ela própria perfeitamente para exploração como modelo 
potencial. A Farnsworth House de Mies é um símbolo minimalista e 
modernista de “Aço e Vidro” dos anos 50. Tal como o seu anterior e 
igualmente bem conhecido Pavilhão de Barcelona, esta estrutura 
equilibra harmoniosamente linhas direitas, volume de espaço, 
estrutura minimalista e envidraçamento extensivo, criando uma relação 
convidativa entre os ambientes naturais e construídos. O desafio é 
directo e salta à vista: design funcional e elementos básicos LEGO, o 
que se pode pedir mais? Todavia, existem dois e não tão óbvios desafios 
com uma aparente construção fácil, nomeadamente os de escala e 
proporção. A escala do modelo tem de se adaptar a um tamanho 
adequado que possa capturar todos os pormenores, e ao mesmo 
tempo permanecer pequena para poder ser manuseada. Neste caso, 
no entanto, a escala seria determinada unicamente pelas proporções 
da estrutura. Para poder reproduzir com eficiência o equilíbrio entre 
os requintados elementos estruturais e um envidraçado transparente 
e extensivo, teria de começar com a mais pequena secção cruzada 
que eu pudesse fazer das colunas exteriores verticais. Após diversas 
tentativas para combinar diferentes elementos, os mais promissores 
foram os que usavam peças de 1x1. Tudo o resto se ajustou no seu 
devido lugar logo que uma quadrícula de 1x1 foi definida: os degraus 
convidativos, o chão flutuante e placas do telhado, as discretas guar-
nições e encastrados inteligentemente desenhados. O seu moderno 
modelo arquitectónico que recria um símbolo minimalista foi assim 
feito com as mais simples peças LEGO, a simples 1x1.

– Adam Reed Tucker

Uma Palavra do Artista
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Foi frequentemente referenciado que Mies elevou a casa acima do 
chão numa tentativa de a elevar acima do nível da água em caso 
de cheias. Mas para além disso, o chão assim elevado produz um 
outro efeito notável, que é aumentar a transparência criada pela 
luz que inunda por todos os lados através das paredes de vidro.

Existe um sentido de alto requinte em cada pormenor da casa. 
A total estrutura foi coberta com um jacto de areia suave e em 
seguida pintada num tom perfeito folheado de madeira branco 
em vez de ser deixada apenas com o reboco.

Todos os materiais usados são da mais elevada qualidade, desde 
as placas de travertino até ao folheado primavera usado no núcleo 
central.
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