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Esta dissertação foca-se na cinematografia de Wes Anderson  
e investiga a sua relação com a arquitetura. O cinema é uma arte que, 
devido ao seu atual fácil acesso, abre portas a inúmeras possibilida-
des de utilização que permitem identificar, conhecer, imaginar e testar  
a arquitetura. Wes Anderson é um cineasta que se mostra em grande parte 
muito ligado à arquitetura e aos seus temas de composição.

Esta dissertação pretende estabelecer uma relação entre a arquite-
tura e o cinema, não só nas medidas de compreensão do espaço e dos 
seus temas de composição, mas também na experiência pessoal do es-
petador ao incluí-lo no espaço fílmico através das técnicas de filma-
gem. Adicionalmente, investiga a ideia de representação da arquitetura  
e o conceito de habitar em ambas áreas. Esta dissertação pretende contribuir 
para a informação e discussão disciplinar destes temas.

Porto, 2020

Palavras-Chave: arquitetura; cinema; espaço; habitar; movimento; 

RESUMO 

enquadramento



9

This dissertation focuses on the cinematography of Wes Anderson’s cine-
ma and investigates its relationship with architecture. Cinema is an art 
that, due to its current easy access, opens doors to countless possibilities 
of use that allow identifying, knowing, imagining and testing architecture. 
Wes Anderson a filmmaker who is very attached to architecture and its 
composition themes.

This dissertation aims to establish a relationship between architecture 
and cinema, not only in the measures of understanding the space and its 
composition themes, but also in the personal experience of the spectator 
by including it in the film space through the filming techniques. It inves-
tigates the idea of representation of architecture and the concept of living 
in both areas. This dissertation aims to contribute to the information and 
disciplinary discussion of these topics.

Porto, 2020

Keywords: architecture; cinema; space; inhabit; movement

ABSTRACT





SUMÁRIO

RESUMO [PT]

ABSTRACT [EN]

MOTIVO

INTRODUÇÃO
APRESENTAÇÃO 
OBJETO E OBJETIVOS

ARQUITETURA E CINEMA

WES ANDERSON 

LINGUAGEM WES ANDERSON
ELEMENTOS CONSTANTES 
ESTILO VISUAL

TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS
A INCLUSÃO DO ESPETADOR EM CENA

ESPAÇOS ARQUITETÓNICOS
PERCURSO EM MOVIMENTO
HABITAR O CINEMA

CASOS PARTICULARES 
THE GRAND BUDAPEST HOTEL 
[CONSTRUÇÃO DO LUGAR]

BOTTLE ROCKET 
[23 BEEKMAN PLACE, FRANK LLOYD WRIGHT]

THE ROYAL TENEMBAUMS  
[JOHN GILLIN RESIDENCE, PAUL RUDOLPH]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

FILMOGRAFIA

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRAFIA
WEBGRAFIA

ÍNDICE DE IMAGENS 

ANEXOS

8
9

15

17

19

23

29

35

37

72

82

89

93

107

115

121

125

131

132
134

137

147





O MOTIVO 





15

Desde cedo e principalmente no início deste grande percurso, definido por 
pequenas e grandes transformações, percebi que a arquitetura se define, 
não só pela sua natureza inicial, mas também pelo cruzamento com outros 
modos do saber. A curiosidade despertou-se em mim quando descobri que 
a arquitetura e arquitetos são conhecedores de várias ciências e especia-
listas em generalidades, que afinal arquitetura é muito mais do que o seu 
fundamento básico e primordial.

O interesse pelo cinema e também pelas artes performativas sempre es-
teve presente e foi-se intensificando ao longo dos anos juntamente com  
a aprendizagem da disciplina da arquitetura. No início da minha formação 
tive o privilégio de estar presente nas aulas de TGOE (Teoria Geral da 
Organização do Espaço), lecionadas á data pelo professor Manuel Graça 
Dias, a quem eu gratulo os ensinamentos que transmitiu e agradeço ter 
facultado o ponto de partida para o início desta experiência. Mais tarde  
a oportunidade de fazer parte da turma lecionada pelo professor Luís Urbano, 
professor orientador deste trabalho que também influenciou nas formas de 
refletir, ver e conciliar arquitetura com a vida, o dia a dia e a sua essência.

Ao longo dos anos foram-se desvendando novos mundos e novos conceitos 
do saber que grandemente acentuaram o interesse evidente inicialmente. 
Deste modo surgiram novas possibilidades de cruzamento entre as várias 
artes e a disciplina da arquitetura, que caminharam de encontro ao campo 
de estudo da presente Dissertação.





INTRODUÇÃO
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“O cinema está, no entanto, ainda mais próximo da arquitetura  
do que a música, não só devido à sua estrutura temporal e espacial, 
mas fundamentalmente porque tanto a arquitetura como o cinema 
articulam o espaço experiencialmente vivido e transmitem imagens 
abrangentes da vida.” 1

O cinema representa os espaços, não só numa extensão temporal mas 
também como lugares habitados. Não existe cinema sem arquitetura, sem 
um espaço, sem a procura constante de ambientes e sem uma consequente 
transmissão de emoções, tanto no espaço real como virtual. A pesquisa ligada 
ao cinema pode manifestar-se através de um processo de ver, de entender 
e de dar a conhecer a arquitetura e não apenas como uma ferramenta  
de simulação do espaço. Mais que uma imagem, um desenho ou uma ma-
queta, a sétima arte permite uma experiência de movimento na arquitetura 
mais credível e aproximada da realidade. Embora o corpo não saia do “lugar”,  
o espectador sente-se a viver aquilo que vê. 

“Apesar de muitas vezes nos esquecermos, a arquitectura, nos filmes 
tal como na realidade, dilui-se na vida. Ao retratar a arquitectu-
ra tal como é vivida, o cinema, mais do que qualquer outro meio  
de representação, aproxima-nos da experiência espacial.” 2

Wes Anderson é um cineasta americano que conta com um notável con-
junto de obras cinematográficas e uma inegável ligação à arquitetura.  
É indiscutível que Wes Anderson se evidencia como um cineasta completo, 
não só pela capacidade de incorporar nos seus filmes as artes da pintura  
e da música, como também pela atitude criativa na construção de cenários. 
As curtas e longas metragens dirigidas por este realizador são facilmente 
distinguidas pela limitada paleta de cores, confinada quase sempre aos 
tons pastel; pelo rigoroso enquadramento das cenas, geométricas e cui-
dadosamente centradas; e ainda pela sucessiva e atenta representação  
de cartografias, pinturas e janelas como elementos chave da narrativa. 

A dissertação procura perceber o contributo do realizador para a com-
preensão da arquitetura através das imagens em movimento, analisando  
a experiência de habitar o cinema como pretexto para filmar o espaço. 
Nos seus filmes, o realizador transmite ao espectador a impressão de estar  
a ver algo real, muitas vezes na primeira pessoa, dando a sensação de 
estar efetivamente a viver aquilo que vê no ecrã de projeção. As ima-
gens que Wes Anderson cria nos filmes dissolvem os limites entre o real  
e o imaginário já que este realizador utiliza técnicas de filmagem que fazem 
o próprio espectador ver numa perspetiva natural: os movimentos contínuos  
de câmara, as panorâmicas simulando a rotação da cabeça, as deslocações 
em veículos na primeira pessoa e, inclusivamente, filmagens dos objetos 
vistos de cima, dando a ideia de estar a ver através dos olhos dos personagens.

1. “Cinema is, however, even closer to architec-
ture than music, not solely because of its tem-
poral and spatial structure, but fundamentally 
because both architecture and cinema articulate 
experientially lived space and mediate com-
prehensive images of life.” 

PALLASMAA, J. “The architecture of image: 
existential space in cinema”; editora Helsinki: 
Rakennustieto, 2007; pág.157.

2. URBANO, L. “Histórias simples: Textos sobre 
arquitectura e cinema”; editora 
AMDJAC, 2013; pág.07

APRESENTAÇÃO
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Serão destacadas algumas preferências do cineasta que evidenciam  
a referida aproximação do espetador à cena. A primeira é trabalhar em quase 
todos os filmes com o mesmo elenco, o que transmite ao espectador um 
certo conforto ou afinidade. Por outro lado, o espectador tem a possibili-
dade de entrar na vida e no espaço pessoal dos personagens, uma vez que 
as narrativas são filmadas em cenários que retratam o ambiente familiar 
e a vida doméstica. Estes espaços representam habitações unifamiliares, 
plurifamiliares, quartos de hotel, comboios, tendas e até barcos, onde  
os personagens passam uma considerável parte da sua vida. Muitas vezes, 
essas cenas utilizam cenários apenas como pretexto para dar a conhecer 
obras de arquitetos como Frank Lloyd Wright ou Paul Rudolph.

Assim, tal como o arquiteto desenha para o cliente, Wes Anderson cria, 
através das mais variadas formas, os cenários para as suas personagens que, 
consequentemente, passam a ser os espaços do espetador. Nos seus filmes, 
o cineasta percorre uma grande variedade de formatos de representação 
do espaço. A sua perspicácia e curiosidade na estruturação dos espaços, 
que confinam todo o projeto fílmico, atravessam várias experiências: desde  
a utilização do lugar real, através do uso da escola onde estudou quando  
era jovem; das cidades e das obras de arquitetos como cenários; da elaboração  
de maquetas que ilustram os espaços pensados pelo cineasta; da remo-
delação de edifícios já construídos, que pretendem responder de forma 
mais correta às expetativas no realizador; ou ainda através da construção  
de cenários em estúdio e produções digitais. 

Esta dissertação propõe uma reflexão sobre a arquitetura e o espaço 
no cinema tendo como campo de estudo o trabalho do cineasta Wes 
Anderson. O propósito será perceber de que modo este cineasta filma  
e constrói o espaço para dar a conhecer um tipo particular de arquitetura. 
Desta forma, a estrutura para este estudo apresenta-se dividida em três 
capítulos. O primeiro capítulo apresenta os temas: arquitetura e cinema; 
e Wes Anderson. O primeiro subcapítulo introduz ambas as temáticas  
e problematiza-as procurando compreender-se quais os enquadramentos 
e interesses em comum entre a arquitetura e o cinema, quais as suas inte-
grações e práticas de projeto. O segundo subcapítulo apresenta uma breve 
abordagem à vida e carreira de Wes Anderson, de forma a compreender-se  
o porquê de este ter uma tão forte ligação à arquitetura. No segundo ca-
pítulo, desenvolve-se uma análise da linguagem de produção do cineasta. 
Dar-se-á primeiramente enfoque aos elementos constantes que caracterizam  
a generalidade dos seus trabalhos e que pretendem passar uma mensagem  
ao espetador, mais concretamente os movimentos de câmara, a cor,  
o lettering, a narrativa, o elenco e a persistente presença de janelas como 
elementos que confinam o espaço. Seguidamente, abordar-se-á o tema dos 
espaços domésticos como ponto em comum entre lugares habitados no cinema  
e lugares habitados na arquitetura, desenvolvendo-se uma pesquisa em 
torno da ideia de percurso, ensaiando a possibilidade de um espaço ha-
bitável em movimento. O terceiro capítulo aclara o interesse do cinema  
de Wes Anderson pela disciplina da arquitetura, propondo uma reflexão 
em torno de casos particulares da sua filmografia.





Fig. 001. Icónica imagem da fachada do Hotel desenhada para o filme The Grand Budapest Hotel
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“Quem quiser introduzir algo de novo no seu espaço de especializa-
ção tem que sair dele. Não há alternativa. A viagem é, neste sentido, 
fundamental. Quem viaja muda de ideias.” 3  Gonçalo M. Tavares, 2010

Especialistas em generalidades: a versatilidade ligada ao arquiteto  
e à arquitetura, a designação que acompanha(ou) todo o processo aca-
démico de aprendizagem desta disciplina. A crescente exploração  
e a necessária evolução no domínio de novas dimensões aproximam  
a arquitetura e o cinema, artes onde se juntam a literatura, a fotografia,  
a pintura, a música, e a representação. Formas de reprodução e expressão 
de espaços e ambientes que variaram grandemente até aos dias de hoje. 
Uma liberdade de interpretações que vem intensificar e unir cada vez 
mais os arquitetos e os cineastas, em especialidades de linguagem parecida.  

Das várias formas de representação dos factos e do mundo, desde as mais 
gerais às mais particulares, o Cinema é aquela que, atualmente, se aproxima 
de uma noção mais completa da realidade. 

“Tanto o arquiteto como o realizador 
propõem mundos para se habitar“4 Neal Payton

Tanto arquitetos como cineastas possuem a obra na cabeça. Uma obra 
elaborada mentalmente tendo como objetivo final a sua apresentação  
e adaptação às condições da realidade, transmitindo exatamente aquilo que 
foi idealizado e imaginado pelo autor. 

Arquitetura e Cinema. Estas duas artes que nascem e crescem  
a partir da projeção mental criada pelo homem, artista, autor ou mestre  
e que interagem, sobrepõem-se e influenciam-se uma à outra.

O lugar real e o lugar fílmico, dois espaços de conceção mais ou menos 
abstrata e inicialmente muito mentais. Em ambas as artes se inventam 
e antecipam pelos seus mestres - na maior parte das vezes - ambientes  
e espaços que ainda não existem. Duas artes que trabalham em simultâneo, 
que se servem das fórmulas idênticas de criação que tornam credível e real 
um espaço, uma escrita cujas leituras permitem a observação e constru-
ção de ambientes primeiramente desenvolvidos na mente. A construção 
desses referidos espaços que pretendem mais tarde ser habitados e vividos, 
tanto na arquitetura como no cinema: na arquitetura as pessoas vivem  
e habitam o espaço real e existente, adaptando-o ao seu dia a dia, no cine-
ma as personagens vivem o espaço como forma de simulação de vida no 
mesmo. Obras eternizadas após a sua criação: na arquitetura os edifícios 
que se vivem para sempre até à sua destruição e no cinema os filmes que 
se revivem à medida que são revistos e imortalizados pelo ecrã.

ARQUITETURA E CINEMA

3. Tese de doutoramento em pintura, apresentada 
à Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. “A cor entre o espaço pictórico e o espaço 
arquitetónico: processos relacionais nas práticas 
artísticas contemporâneas. Ana Pais Oliveira, 
Porto, setembro 2015, pág. 3

4. “Both the architect and the director propose 
worlds for one to inhabit”
Artigo escrito por Roger K. Lewis,  
a 3 de novembro de 1990, para a “The Washington 
Post. Democracy dies in Darkness”, com o título: 
Relating Architecture to Filmmaking. 
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“O cineasta deve projetar os eventos para esse mundo, enquanto 
o arquiteto só pode imaginar a experiência do espaço que está 
a projetar.” 5 Neal Payton

O Arquiteto Roger K. Lewis comenta relativamente à multiplicidade  
de temas que este objeto de discussão carrega, afirmando que: “o arqui-
teto está limitado à especulação... esperando que a realidade se aproxime  
à narrativa imaginada.” 6

A imagem mental é a base de criação destas duas artes. No entanto  
o desenvolvimento da cena, o diálogo, os personagens, os sentimentos,  
o decorrer do quotidiano, num determinado espaço é naturalmente contro-
lado pelo cineasta durante o processo de idealização e produção, enquanto 
que o arquiteto terá mais dificuldade em antecipar e controlar o enredo 
decorrido no futuro. Não impossibilitando, no entanto, a tentativa de es-
timular certos percursos e emoções sentidas no espaço da arquitetura real. 

Os arquitetos também preparam mentalmente sequências espaciais, 
imaginam os percursos feitos pelos personagens da vida real e pensam  
a forma como estes se comportam e relacionam num determinado am-
biente. Contudo estas interações e emoções preconizadas por um espaço 
desenvolvem-se mais tarde de uma forma muito mais diluída do que 
aquela que é pensada à priori. Apesar de tudo, o arquiteto limita-se por 
isso à especulação futura de um determinado ambiente/espaço, criando  
e imaginando condições para a história que se viverá mais tarde.
 

“... é preciso todo o talento do realizador para dar vida a elementos 
estruturais da arquitetura, com enquadramentos precisos, como se 
fossem medidos com linha de pedreiro, movimentos pertinentes, 
para que o espetador sinta que a casa não é um cenário, para que 
cada um dos seus elementos, convenientemente encenado, seja pleno 
de força dramática.”7

O trabalho da linguagem visual, da capacidade de conceção de imagens 
mentais desenvolvidas na área da arquitetura coincide com o trabalho  
do cineasta. Por outro lado, a linguagem prática, a evolução e a multi-
plicidade de experiências que o cinema permite, influenciam, em parte,  
os trabalhos desenvolvidos por arquitetos. 

A possibilidade de criação de objetos e ambientes não limitados  
ao mundo real, a ausência de limitações físicas concretas tais como  
as leis da gravidade, e a não procura pela funcionalidade, permitem que  
o cinema consiga ir mais longe que a arquitetura a nível de experiências 
espaciais, acrescentando, desta forma, diferentes pontos de vista e pesquisa 
para o campo da arquitetura. A linguagem utilizada nestes dois campos 
de produção e representação (arquitetura e cinema) é semelhante, sendo 
que apenas se suportam nos diversos graus de inspiração que dependem 
fundamentalmente dos seus mestres.

Estes graus de inspiração definem a ténue dissolução entre aquilo que  
é fictício e real, a vida, o quotidiano. Produzem-se assim espaços que mar-
cam a memória, do habitante e do espectador, com um ambiente ou uma 
atmosfera, onde a arquitetura apresenta um papel essencial e importante, 
mas na maior parte das vezes não principal.

A arquitetura dilui-se tanto na vida real como no projeto fílmico.  
No quotidiano real a arquitetura ergue e materializa espaços que permitem 
dar vida ao meio habitado por nós, pelo Homem, que de forma natural 
sente e se move no espaço construído, existente e real. O utilizador atribui 
um papel secundário ao espaço real e à arquitetura, onde os seus elementos 

5. “The filmmaker must design the events of that 
world while the architect can only imagine the 
experience of the space he is designing.”
Artigo escrito por Roger K. Lewis,  
a 3 de novembro de 1990, para a “The Washin-
gton Post. Democracy dies in Darkness”, com  
o título: Relating Architecture to Filmmaking. 

6. Na posição apresentada pelo Arquiteto Roger 
K. Lewis (Professor emérito de arquitetura na 
Universidade de Maryland), a dia 3 de Novembro 
de 1990 face a uma conferência organizada pelo 
Arquiteto Neal Payton (Membro da faculdade 
do departamento de arquitetura da Universidade 
Católica de Maryland), intitulada por “Arquite-
tura e a Imagem em Movimento”.

7. RODRIGUES, António. Cinema e arquitetura. 
Cinemateca Portuguesa: Lisboa, 1999. pág. 04
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existem, mas não são percetíveis de forma excessiva nem exaustiva, onde 
o homem não está constantemente em análise do lugar onde se encontra.

No cinema produzem-se imagens em movimento que ambicionam uma 
representação o mais próxima possível da realidade. Através da imagem em 
movimento e do espaço habitado dá-se a possibilidade de ensaiar espaços, 
com diferentes cores, texturas, dimensões, proporções e enquadramentos, 
onde há a oportunidade de conhecer e entender a forma como o espetador 
se manifesta e revela emoções, na forma de estar e viver num determina-
do lugar diferenciado de outros pelas suas características próprias. Neste  
espaço fictício do cinema dá-se a conhecer e, ao mesmo tempo, a entender, 
a arquitetura de uma forma não exaustiva, onde o/os personagens ensaiam 
movimentos que a câmara segue e revela a arquitetura numa configuração 
natural semelhante à experiência real.

O cinema tem, portanto, uma característica de expressão que as outras artes 
não têm, ou com maior dificuldade a alcançam: o movimento. Esta arte 
tem aptidão para nos levar numa viagem com um tempo limitado. Uma 
experiência mental, idêntica ao processo inicial de projeção da arquite-
tura, ou idêntica à experiencia de ler, onde se idealizam ambiências; mas 
também corporal, onde é possível experienciar emoções e sensações sem 
nunca sairmos do nosso lugar real. O realizador possibilita assim, através 
de técnicas cinematográficas, incluir o espetador na cena e levá-lo de certa 
forma a participar no filme.

Para além destas duas artes trabalharem em paralelo, as mesmas cru-
zam-se cada vez mais. Se a arquitetura, desde o passado histórico, tem 
vindo a evoluir, também o cinema o tem; as formas de representação  
de ambas têm vindo a alterar-se constantemente. 

A arquitetura, inicialmente representada através de desenhos em duas 
dimensões e de maquetas, passou mais tarde a ser representada por 
imagens tridimensionais feitas de forma digital, cada vez mais intera-
tivas, realistas e apelativas. 

No cinema, começou por se filmar aquilo que se passava diante dos nos-
sos olhos, a retratar a realidade tal como é, através dos documentários, 
muitas vezes com planos estáticos. Mais tarde, descobriram-se os efeitos 
especiais e o desenvolvimento de produções digitais. Ao mesmo tempo, 
descobriram-se também novas dimensões de exibição e construção de 
cenários, começando por isso a utilizar-se várias ferramentas iguais às da 
representação da arquitetura, para além da óbvia utilização da mesma na 
construção de cenários da vida real. Começaram, em alguns casos, a nascer 
visões distópicas do futuro das cidades e da vida quotidiana, tendo como 
exemplos os filmes “Blade Runner” e “The Fifth Element” que apresen-
tam cidades fictícias extremamente evoluídas e cibernéticas. Assim como  
a arquitetura, o cinema tem também a capacidade de criar diferentes am-
bientes através da exploração da cor, da luz, da sombra, de diferentes escalas 
e proporções, que quando levadas ao extremo exibem visões distópicas da 
realidade. O cinema apresenta deste modo a dualidade de representação 
do real e do fictício.

Ambas são artes de autor, mestres de obras como supracitado, que indivi-
dualmente pensam e imaginam os lugares antecipando a vida que neles 
irá existir. Por esse motivo, a descoberta e interesse presente no estudo das 
obras do cineasta Wes Anderson, que explora as formas de representação 
do espaço através da construção de cenários que simulam sombras, uti-
lizando perspetivas, movimentos de câmara, enquadramentos específicos, 
cores e texturas que criam e desenvolvem uma experiência semelhante  
à experiência sensorial real e que permite deste modo aproximar o espetador 
e entender a sua relação com estes ambientes visuais.
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“É verdade que são muitas as similitudes ou metáforas, digamos  
as pontes entre o acto de construir e o de por em imagens.” 8 César Sunfield 9

Tal como a arquitetura ergue cenários nos filmes, também o cinema com 
luz, sombras, escalas, cores e movimentos ensaia espaços. A vantagem 
do cinema, contrariamente aos projetos de arquitetura, é que esta arte  
é percetível pelo mortal comum de maneira acessível e não apenas por 
artistas que estudam para perceber a cultura arquitetónica representada 
de forma muito codificada. 

“O cinema permite ensaiar espaços interiores, exteriores e as suas 
respetivas transições. O cinema é por isso mais penetrável, comu-
nica movimentos e sensibilidades da essência da vida, permitindo 
envolver/testar o observador em memórias e recordações. O cinema 
é uma aula permanente de arquitetura.” 10

8. RODRIGUES, António. Cinema e arquitetu-
ra. Cinemateca Portuguesa: Lisboa, 1999. pág. 104

9. “César Sunfield é um arquiteto que depois de 
exercer a profissão por algum tempo, passou à 
realização de filmes: filmes industriais, retratos de 
artistas, filmes sobre arquitetura, nomeadamente 
ANNÉES 30: L’ORDRE ET L’ARCHITEC-
TE e a série de documentários HISTOIRES DE 
MAISONS.” “Quando me perguntam como é 
que pude passar da arquitetura ao audiovisual 
(um itinerário que, no mínimo, espanta e pode 
parecer suspeito) respondo invariavelmente:” sem 
dificuldades de maior, sabem, pois é o mesmo 
ofício”.” - RODRIGUES, António. Cinema e 
arquitetura. Cinemateca Portuguesa: Lisboa, 
1999. pág. 101

10. RODRIGUES, António. Cinema e arqui-
tetura. Cinemateca Portuguesa: Lisboa, 1999.





Fig. 002. Wes Anderson e a sua companheira Jumam Malouf
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“É sem duvida porque eu ia muito ao cinema que quis tornar-me 
arquiteto e é por ser arquiteto que me tornei realizador.” 11

“No centro deste grupo, ao mesmo tempo relator e intérprete da-
quilo que se passou “antes”, na etapa da concepção, o arquiteto  
e o cineasta reinam enquanto “mestres de obras”, responsáveis pela arte.” 12 

“O que é um cineasta moderno? A frase evoca um cineasta que  
é au courrant - que faz filmes atualmente.” 13 Muitos cineastas da atualidade 
distinguem-se pelos seus filmes de ação, de comédia, de romance, terror  
ou fantasia, alguns salientam-se pelas suas técnicas cinematográficas geniais, 
porque apresentam características peculiares ou porque se mantém na van-
guarda. Tim Burton, Charlie Kaufman, Clint Eastwood, Steven Spielberg, 
e podendo considerar também Wes Anderson neste grupo, estes são alguns 
dos nomes que sobressaem pelos seus talentos de direção e principalmente 
porque as suas obras se consideram atuais e originais nos dias de hoje.

Wes Anderson um cineasta atual, que para além de se distinguir pelo seu 
estilo visual peculiar, com características próprias e irreproduzíveis, revela 
pormenores que ligam a sua cinematografia à arquitetura num laço forte, 
particularidade essa que também o distingue no mundo da sétima arte.

Wesley Mortimer Wales Anderson nasceu a 1 de maio de 1969, em Hous-
ton Texas. É um cineasta americano, produtor, roteirista e ator, casado 
com Jumam Malouf desde 2010, também sua parceira de trabalho, autora, 
ilustradora e designer de roupa.14 Filho de Melver Leonard Anderson 
e Texas Ann Burroughs, sendo o filho do meio entre mais dois irmãos. 
Bisneto de Edgar Rice Burroughs, conhecido pela criação de Tarzan,  
e Jonh Carter15  familiar do qual também poderá ter herdado a ambição de 
produzir cinema.

Apesar de já ter exprimido em várias entrevistas e conferências que se 
não tivesse sucesso na carreira do cinema teria optado pela carreira da 
arquitetura, afirma que desde pequeno queria ser arquiteto e mais tar-
de escritor. Desde cedo começou a fazer curtas metragens e atualmente 
junta estes vários gostos que o levam a seguir o caminho do cinema.16 De 
evidenciar que analisando as suas obras, estas afirmações são totalmente 
compreensíveis.17 “Embora Anderson esteja a lidar com um meio visual  
e não puramente literário, continua a ser um escritor, tendo pelo menos 
co-escrito todos os seus filmes, que até Fantastic Mr. Fox, não se baseavam 
nas obras de outros. Isto levou ao desenvolvimento de uma voz individual 
e distinta, claramente diferente das que o rodeiam, e uma preocupação 
com o estilo do meio em que trabalha.” 18

Cresceu e estudou em Houston, onde experimentou filmes em Super 
8mm19. Estudou filosofia na Universidade do Texas, onde conheceu Owen 
Wilson. “Na época, ambos aspiravam primariamente a serem escritores.”20  

WES ANDERSON

11. SUNFIELD, César. Cinema e arquitetura. Ci-
nemateca Portuguesa: Lisboa, 1999. pág. 104

12. RODRIGUES, António. Cinema e arquitetu-
ra. Cinemateca Portuguesa: Lisboa, 1999. pág. 102

13. “What is a modern filmmaker? The phrase 
connotes a motion picture maker who is au cou-
rant- they make movies currently.”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.VII.

14. Artigo escrito por Colleen Curry, 20 de julho 
de 2018, para a Galerie Magazine, com o titulo: 
“Wes Anderson Curates His First Art Exhibition”.

15. Artigo eletrónico escrito pela IMDb.

16. Artigo escrito por Clay Conger, a 13 de abril 
de 2018, para a Studio Binder. “The Director’s 
Chair: Wes Anderson Explains how to Write 
and direct movies. 

17. Artigo escrito por Catarina Oliveira 
para a MagazineHD, a 10 de maio de 2016,  
com o titulo: “10 características inconfundíveis 
de um filme de Wes Anderson”.

18. “Although Anderson is dealing in a visual 
rather than a purely literary medium, he is still a 
writer, having at least cowritten all his films, which 
up to Fantastic Mr. Fox, were not based on the 
works of others. This has led to the development of 
an individual and distinctive voice, clearly different 
from those around him, and a concern for the style 
of the medium in which he works”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.X

19. Formato cinematográfico desenvolvido nos 
anos de 1960

20. “At the time, both aspired primarly to be 
writers”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.IX
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Frequentou a St. John School que mais tarde foi utilizada nas filmagens 
do seu segundo filme: “Rushmore”. O ator Owen Wilson veio, mais tarde, 
a tornar-se o seu principal colaborador cinematográfico, tanto ao nível 
da escrita como da representação, participando em vários dos seus fil-
mes. “Depois de formados, Wilson e Anderson permaneceram na área  
de Austin, Anderson a trabalhar numa estação de televisão de acesso público, 
enquanto Wilson ganhava experiência de representação no teatro local.”21  
Foi ainda com Owen Wilson que escreveu a sua primeira curta metragem, 
que mais tarde veio a inspirar a longa metragem “Bottle Rocket”. 

Entusiasta pelas linhas retas e os espaços cuidadosamente centrados, com 
proporções planeadas e cores bastante estudadas, o realizador traduz a sua 
arte em imagens com um estilo muito próprio e facilmente reconhecí-
veis. Wes Anderson é um cineasta muito ligado à Arquitetura, conhecido 
e apreciado pelas suas imagens singulares, de tons pasteis e cores vivas, 
cenários muito geométricos e simétricos, assim como pelo homogéneo  
e constante estilo de narrativa. “Anderson não parece estar interessado em 
experimentar novos aspetos técnicos da realização de filmes.”22

“Sempre que me preparo para fazer um filme, olho para outros filmes 
que adoro para responder à mesma pergunta recorrente: Como se 
faz isto, outra vez?” 23 Wes Anderson

O seu filme preferido é Rosemary’s Baby, 1969, de Roman Polanski.24 Po-
rém é inspirado por Michelangelo Antonioni. Wes Anderson falou do 
início da sua admiração por Michelangelo Antonioni durante a Festa del 
Cinema di Roma em 2015, quando viu pela primeira vez o filme “L’Avven-
tura”. “Antonioni, o primeiro que vi, talvez, foi o l’Aventura. E esse foi 
um grande fenómeno internacional. Para mim, quando eu tinha 19 anos 
e tive a ideia de que queria fazer cinema, de repente, encontra-se este re-
alizador italiano, Fellini - o estilo [e] a sua voz [são] tão fortes como a de 
qualquer pessoa em toda a história do cinema. Mas... é uma voz cómica.  
É uma invenção tal que se tornou menos surpreendente quando eu vi 
L’Aventura, onde [a voz] é tão marcante e uma rutura tão grande com  
a tradição do cinema antes disso. A minha reação imediata foi, eu quero 
ser assim. Quero tentar fazer o que ele está a fazer”25 

Durante a sua carreira, e atualmente com 50 anos, esteve já nomeado para 
vários prémios e alvo de grandes elogios. Produziu e dirigiu quatro curtas 
metragens, nove longas metragens, dois filmes de animação em Stop Mo-
tion e alguns vídeos de anúncios comerciais, pelas quais curiosamente foi 
criticado. “Anderson foi criticado por concordar em fazer publicidade, como 
se a sua individualidade peculiar estivesse para sempre comprometida.”26 
O que, muito pelo contrário, apenas o ajuda a se apresentar ao público  
e acentuar o seu estilo cinematográfico, tornando-se numa personalidade 
pública e invulgar.

O cineasta recebeu a sua primeira indicação como Melhor Realizador 
e Melhor Argumento Original com o filme “The Royal Tenembaums”  
em 2001, o seu maior projeto até à data.

À data de escrita deste trabalho, o cineasta tem ainda um filme por lan-
çar, com data prevista para 16 de outubro de 2020, intitulado de: “The 
French Dispatch”. O trailer do mesmo desvenda desde já que o elenco  
se mantém constante, assim como a minuciosa escolha das cores e a pro-
cura pelas proporções, linhas retas e imagens admiravelmente centradas, 
características que se têm vindo a evidenciar ao longo dos anos. Vários 
dos seus filmes encontram-se na Criterion Collection27, o que lhe confere 
credibilidade artística.

21.“After they graduated, Wilson and Anderson 
remained in the Austin area, Anderson working 
at a public access television station while Wilson 
gained acting experience in local theatre.”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.X

22.“Anderson does not seem to be interested in 
trying out new technical aspects of filmmaking.”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.135

23.“Whenever I am getting ready to make a movie 
I look at other movies I love in order to answer the 
same recurring question: How is this done, again?”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.103

24. Artigo eletrónico escrito pela IMDb.

25. “Antonioni, the first one I saw, maybe, was 
L’Avventura. And that was a huge international 
phenomenon. For me, when I was 19 and I had 
the idea that I wanted to make movies, suddenly 
you find this Italian director, Fellini - the style 
[and] his voice [are] as strong as anybody’s in 
the whole history of cinema. But… it’s a comic 
voice. It’s such an invention that it [became] less 
of a surprise when I saw L’Avventura, where [the 
voice] is so striking and such a break with the 
tradition of movies before that. My immediate 
reaction was, I want to be like that. I want to try 
to do what he’s doing.”
Artigo escrito por Ariston Anderson, a 26 de 
outubro de 2015, para a Filmmaker Magazine, 
com o título: “Tem Lessons on Filmmaking From 
Wes Anderson.

26. “Anderson was criticized for agreeing to make 
commercials at all, as if his quirky individuality 
was forever compromised.”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.135

27. Empresa norte-americana de distribuição de 
vídeo, fundada em 1984 especializada em cópias de 
qualidade técnica de “filmes importantes clássicos 
e contemporâneos”. 



Fig. 003. Hotel do palácio de Vidago, Portugal, 1910 Fig. 004. Casa do Jardim Botânico do Porto, Portugal, 1837

31

“Anderson produziu um corpo de trabalho altamente distinto,  
que desenvolveu uma base de fãs ferozmente leais”28

O seu estilo peculiar é tão relevante que se espalha por várias partes do 
mundo através das mais variadas formas de representação. O mesmo deu 
origem a temas para um mix de paródias no youtube tais como: “Wes 
Anderson Horror Trailer”29; “What if Wes Anderson directed x-men”30 
; “Forrest Gump by Wes Anderson”31 , etc. I cani 32, a banda italiana, 
desenvolveu ainda uma música intitulada de “Wes Anderson”, apres 
entando-se como tributo para o diretor e os seus filmes.33 “Family Guy”  
e “Os Simpsons”, séries reconhecidas mundialmente, fizeram também 
alguns episódios que humorizam as suas escolhas fílmicas. Existe tam-
bém uma conta de Instagram administrada por Wally Koval, que procura 
o mesmo tipo de representação que os seus filmes apresentam: “Esta 
conta  Instagram encontra arquitetura e design de todo o mundo que se 
encaixariam perfeitamente num dos filmes estilizados de Anderson.”34  
O referido Instagram conta com a participação vinda de pessoas de todo  
o mundo, que por sua vez se deparam com ambientes, edifícios ou cenários 
reais que poderiam perfeitamente fazer parte de um dos filmes ao estilo 
Wes Anderson. O Hotel do Palácio de Vidago, o Museu do Vinho da Ilha 
do Pico, o Teatro Chaby Pinheiro na Nazaré, a Casa do Jardim Botânico 
do Porto, o Hotel Infante Sagres no Porto e a Casa de Serralves no Porto 
são apenas exemplos de algumas obras que encontram os seus momentos 
recordados na página @accidentallywesandeson. Para além de se comprovar 
que este estilo visual se reflete na arquitetura e nos ambientes reais que 
nos rodeiam, esta é também uma forma de dar a conhecer obras por todo 
o mundo. O mesmo acontece nos filmes de Wes Anderson que dão a co-
nhecer espaços arquitetónicos e aproximam o observador a uma experiência 
sensorial idêntica ao movimento corpóreo real na perceção de um lugar.

28. “Anderson has produced a highly distinc-
tive body of work that has developed a fiercely 
loyal fan base.”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, California, 2011. 
Editor: Vincent LoBrutto, Series Editor. pág.IX

29. https://www.youtube.com/watch?v=gfDIA-
ZCwHQE

30. https://www.youtube.com/watch?v=UngE-
0qn3VRY 

31. https://www.youtube.com/watch?v=3p3mM-
Jsd1jQ

32. Projeto musical do cantor compositor romano 
Niccoló Contessa.

33. Artigo eletrónico escrito pela IMDb.

34. “This Instagram account finds architecture 
and design from around the world that would 
fit neatly into one of Anderson’s stylized films.”
Artigo escrito por Britton Perelman, a 28 de maio 
de 2018, para a Passion Passport, com o titulo: 
“Accidentally Wes Anderson: The Story Behind 
the Popular Instagram Account”.



Fig. 005. Teatro Chaby Pinheiro em Nazaré, Portugal, 1907

Fig. 007. Museu do Vinho na Ilha do Pico, Portugal, 1999

Fig. 006. Casa de Serralves no Porto, Portugal, 1925

Fig. 008. Hotel Infante Sagres no Porto, Potugal, 1951
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A consciência arquitetónica de Wes é extraordinariamente notável,  
particularmente a nível do tratamento espacial. O cineasta tem uma grande 
atenção sobre a vida do quotidiano dentro do espaço familiar e dos espaços 
arquitetónicos, onde ele insere inúmeras vezes o carater cómico fora do 
vulgar ao dia a dia dos indivíduos. Nos seus filmes apresenta cuidado na 
montagem dos interiores domésticos e no uso de objetos com valor sim-
bólico. O realizador apresenta um mundo colorido, alegre e muitas vezes 
caricato, como se fossem “casas de bonecas”, apresentando frequentemente 
cidades não existentes no mundo real. Contudo são “cidades” que o rea-
lizador adapta às suas condições de filmagem, uma vez que Wes Ander-
son filma preferencialmente ambientes reais adaptados e não em estúdio.  
O mesmo inventa personagens e histórias retiradas da realidade, com tempos 
e circunstâncias inventadas, de forma particular que se tornam em nostalgia. 

No cinema de Wes Anderson não chega apenas examinar como se filma 
ou como se vê a arquitetura e os seus elementos. É também importante 
estudar o modo como o realizador pretende transmitir uma mensagem ao 
espetador através do espaço cénico que cria e, portanto, como torna possível 
aprender e dar a conhecer arquitetura. 

Uma cinematografia, o lugar onde a arquitetura é, não só envolvente, mas 
também objeto físico presente no espaço, experiência, ensaio e prova do 
que é possível transmitir às sensibilidades humanas. 

“O hotel tornou-se uma espécie de personagem no filme”35  
 

35.“The hotel sort of become a character in the 
movie” Citado por Owen Wilson 





LINGUAGEM 
WES ANDERSON
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“Quero tentar não me repetir. Mas depois parece que o faço continua-
mente nos meus filmes. Não é algo que eu faça qualquer esforço para 
fazer. Só quero fazer filmes que sejam pessoais, mas interessantes para um 
público. Sinto que sou criticado pelo estilo em detrimento à substância,  
e por detalhes que se intrometem no caminho das personagens. Mas cada 
decisão que tomo é como fazer avançar essas personagens.” 36 Wes Anderson

“Sempre que alguma coisa é projetada e feita, esboçada e pintada, de-
senhada, rabiscada, construída, esculpida ou gesticulada, a substância 
visual da obra é composta a partir de uma lista básica de elementos. 
(...). Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que 
vemos, e seu número é reduzido: o ponto, a linha, a forma, a dire-
ção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. (...).  
A estrutura da obra visual é a força que determina quais elementos visuais 
estão presentes, e com qual ênfase essa presença ocorre.” 37 Donis A. Dondis

A arte visual de Anderson, os tons incomparáveis e excecionais e as carac-
terizações peculiares tornam cada um dos seus filmes distinguíveis pelo que 
se podem chamar de “Andersonianos”. Um estilo de filmes melancólicos 
e divertidos ao mesmo tempo, sábios e levemente infantis, porém indis-
cutivelmente originais.

A arte Andersoniana é muitas vezes incompreendida e confrontada com  
a conceção de trabalhos de reduzida imaginação, que se torna redundante 
naquilo que produz. Contrariamente, o trabalho de Wes Anderson é tão 
vasto quanto representativo, onde se juntam o seu qualificado talento com 
as várias ideias e experiências. Uma arte visual que o realizador traduz tão 
meticulosamente, onde para cada filme e set desenvolve elementos específicos 
que enquadram um ambiente. O cineasta confere a cada objeto representado 
um valor relevante: cartografias, pinturas, fotografias, quadros, livros, capas 
de discos, insígnias escolares, bandeiras, recortes de jornais são alguns dos 
elementos desenvolvidos e escritos por Anderson, especificamente criados 
para cada momento a ser filmado, elementos que se tornam como legendas 
informativas e que acrescentam sempre algo mais ao espaço cénico e ao 
ambiente que pretende chegar ao espetador. 

Ao mesmo tempo existem aqueles elementos que se repetem na generalidade 
dos seus filmes. Wes Anderson, descrito como especialista em comédias 
estranhas e peculiares que dão existência a personagens e famílias disfun-
cionais, que na maioria das vezes lidam com a morte de alguém. Os seus 
filmes contam, quase sempre, com a presença dos mesmos atores, para os 
quais usa repetidas técnicas de filmagem que focam elementos constantes com 
uma certa atenção que se repetem ao longo das narrativas. Estas são algu-
mas características do cinema de Wes Anderson já referidas anteriormente.

36. “I want to try not to repeat myself. But then 
I seem to do it continuously in my films. It’s not 
something I make any effort to do. I just want to 
make films that are personal, but interesting to 
an audience. I feel I get criticized for style over 
substance, and for details that get in the way of 
the characters. But every decision I make is how 
to bring those characters forward” 

37. DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem 
visual, tradução: Jefferson Luiz Camargo [on-
line], pág.51 

ELEMENTOS CONSTANTES
ESTILO VISUAL



Fig. 009. A imagem apresenta uma sequencia de fotos desde o começo da carreira de Wes Anderson, com o primeiro filme (há quase vinte anos atrás) Bottle 
Rocket, passando por todos os filmes até o lançamento de The Grand Budapest Hotel. A imagem representa temas essenciais para o estilo e narrativa do cineasta e 
estilo visual que fazem dele tanto inimitável quanto, um dos cineastas mais fáceis de parodiar. 
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Os filmes deste autor foram ao longo dos anos tornando-se cada vez mais 
“Andersonianos”. Foram-se aprofundando as suas técnicas e preferências, 
tornando-se cada vez mais evidentes e refletindo-se num estilo cada vez 
mais próprio, característico e autêntico. Estas características traduzem  
e qualificam, ao longo das curtas e longas metragem, os espaços cénicos 
criados, espaços que são descritos nas cenas através de técnicas cinemato-
gráficas específicas.

Nos subcapítulos seguintes dar-se-á enfoque aos elementos constantes que 
caracterizam a generalidade dos seus trabalhos e que pretendem passar uma 
mensagem ao espetador sendo, por esse motivo, tratados como elementos 
da comunicação visual. A narrativa, o lettering, a escolha musical, o elenco, 
a cor e elementos arquitetónicos como janelas e escadas são elementos que 
confinam o espaço cénico e o espaço do corpo virtual real.
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A narrativa é o elemento base para a comunicação da história visual  
e do enredo, sendo importante, consequentemente, para a comunicação 
visual que acontece entre o espaço cénico e o espetador.

A narrativa de Wes Anderson apresenta um método único do realizador 
de contar histórias visuais. Este é um dos elementos constantes onde exibe 
temas recorrentes de famílias disfuncionais com conflitos entre familiares, 
particularmente entre pais / filhos e irmãos e trata frequentemente ques-
tões amorosas, funerais, e perturbações psicológicas de pelo menos uma 
das personagens. Os temas em questão tratam deste modo de sensações 
e emoções fortes.

Em todos os filmes o cineasta representa uma pessoa adulta com sinais 
levemente infantis e personagens que se expressam de forma cómica/ iró-
nica, que expõem as interpretações de uma forma sarcástica que quase toca 
o ridículo. Filmes, portanto, com um humor subtil disfarçado. Contudo, 
Wes Anderson diz que todas as personagens escritas por ele se baseiam em 
alguém ou alguma personalidade que efetivamente conhece na vida real,  
o que leva a crer que não será tão absurdo quanto faz parecer. Este nível 
leve de veracidade é algo necessário e importante para uma comunicação 
mais credível entre o filme e o seu observador, pois o realizador trata desta 
forma de ambientes estranhos e familiares que pretendem dialogar direta-
mente com o público. Em todos, ou quase todos, os filmes podemos assistir 
à morte e/ou funeral de alguém, tendo, assim, uma presença constante  
de emoções fortes produzidas no espaço cénico e que tentam de alguma 
forma ser transmitidas para o espetador. 

“Imagens, mapas e diagramas podem estar associados a pensamentos, 
particularmente a pensamentos percetivos, mas estes elementos não são 
pensamentos por si só”38. Representa sucessivamente e com uma certa 
atenção, cartografias, pinturas e janelas como elementos chave da narrativa, 
elementos estes muitas vezes expostos pelos próprios personagens durante  
o exercer de uma ação. De se notar igualmente é a inclusão dos livros em 
cenas estratégicas e como eles se relacionam com algum tipo de memória afe-
tiva dos personagens. Como exemplos temos os filmes The Royal Tenenbaums, 
Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom que nos 
apresentam sempre alguma cena com uma mensagem por trás do gesto  
de segurar um livro, como se nos fosse apresentada uma história dentro  
de uma história. Frequentemente o cineasta utiliza meios que remetem à nos-
talgia sendo esta também uma das características recorrentes da sua narrativa. 
 

NARRATIVA

38. “Images, maps and diagrams may be associa-
ted with thoughts, particularly with perceptually 
based ones, but they are not themselves thoughts”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.27 



Figura 010. A consecutiva apresentação de livros pelos personagens nos filmes de Wes Anderson.
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“Não só as imagens materiais da pintura e escultura, mas também 
a linguagem da poesia e da ficção literária têm as suas personagens 
encarnadas. Palavras poderosas e expressões literárias possuem a sua 
espacialidade, gravidade e tato...” 39

Nos filmes de Wes Anderson é possível reconhecer a nostalgia poética 
como algo que espera tocar o observador. Os seus filmes são obras onde 
o cineasta encena universos mais ou menos fictícios à procura de uma 
harmonia que a vida real não possui. Pretende envolver o espetador em 
ambientes imaginários e em alguns casos superficialmente míticos.

39. “Not only the material images of painting 
and sculpture, but also the language of poetry 
and literary fiction has its embodied characters. 
Powerful words and literary expressions possess 
their spatiality, gravity and tactility…”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.427 



Fig. 012. Imagem do poster do filme 
                Life Aquatic with Steve Zissou.

Fig. 011. Imagem do poster do filme 
               Fantastic Mr. Fox.

Fig. 014. Imagem da cena inicial do filme Bottle Rocket. Fig. 015. Uma das cena do filme The Royal Tenembaums.

Fig. 013. Imagem do poster do filme 
               The Darjeeling Limited.
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Quando se trata de tipografia o lettering é um dos mais explícitos elemen-
tos da composição e comunicação visual, pois este transmite a informação 
de uma forma mais direta. Da mesma forma, e apenas por curiosidade, 
este elemento de composição visual confirma a repetida e consistente 
apresentação das preferências do cineasta na comunicação de mensagens 
através dos seus filmes onde está a omnipresença da fonte Futura40. Wes 
Anderson é leal a esta fonte: fácil de ler, geralmente usada em amarelo, heavy  
e bold, ainda que a ajuste em altura e espaçamento entre letras. Esta fonte 
de lettering sucede-se na exibição de títulos e posters dos seus filmes,  
em sinais de fundo, livros, créditos finais e praticamente em quase tudo  
o que se apresente de forma escrita.

LETTERING

40. ex.: Fonte futura | Bold | Heavy



Fig. 016. Uma das cena do filme Life Aquatic with Steve Zissou.

Fig. 018. Uma das cena do filme The Darjeeling Limited.

Fig. 020. Cena dos créditos finais da curta metragem Hotel Chevalier.

Fig. 017. Uma das cenas do filme The Royal Tenembaums.

Fig. 019. Uma das cenas do filme The Royal Tenembaums.

Fig. 021. Cena dos créditos finais do filme de animação Fantastic Mr. Fox.

Fig. 022. Uma das cenas do filme The Royal Tenembaums.
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[Um verdadeiro poema é]” A razão pela qual os pêlos ficam em pé, 
os olhos aguados, a garganta constrita, a pele arrepiada e um arrepio 
escorre pela espinha”41

“... é comum utilizar relações numéricas, nesse caso proporções  
musicais e arquitetónicas. Essa acontece segundo Bruno Zevi no 
que ele chama de interpretação de proporções, normalmente quando  
elementos de fachadas arquitetónicas podem ser associados a intervalos 
ou padrões rítmicos.”42

A música é como um poema. Ainda que não seja um dos elementos  
da comunicação visual, a música é uma forma de comunicação e expressão 
humana, constituindo uma parte importante em todas as manifestações 
sociais e pessoais do ser humano. Neste sentido a música dialoga com  
a estruturação interna do ser humano e naturalmente com as suas emoções. 
A música estabelece, assim, uma forte ligação entre o que acontece no 
momento cénico e a força com que o transmite ao espetador. Para além 
da ligação emocional, a música apresenta, segundo alguns arquitetos, uma 
conexão com a composição rítmica nas obras de arquitetura. Iannis Xenakis, 
compositor, arquiteto, engenheiro e músico, trabalhou na década de 1950 
juntamente com o arquiteto e urbanista Le Corbusier. Neste período de 
tempo, combina o seu trabalho de arquiteto e os seus estudos musicais com 
Oliver Messiaen43 , desenvolvendo interações entre a matemática, musica  
e arquitetura. “O período com Le Corbusier, paralelo aos estudos musicais 
do compositor, inicia-se em 1948 e estende-se até 1960. Para Xenakis, du-
rante esses doze anos, tanto os problemas arquitetónicos como os musicais 
estavam intimamente relacionados. Quase todos os projetos arquitetónicos 
nesse período foram abordados do ponto de vista musical.”44  A música 
em analogia com a arquitetura representa, não só temas de composição, 
mas também, transformação dos sentidos e das emoções num espaço 
conferindo-lhe diferentes ambiências.

As músicas presentes nos filmes de Wes Anderson são mais um elemento 
vital para os mesmos e para a mensagem de cada história visual apresentada. 
São mais um elemento que lembra ao espetador de situações do passado  
e que remetem, de alguma forma, a circunstâncias já vividas e que de algum 
modo levam ao sentimento de nostalgia. 

O estilo das mesmas varia entre os clássicos do Rock, romântico e pop, 
desde Rolling Stones, John Lennon, Elliot Smith, Bob Dylan, The Kinks, The 
Wellingtons, Ramones e David Bowie, entre outros, onde são também exi-
bidas algumas exceções memoráveis: Seu Jorge e as versões que escreveu 
especialmente para o filme The life aquatic with Steve Zissou.

Apresenta-se o exemplo do que este elemento de comunicação transmite 
a partir da cena em The Royal Tenembaums em que Margot Tenembaum 
desce do autocarro para reencontrar o seu irmão Richie Tenembaum, no 
momento em que os três se reúnem novamente e estão de volta a casa, 

MÚSICA

41. [A true poem is]” The reason why the hairs 
stand on end, the eyes water, the throat is cons-
tricted, the skin crawls and a shiver runs down 
the spine” 
GRAVES Robert, The White Goddess: A Histo-
rical Grammar of Poetic Myth, editado por Grevel 
Lindop. Editora faber and faber Ltd, London, 
2010, pág.14 

42. Artigo escrito por: Ticiano Rocha. Nexos 
entre Música e Arquitetura em Abordagens 
Composicionais. UFMT (Universidade Federal 
de Mato Grosso) Cuiabá, Brasil. 10 de março 
de 2014. Pág.83

43. Compositor e organista francês

44. SILVA NETO, Leandro. RIzómata: uma 
introdução às raizes da música de Iannis Xenakis. 
Dissertação de Mestrado em Artes. Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2006, pág.38 



Fig. 023.  A imagem representa o momento em que Gwyneth Paltrow que figura a personagem de Margot Tenem-
baum desce do autocarro para encontrar o seu irmão Richie Tenembaum papel desempenhado por Luke Wilson.

Fig. 024.  A imagem apresenta o momento em 
que as duas crianças Suzy e Sam (papeis desem-
penhados por Kara Hayward e Jared Gilman) 
dançam felizes por estarem juntos e sozinhos 
numa ilha, a viver um amor de infância. 44

tocando como fundo “These Days” de Nico, um rock melancólico de 
arrependimento e nostalgia, uma cena em que a personagem caminha na 
direção da câmara com um olhar triste e ao mesmo tempo esperançoso. 
Uma cena que transmite ao espetador todo o arrependimento pelo tempo 
perdido, as saudades de voltar a casa e ao mesmo tempo o futuro radiante 
que se segue nos dias seguintes.

Outro exemplo possível é o momento em Moonrise Kingdom em que as 
duas crianças Suzy e Sam dançam felizes por estarem juntos e sozinhos 
numa ilha, a viver um amor de infância e como fundo toca “Le temps de 
l’amour” de Francoise Hardy, que narra momentos de amor e aventura.

Enquanto estes fortes momentos acontecem os personagens movem-se 
voltados de frente para a câmara, como se estivessem em contacto com o 
espetador de uma forma muito direta. O momento diante das câmaras, a ação 
dos personagens, a música de fundo juntamente com outros elementos de 
comunicação têm a possibilidade de transmitir emoções fortes ao espetador. 

A música é um elemento de comunicação relevante que, para além da li-
gação rítmica que tem com a composição, e com a sua inerente abstração 
com a arquitetura, estabelece também o paralelo e as dissemelhanças entre 
espaços e ambiências que se tornam mais frios, melancólicos, alegres ou 
acolhedores. Como exemplo apresenta-se os espaços de jazz, onde este 
género musical envolve o ambiente onde é tocado num sentimento de 
conforto e tranquilidade. Esse espaço torna-se acolhedor, abraçado pela 
reprodução artística musical.

“O corpo cria as suas sensações; por conseguinte, existe uma ima-
ginação corpórea”45 

Depois do corpo absorver as emoções sentidas pela música, pela sua am-
biência e pelo momento cria uma reação corpórea que estabelece a ligação 
entre o sujeito e o ambiente, submetendo-se a um determinado espaço 
com características específicas capazes de refletir temperamentos distintos. 

45. “The body creates its sensations; therefore 
there is a corporeal imagination”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.29
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O elenco, talvez o elemento de comunicação mais indispensável no que toca 
à tradução do nível de emoção e expressão transmitida, já que é o elemento 
que dá vida ao imaginado pelo diretor do filme, sendo o responsável por 
fazer passar uma mensagem personificando os vários papéis de forma mais 
próxima possível ao ambicionado pelo realizador. 

Relativamente a este elemento de comunicação, Wes Anderson é sempre 
muito fiel à sua escolha. Se prestarmos atenção nos créditos das longas  
e curtas metragens alguns dos nomes repetem-se continuamente.  
O cineasta americano trabalha em quase todos os filmes com o mesmo 
elenco, transmitindo desta forma ao espetador um certo conforto ou afi-
nidade. Quem vê os seus filmes sente quase como que uma ligação entre 
os mesmos, como se fossem produzidos em série. Apesar de serem atores 
qualificados e de personificarem papéis distintos de filme para filme di-
versificando as personalidades, estes não deixam de ser caras que iremos 
sempre associar a filmes anteriores. Quem vê os filmes de Wes Anderson 
concebe uma ideia de uma grande família onde cada ator faz parte inte-
grante desta contínua história. 

Na cinematografia do autor juntam-se frequentemente os nomes Bill 
Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Owen Wilson, Willem 
Dafoe, Adrien Brody e Bob Baladan. Alguns destes atores Wes Anderson 
conheceu enquanto ainda era estudante, como é exemplo, Owen Wilson.  
Foi com alguns deles que começou e continuou a carreira no cinema 
e que, por sua vez, se tornaram grandes amigos e fiéis companheiros  
de trabalho até aos dias de hoje. Esta ininterrupta experiência de trabalho  
e de amizade permitiu que, ao longo dos anos, estes laços de comunicação 
se fossem tornando cada vez mais fortes, quer entre equipa dentro do 
espaço cénico, como na comunicação para fora do ecrã. 

Pressupõe-se que a anteriormente referida comunicação se torna mais 
simples e exata na medida em que a prática se vai aprimorando com  
a consecutiva realização de trabalhos em conjunto. Este elemento de 
comunicação torna-se assim mais próximo do idealizado pelo cineasta  
e passa uma mensagem também ela mais fiel ao espetador. Este será talvez 
um motivo para o cineasta se manter leal à escolha, transformando-se em 
algo reconfortante e fortificante na dupla entre diretor e ator. 

ELENCO



Fig. 025.  Bill Murray em Life Aquatic Steve Zissou

Fig. 028.  Da esquerda para a direita or irmãos Luke Wilson e Owen Wilson 
em Boottle Rocket

Fig. 026.  Começando da esquerda: Bill Murray, Fran-
ces McDormand, Edward Norton and Bruce Willis 
em Moonrise Kingdom

Fig. 029.  Da esquerda para a direita Adrien Brody, Owen Wilson, Jason 
Schwartzman em The Darjeeling Limited

Fig. 027.  Bob balaban em Moonrise kingdom
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Para além de Owen Wilson, um dos mais chegados companheiros do 
cineasta, Bill Murray é uma das caras mais reconhecíveis e que mais se 
associa aos filmes de Wes Anderson. A relação de trabalho entre Bill Murray  
e Wes Anderson é um exemplo da dupla energia entre diretor/ ator, onde 
existe a possibilidade de ver um artista trabalhar sob a orientação e em 
conjunto com um diretor: algo capaz de criar magia cinematográfica  
e permanecendo mais cativante a cada filme que se sucede. “Anderson 
explica aos Rolling Stones, “Na maioria das vezes eu tento apenas recuar  
e deixá-lo fazer o que ele ” faz.” 46 Wes Anderson afirma que Bill Murray 
tem uma forte presença em estúdio e que confia no trabalho que desem-
penha devido à experiência que têm juntos.

“A imagem deu origem a um gesto encarnado, e depois o gesto 
foi transformado em linguagem articulada por cordas vocais e, 
finalmente, por personagens no papel” 47

46. Most of the time I just try to stand back and 
let him do what he does.”
Relatório cinematográfico por Anya Stanley,  
9 de março de 2018

47. “The image gave rise to embodied gesture, 
and then the gesture was transformed to lan-
guage articulated by vocal cords and, finally, by 
characters on paper” 
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.31



Fig. 030. Tilda Swinton em The Grand Budapest Hotel Fig. 031.  Willem Dafoe em Life Aquatic 
                 with Steve Zissou

Fig. 032.  Owen Wilson, Gwyneth Paltrow e Wes An-
derson durante as filmagens de The Royal Tenembaums

47
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“... a cor tem maiores afinidades com as emoções. (...). A cor está, 
de fato, impregnada de informação, e é uma das mais penetrantes 
experiências visuais que temos todos em comum. Constitui, portanto, 
uma fonte de valor inestimável para os comunicadores visuais.”48

“Como a percepção da cor é o mais emocional dos elementos especí-
ficos do processo visual, ela tem grande força e pode ser usada com 
muito proveito para expressar e intensificar a informação visual.” 49

Obras de arte e obras de arquitetura reproduzem experiências multissensoriais 
que, como referido no início desta dissertação, solicitam ao seu mestre que 
se instrua em diversas áreas do saber em prol de progredir no seu trabalho.

O arquiteto, enquanto comunicador visual e sensorial por natureza, confere 
ao espaço por ele imaginado propriedades não só visuais, mas também 
auditivas, táteis, olfatórias e até mesmo gustativas inexplícitas que fazem 
parte da composição e caracterização de um espaço e que lhe conferem 
vida e plenitude. “Mesmo todos os ambientes arquitetónicos têm as suas 
qualidades auditivas, hápticas, olfativas e até mesmo ocultas qualida-
des gustativas, e essas propriedades dão à perceção visual o seu sentido 
de plenitude e de vida” 50 . Um espaço é capaz de reproduzir memórias  
e provocar emoções ao habitante, ao sujeito que o testemunha e que o vive. 

A arquitetura de Luis Barragán é apenas um dos exemplos de obras que 
se destacam pela utilização da cor e consequentemente transmissão de 
emoções. Para Barragán a cor é visivelmente um elemento importante na 
composição dos seus edifícios, a sua arquitetura distingue-se pelos planos 
lisos e linhas retas que ganham destaque a partir da paleta de cores utilizada.

No cinema, todos os elementos vistos, sentidos ou ouvidos são deste modo 
meios de comunicação entre o ator e o espetador, entre o espaço cénico  
e o espaço físico. A cor é um dos elementos mais fortes dessa mesma 
comunicação. Mostramos muito mais ao mundo sempre que nos mani-
festamos por uma determinada cor e, quando se tratam de emoções, a cor  
é o elemento com maior poder de persuasão capaz de, neste caso, transmitir 
uma experiência ou emoção positiva ou negativa ao observador, dependendo 
muito, no entanto, do meio e das conjugações às quais é aplicado.

“…as imagens são tão táteis quanto são visuais” 51

“As imagens têm as suas próprias vidas há milhões de anos,  
e tornaram-se totalmente integradas no mundo da vida humana  
e do sistema de reações” 52

Através da cor de uma imagem ou da cor que configura um espaço podemos 
rapidamente ter a perceção da textura, dureza, forma e até mesmo tem-
peratura do ambiente que a rodeia. Através do elemento cor podemos ter  
a consciência do espaço e de como este conforma a vida, convidando assim 
o observador e o habitante a comportar-se de uma determinada forma. 

COR

48. DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem 
visual, tradução: Jefferson Luiz Camargo [on-
line], pág.64

49. DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem 
visual, tradução: Jefferson Luiz Camargo [on-
line], pág.69

50. “Even every architectural setting has its audi-
tive, haptic, olfactory, and even hidden gustatory 
qualities, and those properties give the visual 
percept its sense of fullness and life”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.52

51.“…the images are tactile as much as they 
are visual”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and Sons publication: Chichester, 
1982, pág. 53

52. “Images have their own lives for millions of 
years, and they have become fully integrated with 
the human life-world and system of reactions”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and Sons publication: Chichester, 
1982, pág. 44
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A cor, assim como as qualidades dos sentidos, de tato, de sabor e de som, 
isolados e por si só não caracterizam um espaço ou uma ambiência. Con-
tudo, estes elementos em conjunto refletem-se em elementos integrantes 
de uma composição que dão origem à compreensão de um lugar. 

Assim como uma figura, uma imagem, ou um objeto, a cor dispõe de um 
significado com sentido artístico para a arquitetura tanto na sua construção 
como na sua composição. Uma cor sólida, ou uma cor com padrão, uma cor 
de tom vivo, ou uma cor de tom pastel, possuem significados diferentes na 
determinação de um espaço. A utilização de uma cor sólida pode representar 
neutralidade ou inexpressividade, uma cor com padrão pretende remeter 
ao ritmo e ao movimento. A utilização de uma cor de tom mais vivo pode 
significar o poder e marcar a presença de algum elemento, e uma cor em 
tons de pastel pode transmitir sensibilidade e delicadeza. Cores com alta 
ou baixa saturação, aumentam e diminuem a excitação, desenvolvem uma 
reação comunicativa dirigida ao observador, definida pelas suas características.

A cor funciona como um elemento de sentido inexplícito. Esta, assim 
como todos os elementos subentendidos na arquitetura e no cinema, sem 
nos apercebermos, desenvolvem consequências para o comportamento  
e atitudes do corpo do habitante e do observador. As cores são percebidas 
não apenas pelo aspeto físico, mas também por uma construção social  
e cultural. Como tal, é possível observar cores e tons diferentes nas mais 
variadas formas de arquitetura, desde espaços de trabalho, na rua, espaços 
de comércio, espaços de lazer, objetos e natureza.

O arquiteto, tanto quanto o cineasta, lida e dialoga diariamente com a cor. 
A cor na arquitetura origina diferentes impressões e perceções nas pessoas, 
podendo alterar os seus estados de espírito e forma de comportamento; 
criam diferentes atmosferas, aquecem ou arrefecem um ambiente, incitam 
ao relaxamento, trabalho, divertimento ou movimento.
 
Analisa-se de seguida e de forma muito breve, as cores, as suas emoções  
e os significados implícitos à priori tendo a plena noção que não é possível 
rotular uma cor com uma única finalidade pois estas apresentam diferentes 
particularidades, dependendo das interferências do contexto envolvente. 

“[...] os efeitos da cor são tão imediatos e espontâneos que não 
podem ser apenas resultado do processo associativo [...] a cor 
desencadeia várias reacções fisiológicas.” 53 53. MUGA, Henrique. A psicologia da arqui-

tetura. Coleção ensaios. Editora: Gailivro, 2006.



Fig. 033.  Projeto de Evolution Design para a Google Dublin. Utilizam o amarelo 
para áreas de atividades em grupo, conferindo espaços ativos e animados. 

Fig. 035.  Cena retirada da curta metragem Hotel Chevalier, as duas personagens ex-amantes mostram problemas amorosos passados que ficaram por resolver. A curta 
metragem apresenta ao observador momentos de drama e talvez um pouco de loucura e doença por parte dos personagens que se envolvem num ambiente quente e dinâmico. 

Fig. 034.  A imagem representa o corredor amarelo da icónica Casa Gilardi, 
1976, localizada na cidade do México do arquiteto Luis Barragán. O corredor 
faz ligação à sala de jantar com uma piscina coberta, torna o espaço místico, 
intenso e ao mesmo tempo acolhedor.
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O amarelo é uma cor estimulante, pode significar otimismo e juventude 
como também pode significar loucura e doença, insegurança, obsessão  
e inocência. Esta cor associa-se afetivamente à imaginação, ao orgulho, ao 
gozo, ao prazer, à alegria, ao amor, ao ciúme, ao egoísmo, à inconstância  
e à frivolidade. A cor amarela associa-se materialmente à luz, à chama, ao 
calor do verão, à terra argilosa e à adolescência. 54 No cinema pode acres-
centar-se o tom amarelo em cenas de tramas inocentes com personagens 
e sentimentos problemáticos, como é no caso da curta metragem Hotel 
Chevalier em que Wes Anderson associa o amarelo a cenas de um relacio-
namento conturbado passado, onde dois ex-amantes se encontram num 
quarto de hotel, envolvendo o espetador num drama denso e ao mesmo 
tempo afetuoso. A cor amarela é uma cor quente que transmite a sensação 
de calor quando aplicada a um espaço. Estimula, ilumina, aumenta a energia  
e proporciona vivacidade, podendo por isso ser utilizada na arquitetura 
tanto em ambientes que necessitam de uma atmosfera ativa, como em 
ambientes que transmitam acolhimento e conforto.

54. MUGA, Henrique. A psicologia da arquitetu-
ra. Coleção ensaios. Editora: Gailivro, 2006, pág.46

O AMARELO



Fig. 036 - 038.  Screenshot retirado de cenas do filme The Grand Budapest Hotel. A primeira imagem desperta a atenção no momento da descida do elevador, em 
que a hospede se apresenta nervosa e receosa pela sua saída. Apresenta um momento de tenção entre os personagens, e um momento desconfortável por parte do 
jovem trabalhador que, no entanto, mostra ambição e energia no desempenhar das suas funções. O vermelho utilizado nas cenas do filme pode ainda transmitir 
o poder, a ostentação e a riqueza do grande hotel e dos seus hospedes. 

Fig. 039.  Casa Eduardo Prieto Lopez, Mexico, 1947-1951, um projeto do arquiteto 
Luis Barragán. Neste ambiente vemos a cor vermelha em conjugação com o rosa, 
duas paredes que se destacam, criam um limite e chamam à atenção pela sua energia.

Fig. 040.  A imagem apresenta o auditório da obra Teatro Azul do Arquiteto 
Manuel Graça Dias. A sala de tons vermelho indica o poder e marca a sua 
forte presença, contrastando com o azul do exterior.
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O vermelho é uma cor quente, expõe sensações intensas e incontroláveis 
como o amor, a paixão, a violência, o perigo, a raiva, a ambição e a energia. 
É uma cor excitante que anima e transmite confiança, força de vontade 
e agilidade, acentua o medo podendo, no entanto, também estar relacio-
nada com o nervosismo. Esta cor associa-se afetivamente ao dinamismo, 
à violência, à agressividade, à gloria, à luxuria e à alegria. A cor vermelha 
associa-se materialmente à guerra, à força, à virilidade, ao poder, ao fogo, 
ao sangue, à carne, à mulher e ao erotismo. 55 Wes Anderson utiliza a cor 
vermelha no filme The Grand Budapest Hotel associada a situações descon-
fortáveis e desagradáveis. Também a associa ao jovem empregado que acaba 
de começar a sua jornada como funcionário do hotel, transmitindo desta 
forma o seu nervosismo e as situações incontroláveis. O vermelho é uma 
cor forte de representação do poder, que quando aplicada a um espaço ou 
a um elemento específico, demonstra autoridade e dá a sensação de um 
ambiente quente.

55. MUGA, Henrique. A psicologia da arquitetu-
ra. Coleção ensaios. Editora: Gailivro, 2006, pág.46

O VERMELHO



Fig. 041.  A imagem mostra os três irmãos que vestem muitas vezes tons 
azulados e frios, como se procurassem a serenidade.

Fig. 043.  Os irmãos sempre muito envolvidos pelo tom azul e também 
eles com vestes azuis.

Fig. 042.  As cenas são muito envolvidas pelos tons azulados que evocam à cura 
e à introspeção.

Fig. 044.   A imagem mostra uma das primeiras cenas do filme em que o personagem 
corre atras do comboio azul e deixa para traz um tom alaranjado como se fosse de 
encontro ao restabelecimento das relações pessoais.
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O azul mostra confiança e segurança. É uma cor fria que confere profundi-
dade, serenidade, paz e repouso a um ambiente. Segundo a cromoterapia 56  
é uma cor sedativa e curativa. Esta cor incita à calma e introspeção, seja ela 
positiva ou negativa. O azul está associado afetivamente à verdade, à inte-
lectualidade, à paz, à harmonia, ao silêncio, à reserva, à crença, à confiança, 
à fidelidade, à amizade e ao amor. A cor azul está associada materialmente 
ao céu, ao mar, ao frio, às montanhas longínquas, ao espaço infinito e à 
viagem.57  Wes Anderson utiliza muito a cor azul no filme Darjeeling 
Limited, associa-a à cor do comboio de luxo em que os três irmãos fazem 
uma viagem espiritual ate á Índia, à procura de reconciliar os seus laços 
familiares. Associa-a também às roupas dos três personagens e de Anjelica 
Huston, que interpreta o papel de mãe dos três irmãos, e que se encontra 
num retiro espiritual. A cor azul aqui utilizada, tanto no espaço e ambiente 
que envolve os personagens, como nas suas roupas, remete à procura de uma 
paz interior, serenidade durante uma viagem, assinalada pela introspeção  
e procura pela tranquilidade. O azul na arquitetura poderá remeter a espaços 
que necessitem de profundidade, de espaço amplo, e liberdade, a espaços 
de lazer e intelectualidade.

56. Cromoterapia é o tratamento médico pela 
ação das cores.

57. MUGA, Henrique. A psicologia da arquitetu-
ra. Coleção ensaios. Editora: Gailivro, 2006, pág.46

O AZUL



Fig. 045.  A imagem representa 
Anjelica que interpreta o papel de 
Patricia, mãe dos três irmãos. Patri-
cia vive na Índia e encontra-se num 
retiro espiritual.

Fig. 048 - 49.  Teatro Municipal de Almada, 1998-2004, Portugal- Teatro Azul do Arquiteto Manuel Graça Dias.

Fig. 046.  O Azul mais uma vez representado na 
obra da Casa Gilardi de Luis Barragan, as duas pa-
redes azuis associadas conferem um espaço de calma 
e serenidade, um espaço de terapia que o arquiteto 
usava para relaxar e nadar na piscina coberta.

Fig. 047.  A imagem representa o corredor do comboio todo em 
tons de azul, procura a serenidade e a cura dos irmãos em viagem.
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Fig. 050. Imagem retirada de 
uma cena do filme The Royal 
Tenembaums, o ambiente em 
tons frios e esverdeados repre-
sentam a juventude de Margot 
a mais nova da família, no mo-
mento em que conta a Etheli-
ne que se encontra depressiva  
e que pretende voltar para 
casa, enquanto toma banho 
possivelmente numa tentativa  
de relaxamento.

Fig. 051 - 54. Centro educativo das Antas (Escola básica do 1º CEB), 2009, Porto, Portugal, por 
AVA (Atelier Veloso Arquitetos). Localizado junto ao estádio do FCP (Futebol Clube do Porto) 54

O verde representa saúde, relaxamento, equilíbrio, bem-estar, vivacidade, 
esperança, segurança, juventude, tranquilidade e suavidade. É uma cor que 
fica entre o frio e o quente oferece uma sensação reservada e repousan-
te. O verde associa-se afetivamente ao bem-estar, à paz, à tranquilidade  
e ao equilíbrio emocional. Esta cor associa-se materialmente à humidade,  
à frescura, à planície, à primavera e à fertilidade.58 A cor verde encontra-se 
muitas vezes associada à natureza, mas também ao perigo e ao desconhe-
cido, ao incógnito. Verde é algumas vezes associada no mundo do cinema 
ao lado malicioso, é uma cor representada por vilões como é o caso da 
Malévola personagem interpretada por Angelina Jolie no filme de nome 
original Maleficent; e Valdemort uma personagem do ladro negro dos filmes 
de Harry Potter. Por sua vez, o verde na arquitetura é uma cor geralmente 
associada a espaços clínicos e/ou terapêuticos por ser uma cor calmante. 

58. MUGA, Henrique. A psicologia da arquitetu-
ra. Coleção ensaios. Editora: Gailivro, 2006, pág.46

O VERDE



Fig. 055.  A imagem representa uma cena do filme Moonrise Kingdom, com Kara 
Hayward que interpreta o papel de Suzy. Este tom de laranja pode transmitir 
o seu dinamismo e energia de adolescente.

Fig. 057 - 058.  As imagens apresentam cenas retiradas do filme Moonrise Kingdom num tom de laranja mais forte, pois tem como objetivo transmitir ao espetador 
momentos de maior tensão e agressividade.

Fig. 056.  A imagem representa uma cena do filme Moonrise Kingdom em que as 
crianças do grupo de escuteiros mostram a sua energia ao encontrarem a tenda 
de Sam vazia e percebem que irão partir à procura do mesmo.
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A cor laranja indica agressividade, é uma cor ao mesmo tempo quente 
e doce que representa energia, calor, fogo, vitalidade, dinamismo, eleva  
o animo e reduz a depressão, por ser um tom alegre e positivo, que por 
sua vez, também remete à nostalgia. Esta cor está associada afetivamente  
à luminosidade, à alegria, à euforia, ao amor e ao prazer. O laranja associa-se 
materialmente ao pôr do sol, à luz da chama, ao calor, ao poder, à força,  
à festa, ao perigo, à fertilidade e à sexualidade.59 A cor laranja é muitas vezes 
utilizada na arquitetura em locais de trabalho e estudo. Esta cor representa 
uma mistura de sensações: podemos ver os tons de laranja no amanhecer e 
no pôr do sol em contraste com momentos diferentes do dia, o “abrir” e o 
“fechar” do mesmo. O tom alaranjado é muito utilizado por Wes Anderson 
no decorrer do filme Moonrise Kingdom: essencialmente em tons mais pastel, 
em cenas que exibem os dois jovens em fuga para uma ilha e a vivacidade 
do grupo de escuteiros mostrando a sua jovialidade, vitalidade, adrenalina 
e aventura em busca de novos desafios. Os tons de laranja mais fortes são 
utilizados em cenas mais provocadoras e agressivas.

59. MUGA, Henrique. A psicologia da arquitetu-
ra. Coleção ensaios. Editora: Gailivro, 2006, pág.46

O LARANJA



Fig. 059 - 062.  A imagens mostram mais uma vez uma obra do Arquiteto Luis Barragán: a Capela e Ampliação do Convento de Tlalpan, 1953-19560 e 1979-
1980. As imagens mostram o jogo de luz/sombra e a sensação de calor que transmite ao refletir na cor laranja da pintura interior da igreja.
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Fig. 063.  A imagem mostra uma cena do filme The 
Grand Budapest Hotel com os dois jovens apaixonados. 
O tom rosa aqui aplicado pretende transmitir a sensi-
bilidade e a inocência.

Fig. 066 - 67.  A imagens mostram mais uma vez uma obra do Arquiteto Luis Barragán a Cuadra San Cristóbal, uma propriedade equestre. A primeira imagem 
mostra o jogo de luz entre o rosa e o reflexo da natureza no azul da água. A segunda imagem desta obra transmite através dos tons pastel e das linhas geométricas 
a calma, o equilíbrio e o companheirismo para um bom relacionamento e trabalho com os cavalos.

Fig. 064.  A imagem representa a fachada idílica do 
grande hotel do filme The Grand Budapest Hotel, os 
tons rosados pretendem transmitir o sonho, o lúdico 
e o ideal que no mundo real não existe.

Fig. 065.  A imagem é retirada de uma cena do filme 
The Grand Budapest Hotel que pretende mostrar a 
doçura e delicadeza dos doces, da pastelaria e de 
todos os ambientes associados à jovem personagem 
Agatha que trabalha na Mendl’s Pastry.
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O rosa representa o romântico e feminino, a inocência, a doçura, o lúdico, 
a empatia e a beleza. Cor de rosa é a cor associada ao charme, à gentileza 
e ao criativo. Esta cor representa sensibilidade e sentimentalidade. O rosa 
na arquitetura é usado como tom quente e tem efeitos positivos no ha-
bitante tornando o ser humano mais ativo. Quando aplicado juntamente 
a tons frios tem um efeito relaxante e de companheirismo, sendo usado 
por exemplo para locais de trabalho. O tom rosa é também muito usado 
por Wes Anderson no filme The Grand Budapest Hotel, a contrastar com  
a insegurança e o nervosismo representado pelo vermelho com o persona-
gem recém empregado, o rosa é usado para transmitir a inocência, doçura, 
gentileza e sensibilidade dos dois jovens apaixonados, utilizada esta cor 
essencialmente na presença da personagem Agatha.

O ROSA



Fig. 068 - 071.  The Grand Budapest Hotel

Fig. 072 - 073.  Hotel chevalier / Darjeeling Limited Fig. 074 - 075.  Moonrise Kingdom
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Alguns tons de roxo são também usados na filmografia de Wes Ander-
son. Por sua vez, este tom transmite a calma e a beleza. É uma cor fria 
que estimula o lado psíquico e espiritual, a lucidez e o equilíbrio. O roxo 
está ligado à saudade, ao ciúme, à sabedoria e ao respeito e incentiva aos 
temas de mistério e enigma. Esta cor, quando utilizada em espaços pode 
causar a sensação de mistério, mas principalmente calma, o que a leva ser 
relacionada a espaços de beleza e relaxamento.

Todas as cores anteriormente expostas, assim como algumas variações de 
castanho, bege, entre outras, fazem parte integrante da comunicação pre-
tendida por Wes Anderson. Estas cores são apresentadas apenas a título de 
exemplo de que diferentes tons e cores em conjugação uns com os outros 
revelam mensagens inexplícitas e intrínsecas, que o observador apreende 
sem se dar conta, mensagens essas que, assim como na arquitetura, não 
se apresentam de forma excessiva nem exaustiva. Essas são mensagens 
estudadas e aplicadas por cineastas e por arquitetos, ambos comunicadores 
visuais para com o seu público.

“Todos estes elementos (...) Constituem os ingredientes básicos 
com os quais contamos para o desenvolvimento do pensamento  
e da comunicação visuais. Apresentam o dramático potencial de 
transmitir informações de forma fácil e direta, mensagens que podem 
ser apreendidas com naturalidade por qualquer pessoa capaz de ver.” 60

As imagens e a comunicação visual estão integralmente relacionadas com 
o sujeito pelo intermediário das emoções. Obras de arquitetura afetam em 
simultâneo o nosso comportamento, imaginação e emoção, sem muitas 
vezes termos noção de estarmos a criar reações corpóreas a determinada 
atuação por estes elementos impostas.

Assim como nos espaços do cinema, todos os espaços da arquitetura real 
oferecem uma infinidade de sensações, não só através das combinações de 
cor, e dos jogos de luzes, mas também, em conjunto com a distribuição  
e composição de vários elementos arquitetónicos.

60. DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem 
visual, tradução: Jefferson Luiz Camargo [on-
line], pág.82

O ROXO
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“As geografias solenes das fronteiras humanas...” 61

“Janelas são os olhos da casa, e estes olhos podem ser benevolentes 
e convidativos, ou cruéis e ameaçadores.” 62

As janelas são elementos de composição arquitetónicos capazes de traduzir 
na sua simbologia a dureza e fragilidade, imaterialidade ou solidez. São os 
elementos de composição de um espaço que criam ligações ou separações 
entre ambientes. Enquanto que as paredes criam distância e separação 
devido à sua constituição opaca e maciça, as janelas sendo transparentes 
criam ligações, conetividade entre o que está do lado de fora e o que está 
do lado de dentro, mas ao mesmo tempo dividindo e definindo o limite 
entre interior e exterior. Esta referida ligação transferida para o mundo do 
cinema e do espetáculo visual traduz-se numa linguagem poética e muitas 
vezes simbólica que pode revelar o caráter dos personagens e em vários 
momentos também o seu estado de espírito, ou fazendo parte também da 
legenda da circunstância em que decorre uma ação. Estes elementos na 
arquitetura do cinema adquirem importâncias diferentes associando-se  
a simbologias e proporcionando efeitos diversos.

 “Interior e exterior, atrás e à frente, superfície e profundidade, são 
todos fundidos em imagens simultâneas e inseparáveis.” 63 

As janelas separam ou ligam espaços. Este elemento permite desagregar a 
esfera privada da esfera pública que apesar de tudo se influenciam mutu-
amente: ao mesmo tempo este elemento torna o espaço interior separável 
da sua envolvente na medida em que se apresentam desligados por um 
elemento físico, interior e exterior continuam em contacto visual. 

Wes Anderson revela-se fascinado pelos filmes de Hitchcock,  
e pelo grande mestre por trás das camaras. “Eu comecei a assistir a filmes 
do Hitchcock, tínhamos o Betamax, e tínhamos estes filmes de Hitchco-
ck: Rope, The Man Who Knew Too Much, Rear Window e The Trouble 
with Harry. O homem cujo nome estava na caixa, não nos filmes. Ele era o 
realizador. Bem, eu não conhecia nenhum outro filme que se enquadrasse 
nessa categoria. A estrela estava por detrás da câmara. Isso impressionou-

-me imenso.”64 O seu filme favorito é Rear Window65, que curiosamente 
utiliza ferramentas e técnicas idênticas às usadas por Wes Anderson. Em 
Rope, o filme de Hitchcock, está presente a filmagem contínua e sem cortes, 
técnica cinematográfica que será analisada mais à frente noutro capítulo 
e uma narrativa que se desenvolve inteiramente por trás de uma janela, 
elemento arquitetónico que se apresenta também com alguma frequência 
e valor nos filmes de Wes Anderson.

“O filme de Truffaut [A idade da inocência, 1976] apresenta uma cena 
particularmente cómica, mas potencialmente trágica, com um gato  
e um bebé num parapeito de uma janela aberta, e este local parece impor-
tante também para Anderson.” 66 Os elementos arquitetónicos apresentam 

63. “Indoors and outdoors, behind and in front, 
surface and depth, are all fused into simultaneous 
and enmeshed images”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.81 
 
64. “I started watching Hitchcock movies, we 
had the Betamax, and we had these Hitchcock 
movies- Rope and The Man Who Knew Too 
Much and Rear Window and The Trouble with 
Harry. The man whose name was on the box not 
in the movies. He was the director. Well, I didn’t 
know any other movies that quite fell into that 
category. The star was behind the camera. That 
made a big impression on me”
SEITZ, Matt Zoller. The Wes Anderson Col-
lection. Editora Abrams, 2013. Pág.37

65. “What “What is it about Rear Window that 
makes it your favorite? [Wes Anderson] Never 
leaving the apartment. Filming them only from 
across the way. Some of the other people who 
live there, you never see them close at all. Most 
of them you never see close at all—you just see 
them from across the way. You spend a lot of time 
watching them, but only from across the way”
Excerto da entrevista disponível na bibliografia: 
SEITZ, Matt Zoller. The Wes Anderson Collec-
tion. Editora Abrams, 2013. pp.37-38

66.  “Truffaut’s film [ Small Change, 1976] fea-
tures a particularly comic but potentially tragic 
scene with a cat and a baby at an open win-
dowsill, and this location seems important to 
Anderson too”
BROWNING, Mark. Wes Anderson: Why his 
movies matter. Santa Barbara, Califórnia. Editor: 
Vincent LoBrutto, Series Editor, 2011. Pág. 10 

62. “Windows are the eyes of the house, and 
these eyes may be benevolent and inviting, or 
cruel and threatening”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.81

61. “Les geographies solennelles des limites humai-
nes…” ELUARD, Paul. Les Yeux Fertiles, pág.42

JANELAS



Fig. 076 - 078.  Sequência de imagens do momento em que podemos ver o personagem Anthony a passar do 
lado de fora da janela, e Dignan a tentar chamar pelo mesmo.
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um grande significado nos filmes e as janelas são apenas o exemplo de 
um deles. As janelas, elemento arquitetónico que se apresenta visto pelo 
personagem: dentro para fora; ou deixando ver o personagem: de fora para 
dentro, observado pelo espetador. Estas apresentam-se também como 
elemento constante nos seus filmes desde o primeiro que realizou até ao 
último, onde vemos várias cenas de personagens à beira ou através das jane-
las. Este elemento que é repetido com alguma atenção por Wes Anderson 
coloca tanto o espetador como o personagem em posições invertidas: o 
personagem de dentro da janela pode apresentar-se tanto em posição de 
observador como em posição de observado.

As janelas que normalmente possibilitam a entrada de luz e ar, permitem, 
na cinematografia de Wes Anderson, também a entrada e saída de pessoas, 
assim como a sua fuga, tanto física como mental. As janelas, neste contexto, 
possibilitam a comunicação corpórea quando se encontram abertas e apenas 
visual quando estão fechadas deixando apenas a possibilidade de se observar 
através do vidro transparente. Wes Anderson utiliza este elemento arqui-
tetónico como aproximação ou fuga para o mundo externo ao ambiente 
doméstico. Nas suas narrativas, os personagens abrem as cortinas e janelas 
para permitirem relacionar-se com alguém que se encontra do lado de fora, 
ou com o “mundo exterior”, geralmente no começo dos filmes, introdu-
zindo também uma simbologia de abertura ou início de algo.  Abrem-nas 
igualmente para cederem a entrada ou fuga de alguém, sendo que para este 
uso normalmente se utiliza uma porta. Os personagens fecham as janelas e 
cortinas para se afastarem do “mundo exterior” isolando-se na esfera pessoal. 
Wes Anderson introduz ainda esta ação no fim dos filmes, introduzindo 
uma simbologia de conclusão quando normalmente se apagam as luzes  
e as cortinas se fecham, dando a ideia de algo estar encerrado. Este elemento 
torna-se assim também um elemento de comunicação visual constante na 
linguagem cinematográfica de Wes Anderson.

Existem muitos e muitos momentos nos filmes de Wes Anderson em que 
podemos assistir aos personagens simplesmente a olhar pelas janelas, a espreitar 
através delas, a esconderem-se por trás das janelas, a entrar ou a sair das mesmas.

A primeira representação de uma janela por Wes Anderson apresenta-se 
no seu primeiro filme, a curta metragem Bottle Rocket, onde este elemento 
de composição aparece como componente de comunicação apenas visual 
entre um espaço interior e exterior. Vemos o personagem Anthony Adams 
a sair do interior do que parece um café/ restaurante onde almoçou com 
Dignan, seu parceiro de assaltos. O tema de conversa entre os dois perso-
nagens coincidiu curiosamente com a discussão sobre a entrada e roubo da 
casa da mãe de Anthony pela janela, na impossibilidade de conseguirem 
entrar pela porta. Após a discussão do assalto, Anthony sai chateado pela 
porta e podemos vê-lo a passar do lado de fora através da janela, na qual 
Dignan bate para o impedir, mas sem sucesso, pois a janela encontra-se 
fechada apenas deixando a possibilidade de comunicar visualmente devido 
à transparência do vidro. Nesta cena, a câmara foca toda a atenção numa 
janela horizontal ampla, totalmente envidraçada dando-lhe assim grande 
destaque.

 



Fig. 079 - 081.  Sequência de imagens que representam a abertura da janela por Anthony, no inicio do filme. A abertura da janela simboliza o começo do filme 
e a possibilidade do personagem comunicar com o seu parceiro Dignan que se encontra escondido nos arbustos do lado de fora.  

Fig. 082 - 084.  A mesma janela é utilizada momentos depois para a fuga de Anthony do Hospital. 

Fig. 085.  O screenshot 
retirado diretamente 
do filme Bottle Rocket, 
mostra a ação de Inez 
ao abrir as cortinas da 
janela e permitir a en-
trada de luz.
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A representação atenta de janelas começou, desde o início, a fazer parte 
da linguagem de Wes Anderson à medida em que este lhes atribuía sim-
bologia e características funcionais distintas. Outro exemplo apresenta-se 
no segundo filme que o cineasta realizou, Bottle Rocket a longa metragem, 
inspirado pelo filme anterior em que o começo do filme é assinalado pela 
abertura de uma janela por Anthony, simbolizando o início da narrativa  
e juntamente possibilitando a comunicação do personagem com o mundo 
exterior e com Dignan que se encontra escondido nos arbustos. A mesma 
janela é ainda utilizada para a fuga do Hospital que Anthony planeou 
juntamente com Dignan. Aqui a janela proporciona a dupla funcionalidade 
de observar e ser observado, numa dualidade de relação entre interior/ 
exterior e uma dualidade de utilidade manifestada por ações distintas 
exercidas pelo personagem.

ê

A abertura de janelas passa a ser deste então um momento pertinente para 
as narrativas de Wes Anderson, já que vemos o executar desta ação repe-
tidamente nos seus filmes. Desde Bottle Rocket com a abertura da janela 
feita por Anthony, e ainda no mesmo filme com a ação executada por Inez, 
hospedeira do motel que abre a cortina da janela do quarto para entrada 
de luz, ato aliás comentado por Anthony, em relação à imensa iluminação.



Fig. 086 - 087.  O screenshot do filme The Grand Budapest Hotel, mostra a ação de Sr. Martin ao abrir a janela.

Fig. 088 - 090.  Sequência de screenshots do filme The Royal Tenembaums, mostra a ação dos filhos de Chas Tenembaum ao abrir a janela para espreitar para o piso 
térreo exterior e falar com Raleigh, pai dos irmãos Tenembaum, ação seguida da chegada de Chas à janela.

Fig. 091 - 093.  O screenshot do filme Rushmore mostra a ação de Dr. Peter ao abrir a janela para permitir a entrada de Max Fischer.

Fig. 094 - 097.  A sequência de screenshots do filme The Royal Tenembaums, mostra o momento em que Richie Tenembaum entra pela janela, quando volta do Hospital.
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O mesmo acontece em Grand Budapest Hotel por Sr. Martin, em The 
Royal Tenembaums quando as crianças, filhos de Chas Tenembaum, es-
preitam pela janela; em Rushmore permitindo a entrada de Max Fischer,  
onde o movimento de abertura da janela se repete consecutivamente.

 

Uma vez evidenciada a utilidade da janela para “cumprimentar” o mundo 
exterior nota-se em seguida o interesse neste elemento arquitetónico para 
passagem de pessoas, que entram ou saem em fuga, como uma utilidade 
não muito habitual. São ainda apresentadas funcionalidades demons-
tradas pelas atividades dos personagens tal como o exemplo de Margot  
em The Royal Tenembaums a usar o parapeito da janela para  
se sentar e apreciar Etheline. Esta ação insere, neste contexto, a janela como 
um elemento arquitetónico com profundidade, com utilidade para além  
da comunicação visual transmitindo a ideia do edifício detentor da com-
ponente de espessura. 



Fig. 098 - 099.  O screenshot do filme The Royal Tenembaums, momento em que Margot se senta no parapeito da janela para observar o exterior e ver Etheline a 
preparar-se para o seu casamento.

Fig. 100 - 101.  Os screenshots do filme The Grand Budapest Hotel: à esquerda Zero a fugir pela janela, à direita os prisioneiros a tentarem escapar.

Fig. 102 - 103.  A sequência de screenshots do filme The Royal Tenembaums, em que Eli Cash foge pela janela.
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Fig. 105.  O screenshot do filme Rushmore que mostra 
o comportamento do personagem a observar o exterior com a janela aberta.

Fig. 104.  O screenshot do filme Life Aquatic with Steve Zissou que mostra o 
comportamento do personagem a observar o exterior, o oceano, através da 
janela ocular do barco.

Fig. 106 - 108.  Os screenshots do filme The Royal Tenembaums que mostra à direita o comportamento dos personagens Chas e Margot  
a observar o exterior com a janela aberta, ao centro Raleigh e Pagoda que passam um momento à janela, e à esquerda Henry e Walter.

Fig. 109 - 111.  Os screenshots do filme The Royal Tenembaums que mostram personagens a comunicarem através de janelas, em cenas onde  
este elemento arquitetónico ganha toda a atenção do observador.

Fig. 112 - 114.  Os screenshots do filme Fantastic Mr. Fox, que mostram os personagens a observar o exterior com sa janelas abertas.

Fig. 115.  O screenshot do filme Moonrise Kingdom que mostra o comportamento do 
personagem a examinar atentamente o exterior com uns binóculos, através da janela.

Fig. 116.  O screenshot do filme Bottle Rocket, que mostra o comportamento do 
personagem a espreitar por tras das cortinas de uma janela.
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As personagens de Wes Anderson executam consecutivamente o movimento 
de simplesmente espreitar ou observar/ contemplar, comunicar com algo 
ou alguém através das janelas. Vemos exemplos dessas ações em Rushmore, 
The Royal Tenembaums, Life Aquatic Steve Zissou, Fantastic Mr. Fox, Moon-
rise Kingdom e Bottle Rocket, onde a janela detém toda a atenção em cena.



Fig. 117 - 118.  Os screenshots do filme Rushmore que mostra o comportamento do personagem a fechar as cortinas da janela, impedindo a comunicação visual 
com o exterior.

Fig. 119 - 121.  A sequencia de screenshots do filme Darjeeling Limited que mostra o comportamento dos personagens a fecharem as cortinas das janelas do comboio, 
um ato que indica ser antecedido pelo deitar.

As janelas adquirem também uma posição simbólica por exemplo no filme 
Rushmore em que Max Fischer fecha a cortina para se afastar do mundo  
e se fechar a esfera pessoal e privada, e ainda no fim de Darjeeling Limited 
em que os personagens apagam as luzes e fecham as cortinas para dormir 
e assim termina o filme, aludindo à ideia de algo estar finalizado, acabado 
e encerrado, como no filme Rear Window.
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Este elemento arquitetónico tão presente nos filmes de Wes Anderson 
não expõem apenas simbologia, mas também enquadramento. As mesmas 
mostram-nos qual deve ser a direção do olhar e a qual ação se pretende dar 
mais sentido. Estes momentos acontecem quando o realizador faz o espeta-
dor ser o observador direto do lado de fora das janelas e deste modo tornar  
a moldura como um enquadramento para a cena em questão. 

Como exemplo, apresenta-se um momento em Bottle Rocktet quando 
os dois personagens Inez e Anthony conversam do lado de fora do bar  
e através da grande janela é possível observar-se a briga entre Dignan  
e um dos clientes. Neste momento, automaticamente, o olhar do observador 
volta-se para a ação que decorre na parte de fundo, contudo num grande 
plano enquadrado pela janela. Este é também um momento que se repete 
com alguma frequência.

As imensas sequências anteriores de screenshots retiradas diretamente dos 
filmes mostram que, sem dúvida, este é um elemento muito presente na 
idealização dos filmes de Wes Anderson. O cineasta representa janelas 
sucessivamente e estas imagens aparecem apenas como exemplares, pois 
a repetição dos mesmos torna-se demasiado extensa para uma possível 
reprodução. Estes curtos exemplos demonstram, ainda assim, que as janelas 
são um elemento arquitetónico apresentado com muito valor e ao qual  
é dada grande atenção. 

Fig. 122 - 124.  A sequência de screenshots retirados diretamente do filme Bottle Rocket que mostram a ação decorrida em plano de fundo, num amplo enquadramento 
feito pela janela.

Fig. 125 - 128.  A sequência dos três primeiros screenshots retirados diretamente do filme The Grand Budapest Hotel que mostram um momento de enquadramen-
to dos dois personagens que observam os cozinheiros, seguindo-se de uma rotação de câmara para o interior da cozinha enquadrando-a pela janela observada 
anteriormente, e neste momento vista do lado oposto. Este movimento que se prolonga-se até focar a cara de apenas um dos personagens, ainda dentro do 
enquadramento emoldurado pela janela. A última imagem de screenshot, ainda do mesmo filme, mostra uma cena idêntica a Bottle Rocket, em que pela presença 
da janela é dada a possibilidade de o espetador ver duas ações que decorre ao mesmo tempo, uma em primeiro plano e outra em enquadramento feito pela janela.
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“As Escadas Não São Só Escadas ... como dispositivo em arquitetura 
além da sua função primeira de ligar pavimentos de diferentes alturas”67

“No caso da criação da escada enquanto peça, ainda que o sujeito a quem 
transmitimos essa imagem seja alheio às causas e memórias que nos 
levaram a construir essa imagem, vão receber uma imagem poetizada.”68

Elemento arquitetónico de valor teatral no cinema. A arquitetura como 
acompanhamos anteriormente, está presente no cinema de forma espontânea 
e na sua plenitude concedendo a possibilidade de recriação de vida. Além 
disso, a arquitetura no cinema confere importâncias e valores ao momento 
despertando o inconsciente e o corpo virtual muitas vezes dada pela união 
entre a mesma e a psicanálise.

Filmes como The Shining de Stanley Kubrick, Inception de Christopher 
Nolan, The Fifth Element, e Blade Runner são os exemplos mais recorren-
tes na ideia de junção de arquitetura com o mundo da psicologia humana. 
Estes são filmes onde a arquitetura e os seus elementos construtivos são 
levados ao limite, onde se chegam mesmo a quebrar as regras da lei da 
gravidade e a abrir, consequentemente, um leque de interpretações para  
a imaginação e as suas interpretações. 

Os elementos arquitetónicos presentes no cinema dão por isso a possibi-
lidade de abrir asas à poética subjetiva, enumerando-se enredos de drama 
ou suspense adquiridos pelos significados que se atribui a cada elemento. 
A imaginação cabe ao espetador que muitas vezes tem a hipótese de inter-
pretar a narrativa e que em grande parte dependem ou não de memórias 
ou acontecimentos passados. Contudo, e particularmente, as escadas são 
elementos usados para criar momentos de atividade, movimento, momen-
tos inquietantes e de euforia. As escadas são um elemento arquitetónico 
poderoso simbolizando o ritmo e a dinâmica no espaço. Elemento que 
pode realçar ou reduzir a leitura do mesmo.

Grande parte do simbolismo da escada advém da relação entre o céu  
e a terra, numa ligação a dois níveis, onde a subida pode significar uma 
ascensão e a descida o oposto, a queda. Não será por coincidência essa  
a razão pela representação deste elemento arquitetónico na religião cristã 
como representação da relação com Deus, algo divino.

Apesar deste não ser um elemento tão prevalente como as janelas na cine-
matografia de Wes Anderson é ainda assim um elemento que se encontra 
representado com alguma atenção pelo mesmo. 

No cinema de Wes Anderson as escadas apresentam-se em alguns mo-
mentos específicos que captam a atenção do espetador, tornando-se a peça 
única no espaço, deixando a sua função base para dar oportunidade de 
acionar a sua utilidade imaginativa e interpretativa. Aqui, a escada deixa 
de ser “apenas estrutura” (assim como é descrita, por exemplo, em Elements: 

67. FLORA, Marisa Sofia Rodrigues. As Escadas 
Não São Só Escadas. Dissertação apresentada à 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tec-
nologias: Escola de Comunicação, Arquitetura, 
Artes e Tecnologias da Informação, Lisboa. 18 
de outubro de 2017. Pág.4

68. Idem, pp. 17-18
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Fig. 129.  A escadaria escultórica no exterior, 
projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira na Fa-
culdade de Arquitetura da Universidade do Porto.

Fig. 131 - 132.  As escadaria central no filme The Grand Budapest Hotel, à esquerda uma cena do filme, e à direita toda a estrutura e o espaço presente por trás das camaras.

Fig. 130.  A sescadaria central das Galerias Lafayette em Paris, 1893.
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Stairs, obra de Rem Koolhaas que as descreve, muito resumidamente, como 
um dispositivo de transposição de cotas) para ser simbologia no espaço  
e principalmente impulsionador do momento que decorre o enredo. Além 
de que este é um elemento reconhecido com valor escultórico, cénico  
e estético, também características de ostentação e poder. 

Um dos exemplos disso é a escadaria exterior da FAUP entre os dois 
blocos, projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira. Esta escadaria apre-
senta-se como uma escultura atribuindo ao espaço um valor estético, que 
vai além da função de transposição e ligação de dois níveis. Identicamente, 
apresenta-se a escadaria de acesso à biblioteca da FAUP, que aparenta ser 
mais que um mero elemento funcional já que para a sua funcionalidade ser 
aprovada bastaria apenas um lanço de escadas, o que não acontece. O dese-
nho da escadaria em questão desdobra-se em dois braços e torna o espaço  
e a transposição de níveis possível de efetuar em duas direções, formando 
um desenho centrado, coeso, simétrico, mais estético e cénico. A escadaria 
central das Galleries Lafayette são exemplo de representação de poder e 
ostentação, onde a sua localização centrada e o desenho cuidado lhe con-
firmam um valor belo e harmonioso.  O mesmo acontece em The Grand 
Budapest Hotel, onde a escadaria principal é representada cuidadosamente 
com localização centrada e desenho pensado exibindo a magnificência do 
espaço de entrada e de todo o hotel.



Fig. 133.  A imagem mostra a litografia de 1953, do artista Holandês MC Escher. Apresenta-se 
com o nome “Relatividade” e retrata o mundo em que não se aplicam as leis da gravidade, mostrando 
um desconforto e agonia.
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As escadas podem ainda provocar a ideia de estranheza, desconforto, apre-
sentar valor de saída ou negação, mostrando uma função mais próxima ao 
drama. Esta ideia é representada tanto pelo quadro intitulado de “Relati-
vity” do autor M. C. Escher assim como em Bottle Rocket quando Dignan 
e Anthony abandonam o motel, no momento de despedida de Inez, onde 
a câmara foca apenas a escadaria exterior com o símbolo “exit” logo no 
início da cena. A situação mostra a descida de Dignan, representando a 
angustia e inquietação dos personagens num momento tenso de despedida. 
Igualmente, quando Anthony se despede de Inez num dos patamares da 
escadaria, simbolizando um momento de despedida, e, portanto, melancólico.



Fig. 134 - 136.  A sequência de imagens mostra a descida das escadas por Dignan no momento de saída do motel, e a mensagem de despedida de Inez.

Fig. 137 - 140.  A sequência de imagens mostra a descida das escadas pelo personagem num momento de luto, após a morte do seu gato, sentimento também repre-
sentado pela escolha das cores.

Fig. 141 - 145.  A sequência de imagens mostra a fuga e subida da escadaria do hotel em The Grand Budapest Hotel. 

Fig. 146 - 149.  A sequência de imagens mostra a fuga ao alarme de fogo simulado por Chas Tenembaum. A cena decorre na escadaria da 23 Beekman Residence do 
arquiteto Paul Rudolph, num momento caracterizado pelo movimento e pela ação rápida de saída.

Em The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson foca um momento de descida 
da escada por Kovacs logo após ao seu gato ter sido atirado pela janela. 
Aqui a descida da escadaria reproduz a tristeza e desgosto do personagem 
que percorre a escada com um ar cabisbaixo. A escadaria alude à queda, 
ao fim, mostrando um movimento oposto à “ascensão aos céus” em busca 
de algo sublime.

A escada apresenta-se ainda com valor sociológico na capacidade de in-
teração entre utilizadores. Os momentos expostos de escadas a serem 
utilizadas por vários indivíduos ao mesmo tempo normalmente mostram 
um momento dinâmico na narrativa. Como exemplo temos uma situação 
de fuga que acontece em The Grand Budapest Hotel quando Mr. Gustave é 
acusado de homicídio. Nessa cena desenvolve-se um momento em que a 
escadaria se apresenta como elemento central para onde correm todos os 
personagens redirecionando o olhar do espetador. Em The Royal Tenembaums, 
no momento de simulação de um incêndio criado por Chas Tenembaum. 
Nesta circunstância do filme, Chas simula um incêndio em casa para que 
possa treinar os seus filhos a fugir e reagir caso o incidente aconteça. Em 
cena presenciamos o toque de uma sirene de alarme e o dinamismo com 
que os personagens atuam numa correria que se inicia no piso superior 
onde dormem as crianças através de uma descida rápida e movimentada 
pelos vários pisos e meios pisos até à chegada ao exterior da habitação. 
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Este elemento tem, portanto, vertente não só funcional, mas também cénica, 
simbólica, dramática e estética. O mesmo marca o espaço e atribui-lhe 
significado sendo por isso um elemento que prende atenções.

“Os traços arquitetónicos assumem um significado tremendo num filme.  
São ferramentas para ajudar tanto as personagens como os espectadores 
a passar e experimentar uma história.”69

“Os elevadores destroem os heroísmos da escada. Já não há mérito em 
morar perto do céu” 70
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69. “Architectural features assume tremendous 
significance in a film. They’re tools to help cha-
racters and viewers alike move through and 
experience a story”
Artigo eletrónico escrito por Max Winter para 
a No Film School, com o titulo: Watch: Wes 
Anderson’s Windows to the Soul, a 17 de no-
vembro de 2016.

70. BACHELARD, Gaston. The Poetics of Space: 
The Classic Look at How We Experience Intimate 
Places. Editora: Beacon Press, Boston, 1969. Pág.27
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Entre a ficção e a realidade. O percurso tridimensional proporcionado pelo 
cinema ao observador permite o movimento em determinado espaço e 
ensaia, assim, a vivência do utilizador no mesmo.

“As imagens ou focalizam e controlam a atenção e consciência do sujeito 
para fins de manipulação de emoções e comportamentos, ou libertam 
e inspiram a sua imaginação abrindo uma dimensão de liberdade ima-
ginativa individual”71

Movimentos, espaços e sequências. Seria legítimo dizer-se que a montagem 
cinematográfica e a composição arquitetónica estão em pé de igualdade. 
Assim como o arquiteto Le Corbusier desenvolveu as suas teorias sobre  
o movimento do corpo no espaço através da ideia da Promenade Architectu-
rale e o cineasta Serguei Eisenstein mostrou que o percurso constrói uma 
sequência de imagens, Wes Anderson desenvolve a ideia do movimento 
do corpo do espectador apenas através dos olhos. Os olhos apreendem  
o movimento desenvolvido no ecrã e transportam-no para o corpo sen-
tado na sala de cinema. Ambos, arquitetos e cineastas, vêem a arquitetura  
e o espaço como algo que se compreende através do movimento, quer este 
seja feito pelo corpo ou pelos olhos do observador. Alguns arquitetos ana-
lisam o movimento e o olhar do observador que assimila o espaço como se 
de uma visão cinematográfica se tratasse. Arquitetos propõe, deste modo, 
sequências de imagens mentais que se tornarão sequências de espaços 
construídos e explorados por pessoas. Le Corbusier, por exemplo, trans-
mitiu, através do conceito da Promenade Arquitecturale, um conhecimento 
à sociedade que pretende ensinar o habitante a saber vivenciar o espaço  
e a compreender o lugar através do movimento, através da habitabilidade 
do mesmo. Como referido anteriormente, no momento de idealização de 
um espaço arquitetónico o movimento do futuro ocupante é deste modo 
tido em conta como elemento importante.

Assim evidencia-se a assimilação e o entendimento de um espaço, não atra-
vés dos volumes que o definem, mas sim através do movimento sensorial 
enquanto este é percorrido. A Villa Savoye, do arquiteto Le Corbusier, a 
Sede da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, Brasil, do arquiteto 
Álvaro Siza, e o Museu de Arte Moderna de Niterói de Oscar Niemeyer, são 
exemplos de obras de arquitetura em que o movimento é aspeto fundamental 
para a apreensão do espaço e do lugar. São obras em que o espectador ou o 
habitante vai assimilando a obra e o ambiente como se fosse o desenrolar 
de uma narrativa, numa sequência e transição de espaços. “...é ao caminhar, 
movendo-se de um lugar para outro, que se vê como se desenvolvem as 
composições da arquitetura”72 . Nestas três obras acima referidas, é possível 
observar-se a rampa, elemento que se repete, utilizada como um elemento 
chave e fundamental de circulação lenta, que convida à contemplação da 
envolvente e remete à fluidez e ao movimento. A rampa é um elemento arqui-
tetónico que se apresenta como plano oblíquo de passagem e transição entre 
cotas, tenuemente idêntica à escada, simbolizando a movimentação e ação 
num determinado espaço, mas convidando esta a ser mais lenta, e tranquila.
 

71. “Images either focus and control the subject’s 
attention and awareness for purposes of mani-
pulating emotion and behavior, or they liberate 
and inspire his/her imagination opening up a 
dimension of individual imaginative freedom”
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.21

72. “...it is while walking, moving from one place 
to another, that one sees how the arrangements 
of the architecture develop” 
Le Corbusier in Le Corbusier, Willy Boesiger, 
e O. Stonorov, Le Corbusier et Pierre Jeanne-
ret: oeuvre complète de 1910-1929, 1º Volume, 
editor Max Bill e A. J. Dakin, 9ème edition, Les 
éditions d’architecture (Zurique: Les Éditions 
d’Architecture, 1967), pág. 24.

TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS
A INCLUSÃO DO ESPETADOR NA CENA



Fig. 150.  Promenade architecturale, sequência de planos da subida da rampa da Villa Savoye,  
do arquiteto Le Corbusier.

Fig. 152.  Corte do edifício Sede da Fundação Iberê Ca-
margo (2003), do arquiteto Siza Vieira, que se localiza na 
encosta de Porto Alegre, Brasil. Evidencia as circulações 
feitas por rampas que se distanciam do corpo principal, 
que o envolvem e que marcam a fachada do edifício.

Fig. 153.  Fachada do edifício Sede da Fundação Iberê 
Camargo (2003), do arquiteto Siza Vieira, na encosta 
de Porto Alegre, Brasil..

Fig. 154. Interior do edifício Sede da Fundação 
Iberê Camargo (2003), do arquiteto Siza Vieira, 
na encosta de Porto Alegre, Brasil. A imagem 
mostra a sequência de rampas no interior do 
edifico, onde os corpos que as percorrem abran-
dam para ver o lago Gaíba.

Fig. 151.  Villa Savoye (1929), do arquiteto Le Corbusier
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“Nesta casa [a Villa Savoye] somos apresentados a um verdadeiro prome-
nade architecturale, oferecendo prospectos constantemente cambiantes e 
inesperados, mesmo impressionantes. É interessante que tanta variedade 
tenha sido obtida quando, do ponto de vista do projeto, um rigoroso 
esquema de pilares e vigas tenha sido adotado. [...]. É movendo-se [...] 
que se pode ver as ordens da arquitetura se desenvolverem.” 73 73. Le Corbusier in Le Corbusier, Willy Boesiger, 

e O. Stonorov, Le Corbusier et Pierre Jeanneret: 
oeuvre complète de 1910-1929, 1º Volume, editor 
Max Bill e A. J. Dakin, 9ème edition, Les éditions 
d’architecture (Zurique: Les Éditions d’Architec-
ture, 1967), pág. 24.



Fig. 155.  O museu de Arte Contemporânea de Niterói (1996), localizado 
sobre o Mirante de Boa Viagem, na orla de Niterói. Vista aérea do edifício com 
destaque da rampa de entrada que leva os visitantes ao museu, contemplando 
a vista da baía de Guanabara, numa pequena viagem.

Fig. 157.  Desenhos de perspetiva realizados pelo arquiteto Le Corbusier para a Villa Meyer (1925)

Fig. 156.  O museu de Arte Contemporânea de Niterói (1996), localizado sobre 
o Mirante de Boa Viagem, na orla de Niterói. A imagem representa a rampa de 
entrada que leva os visitantes ao museu.

Na arquitetura, testa-se o espaço habitado e o movimento produzindo-se 
perspetivas com um ponto de vista mais natural, isto é, oposto ao ponto de 
vista aéreo que representam uma visão imaginada do futuro habitante da obra 
e do lugar. No cinema, transmite-se o movimento acompanhando os passos 
do personagem, uma visão que se aproxima mais à da realidade quanto mais 
essa for “sobreposta” aos olhos do ator. Esta mencionada visão é traduzida 
ao público através de movimentos de câmara e de técnicas cinematográficas 
específicas executadas durante a gravação dos enredos.

As técnicas cinematográficas utilizadas por Wes Anderson são também um 
elemento da sua linguagem de produção e, como tal, alguns movimentos 
específicos fazem parte da categoria de elementos constantes do seu estilo 
visual. Ao longo das suas longas e curtas metragens, o realizador repete as 
mesmas deslocações de câmara, que por sua vez têm como particularidade 
aproximar o espetador da cena, fazendo-o sentir a arquitetura presente no 
cinema de forma mais próxima à realidade.

Como tal, tanto os desenhos de perspetiva produzidos por arquitetos, como 
as técnicas cinematográficas executadas por cineastas são imagens artísticas, 
que se refletem no movimento realizado pelos habitantes/ espetadores/ 
leitores/ observadores do espaço.
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“As obras de arte, literatura e arquitetura têm origem no corpo do criador e 
regressam ao corpo através da experiência do observador/ouvinte/leitor da 
obra, ou do habitante da casa, através da mediação da imagem artística” 74

“[...] além de proporcionar abrigo físico, as construções devem também 
abrigar as nossas almas, as memórias e os sonhos. Como toda a arte, a 
arquitetura expressa a condição humana existencial, e nosso espaço vivido. 
Arquitetura aborda o corpo e é experienciada multi-sensorialmente.” 75

Uma das características mais evidentes nos filmes de Wes Anderson são as 
suas técnicas de filmagem, que de certo modo dissolvem os limites entre  
o real e o fictício. Essas técnicas transferem o corpo real para o corpo virtual, 
aproximando o observador da cena e fazendo-o ver numa perspetiva natural, 
como se, através dos olhos, o corpo sentado que assiste ao filme fosse trans-
ferido para ação do ecrã e a experienciasse na primeira pessoa.

“Essa ideia sugere que, embora a situação normal de ver um filme leve 
o espectador a um observador sem corpo, o espaço cinematográfico 
ilusório devolve ao espectador o seu corpo, pois o espaço tátil e mo-
tor experiencial evoca experiências cinestésicas76 poderosas. Um filme  
é visto tanto com os músculos e a pele como pelos olhos.”77

Com movimentos contínuos de câmara, panorâmicas como rotações de 
cabeça, deslocações vistas na primeira pessoa e filmagem de objetos vistos de 
cima, são alguns dos exemplos de vistas e direções representadas nos filmes 
dirigidos por Wes Anderson. Estas vistas dão a ideia de o observador estar 
a ver através dos olhos dos personagens, ou seja, na primeira pessoa, o que 
faz com que este se esqueça do corpo presente na sala de cinema ou no sofá 
de casa e o transporte para a ação que nele decorre.

Os movimentos mais característicos do cineasta são os travellings78, ou 
tracking shot, acompanhados por transições laterais e verticais; os zooms  
e as vistas aéreas sempre dominados por imagens planas e pela simetria na 
sua composição, com cenas meticulosamente centradas. A simetria é base 
da sua composição e princípio para o desenrolar dos movimentos de câmara  
e das ações ao longo das narrativas.

“Contar uma história não é suficiente. Tem de agarrar o seu público 
pelos olhos” 79

“Pode ser quando decide usá-los na história, ou como inclina  
a câmara para obter um efeito emocional adicional, ou ao rodeá-lo com 
diferentes tamanhos de plano.” 80

A simetria presente nos seus filmes são, sem dúvida, uma componente cap-
tadora de atenção que prende o olhar do observador. Uma vez que o cérebro 
está programado para apreciar a simetria e a harmonia, tornam-na numa 
técnica cinematográfica e visual extremamente eficiente e com grande impacto.
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74. Works of art, literature and architecture ori-
ginate in the body of the maker and they return 
back to the body through the experience of the 
beholder/ listener/ reader of the work, or the 
dweller of the house, through the mediation of 
the artistic image”
PALLASMAA, Juhani. The embodied 
image: imagination and imagery in ar-
chitecture. Editora: John Wiley and Sons 
publication: Chichester, 1982, pág. 42 
 
75. PALLASMAA, Juhani. Stairways of the mind

76. Sensibilidades dos movimentos

77. “This idea suggests that, although the normal 
situation of viewing a film tums the viewer into 
a bodiless observer, the illusory cinematic space 
gives the viewer back his/her body, as the expe-
riential haptic and motor space evokes powerful 
kinesthetic experiences. A film is viewed with the 
muscles and skin as much as by the eyes.”
 PALLASMAA, Juhani. The existencial image: 
Lived space in cinema and architecture. Editora 
Helsinki: Rakennustietop, 2007; pp.159-160

78.  Cenas longas em que a camara é montada 
sobre um carrinho em trilhos e se move horizon-
talmente, esquerda/ direita e frente/trás.

79.  “Telling a story isn’t enough. You have to 
grab your audience by the eyeballs.”
Artigo escrito por Mark Salcido para a Studio 
Binder, em 22 de janeiro de 2020. Título: Rules 
of Composition: How to show deeper meaning 
in a single frame

80.  “It may be when you decide to use them in 
your story, or how you angle your camera to get 
an added emotional effect, or by surrounding 
them with varying shot sizes.”
Artigo eletrónico escrito por Studio Binder  
a 29 de agosto de 2019. Título: “Close-up Shots: 
Examples of Camera Movement & Angles



Fig. 158 - 160.  As imagens mostram cenas centradas nos filmes de fachadas.

Fig. 161 - 164.  As imagens mostram cenas centradas nos filmes de espaços interiores.

Fig. 165 - 173.  As imagens mostram cenas centradas nos filmes de personagens.

Fig. 174 - 178.  As imagens mostram cenas centradas nos filmes de ações ou objetos.

Fig. 179 - 182.  As sequências de imagens mostram uma cena contínua em que a técnica de rotação de câmara é aplicada, numa exibição longa, sem cortes onde 
a simetria é o elemento essencial de enquadramento e composição. A rotação de câmara em torno do espaço possibilita a apreensão e compreensão do mesmo 
de forma natural pelo observador.
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“Longas cenas em filmes [...] e talvez seja como o teatro, sem cortes, há 
algo que capta a atenção e para mim uma espécie de excitação.” 81

A técnica da panorâmica representada através da rotação de câmara que gira 
sob o seu próprio eixo em volta de um espaço, como exemplifica a última 
sequência de imagens, possibilita a perceção mais qualificada do mesmo 
perante o observador. Este movimento ilustra a ação do indivíduo que se 
encontra fixo, parado num ponto e roda a cabeça e/ou o corpo em torno de 
um espaço, de um lugar ou de uma divisão. Deste modo a pessoa presente no 
lugar real conhecerá o ambiente que o rodeia e o mesmo acontece quando a 
câmara de cinema executa esta ação, substituindo os olhos do personagem e 
consequentemente os olhos do espetador. Wes Anderson aplica esta técnica 
inúmeras vezes nos seus filmes, sempre com o ponto de partida em posições 
específicas que centram o espaço e dão naturalmente origem a uma imagem 
mais proporcionada e harmoniosa.

Os travellings representados em cenas longas e sem cortes também captam a 
atenção do observador fazendo-o sentir-se “incluído em cena”. Esta técnica 
cinematográfica que faz a câmara deslizar de cena em cena, em cima de tri-
lhos ou em mão, tem como principal objetivo descrever um espaço ou uma 
ação de um personagem. Em Life Aquatic with Steve Zissou, por exemplo, 
o cineasta concretiza este movimento como meio para apresentar o barco 
de Steve, numa cena longa em que a câmara se move de espaço em espaço 
apresentando as várias divisões, ao mesmo tempo que estes são comentados 
pelo narrador. As imagens seguintes descrevem o percurso feito pela câmara 
e demonstram as suas transições.

77

81.  “Long tacks in films and movies […] and 
maybe that’s like the theater of it, not having 
cuts, there is something that gives attention and 
for me a kind of excitement” 
Entrevista eletrónica a Wes Anderson, para a 
Way too Indie a com o título “Mise Em Scene 
& The Visual Themes of Wes Anderson”. 



Fig. 183 - 198.  Screenshots retirados diretamente do filme Life Aquatic steve Zissou, que mostram a cena de apresentação do barco e das suas divisões.As sequ-
ências de imagens mostram uma cena contínua de travellings laterais e verticais, numa exibição longa, sem cortes. Esta técnica de câmara permite a compreensão 
das áreas e das suas organizações no espaço. 
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Também designados por tracking82 shot, esta técnica cinematográfica descreve 
a ação dos personagens: normalmente, seguindo-o como se caminhasse lado 
a lado sendo que ao mesmo tempo se desloca e foca o percurso que este 
percorre podendo também ser executada à frente ou atrás do mesmo. Deste 
modo esta prática permite uma aproximação ao lugar e à posição represen-
tada pelo indivíduo de uma forma muito real. Por exemplo, em The Grand 
Budapest Hotel executa-se esta técnica como forma de representar os passos 
dados por Monsieur Gustave mostrando o espaço que por ele é percorrido. 
A cena a seguir, representada pelas duas sequências de imagens, pretende 
demonstrar uma das hipóteses de realização do tracking shot. Nesta cena do 
filme, Wes Anderson, aplicou esta prática seguindo os passos do personagem 
e apresentando o espaço por ele percorrido. Enquanto este movimento de 
câmara acontece, os figurinos (personagens que se encontram no plano de 
fundo da cena), olham diretamente para a câmara, como se estivessem em 
contacto visual direto com o espetador, que por sua vez se move juntamente 
com os olhos do personagem em ação.

Fig. 199 - 201.  Screenshots retirados diretamente do filme The Grand Budapest Hotel, que mostram a cena de apresentação do espaço numa vista em primeira pessoa.
As sequências de imagens mostram uma cena contínua em tracking shot antecendendo os passos do personagem. Esta técnica de câmara permite a compreensão 
do espaço de forma mais aproximada à realidade. 

Fig. 202 - 208.  Screenshots retirados diretamente do filme The Grand Budapest Hotel, que mostram a cena de apresentação do espaço numa vista em que a camara 
acompanha lado a lado os personagens e o seu percurso.. As sequências de imagens mostram uma cena contínua em tracking shot seguindo os passos do perso-
nagem. Esta técnica de camara permite a compreensão do espaço de forma mais aproximada à realidade, como se o corpo real do espetador se encontrasse lado 
a lado com o personagem do ecrã.

No mesmo filme, o cineasta executa o tracking shot seguindo os personagens 
de lado, executando os mesmos passos que eles e demonstrando a sequência 
de espaços e a composição arquitetónica que se encontra em segundo plano. 
Esta cena é representada nas imagens seguintes.
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82. Tradução para o português: rastrear. Significa 
acompanhar, seguir ou perseguir. Seguir o rasto 
ou pegadas de.



As vistas aéreas, normalmente abordadas na cinematografia de Wes Ander-
son, apresentam-se como “visão de pássaro baixa”, sobre mesas ou objetos 
específicos, isolando-os e proporcionando a sua distinção e detenção dos 
detalhes. Esta visão oferece ao observador a sensação da não existência de ator 
sendo, por sua vez, o próprio observador a viver a pele do personagem. Esta 
técnica, muitas vezes efetuada por Wes Anderson, é também acompanhada 
pela vista em primeira pessoa. Do mesmo modo, o espetador vive a ação 
apenas através da filmagem da câmara no espaço sem a existência de ator. 
Esta vista executada pela câmara cinematográfica permite ao espetador uma 
visão da arquitetura no cinema fora do habitual. As seguintes sequências de 
imagens pretendem representar as referidas vistas.

Fig. 209 - 210.  Screenshots retirados diretamente do filme The Royal Tenembaums, que mostram uma cena vista através dos olhos do personagem. Nesta cena a 
câmara representa a visão quem tem uma pessoa ao olhar para as suas próprias mãos, e, portanto, exibe uma vista muito aproximada à realidade. Esta técnica de 
câmara permite a aproximação do espetador à cena, retratando o momento de forma mais aproximado à realidade.

Fig. 211 - 213. Screenshots do filme Bottle Rocket, e Rushmore que mostram uma cena vista através dos olhos do personagem. Nesta cena a câmara representa 
a visão quem tem uma pessoa ao olhar para as suas próprias mãos, e, portanto, exibe uma vista muito aproximada à realidade. Esta técnica de câmara permite a 
aproximação do espetador à cena, retratando o momento de forma mais aproximado à realidade.

Fig. 214 - 217. Screenshots do filme The Grand Budapest Hotel, que mostram uma cena vista através dos olhos do personagem. Nesta cena a câmara representa 
a visão do percurso feito pelos personagens em viagem num trenó e, portanto, exibe uma vista muito aproximada à realidade. Esta técnica de câmara permite a 
aproximação do espetador à cena, retratando o momento de forma mais aproximado à realidade.

Entre as técnicas cinematográficas utilizadas por Wes Anderson que abordam 
a aproximação do observador à cena, estão também a imagem plana e os 
zooms. A imagem plana é referente às imagens que se representam de frente a 
frente em que os personagens parecem falar diretamente para a câmara como 
se esta fosse o seu público alvo ou “consumidor final”. Assim, originam um 
monólogo direto com o espetador, onde este se sente ser abordado pelo ecrã. 
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Fig. 218 - 220. Screenshots retirados diretamente do vídeo online “THE GRAND BUDAPEST HOTEL Featurette: “The Story”, que mostram um momento 
behind the scene, em que Mr. Gustave fala diretamente para câmara como se fosse o espetador. E o observador por sua vez “troca” a visão com Madame D. A 
câmara representa assim a troca de olhares direta entre os personagens, ora o observador é Mr. Gustave, ora é Madame D.

De igual forma, os zooms permitem que a técnica anterior de apresentação 
do momento em primeira mão, se torne mais eminente no seu efeito, des-
crevendo situações mais tensas. 
  

“O close-up no cinema e na televisão permitiu uma nova abordagem 
revolucionária da representação e da atuação, uma vez que mesmo o mais 
pequeno olhar e movimento facial poderiam transmitir significado.” 83

"(...) o close-up foi aquela ferramenta íntima para ajudar a relacionar 
a história com o público."; “De certa forma, o close-up é um espelho 
que o cineasta transmite ao público. Vemo-nos refletidos de volta nas 
personagens.” 84

Estas são as técnicas cinematográficas utilizadas por Wes Anderson que 
permitem uma simulação do espaço em condições que dissolvem o real no 
fictício, no imaginário, dissolvendo a ação na realidade. 

“A ordem das filmagens contam a história- cria significado.”85 
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83. The close-up in film and television allowed 
for a revolutionary new approach to acting and 
performing, since even the slightest glance and 
facial movement could convey meaning.”
Artigo eletrónico escrito por StudioBinder a 29 
de agosto de 2019 com o titulo: “Close-Up Shots: 
Examples of Camera Movement & Angles”

84. “(…) the close-up was that intimate tool to 
help relate the story back to the audience.”; “In a 
way, the close-up shot is a mirror the filmmaker 
holds up to the audience. We see ourselves re-
flected back in the characters.” Ibid

85. “The order of the shots tells the story- it 
creates meaning.” Ibid
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“É possível conceber a arquitetura como sendo especializada no tratamen-
to do espaço para o usufruto do homem. Projetos, técnicas, materiais e 
construções, são concebidos para dar condições específicas para pessoas, 
no contexto em que estão inseridas.”86

“A interação entre a arquitetura e o homem é uma via dupla de intensa 
movimentação. No Idealismo alemão, arquitetos como Karl Friedrich 
Schinkel (1781-1841) acreditavam que construções podiam inspirar o 
melhor nas pessoas que conviviam nos espaços. Não esperavam que as 
pessoas pudessem ser modificadas pela arquitetura, mas que subtilmente 
bons ideais pudessem ser inspirados nos habitantes.”87

“O espaço habitado transcende o espaço geométrico”88 . Na opinião de Ba-
chelard a arquitetura vai além da construção física de um espaço, da sua 
estrutura e funcionalidade. Um espaço atinge o seu auge artístico quando 
acolhe internamente e se torna espaço de convivência habitado.

Seguindo-se a ideia de saber habitar e compreender o espaço através do con-
ceito do movimento e da perceção do lugar, propõe-se de forma consequente 
uma articulação entre espaços habitados na arquitetura e espaços habitados 
no cinema. Como é que o habitante se move, se relaciona, se adapta ao am-
biente e como consequência como se apropria do mesmo.

Nos seus filmes, o cineasta Wes Anderson percorre uma grande variedade 
de formatos de representação do espaço. A construção do lugar é algo fun-
damental pois este apresenta a envolvente, o enredo e a caracterização dos 
personagens. É nesse sentido, em ambiente doméstico, que se desenrolam a 
maior parte das cenas dos filmes em questão.

“A nossa casa é o nosso canto do mundo... é o nosso primeiro universo, 
um verdadeiro cosmos em todos os sentidos do mundo.”89

“todo o espaço realmente habitado tem a essência da noção de lar.”90

As condições de iluminação, escala, proporção, materiais, texturas e cores são 
componentes do espaço que emitem informações e afetam a maneira como nos 
relacionamos com o ambiente, produzindo reações que influenciam o modo 
como nos acomodamos no espaço, provocando alterações e relações no mesmo.

Na filmografia de Wes Anderson apresentam-se sempre ou quase sempre 
ambientes familiares. Mostram-se interiores de habitações ou casas onde 
os personagens praticamente vivem em grande parte da sua vida. Nestes 
espaços arquitetónicos o espectador tem a possibilidade de entrar na vida  
e no espaço pessoal dos personagens, uma vez que as narrativas são filmadas 
em cenários que retratam maioritariamente o ambiente familiar e a referida 
vida doméstica. 

86. Artigo escrito por: ROCHA, Ticiano. Ne-
xos entre Música e Arquitetura em Abordagens 
Composicionais. UFMT (Universidade Federal 
de Mato Grosso) Cuiabá, Brasil. 10 de março 
de 2014. Pág.82

87. Ibid.

88. BACHELARD, Gaston. The Poetics of Spa-
ce. Editora: Beacon Press, Boston, 1969, pág.VII

89. “Our house is our corner of the world...it is 
our first universe, a real cosmos in every sense 
of the world.”
Idem, pág. 4

90. “all really inhabited space bears the essence 
of the notion of home” 
Idem, pág. 5

ESPAÇOS ARQUITETÓNICOS: 
ARTICULAÇÃO ENTRE ESPAÇOS HABITADOS 

NA ARQUITETURA E ESPAÇOS HABITADOS NO CINEMA. 
ARQUITETURA DENTRO DO CINEMA E O DESIGN DO SET
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Estas casas e espaços arquitetónicos têm sempre algo particular e todas ela/ 
eles são muito distintos uns dos outros, uma vez que para cada compartimento 
foram desenvolvidos ambientes diversos que se adaptam em concordância 
com o seu habitante e personalidade.

Antes de mais, a casa, como definição, é algo para abrigar, é um elemento 
construído para proteger o homem. A casa pode ter varias definições “Entre 
elas os textos de Bachelard (1984) são um exemplo que trata o espaço domés-
tico enquanto ser abrigante, poético, protector e propiciador de conforto, por 
oposição a um exterior hostil.”91; a casa é, portanto, o lugar onde o indivíduo 
se sente confortável. “Os estudos desenvolvidos por Bourdieu (1972) sobre a 
forma e função da casa Cabília92 também merecem destaque, na medida em 
que apresentam o espaço doméstico como representação das relações sociais 
e simbólicas que estruturam aquela sociedade, organizando-se o interior da 
casa a partir dos elementos de significação referentes ao universo do púbico 
e do privado, em articulação com o género masculino e feminino.”

As casas são, para cada pessoa, uma realidade diferente. “é no domínio  
do espaço doméstico que acontece quase tudo aquilo que realmente tem 
interesse para as pessoas.”93 A casa expõe os hábitos, comportamentos e 
gostos dos seus habitantes, sendo nesse sentido que se dá destaque aos 
objetos e elementos domésticos presentes no espaço pois eles transportam 
consigo significado para os indivíduos. A casa é, então, o espelho que reflete 
diretamente as memórias, valores pessoais, conceitos de vida, de família  
e de classe social de cada um.

Wes Anderson deslumbrado pela utilização da cor e pela simbologia dos 
objetos e das ambiências, confere a cada casa um “lugar espelho” de quem  
a habita, característica muito visível por exemplo em The Royal Tenembaums.

Logo no início de The Royal Tenembaums o cineasta faz uma breve apre-
sentação da família. Nessa apresentação mostra cada personagem numa 
divisão diferente da casa, que por sua vez transparece o caráter de cada um. 
Estes espaços aparecem para os habitantes como uma projeção sua. Nestes 
interiores, podemos encontrar objetos que remetem a atividades praticadas 
pelos habitantes e objetos que usam nas suas profissões, assim como as co-
res utilizadas que se associam aos seus egos, tornando clara a comunicação  
e a mensagem que se pretende transmitir a quem observa.

91. Artigo escrito por Maria Assunção Gato 
(doutorada em Antropologia Cultural e Social 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Huma-
nas na Universidade Nova de Lisboa) para a 
estudo prévio, revista do Centro de Estudos de 
Arquitetura, Cidade e Território da Universidade 
Autónoma de Lisboa, com o título: CASAS: 
Espaços Vividos, Espaço Representados.

92. BOURDIEU, Pierre. A casa Kabyle ou o 
mundo às avessas. 1969

93. Artigo escrito por Maria Assunção Gato 
(doutorada em Antropologia Cultural e Social 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Huma-
nas na Universidade Nova de Lisboa) para  
a estudo prévio, revista do Centro de Estudos  
de Arquitetura, Cidade e Território da Universi-
dade Autónoma de Lisboa, com o título: CASAS: 
Espaços Vividos, Espaço Representados.



Fig. 221.  A imagem faz parte da sequência de apre-
sentação na introdução das crianças Tenembaum.  
O atleta encontra-se numa divisão da casa envol-
vido pelo seu equipamento de ténis, transmitindo 
ao observador uma mensagem muito explicita do 
seu hobbie sem necessitar de legenda ou narração.  
fachada do edifício.

Fig. 222.  Ilustração do quarto de Richie Tenembaum 
com representação da disposição e detalhe dos ele-
mentos da divisão, desenho por Eric Chase Anderson.  
(Eric Chase Anderson é autor, ilustrador e ator, irmão 
de Wes Anderson)

Fig. 223.  A imagem faz parte da sequência de apre-
sentação na introdução das crianças Tenembaum.  
A criança apresenta-se desde cedo rodeada de livros, 
papeis, impressoras e completamente imerso nas cha-
madas telefónicas revelando o seu lado empreendedor.
(Eric Chase Anderson é autor, ilustrador e ator, irmão 
de Wes Anderson)

Fig. 226.  Ilustração do quarto de Margot Te-
nembaum com representação da disposição e 
detalhe dos elementos da divisão, desenho por 
Eric Chase Anderson. (Eric Chase Anderson é 
autor, ilustrador e ator, irmão de Wes Anderson)  

Fig. 227. 

Fig. 224.  Ilustração do quarto de Chas Tenembaum 
com representação da disposição e detalhe dos ele-
mentos da divisão, desenho por Eric Chase Anderson.  

Fig. 225. A imagem faz parte da sequência de 
apresentação na introdução das crianças Tenem-
baum. A criança encontra-se na biblioteca  da 
casa revelando o seu gosto pela leitura e escrita.

Casa de bonecas, uma metáfora associada aos espaços domésticos presentes 
na cenografia de Wes Anderson, mostra o quão detalhados são os espaços  
e quanto os quartos, neste exemplo em específico, são projetados para serem 
uma representação física da personagem que vive nele.

As histórias desenvolvidas em ambiente doméstico/familiar, espaços re-
presentados por habitações unifamiliares, plurifamiliares, quartos de hotel, 
comboios, tendas e até barcos, em qualquer um dos filmes de Wes Anderson, 
desempenham um papel importante enquanto espaço cénico. Tanto a grande 
mansão de The Royal Tenembaums, quanto o quarto de hotel em Hotel Cheva-
lier, o barco de Life Aquatic Steve Zissou ou o comboio de Darjeeling Limited, 
apresentam “habitações” e espaços domésticos nos quais são reveladas as 
tensões dos seus habitantes, como se se tratassem de pequenos universos que 
determinam as suas consciências. Estes ambientes domésticos não servem 
apenas para ensaiar e ilustrar diferentes tipos de arquitetura, mas também 
para a perceber melhor da sua influência e configurações de utilização. 

Como exemplo, apresenta-se um quarto ou uma divisão vazia, o wc onde 
o personagem Richie Tenembaum se encontra sozinho e desconfortável, 
sem apoio, e com intenção de se magoar. Esta imagem e esta composição 
de cenário transmite ao espectador um sentimento de vazio, de desistência  
e deceção, sentimentos desagradáveis e perturbações. As paredes encontram-se 
vazias, a divisão está vazia, o personagem sente-se vazio e, consequentemente, 
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o observador também. Estes sentimentos são transmitidos pela falta de 
objetos e pela constituição do espaço, levando o estado de espírito sentido 
pelo personagem a envolver o espectador.
 

“Os seus filmes contêm muita informação, sentimento e observação 
dentro de uma narrativa relativamente simples que é construída pelo 
artista que acabará por dirigir o filme.” 94

A mansão Tenembaum é mais precisamente a atual mansão Charles H. Tuttle 
e pode ser encontrada fisicamente no mundo real na “111 Archer Avenue”, 
localizada na 339 Convent Avenue na 144th Street em Harlem, New York. A 
casa foi encontrada por Wes Anderson e os seus colegas de trabalho durante 
a passagem de carro na rua acima referida. Em 2001 foram propostas remo-
delações pelos novos proprietários que por sua vez foram adiadas quando 
Anderson a alugou por seis meses e transformou a atual casa de quatro 
pisos num “palácio”, com o objetivo de a filmar tanto por fora quanto por 
dentro e refletir a glória e poder da família Tenembaum com três crianças. 
“Senti que eles tinham de ter este lugar real, que existe, para poderem entrar 
e dizer: "Este é o meu quarto. Aqui está meu quarto.””95 . Wes Anderson 
filmou num espaço real, uma construção real, para que os atores conseguis-
sem encarar melhor o papel. “A única fraude era com a cozinha, que estava 
na casa do lado, porque este lugar não tinha janelas — não ia funcionar.” 96 
Na atualidade é uma casa privada e restaurada.

Fig. 228.  A imagem localiza a “Mansão Tenembaum” em 2009, por uma foto 
retirada do Google maps.  

Fig. 229.  A imagem localiza a “Mansão Tenembaum” em agosto de 2013, por 
uma foto retirada do Google maps.  

O edifício da mansão encontra-se numa zona de habitação, numa localiza-
ção de fácil acesso mas que não é muito movimentada por turistas, sendo 
portanto, uma “Nova York” pouco conhecida. As janelas estreitas na vertical 
e a fachada em tijolo no exterior revelam um aspeto reservado e exprimem 
algo que caracteriza pouco a cidade atualmente, agora representada pelos 
arranha céus maioritariamente envidraçados. 
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94. “His films hold a lot of information, feeling, 
and observation within a relatively simple narra-
tive that is built by the artist that will eventually 
direct the picture.” 
Artigo eletrónico escrito por SC Lannom para 
a Studio Binder, a 19 de agosto de 2019. Título: 
The Wes Anderson Style Explained.

95. “I felt like they had to have this real place 
that exists that they can walk into and say, “This 
is my room. Here’s my room.””
Entrevista a Wes Anderson realizada por Matt 
Zoller Seitz para NY Vulture em 7 de outubro 
de 2013.

96. “The only cheat was with their kitchen, which 
was in the house next door, because this place had 
no windows—it was not going to work.”
Entrevista a Wes Anderson realizada por Matt Zol-
ler Seitz para NY Vulture em 7 de outubro de 2013.



Fig. 230 - 231.  A primeira imagem mostra a cena realizada no Battery Park em Manhattan, onde o personagem Pagoda se posiciona especificamente para 
bloquear a vista para a estátua da liberdade. A segunda imagem mostra essa mesma vista atualmente. 

Fig. 232.  A imagem mostra a divisão da sala da casa da família Tenembaum 
com uma apresentação de anos 80.

Fig. 233.  A imagem mostra Richie e Margot sentados no sofá dourado do 
salão da casa Tenembaum.

A mansão Tenembaum localizada em New York, é representada e selecio-
nada pelo cineasta com o intuito de remeter na narrativa a uma “Nova York” 
diferente. Iniciativa também evidente quando as filmagens pela cidade são 
executadas sem mostrar elementos óbvios, ou melhor dizendo, obviamente 
escondendo elementos icónicos da cidade. Como exemplo, apresenta-se a cena 
em Battery Park, em que o personagem Pagoda bloqueia a vista para Estátua 
da Liberdade. Ou seja, o cineasta filma em espaços reais, obras construídas  
e locais existentes, mas sempre criando mundos fictícios, o real e o imaginário 
sempre em sobreposição. Um filme que curiosamente foi lançado em 2001, 
mas que em todos os momentos leva a crer ter sido realizado nos anos 80.

Uma aparência dos anos 80 simbolizada por padrões florais vintage; paletas 
de cores que variam entre o vermelho, castanho e o bege; a madeira escura; 
as paredes de cores vivas; a abundância de retratos emoldurados e pendu-
rados de forma não geométrica; cortinas cor de mostarda e um sofá rococó 
dourado e as roupas de treino dos filhos de Chas Tenembaum, por exem-
plo, proporcionam o contraste entre o visual rústico e extravagante de Wes 
Anderson. Neste filme, a forma como foram filmadas as tensões familiares 
representa-se através da relação das personagens com o espaço, os jogos  
de luz e a captura de ambientes tensos.

“Mesmo que esteja a utilizar um local estabelecido, tem a sen-
sação de que todo o lugar foi construído para o filme, e isso não  
é feito por acidente.”97

Todos os espaços são minuciosamente estudados para que os atores se “sintam 
em casa” e para que se transmitam espaços habitados credíveis aos olhos de 
quem os vê. São desenvolvidos espaços que formam imagens em movimento 
existindo deste modo o “sentido de lugar” praticado pelo cinema.
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97. “Even if he is using an established location, 
you get the feeling that the whole place was built 
for the film, and that is not done by accident.”
 Artigo eletrónico escrito por SC Lannom para 
a Studio Binder, a 19 de agosto de 2019. Título: 
The Wes Anderson Style Explained.



Fig. 235.  Fig. 234.  
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“perceber de que forma algumas dessas mudanças sociais se repercutem 
nas composições familiares e na forma de viver a Casa.”98 

O espaço habitado é o lugar onde as pessoas mostram a sua maneira de 
estar na vida, onde se coloca investimento pessoal que contribui para um 
ambiente confortável.

 Estes espaços arquitetónicos são espaços cheios, habitados, com 
objetos, decorações e elementos arquitetónicos que descrevem os seus 
donos e habitantes, muitas vezes com personalidades diversas que variam 
de divisão para divisão, assim como foi retratado anteriormente. De igual 
forma, em The Grand Budapest Hotel, as paredes de cores vivas, os quadros, 
os cristais, as decorações e os objetos utilizados podem significar o poder 
e riqueza dos hóspedes, tanto quanto os seus intelectos desconcertados e 
confusos.

 Em The Royal Tenembaums, como supracitado, há a utilização do 
elemento arquitetónico da janela por Margot Tenembaum, este descrito 
como um elemento com profundidade e corpo, com várias utilidades, uma 
vez que a personagem o usa para se sentar enquanto observa Etheline. Ainda 
no mesmo filme, a mesma personagem apropria-se da casa de banho como 
espaço de estar, onde se fecha na sua esfera privada, podendo sentir-se 
mais à vontade. Nas imagens, vemos Margot a adaptar o lavatório para 
se sentar, procedimento não muito habitual. À volta desse objeto arquite-
tónico dispõe de comodidades para passar bastante tempo a descontrair: 
uma televisão, uma ventoinha, um telefone, um livro, vernizes para que 
possa fazer a pédicure, os seus cigarros escondidos numa caixa de fósforos 
e perfume para eliminar o cheiro a fumo.

APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO
98. Artigo escrito por Maria Assunção Gato 
(doutorada em Antropologia Cultural e Social 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na 
Universidade Nova de Lisboa) para a estudo pré-
vio, revista do Centro de Estudos de Arquitetura, 
Cidade e Território da Universidade Autónoma de 
Lisboa, com o título: CASAS: Espaços Vividos, 
Espaço Representados
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É deste modo também introduzido nos filmes de Wes Anderson um tema 
de destaque que nos apresentam novas formas de viver a casa e de habitar 
os espaços, de forma a que os indivíduos se sintam confortáveis e donos 
do seu próprio ambiente. 

Assim, não só os espaços ajustam e/ou mudam as pessoas, fazendo-as reagir 
e interagir de determinado modo, criando respostas e emoções corpóreas 
diferenciadas conforme o espaço onde se encontram: reações ditadas pelos 
objetos, pelas cores, pelo som e pela ambiência do lugar; mas também as 
próprias pessoas que habitam algum espaço o adaptam conforme as suas 
necessidades e/ou gostos. No domínio privado, existem inúmeras confor-
mações possíveis para o lugar em questão, cada pessoa vive o espaço à sua 
maneira e muda-o à medida que o utiliza.

Portanto, o cinema ensaia esses espaços arquitetónicos mostrando-os como 
espaços habitados paralelamente aos espaços das construções reais e ainda 
introduz novas temáticas e motivos para discussão da sua utilização. Os 
espaços arquitetónicos são por isso espaços que não só albergam em si vida, 
no desempenho do seu usual, mas eles próprios são vida capazes de eles 
próprios se transformarem e mudar comportamentos.

“Delicados habitantes das florestas de nós próprios.”99 
“Esta é, portanto,  a minha floresta ancestral. E tudo o resto é ficção.”100

Os espaços tornam-se assim em pequenas “florestas” pessoais e individuais, 
ocupadas pelos seus habitantes. As casas tornam-se no pequeno universo 
por eles habitado e consequentemente adaptado. Ainda que, tanto na 
ficção como na realidade, o espaço construído surja da imaginação, o ato 
de habitar  é em ambos experienciado.  

99. “Habitants délicats des forêts de nous-mêmes.”
BACHELARD, Gaston. The Poetics of Space. 
Editora: Beacon Press, Boston, 1969, pág.187

100. “This, then, is my ancestral forest. And all 
the rest is fiction.”
Idem, pág.189



CASOS 
PARTICULARES





91

Posteriormente à apresentação dos elementos constantes presentes na filmo-
grafia de Wes Anderson que caracterizam a sua linguagem, da configuração 
dos espaços arquitetónicos e da importância que lhes confere, e da aproximação 
do espetador à cena através das técnicas cinematográficas, materializa-se então 
a ideia de filmar a arquitetura e habitar no cinema. O corpo passa a habitar no 
espaço que se encontra no ecrã e passamos a percecionar e a compreender  
a arquitetura através do que vemos no cinema. Obras de arquitetura englobam-

-se, deste modo, no grupo das expressões artísticas, onde cada elemento é uma 
componente integrante da composição dessa arte. 

“os edifícios estão simultaneamente aqui, no mundo dos fatos físicos  
e das causalidades, e noutros lugares do mundo das ideias, geometrias  
e expressões artísticas.” 101 101. “buildings are simultaneously here in the 

world of physical facts and causalities, and el-
sewhere in the world of ideas, geometries and 
artistic expressions.” 
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and sons, Chichester, 1982, pág.64



Fig. 236.  Vista para a montanha, o Grand Budapest Hotel no topo, e o funicular de acesso ao mesmo.
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The Grand Budapest Hotel, 2014, é um dos filmes mais conhecidos do reali-
zador Wes Anderson. Durante 99 minutos, este filme envolve o espetador 
numa aventura e numa comédia dramática, onde são contadas as peripécias 
de Gustave H, o porteiro de um famoso hotel europeu e Zero Moustafa, 
o lobby boy102  que se torna o seu leal amigo. O enredo desenvolve-se em 
torno do roubo e recuperação de uma pintura renascentista, e a batalha 
por uma enorme fortuna familiar herdada por Gustave H.

O filme desenvolve-se numa localidade fictícia criada pelo realizador Wes 
Anderson. A República de Zubrowka retrata um país de leste europeu 
inspirado em várias partes do mundo, anteriormente visitadas pelo rea-
lizador, que posteriormente foram reproduzidas na Alemanha, tornando 
esta, o local predileto para as filmagens. Como se trata de uma República 
não real, o realizador teve necessidade de desenvolver vários elementos 
que confirmassem a existência cinematográfica da mesma. Devido, no 
entanto, à utilização de edifícios verdadeiros para a produção do filme, 
há a possibilidade de se visitarem fisicamente vários espaços que fizeram 
parte da origem deste sítio.

O palácio Zwinger situado no centro histórico de Dresden, na Ale-
manha, é uma obra do barroco construído pelo arquiteto Matthäus 
Daniel Pöppelmann, sendo as esculturas nele presentes da autoria de 
Balthasar Permoser. Este edifício erguido no séc. XVIII e gravemen-
te danificado durante a Segunda Guerra Mundial, foi posteriormen-
te recuperado reavendo a sua beleza inicial. Nesta obra sobressaem  
a simetria dos volumes, tão admirada por Wes Anderson, as galerias que 
interligam seis pavilhões orientados para um pátio exterior, as esculturas e 
a sua entrada monumental ornamentada com uma coroa. O palácio Zwin-
ger deu vida ao Kunstmuseum apresentado no filme The Grand Budapest 
Hotel, juntamente com o personagem “deputado Kovacs” numa cena em 
que entra no edifício na tentativa de fugir a um perseguidor.

102. Um trabalhador especializado do hotel que 
trabalha diretamente para o porteiro. Neste caso 
o famoso Zero Moustafa no filme O Grande 
Hotel Budapeste.

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
CONSTRUÇÃO DO LUGAR



Fig. 237.  Screenshot de uma cena do filme The Grand Budapest Hotel com “deputado Kovacks” a caminhar em direção a Kunstmuseum (representado no filme 
pelo palacio Zwinger em Dresden Alemanha)

Fig. 238 - 240.  O palácio Zwinger em Dresden Alemanha, onde foi filmado o filme The Grand Budapest Hotel.
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Fig. 241.  Entrada principal palácio Zwinger

Fig. 243 - 246.  Esculturas presentes no palácio Zwinger

Fig. 242.  Entrada lateral do palácio Zwinger, ornamentada com uma coroa

A Stadhalle Görlitz é a câmara municipal localizada no Am Stadtpark no 
centro de Görlitz na Alemanha. O edifício foi inaugurado oficialmente em 
outubro de 1910 como sede do Festival de Música da Silésia e encerrado em 
2005 devido a um financiamento insuficiente. No final de janeiro de 2010 
a câmara municipal decidiu reformar a obra, uma iniciativa que ficou sem 
efeito até 2018. Por este motivo, em 2014, quando Wes Anderson aproveitou 
o grande salão para o filme, este não se encontrava em funcionamento. Este 
edifício foi uma das transformações realizadas para dar vida a uma das 
cenas apresentadas no filme. O espaço de espetáculos da obra deu origem 
à grande sala do restaurante na cena em que Zero Moustafa, já idoso, tem 
um jantar com Autor, um novo cliente do hotel, onde conta a sua história 
enquanto jovem trabalhador. A parede de fundo do salão foi pintada por 
Michael Lenz, artista contratado pelo realizador, que modificou o ambiente 
ao estilo de Caspar David Friedrich103  do séc. XIX. 

Fig. 247.  Screenshot do filme The Grand Buda-
pest Hotel durante a cena do jantar entre Zero 
e Autor, filmado no Stadhalle.

Fig. 248.  Stadthalle em Gorlitz, a grande sala que deu 
origem à sala de jantar do restaurante representado 
no filme The Grand Budapest Hotel. 

Fig. 249.  Stadthalle em Gorlitz, a grande sala que deu 
origem à sala de jantar do restaurante representado no filme 
The Grand Budapest Hotel.
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103.  Um pintor icônico do Romantismo alemão 
do século 19. 



A Pfunds Molkerei, uma famosa fábrica de lacticínios do séc. XIX, e tam-
bém incluída no Guinness Book of Records por ser considerada a mais 
bela loja de leite do mundo, deu então origem às cenas no interior da 
confeitaria Mendl’s apresentada no filme. Esta loja, onde se representou  
a confeção dos mais delicados doces preparados pela personagem Agatha, 
localiza-se em Dresden, na Alemanha, e é atualmente uma das grandes 
atracões turísticas da cidade. O interior da loja apresenta tons de azul  
e dourado, os tetos, paredes e balcões estão ornamentados com ladrilhos 
pintados à mão projetados pelos mestres do azulejo Villeroy e Boch. Os 
azulejos mostram desenhos de anjos, de pastagens verdes e motivos florais. 
As icónicas vitrines do exterior da padaria Mendl’s apresentadas no filme 
estão, no entanto, presentes numa rua da cidade velha de Görlitz, perto 
da Igreja da Trindade. 104

Fig. 250.  A famosa Pfunds Molkerei, o interior onde foi fil-
mada a icónica padaria Mendl’s apresentada no filme The Grand 
Budapest Hotel. 

Fig. 251.  O interior da padaria fictícia Mendl’s com as icónicas 
caixas cor de rosa empilhadas.

Fig. 252.  Pormenor dos azule-
jos presentes no interior da loja 
Pfunds Molkerei

A cidade de Praga foi também uma das grandes inspirações para o filme, 
uma cidade que inesperadamente, encantou o realizador pelas suas cons-
truções arquitetónicas. Embora o filme seja filmado maioritariamente  
na Alemanha, Wes Anderson compartilhou numa entrevista à NPR105  que 
Praga foi a principal cidade que o inspirou para a criação da sua imaginária 
Zubrowka. A praça Wenceslas e as pontes na cidade de Praga são dois 
exemplos de inspiração utilizados para a execução do filme.

"Praga, é aquela que mais me inspirou para esta cidade, para a grande 
cidade da nossa história"

"Praga é um lugar tão espetacular e um daqueles lugares que tanto da 
história está mesmo à tua frente."106 
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104.  Dreifaltigkeitskirche, igreja em Gorlitz é a 
antiga igreja dos franciscanos contruída prima-
riamente como mosteiro em 1234.  

105.  “National Public Radio”: organização de 
comunicação social. Produz e distribui programas 
de informação e culturais.  

106.   “Prague is the one that I feel sort of inspired 
me the most for this city, for the big city in our 
story”; “Prague is such a spectacular place and 
one of those places that so much of the history 
is right in front of you.”
Artigo eletrónico escrito por Sarah Le para  
a locationhub, a 30 de setembro de 2014,  
com o titulo: “The Magnificent Locations of the 
Grand Budapest Hotel.



Fig. 253 - 254.  Imagem esquerda praça Wenceslas em Praga. Imagem direita vista de pontes na cidade de Praga 
Ambas imagens mostram possíveis inspirações para a realização da cidade de Zubrowka apresentada no filme.

Entre muitos outros locais, ambos localizados na Saxónia, o castelo Hai-
newalde representou no filme o exterior da casa de Madame D. enquanto 
que o castelo Waldengurg representou o seu interior. Esta é uma das carac-
terísticas de Wes Anderson para a reprodução do filme em questão, diversas 
vezes o realizador utiliza obras e locais distintos para retratar o interior  
e exterior do mesmo edifício cinematográfico. Uma antiga prisão em Zwi-
ckaw, agora conhecida como o castelo Osterstein, deu também origem ao 
Check-point 19 apresentado no filme. O observatório da Esfinge na Suíça, 
inspirou o modelo miniatura exibido em ecrã. A plataforma de observação 
da Ponte Basteibrucke, na região de Sachsische Schweiz, na Alemanha, foi 
também um de muitos exemplos de espaços demonstrados no filme.

Para além dos locais de inspiração para o filme, conforme supracitado, foram 
também criados documentos tais como: sinalização, passaportes, bandei-
ra, dinheiro, linhas de autocarro e de comboio, e jornais para representar  
e confirmar a república fictícia de Zubrowka. Foi, portanto, concebido 
um lugar imaginário inteiramente retratado e pensado de forma minucio-
sa, descrito através da criação de modelos miniatura, maquetes, cenários  
e adereços gráficos desenhados maioritariamente por Annie Atkins.
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Fig. 255 - 256.  Passaporte falso de Agatha da republica fictícia de Zubrowka.

Fig. 258 - 260.  Dinheiro falso da republica fictícia de Zubrowka. 

Fig. 261 - 263.  Jornal falso da república fictícia de Zubrowka, todos os textos escritos por Wes Anderson 

Fig. 257.  Bandeira da república fictícia de Zubrowka.
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Fig. 264.  A maquete original do The Grand Budapest Hotel utilizada para o filme.

Todos estes elementos pretendem caracterizar um lugar e colaborar na 
criação de um meio envolvente que abriga o edifício principal. O edifício 
perdido no topo da montanha e acessível por um funicular particular 
torna-se deste modo credível para o espetador. Por isso, entre as várias 
combinações de estruturas e localidades que fizeram parte da composição 
do filme, o local mais estimulante e também o mais presente em ecrã  
é o interior fictício do Grand Budapest Hotel.

O exterior do hotel foi sobretudo filmado através de uma grande maquete 
de dois metros e oitenta de altura. Esta representa, maioritariamente, a 
sua fachada, a montanha onde se situa e o icónico teleférico que se move 
a 35º numa diagonal paralela à montanha dando acesso ao edifício. O 
funicular retratado no filme é uma reprodução do verdadeiro funicular  
de Budapeste107 que conecta a ponte das correntes108  com a parte superior da 
cidade, ao lado do Castelo Real de Buda. Para a representação dos trilhos hori-
zontais no filme as filmagens foram feitas com a câmara inclinada, construindo  
a maquete na horizontal.
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107.  Buda Hill Funicular
 
108.  Ponte Széchenyi Lánchíd



Fig. 265 -  266. Funicular Budapeste

Fig. 267 - 269. Maquete do funicular do filme

Fig. 270 - 271. As imagens mostram os desenhos de estudo da fachada, planta e corte a escala 1:250 para a realização da maquete que representam o aspeto 
exterior e interior do hotel.

O Grand Budapest Hotel foi filmado durante quatro meses num grande ar-
mazém de comércio abandonado em Gorlitz, o chamado Gorlitz Warenhaus. 
Apesar de ter sido filmado no interior de um antigo centro comercial, e de 
ter mantido algumas das suas características e elementos arquitetónicos 
originais, foram ainda realizadas montagens e desmontagens de cenários 
físicos, tanto interiores como exteriores, para a concretização do filme e 
para a pretendida ideia de exibição.

100



Fig. 272. Aplicação de uma fachada falsa para o Grand Budapest Hotel.

"Eu estava a tentar encontrar um hotel verdadeiro e não conseguimos, 
mas este armazém de comércio vazio foi construído em 1910, e era um 
espaço de comércio em pleno funcionamento há cinco anos atrás."109  

Atualmente, é possível “visitar” este local virtualmente, através da página 
online que dá acesso ao panorama interativo de 360º 110   que gira em torno 
do espaço interior onde foi filmado o hotel. 

Depois de Wes Anderson e a equipa terem encontrado este espaço aban-
donado, a visão do realizador desenvolveu a idealização do que seria  
o edifício de vários andares que assistimos no filme. 

A elaboração de um lugar para o filme iniciou-se com a construção de 
dois cenários diferentes com propósitos diferentes, e reproduziu-se em 
dois formatos de ecrã também eles diferentes: um em tela quadrada outro 
em tela larga. A imagem icónica do The Grand Budapest Hotel requereu, 
para além da elaboração de maquetes, de cenários e de fachadas falsas,  
a criação de novos espaços dentro do antigo centro comercial, que em si 
abarcou então duas disposições sobrepostas. 
 
Estes novos espaços usufruíram, ainda assim, de alguns dos elementos 
originais do centro comercial tais como as colunas, a escadaria central,  
a clarabóia ou o enorme candeeiro do hall de entrada, fizeram parte do filme.
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109.  “I was trying to find a real hotel but we 
couldn’t, but this vacant department store was 
built in 1910, and was a fully functioning de-
partment store five years ago.”  
Artigo eletrónico escrito por Sarah Le para  
a locationhub, a 30 de setembro de 2014, com  
o titulo: “The Magnificent Locations of the 
Grand Budapest Hotel.

110.  Panorama interativo disponível em: https://
www.kaufhaus-goerlitz.eu/fileadmin/kadeo/
flash/kaufhaus_panorama.html



Fig. 273. Görlitz Warenhaus loja de departamentos durante seu auge. Fig. 274. Görlitz Warenhaus loja de departamentos completamente vazia nos 
seus quatro anos antes de se tornar um cenário para o Grand Budapest hotel. 

Fig. 275. As imagens mostram as plantas de composição dos dois cenários construídos para representação de duas épocas distintas. A primeira imagem o hotel 
de 1920, e a segunda imagem o hotel de 1960. 

"Vimos imediatamente que iria funcionar- o edifício tinha a altura e a 
escala, a grandiosidade que precisávamos. Tinha ossos [estrutura] lindos.” 111

Durante esses quatro meses foram construídos dois cenários previamente 
estudados e produzidos um dentro do outro, uma vez que o realizador 
já sabia que queria apresentar duas datas afastadas no tempo. Primeiro 
foi materializado o cenário que representaria o hotel de 1968, e, mais 
tarde, outro que representaria o hotel de 1920-30. Estes cenários foram 
filmados ao contrário: primeiro o mais atual, de 1968 que posteriormente 
foi reformulado para dar lugar às filmagens do de 1920-30 representado 
propositadamente com tons mais amarelos e alaranjados que estimulam 
a nostalgia. Foram também retratadas decorações distintas e elementos 
inspirados em ambientes da vida real.

"O hotel tornou-se uma espécie de personagem do filme..."112  
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111.  “We saw right away it would work- the 
building had the height and scale, the grandness, 
we needed. It had beautiful bones” 
Jeremy Dawson, Produtor de “The Grand Bu-
dapest Hotel”, filmado em Görlitz, Alemanha. 

112.  “The hotel sort of become a caracter in 
the movie…”
Documentário com a presença de Wes Anderson 
e alguns colaboradores para a SearchlightPictu-
res, em 20 de marco de 2014.  Titulo: The Grand 
Budapest Hotel Featurette: “Creating a Hotel”.



Fig. 276.  A imagem representa o Lobby do The Grand 
Budapest Hotel durante a década de 1960.

Fig. 279.  . A imagem mostra uma cena no Lobby do The Grand Budapest Hotel 
durante a década de 1930.

Fig. 280.  A imagem mostra a maquete do The Grand Budapest Hotel que repre-
senta a sua fachada durante a década de 1930.

Fig. 277.  A imagem mostra Zero sentado no Lobby 
do The Grand Budapest Hotel durante a década de 1960.

Fig. 278.  A imagem mostra a maquete do The Grand 
Budapest Hotel que representa a sua fachada durante 
a década de 1960.

Wes Anderson pretendia que as aparências do Hotel se assemelhassem a 
uma combinação de várias cidades do leste europeu. Esta ideia deveu-se 
às pesquisas e viagens que tinha realizado enquanto recolhia ideias para a 
realização do filme.

"[Görlitz] tinha tudo o que precisávamos, incluindo banhos térmicos 
abandonados e um salão de baile gigantesco"113 

As inspirações para o aspeto do The Grand Budapest Hotel vieram ainda 
de outros hotéis e edifícios na Alemanha, e também da República Checa. 
As cores pastel nas quais se inspirou queriam fazer com que o hotel se 
assemelhasse a um bolo de casamento, algo encantador e requintado. Tanto 
os exteriores excêntricos, quanto os interiores elegantes e luxuosos, foram 
pontos essenciais para a idealização e representação do edifício exibido no 
filme. Entre muitas edificações, o Hotel Adlon em Berlim, o Grandhotel Pupp 
em Karlovy Vary, o Savoy Hotel em Londres e o Hotel Gellért em Budapest, 
foram edifícios que influenciaram a criação do Hotel Grand Budapest.
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113.  “[Görlitz] had everything we needed, in-
cluding abandoned thermal baths and a gigantic 
ballroom” 
Entrevista a Wes Anderson realizada por Ondine 
Cohane para a The New York Times, a 28 de 
fevereiro de 2014. 



Fig. 281.  Uma das inspirações para a construção da fachada cor de rosa do The 
Grand Budapest Hotel: The Grandhotel Pupp em Karlovy Vary.

Fig. 283 - 284.  Comparação de uma cena passada num quarto do filme Grand Budapest Hotel com um dos quartos do Grandhotel Pupp.

Fig. 285.  Uma das inspirações para a construção da fachada cor de rosa do The Grand Budapest Hotel: The Palace Bristol Hotel

Fig. 282.  O mesmo hotel acima mencionado inspirou através dos seus interiores 
luxuosos, corredores largos e bem iluminados.
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Fig. 286 - 287.  Uma das inspirações para a recriação do Grand Budapest Hotel: Hotel Adlon Kempinski em Berlim.

Fig. 288 - 289.  Interiores do Gellért Spa em Budapeste que inspiraram para as imagens recriadas para o Grand Budapest Hotel.

O Hotel apresenta assim ao público outros tempos, através da decoração  
e da colocação de objetos diferentes. As técnicas aplicadas e as experiências 
ensaiadas na materialização e na construção deste filme, na conceção do 
imaginado pelo realizador, são estimulantes e parecidas às do campo da 
arquitetura. Tanto a nível de utilização de materiais, tais como as maquetas, 
a construção das fachadas falsas, e de pequenos modelos que possibilitaram 
a representação e recriação dos espaços apresentados; como na experi-
mentação de espaços habitáveis, a simulação da vida real e do movimento, 
através da filmagem da arquitetura dos espaços construídos para o cinema.
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Fig. 290.  Jonh Gillin Residence do Arquiteto Frank Lloyd Wright.



Fig. 291.  Imagem retirada durante as gravações do filme Bottle Rocket na sala de jantar da John Gillin Residence do arquiteto Frank Lloyd Wright.
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“Até mesmo para os não entusiastas por arquitetura, o nome Frank Lloyd 
Wright é um conhecimento adquirido.” 114

Boottle Rocket é um filme de longa metragem realizado em 1996, uma 
comédia dramática com a duração de 1h45m que exibe uma das obras de um 
dos mestres mais notórios na área da arquitetura. A John Gillin Residence, ou 

“Alladin”, do arquiteto Frank Lloyd Wright, foi projetada em 1950 e construí-
da em 1958, um ano antes da morte do arquiteto, e oito anos depois do início 
de conceção do seu desenho. A habitação foi projetada para John Gillin, um 
geofísico bem-sucedido. A mesma apresenta-se com um único piso térreo  
e abrange aproximadamente 1.053 m2, de acordo com os registos do Dallas 
Central Appraisal District.115

A construção presente no filme Boottle Rocket representa a casa de habitação 
do personagem Bob Mapplethorpe. A obra apresenta-se com um desenho 
em planta de forma hexagonal, com um eixo central, definido no interior 
por uma grande lareira angular de pedra, construída na sala de estar, e que 
se estende através de três braços para os restantes compartimentos. Foi 
então, em 1996, que esta casa se tornou como que mais uma personagem 
no filme realizado por Wes Anderson, juntamente com os atores e irmãos 
Luke e Owen Wilson.

114.  “For even the non-architecture buffs, the 
name Frank Lloyd Wright is a known com-
modity.”
Artigo eletrónico escrito por Bethany Erickson 
para a PeopleNewspapers a 2 de janeiro de 2020, 
com o titulo: Preston Hollow Home on Frank 
Lloyd Wright Map

115.  Dallas Central Appraisal District: O Dis-
trito Central de Avaliação de Dallas (DCAD) é 
responsável pela avaliação de propriedades para 
fins de avaliação do imposto sobre a propriedade.

BOOTLE ROCKET
JOHN GILLIN RESIDENCE [FRANK LLOYD WRIGHT]



A obra de habitação localiza-se nos Estados Unidos, em Dallas no Texas, 
mais precisamente na Rockbrook Drive. Esta casa, apresentando-se com 
o desenho de uma forma geométrica irregular e com ângulos agudos de 
60 e 120 graus permite dar privacidade e iluminação aos quartos, e aos 
compartimentos mais íntimos, sendo que as divisões comuns se encontram 
localizadas no centro dessa distribuição. A mesma possui um grande com-
partimento central aberto, constituído por uma sala de jantar, uma cozinha 
e uma grande sala de estar sob um teto hexagonal de cobre.

Fig. 292.  Desenho de projeto da John Gillin Residence “Aladdin” por 
Frank Lloyd Wright em 1956.

Fig. 293.  Vista aérea da John Gillin Residence 

“O clima, a ser o que era, uma questão de extremos violentos de calor  
e frio, húmido e seco, escuro e brilhante, dei amplo abrigo de proteção 
ao conjunto... Neste momento, uma casa para mim era, obviamente 
um espaço interior, um bom abrigo. Gostei da sensação de abrigo 
no "aspeto do edifício". Consegui-o, creio eu.” 116

Frank Lloyd Wright, entusiasta pela horizontalidade e pela noção  
de abrigo, desenhou o interior da residência de maneira a dar uma sen-
sação acolhedora a quem a habita. Projetou a habitação em tons terrosos 
que variam maioritariamente entre a pedra, o vidro e a madeira, preferiu 
as longas linhas horizontais para a sua composição e evitou ao máximo,  
os ângulos retos: desde a organização dos compartimentos, às instalações 
de cozinha e quartos, e até mesmo no desenho da mobília. 

Este é um dos últimos projetos de Frank Lloyd Wright que apresenta, 
como tantos outros dos seus trabalhos, o uso da pedra local como material 
principal. Para além de uma inequívoca utilização da pedra, a John Gillin 
Residence apresenta-se também com planos de vidro do chão ao teto em 
quase toda a sua extensão, tornando-o num dos projetos com maior uso  
de envidraçados. O interior da obra é muito ornamentado pela madeira que 
no exterior foi substituída por metal, sendo este último material utilizado 
por exemplo nos caixilhos.
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116.  “The climate, being what it was, a matter 
of violent extremes of heat and cold, damp and 
dry, dark and bright, I gave broad protecting 
roof-shelter to the whole... At this time, a house 
to me was obviously primarly an interior space 
under fine shelter. I liked the sense of shelter in 
the “look of the building”. I achieved it, I believe.” 
HOFMANN, Donald. Understanding Frank 
Lloyd Wright’s Architecture. Editora: Dover 
Publications, Inc. NY, 1995, pág.22



Fig. 294 - 299.  Screenshots do filme Bottle Rocket que mostram o interior e exterior da Jonh Gillin Residence. Nas imagens é possível ver-se a entrada, parte da disposição da 
cozinha em aço inoxidável, a sala de estar, alguns pormenores do escritório e do corredor de acesso ao mesmo, a sala de jantar, e o pátio exterior do lado da piscina
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O arquiteto Frank Lloyd Wright deu a oportunidade ao habitante, John 
Gillin, de desenhar a casa ao mais ínfimo pormenor, tornando a obra 
num todo harmonioso. Desde o sistema da porta principal, incluindo as 
dobradiças; à cozinha em aço inoxidável; as banheiras de azulejo e até 
mesmo os interruptores elétricos 117 , são elementos constituintes da criação 
do arquiteto que num todo criam um desenho em concordância.

117.  STORRER, William Allin. The Architec-
ture of Frank Lloyd Wright: A complete Catalog. 
Editora: Fourth Edition, The University of Chi-
cago Press, London, 2017, pp.993-995



A obra é apresentada ao longo do filme através de vários ângulos e pers-
petivas, mostrando os espaços que a constituem, desde a fachada e espaços 
exteriores, à piscina e pátios, e algumas divisões interiores. Não obstante,  
a demonstração mais detalhada e mais explicativa, onde se dá a possibilidade 
de uma experiência mais realista expondo ao espetador a composição da 
casa e os seus diversos ambientes, figura-se quase no final do filme com  
o transitar dos personagens num percurso que explora a obra.

 Este percurso inicia-se na entrada da habitação, junto ao pórtico de esta-
cionamento dos carros. Percorre as longas linhas horizontais traçadas pela 
pedra, atravessando o corredor envidraçado e os vários espaços até à grande 
divisão comum, criando deste modo uma entrada dramática que converge 
num amplo espaço central onde se dispõem a sala de estar e sala de jantar.  
O trajeto termina do lado exterior, no pátio, junto à piscina. Este percurso 
acompanha os três amigos, os personagens Dignan, Anthony e Bob, e pos-
sibilita a compreensão da disposição dos vários espaços numa experiência 
aproximada à realidade de vivência da arquitetura. Ao mesmo tempo que 
os personagens se vão deslocando, a câmara acompanha os seus passos, 
dando a hipótese de atravessar os diferentes ambientes, e permitindo uma 
experiência realista de vivenciar o lugar.

Fig. 300.  Planta da Jonh Gillin Residence. 
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Fig. 301 - 312.  Screenshots do filme Bottle Rocket que mostram o interior e exterior da Jonh Gillin Residence. Nas imagens é possível ver-se o percurso feito pelas persona-
gens desde a entrada, atravessando a entrance loggia, living room, dining room, breakfast space e glass terrace, até chegar ao exterior junto à piscina, espaços descritos na planta 
acima assinalada.



Fig. 313 - 316.  Screenshot do filme Boottle Rocket, as imagens mostram a cena final de roubo da habitação por Mr. Henry.
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Mesmo no final do filme a casa retrata sinais de assalto, desabitada e vazia, 
despida de materiais e de pessoas, imagens opostas às apresentadas anteri-
ormente. A confirmação do assalto por parte do personagem Mr. Henry, 
decorre no final da cena onde a casa se encontra totalmente desprovi-
da de vida. Este acontecimento é exposto no filme pelo atravessamento  
da câmara pelos vários espaços completamente vazios, revelando assim um 
ensaio oposto ao de um espaço habitado e com vida.





Fig. 317.  Vista do interior da 23 Beekman Place através de uma das “varandas em gaiola” para o East River em NY. 
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“Por aproximadamente 15 anos, ocupei um apartamento de 800 pés 
quadrados com vista para o East River.” 118

O filme The Royal Tenembaums é mais uma comédia dramática do cine-
asta Wes Anderson, lançado em 2001. O filme tem a duração de 1h50m  
e conta as histórias de um drama familiar. Uma família tenta adaptar-se ao 
retorno do pai, que esteve ausente durante 22 anos. A experiência resultou 
numa longa metragem que desenrola uma história melancólica, sarcástica 
e cómica ao mesmo tempo.

Para além da casa de família dos Tenembaums, localizada em Nova Yorque, 
e já apresentada no capítulo anterior, neste filme é também apresentada, 
ainda que por breves momentos, a 23 Beekman Place. A apresentação da 
obra no filme The Royal Tenembaums é feita através de um episódio breve 
de simulacro de um incêndio realizado pelo personagem Chas Tenem-
baum juntamente com os seus dois filhos. Este prédio de apartamentos 
unifamiliares, localiza-se também em NY, mais precisamente no bairro 
Turtle Bay em Manhattan. Esta é uma obra do arquiteto Paul Rudolph, 
um arquiteto americano e ex-diretor do Departamento de Arquitetura da 
Universidade de Yale. 

“Rudolph é frequentemente descrito como brutalista, mas não há nada 
severo ou sombrio sobre o espaço. As vigas em “I”, corredores e escadas 
flutuantes criam as belas áreas sociais e de convivência. E embora o de-
sign pareça tão novo, enquadra-se realmente no edifício mais antigo.”119 

O edifício original apresentava-se com cinco pisos, incluindo o rés de 
chão que mais tarde foi comprado e alterado pelo Arquiteto Paul Rodolph.  
O arquiteto projetou e acrescentou quatro pisos acima da cobertura ini-
cial, tornando o novo espaço numa penthouse de habitação. A residência 
manteve os seus primeiros cinco pisos de apartamentos unifamiliares e foi 
reconstruída em 1977-1978. Em 2010 passou a apresentar-se como um 
marco da cidade de NY pela Landmark Preservation Comission120 , devido 
ao seu design radical e deste modo considerando-se uma obra vanguardista. 
Uma das características do arquiteto é tornar a suas obras em elementos 
distintos e caracterizados pela originalidade. Esta casa apresenta uma vis-
ta sobre o East River, possível de deslumbrar pelas “varandas em gaiola”, 
definidas pela estrutura de aço que de certo modo emoldura a paisagem, 
e pelas várias janelas panorâmicas que a contornam. Paul Rudolph morou 
no 23 Beekman Place desde os anos 60 até à sua morte em 1997, ocu-
pando inicialmente o quarto andar. Após a compra do prédio em 1976,  
e posteriores obras, passou a habitar a penthouse.

118.  “For approximately 15 years I have occupied 
an 800 square foot apartment overlooking the 
East River.” 
Paul Rudolph em “Paul Rudolph” GA Houses, 
dezembro de 1978. 

119.  “Rudolph is often described as Brutalist, 
but there’s nothing severe or somber about the 
space. The thrusting I-beams, canopied walkways, 
and floating stairs create these beautiful social 
and living areas. And though the design looks so 
new, it really fits into the older building.” Zack 
McKnown. “18 Architects and Interior Designers 
on Their Favorite Rooms of All Time”. New York 
Magazine, 2015. 

120.  A Comissão de Preservação de Marcos da 
Cidade de Nova York ( LPC: Landmark Pre-
servation Comission ) é a agência da cidade de 
Nova York encarregada de administrar a Lei de 
Preservação de Marcos da cidade.  

THE ROYAL TENEMBAUMS
23 BEEKMAN PLACE [PAUL RUDOLPH]



Fig. 318 - 319.  23 Beekman Place em Manhattan, obra do arquiteto Paul Rudolph
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A obra de nove pisos, atualmente, desafia radicalmente os códigos de 
zonamento de Manhattan e as leis da gravidade já que Paul Rudolph acres-
centou terraços e balanços distribuídos por todos os andares. A habitação 
contem três quartos, três wc, quatro terraços e um amplo espaço comum, 
com vários pisos desnivelados, constituído pela cozinha e sala de estar que 
apresenta pé-direito duplo. 

Fig. 320.  Desenhos de planta e corte perspetivado dos 4 pisos construídos pelo Arquiteto Paul Rudolph na 23 Beekman Place. 



Na cena do filme, anteriormente referida, podemos acompanhar os perso-
nagens a percorrer os vários pisos e meios pisos evidentes na composição 
da casa. Os personagens percorrem as escadarias de forma rápida como 
teste de fuga a um hipotético acidente elaborado pelo personagem Chas 
Tenembaum, que recupera de um anterior acidente de helicóptero onde 
perdeu a esposa, mostrando-se assim cada vez mais preocupado com a se-
gurança dos seus filhos. As imagens dão-nos a possibilidade de percorrer os 
espaços interiores e de percecionar os vários desníveis existentes, chegando 
ao fim da correria exibida no filme, com uma imagem exterior mais calma, 
onde os personagens se encontram desapontados, tendo sido necessários 
precisamente quatro minutos e quarenta e oito segundos para atravessarem 
todo o prédio até conseguirem chegar ao exterior. 
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Fig. 321 - 332.  Sequência de screenshots retirados do filme The Royal Tenembaums. As imagens mostram a cena do hipotético incêndio elaborado pelo personagem Chas 
Tenembaums, que resulta no apressado percurso pelos vários pisos e desníveis presentes na composição da obra 23 Beekman Place em NY, do arquiteto Paul Rudolph. Esta 
cena permite uma compreensão mais aproximada da disposição de alguns compartimentos interiores da obra, assim como os meios pisos, a escadaria principal, o elevador, 
e a sala com pé direito duplo. 

Toda a obra se mostra bastante iluminada devido aos grandes vãos en-
vidraçados do chão ao teto, permitindo o acesso de luz natural, vindo 
dos pátios, a quase todos os compartimentos, uma vez que estes também  
se encontram incluídos numa planta livre. 

“A definição habitual de escala é a relação da dimensão humana com 
o meio ambiente. Falamos sobre um edifício estar “em escala” ou “fora 
de escala”, o que é realmente um absurdo. A maioria dos edifícios que 
realmente importam tem várias escalas. Os edifícios precisam de ser 
compreensíveis nas suas várias dimensões - visão, som, cheiro, relação com 
o ambiente, o lugar no mundo, materiais, clima, o modo de abordagem, 
modos de movimento [...]” 121
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121.  “The usual definition of scale is the rela-
tionship of the human dimension to the envi-
ronment. We talk about a building being “in 
scale” or “out of scale,” which is really nonsense. 
Most buildings that really count have multiple 
scales. Buildings need to be understandable in 
their varying dimensions – sight, sound, smell, 
relationship to their environment, their spot on 
the globe, materials, climate, the mode of appro-
aching, modes of movement […]” Paul Rudolph. 





CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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O cinema é uma forma de arte que representa o mundo e  ensaia a sua própria 
realidade. A arquitetura é a realidade, é a arte que se descreve pela memória 
que resta dos espaços. Embora ambas percorram caminhos distintos, as duas 
artes possibilitam sucessivas ligações. 

“...o reino da arquitetura é um reino dentro do qual todas as outras coi-
sas estão. No reino da arquitetura há escultura, há pintura, há física, há 
música - tudo está nela.” 122

“Mesmo a arquitetura real só pode afetar a nossa alma se conseguir tocar 
nas memórias e sentimentos esquecidos.” 123 

Os elementos anteriormente observados pretendem fazer um paralelo entre 
os elementos que tocam o espectador da arquitetura física e o espectador da 
arquitetura do cinema quando este, através de técnicas de filmagem, é incluído 
no espaço cénico. Aquilo que já vivemos, vimos, e conhecemos, afeta a forma 
como vemos o mundo, cada espetador é um espetador distinto. No entanto, assim 
como os filmes nos tocam e nos emocionam também na arquitetura física real, 
a apreensão de emoções é possível. No cinema estas emoções são influenciadas 
pela forma como o espaço nos é apresentado pelos personagens e por certas 
experiências na nossa vida (presentes no consciente ou no subconsciente), ou 
seja, vemo-nos de alguma forma na pele do personagem ou na cena que está a 
acontecer ao nosso corpo virtual. Na arquitetura estas emoções são-nos dadas 
pelo espaço real embora que também influenciadas por experiências pessoais. 
Através do cinema temos a possibilidade de testar essas emoções projetadas e 
refleti-las.

“Há muitas formas de fazer filmes. Como Jean Renoir e Robert 
Bresson, que fazem música. Como Sergei Eisenstein, que pinta. 
Como Stroheim, que escrevia romances falados na era do cinema 
mudo. Como Alain Resnais, que esculpe. E como Sócrates, digo, 
Rossellini, que cria filosofia. O cinema, em outras palavras, pode ser 
tudo ao mesmo tempo, juiz e litigante.” 124

A Arquitetura é materialmente exposta como a arte de construir, útil e impres-
cindível para a concretização de lugares únicos e habitáveis. O Cinema, serve-se 
assim desta arte para contextualizar a narrativa e os enredos, servindo-se dos 
elementos visuais, da comunicação dos mesmos e de modelos reais da arqui-
tetura existente. O Cinema serve também a arquitetura, assim como também 
se serve dela: esta arte, o cinema, permite o ensaio e a experiência virtual da 
realidade. Este ideal e a presente dissertação comprovam que aquilo que se vê 
e aquilo que se sente, a cinestesia, é fundamental para aquilo que se quer contar, 
transmitir e projetar.

A arquitetura compreende espaços reais erguidos onde se vive e se exploram as 
mais variadas formas de habitar. A arquitetura produz, caracteriza momentos e 

122.  “…the realm of architecture is a realm within 
wich all other things are. In the realm of archi-
tecture there is sculpture, there is painting, there 
is physics, there is music - everything is in it.” 
PALLASMAA, Juhani. The embodied image: 
imagination and imagery in architecture. Editora: 
John Wiley and Sons publication: Chichester, 
1982, pág.101

123. “Even real architecture can affect our soul 
only if it succeeds in touching the datum of for-
gotten memories and feelings.”
PALLASMAA, Juhani. The existencial image: 
Lived space in cinema and architecture. Editora 
Helsinki: Rakennustietop, 2007, pág.164

124.  GODARD, Jean-Luc. Godard on Godard. 
Editora: New York: Da Capo Press, 1986. pág.208
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circunstâncias, essenciais à noção do contexto narrativo do cinema. O cinema é 
a história que se conta através de meios de comunicação visuais e sonoros que 
captam a atenção do ser humano e que rapidamente absorvem e apreendem 
a informação, adquirindo conhecimentos mais tarde aplicáveis na arquitetura. 
Poderá, por isso, dizer-se que estes dois elementos, estas duas artes, se envolvem 
num círculo contínuo de conquista e entrega.

Wes Anderson comprova que, através das mais variadas vivências transmitidas 
pelos seus filmes, o espaço arquitetónico é explorado e ensaiado de maneira 
realista no cinema.

O Cinema possui capacidade para traduzir os sonhos de ambos: arqui-
tetos e cineastas.
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91 min.

The Fantastic Mr. Fox [2009]- animação
USA
Produção: Twentieth Century Fox Film Corporation, Indian Paintbrush, 
Regency Enterprises, American Empirical Pictures
Distribuidor: Twentieth Century Fox Film Corporation
Produzido por: Allison Abbate, Wes Anderson, Jeremy Dawson, Arnon 
Milchan, Steven Rales, Scott Rudin
Realizador: Wes Anderson
Elenco: George Clooney (Mr. Fox), Meryl Streep (Mrs. Fox), Jason
Schwartzman (Ash), Bill Murray (Badger), Wallace Wolodarsky (Kylie), 
Eric Chase Anderson (Kristofferson), Michael Gambon (Franklin Bean), 
Willem Dafoe (Rat), Owen Wilson (Coach Skip)
87 min.

Cousin Ben Troop Screening with Jason Schwartzman [2012]- curta 
metragem promocional de Moonrise Kingdom

Moonrise Kingdom [2012]
USA
Produção: Indian Paintbrush, American Empirical Pictures
Distribuidor: Focus Features
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Produzido por: Wes Anderson, Jeremy Dawson, Sam Hoffman, Steven 
Rales, Mar, Roybal, Scott Rudin
Realizador: Wes Anderson
Elenco: Bruce Willis (Captain Sharp), Edward Norton (Scoutmaster
Ward), Bill Murray (Mr. Bishop), Frances McDormand (Mrs. Bishop), 
Tilda Swinton (Social Services), Jared Gilman (Sam), Kara Kayward 
(Suzy), Jason Schwartzman (Cousin Ben), Bob Balaban (Narrator)
94 min.

Castello Cavalcanti [2013]- curta metragem 
Produção: American Empirical Pictures, Prada, The Directors Bureau
Distribuidor: Prada
Produzido por: Max Brun, Roman Coppola, Jeremy Dawson, Lisa Mar-
gulis, Julie Sawyer
Realizador: Wes Anderson
Elenco: Jason Schwartzman ( Jed Cavalcanti), Giada Colagrande (Bar-
tender)
8 min.

The Grand Budapest Hotel [2014]
USA
Produção: Fox Searchlight Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babels-
berg, American Empirical Pictures
Distribuidor: Fox Searchlight Pictures
Produzido por: Wes Anderson, Molly Cooper, Jeremy Dawson, Chris-
toph Fisser, Henning Molfenter, Steven Rales, Scott Rudin, Charlie Wo-
ebcken
Realizador: Wes Anderson
Elenco: Ralph Fiennes (M. Gustave), F. Murray Abraham (Mr. Mousta-
fa), Mathieu Amalric (Serge X.), Adrien Brody (Dmitri), Willem Dafoe 
( Jopling), Jeff Goldblum (Deputy Kovacs), Harvey Keitel (Ludwig), Jude 
Law (Young Writer), Bill Murray (M. Ivan), Edward Norton (Henckels), 
Saoirse Ronan (Agatha), Tilda Swinton (Madame D.), Tom Wilkinson 
(Author), Tony Revolori (Zero)
99 min.

Isle of Dogs [2018]- animação
Realizador: Wes Anderson
Elenco de voz: Bill Murray, Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Edward 
Norton, Scarlett Johansson, Bob Balaban, Tilda Swinton, Greta Gerwig, 
Liev Schreiber, Koyu Rankin, F. Murray Abraham, Fisher Stevens, Har-
vey Keitel, Ken Watanabe, Frances McDormand, Akira Ito, Kunichi No-
mura, Yoko Ono, Akira Takayama
101 min.

The French Dispatch [2020]
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Wes Anderson Avon: “Meet Mark” [2003]

Wes Anderson IKEA commercials
“Ikea: Kitchen” [2002]
Agência: Crispin Porter + Bogusky
Realizador: Wes Anderson
30 sec.

“Ikea: Living Room” [2002]
Agência: Crispin Porter + Bogusky
Realizador: Wes Anderson
30 sec.

Wes Anderson American Express: “My life, My card” [2006]
Agência: Ogilvy and Mather
Realizador: Wes Anderson
Elenco: Wes Anderson, Jason Schwartzman, Waris Ahluwalia
2 min.

Wes Anderson Dasani: “Bear”, “Hamster”, “Dog” [2005]

Wes Anderson AT&T Commercials
“AT&T: Actor” [2007]
Agência: BBDO
Realizador: Wes Anderson
30 sec.

“AT&T: Reporter” [2007]
Agência: BBDO
Realizador: Wes Anderson
30 sec.

“AT&T: Salesman” [2007]
Agência: BBDO
Realizador: Wes Anderson
30 sec.

Wes Anderson SoftBank Commercial [2008]
Agência: Dentsu
Realizador: Wes Anderson
Elenco: Brad Pitt
30 sec.

Wes Anderson and Roman Coppola’s Stella Artois Commercial [2010]
Agência: Mother
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Realizadores: Wes Anderson, Roman Coppola
1 min.

Sony Xperia: Made of Imagination [2012]
Agência: McCann Worldgroup
Realizador: Wes Anderson
Elenco: Jake Ryan (Narrador)
1 min

Hyundai Azera: Talk to My Car [2012]
Agência: Innocean
Realizador: Wes Anderson
30 sec.

Hyundai Azera: Modern Life [2012]
Agência: Innocean
Realizador: Wes Anderson
30 sec.

Wes Anderson and Roman Coppola’s Prada Candy Commercial [2013]
Produção: The Directors Bureau
Distribuidor: Prada
Produzido por: Andrea Puig, Julie Sawyer
Realizadores: Wes Anderson, Roman Coppola
Elenco: Léa Seydoux (Candy), Peter Gadiot (Gene), Rodolphe Pauly
( Julius)
3 min.

H&M: Come Together [2016]
Produção: H&M, Riff Raff Films, The Directors Bureau
Distribuidor: H&M
Produzido por: Matthew Fone, Gemma Humphries, Lisa Margulis, Julie 
Sawyer
Realizador: Wes Anderson
Elenco: Adrien Brody (Ralph), Garth Jennings (Fritz)
4 min.
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THE GRAND BUSDAPEST HOTEL
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THE ROYAL TENEMBAUMS
23 BEEKMAN PLACE [PAUL RUDOLPH]






