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 Ao analisar o desenvolvimento espacial de uma determinada obra do cinema, 

inevitavelmente esbarra-se na relação tempo-espaço e na percepção arquitetônica e/ou 

urbanística da cenografia. Deve-se dar importância, também, à relação entre cinema e 

arquitetura: já que, para o profissional do cinema, a compreensão do espaço é 

imprescindível, vista a inerência do tempo-espaço na sua produção; e, para o 

profissional da arquitetura, a construção do arcabouço intelectual e de percepção 

espacial diretamente vinculada a valores expressos no cinema é extremamente válida e 

digna de incentivo. 

“Existe muito o que ler sobre cinema. Existe muito – muitíssimo o que ler 

sobre arquitetura. Existe muito pouco o que ler sobre arquitetura no cinema. 

Inaceitavelmente pouco. É uma área praticamente inexplorada pelos 

pesquisadores, principalmente pelos que deveriam ser os principais 

interessados, os da área de arquitetura e urbanismo.” (CASTELLO, 2002) 

É bastante interessante quando a relação arquitetura-cinema é tão íntima ao 

ponto de uma obra arquitetônica, além de ser plano de fundo para a narrativa, ser 

integrante à ela, tomando o papel de personagem principal. Esse caso de protagonismo é 

fortemente presente no filme O Grande Hotel Budapeste (2014), do diretor americano 

Wes Anderson, no qual o hotel – homônimo ao filme, também fictício – é 

essencialmente presente na narrativa do filme. 

O uso da obra arquitetônica ou da cidade usualmente é tomada apenas como 

plano de fundo para o filme. Aldo Rossi, em A arquitetura da cidade, escreve sobre o 

fato urbano e sobre como a cidade é um cenário, sempre mutável, onde se desenrola o 

drama da vida urbana.
2
 Podemos compreender que, ao falar deste fato urbano, ele está 

se referindo a uma rua, a um prédio, a um bairro, etc.
3
 Com esta relação, associa-se 

também que a obra arquitetônica, como fato urbano, também é palco do drama da vida 

urbana. O espaço arquitetônico e urbano como palco para comportamentos humanos – 

já que o homem não para de se comportar – também é analisado como objeto de estudo 
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da Psicologia Ambiental, oriunda do estudo do behaviorismo de Skinner. Tomando O 

Grande Hotel Budapeste como personagem, na Psicologia Ambiental, é bastante 

influenciado pelo espaço – que é ele mesmo –, entrando num loop onde o espaço e o 

personagem são praticamente indivisíveis.  

Essa reflexão dos valores do próprio prédio como personagem em como ele se 

apresenta como espaço é bastante característica do filme e do trabalho do diretor Wes 

Anderson, juntamente com os diretores de arte e produtores Scott Rudin, Steven Rales e 

Jeremy Dawson. A paleta de cores – diferencial atrativo no trabalho de Anderson –, a 

ornamentação bastante presente e o estilo refinado e luxuoso do hotel expressam valores 

do hotel como personagem. Aos críticos de cinema dos anos 1940, a ideia de que os 

cenários dos filmes fossem carregados de objetos e ornamentos faria com que não se 

obtivesse o maior potencial dramático da cena, fazendo com que os filmes dessa época 

buscassem cenários mais sóbrios e que não saturassem a imagem
4
. No caso do Grande 

Hotel Budapeste, como o próprio cenário – obra de arquitetura – exerce papel 

dramático, o carregamento de objetos e ornamentos torna-o mais profundo e 

multifacetado como personagem. 

 

Imagem 1: O Grande Hotel Budapeste
5
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O Grande Hotel Budapeste é um suntuoso hotel no Leste Europeu, na fictícia 

República da Zubrowka, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, refletindo o período 

entre guerras. A criação fictícia da República e do hotel permite com que a região seja 

caricata e pitoresca e reflita o pensamento ocidental comum de como era o Leste 

Europeu na época. A imagem 1 retrata a maquete feita do hotel, usada para várias 

tomadas onde se buscaram retratar o exterior do hotel em sua totalidade. O entorno 

montanhoso demonstra forte caráter vintage
6
, marcando traço estilístico de Anderson. O 

responsável pela construção da maquete de 1,5 metro de altura foi o designer de 

produção Adam Stockhausen. 

A fachada ideal para o hotel foi pesquisada em diversos hotéis e livrarias antigos 

pela Europa, principalmente na Alemanha e na França – quase como um casting em 

busca do ator perfeito para o papel. Resolveu-se então a criação de uma fachada que 

seria reproduzida em modelo em miniatura, e tomou-se como base a composição 

arquitetônica neo-barroca da fachada do Grandhotel Pupp, em Karlovy Vary, na 

República Checa, após exaustiva pesquisa iconográfica e arquitetônica por Stockhausen 

e Anderson. De Karlovy Vary, também absorveram a ideia do trem funicular e da 

estátua de antílope, que estão presentes no poster do filme. Nesse caso, o background é 

efêmero, como na maioria dos trabalhos cenográficos do cinema: os cenários 

construídos são integrantes de uma arquitetura momentânea, perecível e ilusória, feita 

para aquele determinado projeto cinematográfico
7
. 

Anderson, bastante afeicionado por miniaturas, preferiu o uso da maquete física 

ao uso dos tecnológicos artifícios de computação gráfica pois a marca de artificalidade 

que gosta de usar é uma que está fora de moda
8
, como utilizou em outros filmes, como 

em Fantastic Mr. Fox (2009). A maquete era construída no estúdio Babelsberg, em 

Potsdam, enquanto o filme estava sendo gravado em Görlitz, ambas na Alemanha. 
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Imagem 2: Desenhos técnicos usados para a maquete do Grande Hotel Budapeste
9
 

Para a filmagem das cenas do interior do hotel, principalmente as do lobby
10

, a 

Görlitz Warenhaus, loja de departamentos em Görlitz, no sudeste da Alemanha, foi 

escolhida como locação. O prédio estava desocupado há quatro anos e estava correndo 

risco de demolição: a obra arquitetônica é a única forma de arte que muitas vezes é 

destruída para dar lugar a outra
11

. Anderson, ao ver a locação, achou que ela tinha o 

peso, a escala e a grandiosidade que precisavam, além de “belos ossos”. A decoração do 

lobby interno do Grande Hotel Budapeste foi baseada em arquivos fotográficos de 

hotéis do leste europeu. 

É curioso notar que o interior da Görlitz Warenhaus tem tom 

predominantemente amarelo dourado, quase como sépia, já que boa parte do lobby é 

coberto por mármore – principalmente as colunas, a escada e as vigas do primeiro 

mezanino – e no filme parece ser de tom rosa, como uma continuação cromática da 

fachada. A iluminação, os filtros e a edição de cores – color corrections – na pós-

produção do filme fazem com que o hotel reflita no seu interior a sensação de 

aconchego, pictórica e inusual, presente no seu exterior, provocada pela paleta de cores 
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determinada por Wes Anderson e pelo trabalho maestral do diretor de fotografia Robert 

Yeoman, que dirigiu todos os longa-metragens de Anderson até o momento. 

 

Imagem 3: O interior do Grande Hotel Budapeste
12

 

No filme O Grande Hotel Budapeste, o enredo se passa da seguinte maneira: 

uma garota, nos anos 1980, visita o busto de um autor, já morto, que escreveu sobre O 

Grande Hotel Budapeste. O autor, Tom Wilkinson, insirado no autor austríaco Stefan 

Zweig – escritor austríaco que morreu no Brasil –, hospeda-se no hotel, já sem requinte, 

em 1968, onde conhece o proprietário Mustafa, que resolve contar suas histórias sobre o 

hotel. O autor, então, escreve um livro também homônimo ao filme – quase uma 

biografia, ou um romance, dada a paixão de Mustafa pelo hotel – sobre como ele era 

quando Mustafa (também conhecido como Zero) trabalhava ali ainda como lobby boy. 

A cronologia no filme é sabiamente marcada por Anderson e Yeoman através de 

diferentes aspect ratios – ou proporções de tela – para cada década, sendo 1.37:1 para a 

década de 1930, 2.35:1 para a década de 1960 e 1.85:1 para a década de 1980. A 

escolha das proporções foi com o intuito de refletir o padrão cinemático usado em cada 

época representada na narrativa, buscando maior representatividade e vínculo com o 

período retratado. 
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1980 

1.85:1 aspect rario 

 

O hotel na década de 1930 – aspect ratio de 1.37:1 – era vibrante e resplandecia 

o espírito de renascimento e esperança do pós-guerra, decretando tempos de superação 

às adversidades e de celebração. Os elementos arquitetônicos da fachada e do interior 

refletiam tais sentimentos através do requinte e do preciosismo estético vívido na 

arquitetura do hotel no leste europeu. Durante essa época, o hotel se impõe forte 

enquanto o mundo se desmorona na falta de equilíbrio das potências do entreguerras
13

. 

A experiência de convívio do hotel era marcada pelo ar burguês, evidente nas 

pessoas que frequentavam o hotel, com alto padrão financeiro e que prezavam pelo luxo 

e conforto. O Hotel também refletia essa postura, com a sua riqueza ornamentária e 

requinte, visíveis no interior e no exterior. Esse clima de celebração e luxo reproduz a 

sensação de efemeridade da arquitetura – frequentemente presente no cinema, tanto na 

narrativa quanto no próprio ofício – e do clima de passageira alegria do entreguerras, 

como se previsse a proximidade ao colapso, relacionando-se com a própria fragilidade e 

quase levianidade do hotel como personagem e da personalidade de seus hóspedes. 

Assim, nos anos 1960, com Zubrowka devastada nos aspectos sociopolíticos e 

econômicos juntamente com os países do leste europeu pelo pós-segunda guerra – e a 

troca do aspect ratio para 2.35:1 – o hotel reflete, interna e externamente, um momento 

de extrema crise, mudando de forma impactante a áurea antigamente existente no local 

para o vazio, o sombrio e o grosseiro. Foi nesta época que o autor Tom Wilkinson 

hospedou-se no hotel e ouviu suas histórias através de Mustafa. A paleta de cores do 

filme é usada estrategicamente para representar a transição do vívido para o 

melancólico: as cores mudam notoriamente de rosa e vermelho para laranja queimado e 

verde. 
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Imagens 7 e 8: O Grande Hotel Budapeste em crise
14

 

Em seu momento de maior vulnerabilidade e tristeza, O Grande Hotel 

Budapeste apresenta sua fase de declínio, com a impressão de escancarar suas dores 

através do silêncio nos ambientes e do vazio de hóspedes. Neste período, os hóspedes 

eram tão escassos que já se conheciam, mas não ousavam uma relação maior que um 

simples cumprimento ou aceno nas áreas de convivência e circulação do hotel. 

A fachada do hotel muda drasticamente, passando do preciosismo expresso pelo 

neo-barroco para a rigidez e militaridade da fachada de concreto, absorvendo fortes 

características da arquitetura soviética, amplamente divulgada no leste europeu no 

período de guerra. Com a estética semelhante a outros prédios construídos sob a mesma 

regência política e histórica, influenciada pelos ideais socialistas, o hotel toma um tom 

ditatorial e perde sua unicidade. A arquitetura coletivista do socialismo ditatorial faz 

com que o caráter, valor importantíssimo na arquitetura, se perca: o hotel deixa de 

parecer um hotel, podendo se confundir com uma prisão, uma escola, um quartel, uma 
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base militar, etc. Tal fator contribui com a perda da singularidade do hotel, enfatizando 

o momento de crise. 

Um dos mais notórios momentos do filme e de expressão da obra arquitetônica 

como protagonista é quando o autor e o proprietário do hotel vão para as thermas/área 

de banho, repleta de banheiras vazias mas disponíveis para uso, como se poucas pessoas 

já tivessem visitado aquele lugar extremamente íntimo, expondo sua total 

vulnerabilidade e decadência no momento de crise. 

“It was an enchanting old ruin.”
15

 

 

Imagem 9: O íntimo do hotel
16

 

Alain de Botton, em The Architecture of Happiness, questiona o leitor sobre 

diversas relações da obra de arquitetura com o ser humano, principalmente em seus 

caracteres estéticos. Segundo o autor, relacionamos – talvez inconscientemente – 

características da obra analisada com valores e atributos que prezamos em outras 

pessoas, e que essa relação é facilmente feita ao primeiro contato com o objeto.  

A confluência da ideia de que analisamos os valores da obra como se fossem 

humanos e da análise do Grande Hotel Budapeste como personagem-protagonista é 

bastante harmônica: os valores expressos pelo hotel, de grandiosidade, acolhimento, 

conforto, refinamento, requinte, polidez, etc, fazem com que o hotel nos pareça ainda 

mais humano, com uma narrativa pessoal mais forte e sincera e com um atrelamento 
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emocional mais sólido com os outros personagens humanos, não só como um lugar ou 

plano de fundo, mas como um personagem com quem se compartilha emoções e 

sentimentos. Nesta visão, observa-se que o Hotel não apenas serviu de palco para 

histórias, como tem sua própria história como personagem.   

“Primeiramente, não nos custa muito para interpretar um objeto como 

uma figura humana ou animal. Um pedaço de pedra pode não ter pernas, olhos, 

orelhas ou quase qualquer das atribuições associadas com uma coisa viva; 

precisa apenas ter a mera sugestão de um colo materno ou uma bochecha de 

bebê e nós começaremos a lê-lo como um personagem. Graças a essa 

propensão projetiva, nós podemos acabar tão movidos pela escultura de 

Hepworth como nós somos por uma imagem mais literal de ternura materna, à 

nossa visão pessoal, não haverá diferença entre capacidade expressiva de uma 

pintura representativa e de um arranjo de pedras. Em segundo lugar, nossas 

razões para gostar de esculturas abstratas, e por extensão mesas e colunas, não 

são afinal tão deslocadas dos nossos motivos para reverenciar cenas 

representativas. Nós achamos “belos” os trabalhos em ambos os gêneros 

quando têm êxito em evocar o que nos parecem os mais atrativos e 

significantes atributos de humanos e animais.” (BOTTON, 2008, pg. 82-83, 

tradução própria) 

Tais características são também evidenciadas na escolha do nome do Hotel. A 

peculiaridade de Budapeste, capital da Hungria, reflete a intrinsecidade do personagem 

do Hotel, a não ser confundido ou generalizado como os diversos hotéis e cafés 

batizados com Paris e New York. Os valores de Budapeste, de excentricidade, 

exotismo, extravagância e forte notoriedade são refletidos na construção dos valores do 

personagem; demonstrando forte carga de distinção atrelada ao leste europeu que não 

seria tão pungente se a escolha de uma capital representativa do ocidente fosse feita. 

Em sua complexidade individual, a da entrega do personagem do Hotel ao 

espectador se dá, em boa parte, de maneira visual através do trabalho de direção de 

fotografia executado no filme. A importância da presença do personagem do Hotel 

também é demonstrada através do uso de lentes grande-angulares – wide lens – 

inclusive em closes de personagens, fazendo com que o campo de visão se abra e que, 

mesmo em uma tomada mais fechada, o Hotel esteja sempre amplamente presente. 

A movimentação das câmeras no filme também é ponto notório. As viagens 

virtuais proporcionadas pela movimentação da câmera são pensadas fundamentalmente 

sobre o conceito da simetria, amplamente aplicado e discutido na arquitetura e no 

cinema, fortemente presente tanto no trabalho do diretor Wes Anderson com o diretor 



de fotografia Robert Yeoman quanto no período do neo-barroco escolhido para reger a 

composição da fachada do hotel. 

A ambivalência de conceitos simultaneamente presentes na arquitetura e no 

cinema são de grande importância para a compreensão do pensar arquitetônico e da 

relação entre tempo-espaço e cinema. Esta confluência de conceitos também se faz 

presente com diversas outras formas de expressão artística, enriquecendo a pauta – e o 

repertório – de discussão na estética e na teoria da arquitetura. 

A reflexão sobre o protagonismo da arquitetura, tanto no cinema quanto na vida 

real, liga-se diretamente à importância da obra arquitetônica e urbana, tanto na escala da 

sociedade, quanto na do indivíduo. Permite, também, a discussão profunda do sentido 

da arquitetura, desde suas decisões projetuais específicas, até sua função de expor ideais 

sociopolíticos e culturais; na discussão entre signo e inovação, no pensamento do 

espaço em suas múltiplas escalas e em diversos outros campos ainda sinuosos no pensar 

arquitetônico.  

A possibilidade da análise da obra arquitetônica como personagem permite uma 

abordagem menos formal e mais conceitual da arquitetura: onde a discussão não se 

limita apenas ao mero julgamento da forma, embora seus ideais sejam expostos 

principalmente através da matéria, mas no compreender, no idealizar e no pensar 

inerentes à arquitetura e na sua relação com o tempo-espaço. 
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