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Editorial
2

HABITUALMENTE fornecido como um conjunto de dados quantitativos, entre o organigrama
e a listagem, o programa constitui-se como etapa onde se supõe tacitamente estarem excluídas
«qualidades», enumerando apenas «quantidades». Este facto coincide com uma prática comum
onde a separação entre o acto de elaboração dos programas e o acto de pensar e construir arquitectura é inequívoca.
Propomos para o JA 222 um panorama sobre a relevância do programa no processo implícito
ao projecto de arquitectura. Interrogamo-nos sobre se os arquitectos não deverão contribuir activamente na elaboração dos programas ou posicionarem-se em relação a estes de forma crítica,
superando a leitura do mesmo como se de uma grelha de constrangimentos se tratasse. O programa pode ser entendido como motor de ampliação da arquitectura, antecipando a vocação e pertinência da construção de lugares no território, e contribuindo com respostas arquitectónicas mais
adequadas ao tempo longo da arquitectura.
Este tema possui uma longa história de indagação, desde o modernismo, onde o programa adquiriu contornos de aspiração científica, constituindo-se como base de toda uma cultura em torno
da programação, conforme João Rocha explícita no seu texto (fazendo ainda a ponte desse universo para o das práticas artísticas). No final da década de 60, a partir de Berkeley, a investigação de
Christopher Alexander procurou superar o pensamento modernista sustentado pela causa-efeito,
desenvolvendo fórmulas matemáticas, na senda da formalização do inconsciente, passíveis de
traduzir e recuperar a relação harmoniosa das culturas nativas com o meio onde viviam. Michel
Toussaint propõe-nos uma releitura crítica de «Notes on The Synthesis of Form».
Paola Cannavò e Paulo Martins Barata conduzem-nos pelos temas emergentes em torno do
programa em arquitectura face às forças do mercado imobiliário e da tecnocracia na paisagem
contemporânea. A flexibilidade tipo-morfológica e a sustentabilidade são as ferramentas prioritárias propostas para pensar o programa entendido mais como estratégia e menos como formalização de dados quantitativos. Manuel Graça Dias defende, alternativamente, a aspiração à permanência da forma como suporte de memória capaz de acolher vários usos ao longo do tempo.
A relação programa com o corpo é a base temática do Vírus, neste número a cargo dos editores
convidados Inês Moreira e Pedro Jordão.
Publicamos neste número seis projectos onde o trabalho sobre o programa é central, conduzindo a soluções novas sob o ponto de vista do uso: a nova Idea Store de Londres onde se cruzam vários usos em torno do consumo e das práticas culturais, de David Adjaye; um edifício de habitação
em Viena com áreas comuns partilhadas, da dupla BKK-3; uma piscina emersa no Rio Spree em
Berlim, que reinventa a relação de fruição com o mesmo, de Artengo & Menis & Pastrana; uma escola de música em Lisboa – que se assume como novo lugar público face à paisagem desregulada
da periferia – de Carrilho da Graça; um silo automóvel com habitação na cobertura, em Lisboa, da
dupla CVDB e um estádio com hotel e zona comercial em Zurique, da dupla Meili & Peter. O programa foi tomado nestes projectos como parte integrante do processo de especulação conceptual
e conduziu a soluções de cruzamento funcional e cultural capazes de reflectir a plural condição
contemporânea. José Adrião + Ricardo Carvalho
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Programar a flexibilidade

Lausitz

O espaço em que nos movemos no quotidiano, o espaço privado das nossas casas, o espaço urbano constituído maioritariamente por percursos e retalhos de espaços públicos, o território que percorremos quando nos deslocamos de um lugar para
outro, é um espaço instável. A velocidade actual das transformações tornou-o um espaço profundamente dinâmico.
Somos constantemente estimulados, mudamos muitas
vezes os nossos «hábitos», as linguagens com que interagimos com o exterior, as modas que perseguimos.
As redes de comunicações, cada vez mais rápidas e globais, trazem para a realidade quotidiana uma enorme quantidade de informação. É uma aceleração constante, que não
conhece pausas e não encontra obstáculos: quanto maiores
os estímulos que recebemos, maior é o desejo de mudança.
A alteração das nossas exigências implica a modificação do
espaço onde vivemos. Mudamos os espaços e os objectos
para os adaptar às nossas intenções, para os viver e utilizar.
Tal como mudamos a posição dos móveis em nossas
casas, os objectos dentro dos armários, os livros das prateleiras, também modificamos, ao utilizá-las, as cidades onde
vivemos. Os interiores das nossas casas adaptam-se continuamente às nossas exigências, sempre renovadas; exigências de ocupação, de hábitos e tecnologias que o mercado
nos oferece com o objectivo de elevar o nível da qualidade de
vida e do consumo. Da mesma forma modificamos o espaço
urbano, adaptamo-lo, transformamo-lo, utilizamo-lo,
atravessando-o e vivendo-o: novas exigências e novas actividades criam constantemente novos percursos e lugares
para acolher os utilizadores em novas actividades e usos,
espaços desenhados para satisfazer as novas necessidades.
Os projectistas destas mudanças são muitas vezes os que
utilizam quotidianamente o espaço. A forma das cidades,
investida por mudanças rápidas devidas principalmente às
dinâmicas económicas e às mudanças de exigências dos
fruidores, é constantemente alterada, gerando novas ordens
físicas e sociais.
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Diferente é a percepção que temos dos territórios extraurbanos, do espaço além do limite das periferias das cidades. Na maior parte dos casos observamos esta paisagem
enquanto a atravessamos, os lugares além das muralhas
virtuais da metrópole são para nós imagens, realidades, que
raramente cheiramos e tocamos: os campos à beira das auto-estradas, as montanhas vistas do alto, as aldeias enquadradas pela janela do comboio aparecem-nos como âncoras
de estabilidade na extrema flexibilidade espacial dos lugares
onde vivemos diariamente.
Esta estabilidade é aparente, dura o momento de uma
percepção visual, o tempo de tirar uma fotografia. Se pararmos um instante e activarmos todos os nossos sentidos é
imediato o entendimento da dinâmica da paisagem: a natureza é uma realidade dinâmica, uma paisagem natural nunca é
estática, conhece o alternar das estações, modifica-se continuamente no tempo, cresce, amadurece, regenera-se.
Numa realidade assim tão dinâmica, qual é o papel do
programa no interior do processo do projecto?
Procurando num qualquer dicionário a palavra «programa»
encontra-se uma definição parecida com esta: «exposição ordenada e pormenorizada do que se quer ou se deve fazer».
Cada pessoa que encomenda é mais ou menos capaz de
definir as próprias exigências de forma «ordenada» e «pormenorizada», não deveria ser portanto um problema para o
projecto conceber o espaço capaz de satisfazer os pedidos
de quem encomendou.
Mas o que na realidade acontece é que o mercado, as modas, os eventos políticos, condicionam as exigências das encomendas e isto acontece em períodos de tempo muito breves, são imprevistos e muitas vezes imprevisíveis. As fases
do projecto arquitectónico, urbanístico e paisagístico são
lentos, respeitam o ritmo da burocracia da sociedade onde
vivemos e não os tempos da vida real.
Existe, portanto, muitas vezes um problema cronológico:
inicia-se um projecto com determinados pedidos programáticos e acaba-se frequentemente a realizar um espaço que não
corresponde aos pedidos da sociedade e de quem encomendou.
Uma vez realizado, o espaço continua a viver de exigências de uso, mas estas continuam a mudar e com estas muda ulteriormente o programa inicial, é portanto exigido que
o espaço tenha a capacidade de suportar as exigências a que
deve adaptar-se.
O projecto está portanto constantemente à procura da
transformação, mesmo quando «acabado». Como pode adquirir a flexibilidade necessária para conviver com o ritmo da
mudança?
É necessário fazer uma distinção entre projecto arquitectónico, urbanístico e paisagístico. O projecto arquitectónico e o
urbanístico seguem a velocidade das mudanças arrastando
consigo o estorvo das metodologias tradicionais, que sendo baseadas quase exclusivamente na prefiguração duma forma futura acabada, dificilmente são adaptáveis aos tempos velozes
da mudança, e envelhecem ainda antes de se tornarem reais.

Cottbus
Leipzig
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ração, manifestando já na encomenda as dificuldades e incertezas próprias de cada projecto. A oscilação do mercado
imobiliário determina inevitavelmente alterações ao programa. No caso de edifícios de habitação ou escritórios, as mudanças nas condições politicas podem alterar por completo
as estratégias de intervenção sobre o espaço urbano; acontecimentos esses, sobejamente conhecidos pelos arquitectos, que não são aceites por quem encomenda, que muitas
vezes prefere insistir numa ilusão de estabilidade de uma
conjuntura.
Uma consciência da incerteza por parte de quem encomenda contribui notavelmente para tornar o projecto num
processo flexível.
Acontece também que quem encomendou pode estar
completamente desorientado face às condições do contexto,
ou a alterações repentinas e radicais. Nestes casos é o arquitecto a ter que elaborar através do projecto as premissas
programáticas de uma estratégia que integra a incerteza.
O projecto paisagístico é, desde sempre, confrontado com a diDois exemplos extremos desta condição são a explosão
nâmica da natureza, não define formas acabadas, mas lança
das cidades asiáticas e sul-americanas, começada no último
sementes que, desenvolvendo-se na interacção com os recur- decénio e ainda em curso, e a menos conhecida situação das
sos locais, contribuem para o seu desenvolvimento.
antigas áreas industriais que hoje estão abandonadas do JaA flexibilidade é uma característica intrínseca do projecto pão até à América do Norte, passando pela velha Europa e
paisagístico: não se pode pensar numa paisagem sem consi- recentemente também na ex-União Soviética.
derar a dinâmica dos eventos que o constituem.
No caso das metrópoles dos países ditos «em desenvolviO projecto urbano e o arquitectónico deveriam ser conce- mento», as administrações e os arquitectos foram constranbidos como um projecto paisagístico. Desta forma poderiam gidos pela força económica do mercado, que tem decidido, e
adquirir a flexibilidade necessária para conviverem com as
determina ainda, as regras da transformação, e não deixa o
dinâmicas dos processos económicos e sociais.
mínimo espaço à elaboração de uma visão programática das
Os factores que contribuem para tornar um projecto intransformações em curso.
flexível e prolongado são essencialmente dois: um é uma
Mais difícil de definir é a situação das antigas áreas procondição externa, a lentidão dos procedimentos burocrátidutivas hoje abandonadas. Nestas, assistimos inicialmente
cos necessários para tornar uma ideia projectual realizável;
à decadência das estruturas de produção, velhas fábricas e
o outro é intrínseco, é a dificuldade do arquitecto de desistir
paisagens, depois ao êxodo das «Siedlungen» construídas
do carácter unívoco da prefiguração formal do espaço.
pelos trabalhadores; e hoje as consequências no território
No projecto paisagístico a predefinição formal é condicio- do desenvolvimento da economia global são legíveis também
nada por múltiplos factores exteriores e é graças à interacnas grandes áreas metropolitanas. Cidades como Detroit,
ção, em parte imprevisível, com estes que nasce o projecto.
Liverpool, Ivanovo e Leipzig viram uma diminuição significaA natureza de um terreno, as condições climáticas (muitas
tiva do número dos habitantes nos últimos decénios.
vezes influenciadas por eventos fisicamente muito distanNestas situações torna-se extremamente difícil expor um
tes), determinam a forma do projecto, uma forma que nunca programa como algo «ordenado» e «pormenorizado», quer
será «final», mas continuará a mudar no tempo. Ao projectar para um projecto de paisagem quer para um projecto de um
uma paisagem o contexto assume um papel determinante e
edifício.
sobretudo nunca é considerado um elemento estático, preciAs paisagens destes territórios são «paisagens inconsso, previsível. Da mesma forma, o projecto arquitectónico
cientes», consequência de programas finalizados com oudeveria assimilar como condições de contexto a lentidão bu- tros objectivos, e o problema que se levanta é por um lado o
rocrática, os factores económicos que determinam o nascide reinserir estas porções de território no ecossistema local,
mento e que influenciam o seu desenvolvimento, os acontepor outro o de tornar o que resta da exploração desses lugacimentos políticos, locais e globais, que muitas vezes têm
res uma paisagem aceite conscientemente pela colectividagrande influência sobre todos estes factores. Considerando
de. Extremamente complexa é também a situação nas áreas
estes factores como parte do contexto, tal como a história
urbanas. Aqui, fragmentos de cidades, partes de edifícios rede um lugar, à matéria dos elementos, estes podem tornarsidenciais, ficam vazios, são abandonados, e este fenómeno
se parte integrante do projecto e já não um fastidioso obstá- cria uma degradação física e social difícil de colmatar. Sendo
culo difícil de superar. Desta forma o projecto pode conseo abandono a consequência extrema de uma profunda crise
guir a flexibilidade necessária para reagir às imprevisíveis
económica, o contexto operativo sofre não somente de uma
mudanças que ocorrem desde o seu início.
lacuna programática, mas também de uma quase total auTambém o promotor, deveria permitir, na elaboração do
sência de recursos económicos.
programa, a flexibilidade como uma premissa necessária a
De facto a maior parte dos espaços onde hoje nos moperdurar no tempo, em vez de exprimir certezas de breve du- vemos nasceram de premissas programáticas muitos
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Singapura

diferentes do seu uso actual. Isto deveria ajudar a perceber
que o sentido de um lugar nasce de uma configuração espacial que muitas vezes prescinde da sua função inicial e que
por vezes gera, casualmente, uma interacção imprevisível
entre elementos inicialmente estranhos ao processo.
A paisagem da cidade da Europa do Leste
PROGRAMA INCERTO
As cidades da ex-Alemanha do Leste, que se desenvolveram rapidamente com o afluxo da força de trabalho ligada às
actividades industriais, enfentam hoje os problemas sociais
e estruturais ligados ao fenómeno do despovoamento devido
às mudanças das condições económicas que se verificaram
depois da queda do bloco soviético.
Após um período inicial, entre 1990 e 2000, em que as administrações recusaram os processos em curso e continuaram a programar o crescimento das cidades, nos últimos
anos começou-se a programar o abandono e a retirada do
espaço urbano.
A demolição de grandes blocos residenciais socialistas
deixa atrás um vazio, uma nova «paisagem inconsciente»
para projectar com mínimos recursos económicos e na total
incerteza de programa: por um lado a espera de improváveis
mudanças de tendências da conjectura económica, por outro
a realidade de desemprego, envelhecimento da população e
crescimento zero.

Singapura

Phnom Penh

A paisagem da cidade da Ásia do Leste
PROGRAMA CONTROLADO
O Camboja moderno é um país que tem dificuldade em
encontrar um equilíbrio político e económico e sofre ainda do
trauma de uma brutal guerra civil. Pnom Penh, a capital, é
uma cidade caótica onde projectos urbanos se sobrepõem
perseguindo programas individuais, muitas vezes contraditórios. Não existe, de facto, nenhuma coordenação entre as
instituições que deveria gerir e programar a transformação.
Em Ho Chi Minh, ex-Saigão, no Vietname do Sul, a força
programática do regime comunista conseguiu iniciar um
inesperado boom económico. A cidade consolidada, carregada pela presença do passado, conseguiu manter a sua forma, enquanto que nas áreas periféricas de expansão, onde
os sinais das novas economias são mais evidentes, nasceu
uma nova paisagem industrial onde a única regra espacial é
aquela ditada pela programação económica.
Na ilha de Singapura a guerra civil e o desenvolvimento
descontrolado pertencem ao passado. Hoje a cidade é expressão de um claro desenho programático concebido para construir um espaço urbano de qualidade que, suportado pela vontade programática de um regime ditatorial, criou uma cidade
«perfeita» onde a programação total não deixou nenhum vazio
para viver e «interpretar» de forma espontânea e individual.
Três paisagens urbanas aparentemente diferentes mas
que na realidade representam as diferentes fases de um único processo de desenvolvimento, que partindo de uma total
ausência de programa, em condições politicas instáveis, passa por uma fase intermédia onde a programação é exclusivamente económica, e chega a uma fase de excesso de programa onde a força económica é acompanhada por uma vontade política autoritária. ^ FOTOGRAFIAS DE PAOLA CANNAVÒ
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Ho Chi Minh

Singapura

Phnom Penh

Phnom Penh

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh

O programa como forma,
a forma para lá do programa

Promontório Arquitectos, Lote 1.10, Lisboa

Crítica

PAULO MARTINS BARATA

«It’s a box, it’s a well detailed box…» foi a definição que a
muito custo Frank Lloyd Wright acedeu fazer sobre a torre
Seagram. Para o arquitecto da Usónia era inaceitável que
aquela extrusão metálica de um pedreiro de Aachen, criada
para satisfazer os caprichos da filha de um fabricante de
whisky canadiano, pudesse então simbolizar o progresso no
país de Walt Whitman. Imagine-se o que, anos mais tarde,
pensaria Wright das torres de Lake Shore Drive em Chicago,
onde Mies van der Rohe recorreria a um vocabulário semelhante para um programa de habitação.
Numa passagem recente pelo Porto, visitei a quase terminada torre de escritórios «Burgo» do Eduardo Souto de Moura,
na Avenida da Boavista. No «stand» de vendas, e em conversa
com o mediador, fui informado que a maior partes dos potenciais clientes procura saber se há apartamentos para venda.
Esta aparente distorção da procura do público, num edifício que tem justamente por paradigma o imaginário da torre
de escritórios pela repetição exaustiva e disruptiva da escala,
não deixa de ser elucidativa da leitura que o cidadão faz hoje
da cidade. E se o programa, entendido como o conteúdo formal e físico da obra, continua determinante, se não mesmo
gerador, para edifícios de carácter excepcional ou especializado, a verdade é que nos dois programas centrais do urba-
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nismo moderno, há muito se dissolveu a demarcação objectivista entre o edifício de escritórios e o edifício de habitação.
Em parte, o tempo veio provar que com as devidas adaptações era possível habitar uma fábrica, da mesma forma que um
apartamento ou uma moradia poderia ser um excelente espaço
de escritório. Acredito que, com o actual excedente de escritórios na Europa, e em Portugal em particular, uma parte será
inevitavelmente reconvertida em habitação. À escala metropolitana, a definição destes programas é por isso cada vez mais
entendida no âmbito de uma espécie de «cubicagem genérica».
Ao afirmar na Carta de Atenas que «Os programas devem
ser realizados com base em análises rigorosas e desenvolvidas unicamente por especialistas (...)», foi Le Corbusier que
em larga medida sancionou a emergência do sociólogo em
detrimento do próprio arquitecto. Dai até ao fenómeno «architecture by committee» foi necessária apenas uma década. No final dos anos 60, o organigrama dominava não apenas no «planning & zoning», mas na própria concepção dos
edifícios. Passada a primeira crise do petróleo, o triunfo do
capitalismo americano fez-se acompanhar no urbanismo pela substituição do sociólogo pelo consultor imobiliário como
novo «especialista». E na verdade, o papel que as Cushman
& Wakefield, CB Richard Ellis, Savills e Jones Lang LaSalle

Eduardo Souto Moura, torre Burgo, Porto

têm na definição daquilo a que chamamos «programa» excede consideravelmente a influência que arquitectos e urbanistas têm enquanto «programadores» da cidade.
Porém, se entendermos que aquilo a que estes consultores
chamam «mix-imobiliário», é afinal algo relativamente transitório na vida de um edifício, chegamos à conclusão que o que
tem realmente uma presença perene na cidade é a forma urbana – a «große Form» – e essa continua de facto a ser garantida pela arquitectura e pelo urbanismo. Assim, e independentemente da torre «Burgo» poder até um dia vir a ser reconvertida num edifício de habitação, o que é de facto importante é
que as relações de implantação e proporção que estabelece
com a cidade se tenham mantido desejadas e desejáveis.
Em 2001, o Promontório ganhou um concurso para o Lote
1.10 no Parque das Nações. O projecto constava da concepção de um conjunto urbano de referência a integrar no Plano
de Urbanização da Expo’98, no remate sul da Avenida Dom
João II com o Jardim do Cabeço das Rolas. O programa original incluía um hotel e escritórios. O conjunto de dois edifícios,
respectivamente com 13 e 19 pisos, coloca-se na continuidade dos alinhamentos dos planos de fachada da própria avenida, numa relação aberta e directa com o sistema de vistas do
jardim e constituindo uma praça ao nível do embasamento.

O programa como forma, a forma para lá do programa

Dois anos e dezenas de estudos prévios depois, iniciaramse estudos para converter este programa em sede do Banco
de Portugal. Com um mínimo de alterações, foi possível manter o sistema de fachadas e a volumetria original do concurso
sem deixar de cumprir as complexas exigências funcionais da
instituição. Gorada esta hipótese por questões exteriores ao
projecto, voltou-se recentemente à solução mista de escritórios e hotel, sendo que este último terá agora um «mix» de
quartos de hotel e apartamentos turísticos. Mais uma vez, foi
possível acondicionar o programa na forma original da proposta de concurso. No nosso entender, nada justificava que
as sucessivas alterações de programa, correspondentes por
sua vez aos interesses de potenciais clientes, se sobrepusessem à importância que a forma urbana tem no devir da cidade
e ao seu carácter de permanência na história.
«Não me peçam para inventar uma nova arquitectura todas as quintas-feiras», dizia James Stirling a propósito das
alterações a que os seus projecto eram sistematicamente
sujeitos. Vertido nas exigências dos promotores e nas opiniões dos consultores, o programa tem obviamente importância para o projecto, mas se a arquitectura representa de
facto «a tradução espacial da vontade de uma época», o seu
desígnio ultrapassa certamente o transitório. ^
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Programa[ção]. Entre sistema
de valores e sistema de códigos
We seem to be always wrong when we close the door too
early to suggested new potentialities, being often misled by
our natural inertia and aversion to the necessity of transforming our thouhts. WALTER GROPIUS. 1st Conference
Architecture and the Computer. 1964
Um sistema de valores pressupõe uma relação entre um
código de ética e um código teórico que se vai construindo
dialecticamente. William James refere que um «system of
beliefs» não prescinde da reflexão sobre questões de identidade, mas acrescentamos, que uma procura incessante de
identidade poder-se-á tornar num paradoxo: tornar-se-á
apenas na construção utópica de um mito. Como inalcançável, o mito surgirá sempre como forma desejável. Como escreve Onésimo Teotónio de Almeida: «ao longo da vida, a
nossa identidade vai-se alargando para o universal. Mas todo
o universal tem o seu chão». È neste «chão», já anteriormente caracterizado por George Kubler, que se pode questionar
como pode uma cultura arquitectónica manter os seus valores quando confrontada com um sistema de códigos mais
próximo de uma outra «praxis». Mas como identidade, sendo
diferença, não implica oposição.
No entanto, o mais puro programa de arquitectura e de
identidade persiste provavelmente nos sistemas de valores
e de códigos de índole religioso. Uma identidade que formaliza de forma indivisível, ideologia, programa e forma. Nos países onde a religião Muçulmana predomina, as características de arquitectura e de comportamentos sociais e culturais
estão directamente relacionados com a lei religiosa,
shari´ah. Muitos dos princípios e códigos que são incorporados no desenho da cidade e da arquitectura Islâmica são indissociáveis do shari’ah permitindo assim um relação muito
próxima entre o código e a forma. (fig 1)1.
Mas nem todos os domínios culturais e sociais apresentam uma tão grande interdependência, como no caso do programa religioso. Quando se confrontam sistemas de valores
e de códigos do campo da arquitectura com sistemas que representam parte de um outro paradigma, surgem idiossincrasias que são também reflexo de um hiato interpretativo
das relações existentes entre estes mesmos sistemas. A
tradição da arquitectura será sempre herdeira das cinco categorias do código Vitruviano, mas uma relação mais estrita
entre arquitectura e programação mostra que não se pode
interpretar a produção da segunda apenas com o sistema de
valores da primeira. Como Antoine Picon refere: «There is no
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art without rules to codify its practice. This truism has been
consistently reaffirmed from antiquity to the present, and it
rings particularly true for architecture.(...) The current diffusion of digital culture in architecture will undoubtedly produce a (similar) shift, and it is in this context of this shift that
our contemporary understanding of the architectural project
must be interrogated.»2 Esta alteração ou complemento de
metodologia teórica, implica aceitar que o campo disciplinar
da arquitectura é mais lato que o campo disciplinar do arquitecto, onde valores e códigos dos dois sistemas não se constituem necessariamente como elementos isomórficos.
A ausência de uma perspectiva histórica que cruze uma
cultura computacional com uma cultura de arquitectura e de
arte, e a falta de uma cultura de programação para a concepção de códigos, faz também com que um contexto mais
profundo e abrangente não se estabeleça, dificultando desse
modo quer a elaboração de crítica quer a produção de arquitectura nesse contexto. Contudo, podemos sugerir que um
dos pontos dessa nova interpretação histórica teve inicio nas
diásporas que surgiram no pós-guerra (1918), com a respectiva fixação em Londres e em Cambridge, Reino Unido, de artistas e arquitectos que abandonaram quer a Rússia (após a
revolução de 1917) quer a Alemanha (Bauhaus). Estas migrações, que ganharam maior significado em meados dos
anos 20, viriam a forjar um contexto ideologicamente crítico
em torno de um novo «milieu» que se constituiu como
«avant-garde» e cujas ideias sobre a relação entre arte e
ciência, e sobre a necessidade de uma reconstrução do pósguerra, viriam a disseminar um largo conjunto de discussões
de índole artística, política e científica. Disseminadas pelas
cidades de Londres, Cambridge e Saint Ives, estas discussões implicaram a realização de inúmeros eventos e de inovadoras obras de arte e de arquitectura, que viriam mais tarde a constituir uma base crítica e de objectivos para que Leslie Martin, ele também um dos actores da «avant-garde»,
formasse em 1967 em Cambridge com Lionel March o centro de pesquisa The Land Use and Built Form Studies
[LUBFS]. Este centro pioneiro no desenvolvimento de novos
códigos no campo disciplinar da arquitectura surgiu no mesmo ano em que Peter Eisenman, Kenneth Frampton, Cabral
de Melo, entre outros, fundaram em Nova Iorque o Institute
of Architecture and Urban Studies [IAUS] e Nicholas Negroponte o Architecture Machine Group [AMG] no MIT. (fig 0)
Se os temas de investigação direccionados para a simulação e programação relacionados com o território e o

fig 0
Interpretação sobre a construção de uma
perspectiva histórica sobre arquitectura e computação.
Da esquerda para a direita por linha horizontal:
Robert Unwin, Henry Moore, Aldous Huxley, Barbara Hepworth, Christopher Alexander, Lionel March
George Orwell, Mansfield Forbes, Wells Coates, Bertrand Russell, Maria Huxley, Solly Zuckerman
Colin Rowe, Manfredo Tafuri, Thomas Huxley, Adrian Stokes, Rudolph Wittkower, William Mitfchell
Louis Altusser, Rudolph Carnap, Leslie Martin, Serge Chermayeff, Piet Mondrian, George Stiny
Ben Nicholson, Sadie Speight, Herbert Read, Desmond Bernal, Marcel Breuer, Philip Steadman
Walter Benjamim, Walter Gropius, Nicholas Negroponte, Allan Newell, Ove Arup, Charles Eastman
Ludwig Wittgenstein, Theodor Adorno, Desmond Bernal, Naum Gabo, Virginia Wolf, Peter Eisenman
Herbert Simon, Berthold Lubetkin, Julian Huxley, Jack Pritchard, Margaret Gardiner, Leslie Martin

edificado tomaram prioridade no trabalho realizado no
LUBFS, o AMG deu maior expressão ao desenvolvimento da
robótica e ao estudo de sistemas biológicos como campo de
exploração conceptual e computacional. No entanto, foi o centro criado por Peter Eisenman que veio a obter maior difusão
através dos trabalhos realizados em torno de questões de
maior índole teórica, ideológica, próximas da Escola de Frankfurt, e que viriam a ser publicados na revista «Oppositions».
A estes três centros poderíamos acrescentar o Design Research Center [DRC] criado por Herbert Simon na Universidade de Carnegie Mellon, EUA, em 1975 que incorporou o trabalho que decorria desde os meados dos anos 50 na RAND Corporation, Califórnia, onde Allen Newell e Herbert Simon
desenvolviam pesquisas na recentes áreas da Inteligência Artificial e das Ciências Cognitivas. A influência da escola de Viena e de Rudolf Carnap, de quem Herbert Simon foi aluno em
Chicago, e desenvolvimentos do campo da investigação operacional levaram a que este centro se concentrasse no desenho de programas específicos para a área da engenharia e da
arquitectura. No entanto, foi o IAUS que veio a alcançar maior
interpretação e divulgação histórica. Joan Ockman e Michael
Speaks referem a importância que o IAUS teve como pólo de
transposição teórica de sistemas de códigos e valores teóricos vigentes na Europa (particularmente nos ciclos próximos
da escola de Veneza, IAUV) para os EUA. Como refere Speaks,
se na Europa Deleuze e Derrida eram filósofos, quando chegam aos EUA tornam-se teóricos. A herança desta interpretação decorreu paralelamente aos desafios aparentemente
mais normativos que se iniciavam quer no LUBFS, AMG e DRC,
e que inauguravam o contexto ainda quase inexistente da investigação computacional aplicada à arquitectura. (fig 0)
As obras de arquitectura mais significativas construídas
num sistema de códigos digital surgem como elementos onde a fronteira entre arte e construção, entre escultura e engenharia, entre desenho e programação se diluem. Essa é
também a herança que recebemos de Pier Luigi Nervi, Robert Maillart, Eladio Dieste, Ove Arup ou, mais recentemente, de Peter Rice ou Cecil Belmond. Nesta tradição, os escultores Anish Kapoor e Richard Serra realizaram as mais significativas obras de arquitectura com um sistema de valores e
fig 1
Interior e entrada de Zaouiat Lakhdar quartier em Marrakech, foto:João Rocha
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códigos computacional. «Torqued Ellipses» (1998) (fig 2) e
«Marsyas» (2004) (fig 3) representam um gesto de sensibilidade conceptual e computacional de grande sobriedade, ao
mesmo tempo que reflectem uma síntese entre conceito,
forma e estrutura. A espacialidade elíptica da Igreja de
Francesco Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane, Roma
(1638-1641) (fig 2), levou Richard Serra a criar um espaço
vertiginosamente elíptico através de uma única estrutura
em ferro autoportante não complanar, e o carácter de extensão de pele interpretado por Kapoor nas pinturas de Ticiano
Vecellio, «The Flaying of Marsyas» (1576) (fig 4), e de Chaim
Soutine, «Carcass of Beef» (1926) (fig 3), remetem igualmente para uma cumplicidade conceptual com o campo da
arquitectura. A carne da membrana física de «Marsyas» deriva da mitologia Grega onde Marsyas ao tocar flauta desafiou Apollo e ao perder foi cortado vivo. «The Flaying of Marsyas» constrói-se em três grandes anéis de metal e uma única membrana de PVC, cor sangue, uma concepção que
obedece não só a uma precisa geometria computacional,
mas também a um profundo conhecimento dos processos de
fabrico, questionado desse modo as limitações do possível2.
Esta associação entre escultura que se torna arquitectura
realizada por escultores tem ainda maior exemplo com o
trabalho mais recente de Kapoor, com o atelier Future Systems, para o projecto da entrada da estação do metro do
Monte Santangelo em Nápoles, Itália, ou para o espaço cívico do centro de Washington, EUA.
Quer «Marsyas» e «Torqued Ellipses» foram possíveis devido ao recurso a sistemas de desenho computacional de bidirecionalidade, paramétricos, que permitem uma manipulação dinâmica topológica de todas as superfícies (fig 5).
Quando António Gaudi usava o método de catenárias para
obter um diagrama de forças e forma para a Igreja da Colónia Guell, Barcelona, estava a utilizar um sistema semelhante (fig 6). Essa aplicação que se denomina por «structural
form-finding» e que está associada a uma implementação
de «particle-spring systems» permite um processo de criação de forma através de equilíbrios de forças numa específica relação topológica com o comportamento da estrutura/espaço que está a ser gerado em tempo real.

D.R.

fig 2
Cúpula da Igreja de
San Carlo alle Quattro Fontane
Francesco Borromini, 1638-41
Roma Itália
/
«Torqued Ellipses»
Richard Serra, 1997
Dia Center, Nova Iorque, EUA

D.R.

fig 3
«MARSYAS»
Anish Kapoor, 2003
Tate Gallery, Londres
/
«Carcass of Beef»
Chaim Sontine, 1924
Massachussets
Institute of Art, EUA

D.R.

fig 4
«Tarantara»
Anish Kapoor, 1999
BALTIC Centre for
Contemporary Art
Gateshead, Reino Unido
/
«The Flaying of MARSYAS»
Ticiano Vecellio, 1575-76
State Museum, Kromeriz
República Checa
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fig 8
Soluções de projecto geradas pelo sistema generativo. Variações de alçados
para a uma das torres da faculdade de arquitectura da FAUP (best, average,
existent and worst solutions), baseadas em critérios de avaliação do
comportamento térmico do edifício durante o ano, Imagem: João Rocha

nais quer análises de várias componentes do projecto. A este
domínio facilmente se pode associar o desenho de novos materiais embora a escala de invenção e intervenção possa residir apenas em parte do processo de arquitectura.
O projecto da FAUP (1984-1996), realizado por Álvaro Siza, serviu de base para a concepção de um sistema computacional que permitisse gerar novos desenhos para a última
torre do conjunto que constitui a nova faculdade de arquitectura. Partindo dum estudo e interpretação cuidada do edifício existente e das intenções teóricas de Álvaro Siza, utilizaram-se algoritmos genéticos como motor de geração formal,
mas associado à utilização de «constraints» para a avaliação
do nível da «performance» energética do edifício. A ligação
destes dois sistemas (feita através da utilização do software
DOE-2), permite, tal como no caso de «particle-spring systems», associar num único sistema generativo problemas de
arquitectura com componentes de índole da engenharia,
sendo possível a cada momento do projecto avaliar os respectivos resultados. O novo sistema gera diferentes fachadas dentro de parâmetros para procura de soluções computando em simultâneo valores para luz natural e gastos energéticos do edifício durante o ano. Deste modo um elevado
número de novas soluções é criado e analisado pela equipe
de projecto, podendo ser feitas alterações e novos valores
introduzidos no sistema que continuará a propor novas soluções, cada uma mais próxima de uma intenção correcta entre arquitectura e desempenho ambiental (fig 8)5,6.
O impacto da utilização de métodos computacionais na
criação de novas obras é tanto mais significativo quanto
mais for indissociável da concepção do conceito original como da inter-relação de toda o processo. Robert Aish, responsável pelo Smart Geometry Group, coordena e desenvolve
com a Bentley Systems© um trabalho de investigação multidisciplinar para o desenvolvimento de uma nova geração de
software paramétrico. Refere: «Most would probably agree
that formality should not constraint exploration, yet would
also recognize that without an understanding of the formal
system such exploration will be difficult to realise as a physically constructible artfact»7.
A criação de espaço em consequência da manipulação de
Nesse sentido, sistemas computacionais generativos e bi«constraints» sobre pontos geométricos de referencia e as
direccionais que simulam processos evolucionários e adapcorrespondentes forças activas no sistema, permitem uma
tativos constituem um método que permite aumentar as
interacção que costuma estar limitada a modelos de projecto possibilidades conceptuais e formais do projecto ao mesmo
finais (fig 6)4. Um outro exemplo da manipulação tridimensio- tempo que contribuem para uma melhor integração de vánal de «constraints», mas sem uma componente de avaliação rias disciplinas. Na base destes sistemas está um processo
estrutural, é a criação de uma estrutura onde cada unidade
de desenho, «goal-oriented design», onde se evolui por simude uma malha piramidal se adapta a variações paramétricas
lação, avaliação e por interactividade em tempo real. ^
introduzidas nos parâmetros geométricos (UV) de cada uma
por intermédio de código (script) do programa Rhino© (fig 7).
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fig 5
Estaleiros navais de Viana
do Castelo e estaleiro
naval Beth Ship em
Maryland, EUA. Superfície
autoportantes com peso
superior a 100 toneladas,
foto: João Rocha

fig 6
Maqueta de António Gaudi para a igreja da Colonia Guell. Sistema de particle-spring systems (Axel Kilian).

fig 7
Modelo tridimensional
(maqueta) de estrutura
modelada parametricamente
através de código script
de Rhino© (Axel Kilian)
Modelação, Axel Kilian
foto: João Rocha
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Um
VÍRUS é
um agente
genético que actua
de duas formas:
reproduzindo-se no interior
da célula infectada,
utilizando o material e os
processos da célula
hospedeira, ou unindo-se ao
material genético da célula em
que se aloja, produzindo
transformações genéticas. Pode
por isto ser considerado tanto
agente infeccioso da doença como
agente genético de novidade na
célula hospedeira. Em ambas as
acepções, um VÍRUS é uma intrusão
que reprograma um organismo.
Reprogramar é subverter, partir de um
corpo estabilizado para o transformar por
dentro. Não é um acto de substituição
mas de deslocação desse corpo para um
território que lhe é estranho. Em
arquitectura, um programa é uma reacção
possível, uma tentativa de estruturar vivências
sobre um contexto.
Este VÍRUS explora diferentes ideias de
programa: novos programas (Bureau des
Mesarchitectures e Pedro Bandeira);
reinterpretações de programas existentes
(a.s* e Miguel Leal); novos processos de
programação (ReD I Research+Design,
marcosandmarjan e Marta de Menezes).
O que se percebe em cada caso é a
condição do programa, antes de ser
uma proposta, ser uma interpretação.
Por isso, o programa não sabe evitar
ser afectado pelos corpos. O que
também se pode questionar é o
que nos corpos se transforma
pelo programa. E, se por agora
não houver respostas, há,
seguramente, novos dados e
novos territórios, todos em
processo de programação.
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O convite para projectar a instalação da exposição M City no
Kunsthaus Graz, colocou ReD perante um duplo desafio, devido
à singularidade do edifício desenhado por Peter Cook e Colin
Fournier, e à escala e heterogeneidade do programa do evento.
_Estratégia
Fugindo às regras dos museus tradicionais, o Kunsthaus é um
contentor vazio de dois andares onde cada evento se formaliza
e constrói desde o zero. Observando as exposições anteriores,
verificam-se duas tendências dominantes: o recurso a módulos
de parede standard para compartimentar o espaço e organizar
percursos, ou a construção de uma instalaçao autónoma, que
procura na sua estrutura e morfologia a razão de existir. No
entanto, tanto a primeira postura (anónima), como a segunda
(auto-referente), coincidem no facto de não se relacionarem
directamente com o edifício. Assim, a intervenção de ReD deveria
ser capaz de activar as condições singulares do edifício, actuando
como um interface entre os trabalhos, os visitantes, e a escala,
geometria e materialidade particulares do espaço envolvente.
_Programa
Celebrando a “Cidade”, M City está dividido em duas partes:
“Retratos” de cidades e “Temas” urbanos. A primeira consiste
em 6 projecções de vídeo sobre 6 áreas urbanas diferentes (Basileia,
Cracóvia, Graz, Ljubljana, Ruhrstadt e Trieste), e a segunda
subdivide-se em 6 partes temáticas (Eurosprawl, Landscape, Mapping,
Migration, No Visions e Shopping). No total, um conjunto de 30 artistas
internacionais expõem um conjunto heterogéneo de obras composto
por vídeos, maquetas, fotografias, pinturas e instalações.

B

_Processo
Ao longo da preparação da exposição, a lista de obras é
um dado em permanente revisão e evolução pelos
curadores. Assim, o processo de projecto necessitava
ser suficientemente flexível para permitir incorporar
mudanças sem comprometer a intenção geral de
projecto. No seguimento da nossa trajectória académica
e profissional, explorámos processos digitais
(paramétricos e generativos), para assistir tanto o
desenho como o fabrico da nossa proposta. Esta
abordagem integrada, através do digital, iria permitir
lidar com eventuais flutuações do orçamento e
facilitar o diálogo contínuo entre arquitectos,
curadores, artistas e construtores.
_Proposta
Pretendendo “usar” o edifício, os elementos de
iluminação em ambos os pisos pareceram ser
elementos interessantes a explorar. Procurouse, assim, gerar uma "resposta” ao programa a
partir do(s) tecto(s) distribuído inferiormente,
assumindo-se o projecto como interface entre
ambos. Embora obedecendo a um conceito
comum, a diferença entre ambos os pisos
conduziu ao desenvolvimento de duas soluções
formalmente distintas.
Assim, no Piso 1, a grelha repetitiva de 587
luzes fluorescentes existente, providenciou
uma infra-estrutura mínima para gerar um
novo efeito espacial. Fixando a cada um dos
fluorescentes um tecido translúcido
dobrado –bandeira- com comprimentos
diferentes, o carácter plano do tecto seria
transformado numa topografia invertida
que cobriria toda a área dedicada aos
“Temas”. Controlando a variação das suas
medidas de acordo com os trabalhos
exibidos, a topografia sugeriria áreas e
possibilidades de percurso, evitandose o recurso convencional a paredes e
corredores. Para gerar e controlar esta
topografia, ReD teve de projectar uma
“ferramenta para projectar”.
Recorrendo à programação em

AutoLISP, desenvolveu-se o FLUOSoft, um script
personalizado capaz de incorporar acções de desenho,
análise e fabrico simultaneamente. Este programa
determina o dimensionamento de cada bandeira em função
da distância da luz fluorescente correspondente aos centros
das áreas temáticas, de acordo com factores de curvatura
ajustáveis. Para cada bandeira calculada, o FLUOSoft gera
automaticamente um modelo 3D, desenha e numera o seu
contorno planificado, e calcula a área de material utilizado.
A flexibilidade permitida por esta técnica permitiu, até ao
dia limite de início do fabrico, incorporar alterações ao
nível do programa da exposição, e testar diferentes
soluções, avaliando-as estética, funcional e
economicamente. Concluindo um processo totalmente
digital, a solução final foi fabricada na Alemanha, por uma
máquina de corte a laser controlada numericamente por
computador (CNC), utilizando a informação digital gerada
pelo FLUOSoft.
Quanto ao Piso 2, a instalação consistiu na criação de 6
ambientes destinados à projecção dos vídeos. Desenhados
para evitar a tradicional definição de salas encerradas,
este elementos de forma cónica são suspensos do tecto
a partir dos lanternins existentes, criando, no seu interior,
um espaço escuro adequado à projecção. Sem tocar no
chão, a sua base é gentilmente inclinada de forma a
convidar os visitantes a entrar dentro, assistir aos vídeos,
e sair em direcção a outro cone. Como no piso 1, esta
instalação rejeita qualquer trajectória de visita linear ou
predefinida. Pensando parametricamente, desenvolveuse um método simplificado de geração dos 6 cones: todos
são constituídos por 2 partes resultantes da conexão entre
3 anéis circulares. Enquanto a parte inferior é igual em
todos os cones, a parte superior varia em altura de forma
a adaptar cada um ao pé-direito irregular do interior do
edifício. Com um desenho propositadamente assimétrico,
a rotação diferenciada de cada parte em relação às outras
gera configurações formais que dão a impressão de serem
absolutamente diferentes. Deste modo, procurou-se
combinar possibilidades de variação formal com a economia
de processos de produção baseados na estandardização.
O fabrico destes elementos foi, também, realizado na
Alemanha utilizando a informação dos modelos 3D digitais
para comandar directamente o corte da dupla lycra de
revestimento, e a dobra mecânica dos perfis metálicos.

_Conclusão
Na procura do desenvolvimento de
uma proposta capaz de responder ao
programa de M City e de se relacionar
claramente com o contexto singular do
edifício do Kunsthaus, o uso de
tecnologias digitais de projecto (CAD) e
fabrico (CAM) revelou-se decisivo. Por
um lado, o recurso à programação,
viabilizou a exploração conceptual de uma
solução envolvendo elementos
personalizados, libertando o projecto dos
limites da estandardização dominantes na
indústria da construção. Por outro, a
utilização da informação dos modelos
digitais para comandar máquinas de fabrico
CNC, permitiu um grau elevado de precisão
e um tempo de produção muito curto. Esta
dupla condiçao agilizou o processo de
arquitectura, permitindo encetar uma
colaboração mais interactiva com todos os
agentes em redor do projecto, capaz de
ultrapassar as fronteiras geográficas. Neste
contexto, o projecto de Graz é um trabalho que
permitiu a ReD testar na prática, o interesse
crítico que o estúdio vem desenvolvendo sobre
o impacto das novas tecnologias digitais no
projecto em arquitectura.

ReD
Fundado por Marta Malé-Alemany e José Pedro Sousa,
ReD | Research + Design é um estúdio de arquitectura
que opera internacionalmente desde Barcelona e Porto,
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(Breve) descrição funcional e
organização programática:

Na fachada Principal existe um
Alpendre, que dá acesso ao Átrio (a
a.s*, atelier de santos:
entrada usada por quem não é
Pedro Machado Costa, Célia Gomes, com João Simões,
íntimo) ou à Garagem (a entrada
Ana Teresa Henriques e Ricardo Balhana
Modelo (Prototipagem Rápida)
usada pela família, e que também
CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
serve para bricolage).
Do Átrio (desproporcionadamente
grande) acede-se à Sala de Visitas,
que será usada uma vez por ano
apenas. A Sala de Visitas é o Espaço de
O Labirinto da Saudade é o verdadeiro esquema programático e
Aparato por excelência. Tem um péfuncional de uma Casa Portuguesa.
direito nobre, e é totalmente
Todos os espaços necessários à constituição da Casa Portuguesa
envidraçada para o exterior (rua)
coexistem num sólido paralelipipédico, adaptado aos limites do terreno.
de modo a despertar inveja aos
A forma e a implantação do volume podem ser alterados de modo a
transeuntes e aos visitantes
se adaptarem ao pedaço terreno onde se insiram, mantendo-se no
ocasionais. A partir daí, passando
entanto as suas dimensões gerais.
por uma Varanda (para encerrar
O volume paralelipipédico é totalmente coberto com uma malha
futuramente com marquise em
estrutural cujo desenho repete o imbricado geométrico de uma toalha
alumínio) temos acesso à Sala de
bordada (à portuguesa). O tipo de bordado utilizado na fachada estrutural
Refeições (um misto de Espaço de
irá indicar o escalão social (ou económico) dos seus habitantes: Rendas
Aparato e Espaço Íntimo).
de Bilros para a Classe Alta, Bordado em Ponto-Cruz para Classe MédiaPor detrás desta Sala de Visitas,
Alta, e Crochet para a Classe Média. As restantes Classes não têm
mas encerrada em relação a esta,
direito a viver na Casa Portuguesa.
existe a Sala de Inverno: sala
A casa está dividida em dois tipos de espaços distintos: aqueles que
tristonha, baixa, e com uma
servem para ser vistos (Espaços de Aparato), e aqueles que não devem
lareira falsa; que serve sobretudo
ser vistos (Espaços Íntimos). Entre um e outro coabitam Espaços de Natureza
para ver televisão.
Ambígua.
Entre a Sala de Visitas e a Sala
Os Espaços de Aparato rasgam a malha estrutural, surgindo totalmente
de Inverno localizam-se os
expostos ao exterior.
Os Espaços Íntimos são totalmente encerrados pelo imbricado do Bordado, acessos às Áreas Íntimas da casa.
São elas: o Quarto do Patriarca
permitindo que no seu interior de desenvolvam as actividades mais
e da Matriarca (dividido em duas
reservadas.
Cada um dos espaços contidos na casa pode ter um ou mais acessos, áreas: a primeira de acesso fácil
– destinada ao quotidiano do
consoante o tipo de família portuguesa em presença, os seus laços
afectivos e sentimentais (amor, indiferença, paixão, tristeza, curiosidade, casal; a segunda de acesso
desprezo, excitação, ódio, inveja), e o modo de relacionamento de cada difícil – destinado sobretudo ao
exercício de actos julgados
indivíduo para com os seus pares.
imorais), e o Quarto do
Crescimento (dividido em
quatro patamares distintos,
cada um deles desenhado para
albergar indivíduos de
tamanhos diferentes: recémnascidos, crianças, préadolescentes, e adolescentes
– estes últimos com uma
[apenas aparente] fuga
directa para o exterior).
Logo por debaixo do Quarto
do Crescimento e por cima
da Sala de Inverno, como
que ensandwichado por um e
outro, existe um espaço
secreto, e semi-encerrado,
AUTORIA_

cuja altura
(variável) permite
apenas o acesso a
indivíduos com
altura inferior a 1,5
m. Chama-se a este
espaço A Casa das
Árvores, e deverá
ser usado sobretudo
como esconderijo /
quarto de brincar
para as crianças da
casa.
Ainda com acesso a
partir da Sala de
Inverno, e visível da
Sala de Visitas (mas
impossível de aceder a
partir dela) encontra-se
a Biblioteca. A Biblioteca
é pequena. A partir deste
espaço temos um
segundo acesso ao
Quarto do Patriarca (área
de uso quotidiano), através
de uma rampa que deixa
descortinar os vultos de
quem passa.
Na cobertura junto à
fachada principal existe uma
área destinada ao Jardim da
casa. O Jardim serve
sobretudo para ser visto de
fora, e não tem qualquer tipo
de utilidade, a não ser servir
de fundo (romântico) à área
mais íntima do Quarto do
Patriarca.
Seguindo pelo piso térreo, e
passando pela Sala de
Refeições, acedemos ao
Quartinho do Pequeno-Almoço
(serve também para engomar a
roupa da casa) e,
subsequentemente, à Cozinha.
Entre estes dois últimos espaços
existe uma escada que dá acesso
directo à Sala de Verão (alegre,
descontraída, com pé-direito
generoso, e banhada por luz
natural); que por sua vez acede ao
Terraço onde está uma pequena
(mas profunda) Piscina. O Terraço
e a Piscina são espaços
completamente exteriores, embora
estando escondidos da rua de modo
a possibilitarem que a (eventual)

adolescente possa banhar-se completamente nua sem provocar
a cobiça do vizinho da frente.
Com entrada pelo exterior (traseiras) existe uma escada de 8
lances que dá acesso directo ao Anexo. O Anexo pode ser utilizado
para vários fins: quarto de visitas, quarto do idoso, arrecadação,
atelier, etc. O Anexo (que está a uma altura de 8 metros do solo)
tem parte do seu pavimento em rampa, de modo a facilitar o
suicídio a algum dos habitantes da casa que se sinta porventura
mais infeliz. No entanto, e para precaução contra suicídios, este
espaço permite observar (por cima) a Sala de Verão (área alegre),
permitindo que o eventual suicida reconsidere o seu último acto.
Com acesso pelo exterior existe ainda uma pequena Horta (para
plantar couves e hortaliças), que por sua vez se localiza junto
ao Galinheiro.
Existe ainda um Sótão (com entrada por um alçapão, a partir
da Horta), um Pombal (sem acesso), e a Casa do Cão (inserida
na fachada principal).
Apesar de estar na moda, não foi considerado nenhum espaço
destinado ao exercício físico.
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"Fight Club 2.0" é uma estrutura, possivelmente móvel, que propõe um espaço concreto de expressão.
Ao contrário de todos os clubes, "Fight Club 2.0" está aberto a todos, sem regras pré-estabelecidas, é o espaço onde o actor
e o espectador possuem o mesmo estatuto, onde a hierarquia é abolida durante o período do encontro.
Didier Fiuza Faustino
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A estabilidade das sociedades contemporâneas reside no precário equilíbrio entre a opinião massificada e o individualismo
consumista.
O objectivo de "Büro für Umtriebe" é reintroduzir no espaço público a noção de grupo e sua possível e necessária autonomia.
Didier Fiuza Faustino

Denominamos por Bio[tecno]lógico um corpo de origem biológica (in vivo ou in vitro)
manipulado e/ou manipulável, deslocado da condição e dos condicionantes da
anatomia, da fisiologia, da biologia, da velocidade da informação e da dicotomia
estrita orgânico/inorgânico. O Bio[tecno]lógico integra a manipulação, não sendo
no seu produto destrinçáveis a operação, o ser biológico prévio, o processo [tecno]lógico
ou o resultado manipulado pela técnica. Quando o [tecno] se integra à nanoescala
na massa Bio segundo o seu Logos, nasce o corpo Bio[tecno]lógico.
Pensamos que o Corpo é “programa” da Arquitectura pois, partindo dele,
estabelecem-se princípios fundamentais de projecto: o corpo referente paradigmático
da composição arquitectónica e o corpo dos sujeitos ocupantes dos espaços
arquitectónicos estão, desde sempre, presentes no projecto arquitectónico. A
relação entre Corpo e Arquitectura tem sido amplamente tratada, desde o primeiro
tratado de Arquitectura Vitrúvio refere ser a cabana, protecção do corpo contra a
intempérie, o mito fundacional da Arquitectura. Este abrigo cimenta uma referência
que evidencia a fisicalidade do ocupante e a adequação do abrigo que o acolhe.
A teoria da Arquitectura vem referindo e analisando Corpo/Arquitectura, relação
que se veio transformando ao longo da história. Pensamos estar hoje perante
um novo referente para a Arquitectura.
É, quase, unânime referir os papéis das ciências e das tecnologias na construção
da cultura ocidental e do(s) conhecimento(s). Da(s) [tecno]ciência(s) emergem
paradigmas explicativos com reflexos que, mais directa ou indirectamente,
sucedendo-se, acumulando-se ou substituindo-se, transformam o entendimento
da realidade e o pensamento, contribuindo para a transformação e complexificação
do modo como o homem entende o mundo, o seu corpo e a si próprio. Neste
sentido, pode-se afirmar que o Corpo é um importante conceito para a leitura
da contemporaneidade.
Pensamos que um novo paradigma está a emergir do seio das biologias e suas
tecnologias, transformando a Ideia de Corpo. Definimo-lo por corpo Bio[tecno]lógico.
A explosão cultural deste emergente paradigma coincide com a divulgação
da recente descodificação do Genoma Humano, germinada desde os anos 50,
aquando da descoberta do ADN. Enquanto emerge, o Bio[tecno]lógico conforma
e estrutura o que alguns autores referem ser já uma “Revolução Biotecnológica”,
uma “4º vaga” civilizacional que se sucede às anteriores definidas por Alvin
Toffler. A nova “vaga” acontece da convergência de diferentes tecnociências,
cujo motor são as duas forças interligadas das comunidades científica e
económica (investigação e comercialização de produto no mercado global).
Com a descoberta do ADN, diferentes disciplinas (biotecnologias, ciências
dos materiais e tecnologias da informação), áreas e interesses cruzam-se à
nanoescala, organizando a informação e suportando a investigação, a
patenteamento, a produção e comércio. A diversificadíssima aplicabilidade
de cada nova patente novidade em produtos altamente rentáveis, desperta
o interesse de poderosos grupos económicos globais que se desviam da agroquímica e da informação bruta para a economia de biologia aplicada, agitando
e acelerando todo o processo. Existem novas denominações/conceitos para
este conhecimento representando o empenho e interesse transdisciplinar:
bioinfonanotech (biologia, informática, nanotecnologia), GRAIN (genetics,
robotics, artificial inteligence, nanotech), ou ainda biotechonomia (economia
da biotecnologia) ou bioterial (produto industrial biotecnológico). Como refere
Rifkin, “após milhares de anos a fundir, derreter, soldar, forjar e queimar matéria
inanimada para criar coisas úteis, estamos agora a cortar, recombinar, inserir e a unir
material vivo, dando origem a artigos económicos. (...) Estamos a passar da era pirotécnica
para a era biotecnológica”1. Na nova condição molecular, da nanoescala
simultaneamente orgânica e inorgânica, entramos numa cultura material
totalmente nova que transforma a ideia de fabrico.
Tratando-se do processo de “comercialização da biologia das células”2, levantamse inúmeras questões éticas, legislativas, económicas e políticas, ocorrendo,
naturalmente, acesos debates sobre a pertinência e os limites éticos.
Discutir diferentes Ideias de Corpo permite, também, equacionar conceitos
críticos para debater as tecnociências.3 Se “A Mosca” de Cronenberg4 é
uma alegoria popular de um improdutivo erro técnico, conceitos como
OncoMouse™, formulado por Haraway5, ou o conceito de Fenótipo (corpocarne e matéria), formulado por Gilberth6 por oposição a Genótipo (corpoinformação, infinitamente combinável e manipulável), são conceitos que
afirmam e refutam diferentes políticas de corpo e posições éticas.
Promover a bioliteracia é fundamental para a cidadania, exercer direitos
e fundamentar
o poder de decisão, bem como (tal qual informática) para o acesso a
conhecimento e ferramentas cada vez mais poderosas.
A sedimentação do Bio[tecno]lógico conduz à reformulação de conceitos,
também, na Arquitectura. Pensamos que com o corpo Bio[tecno]lógico
está em curso uma nova convergência de Corpo e Arquitectura, em que
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o Corpo não é estritamente um referente paradigmático externo à
Arquitectura, nem uma consideração paradigmática de composição, ou
parâmetro de concepção do referente humano enquanto habitante. Numa
análise extensiva elaborada com base em projectos experimentais e em
experiências recentes, concluímos que, com o Bio[tecno]lógico diferentes
arquitecturas (experimentais) se aproximam dos seus ocupantes, tomando
características vivas de corpos Bio[tecno]lógicos e transformando a natureza
inerte em corpo vivo.
Identificámos diferentes formas de referência ao Bio[tecno]lógico, que,
coexistindo e sendo interligáveis, correspondem a três níveis fundamentais:
. metáfora: A Arquitectura refere a condição de corpo bio(tecno)lógico,
conceptualiza-o e absorve os seus processos, o projecto consiste na
referência/ilustração de conceitos e aportação de ferramentas de projecto
baseadas nos processos biológicos, encontrando um primeiro passo na
simulação virtual e nos algoritmos genéticos, e, logo, procurando a superação
do virtual e a materialização através da biologia. (Peter Eisenmann, Greg
Lynn, John Frazer);
. metonímia: O projecto de Arquitectura propõe, para além da referência
conceptual, ser um processo material gerado no tempo, a manipulação
biológica é referida como processo de espacialização (em particular,
assemelha-se à vegetal), explorando formas de geração de espaço por
processos biológicos. A Arquitectura procura, progressivamente, ser corpo
biologia, um Corpo para o Corpo. Ocorre uma delegação metonímica de
características biológicas na Arquitectura, dando-se uma translação de
sentidos entre ideia compositiva do projecto e o corpo do homem/habitante
(Décosterd&Rham, Cloud 9, Cero 9, John M. Johansen, Kai Uetrecht);
. incorporação: a ideia de projecto, mais do que ilustrar ou simular processos
biológicos, parte da referência a novos materiais construtivos, os bioteriais,
explorando qualidades de corpo vivo e experimentando a “nova materialidade”,
a aplicação de materiais inteligentes, reactivos e vivos, com qualidades especiais,
apontam a convergência Corpo/Arquitectura, a Arquitectura absorve o corpo,
transformando-o em si mesma (Marcos Cruz, Steve Pike, Unit 20).
Com o Bio[tecno]lógico, o Corpo não se rende enquanto mito fundacional que
a Cabana protege: converte-se em instigador que incita a experimentação, a
especulação laboratorial, o rompimento de fronteiras disciplinares. Esta
convergência é um forte apelo à interdisciplinaridade e a práticas projectuais
híbridas. Pela natureza híbrida/borderliner entre arte/ciência, a Arquitectura
pode encontrar lugar em equipas interdisciplinares de investigação sobre o
Corpo. Tal como artistas “bioliterados” exploram interfaces arte/biologia e,
conjuntamente com biólogos, formulam projectos híbridos e especulam sobre
fronteiras de técnicas laboratoriais e de limites éticos, que, sendo arte, contribuem
para o pensamento e reflexão sobre questões suas contemporâneas, também
a Arquitectura, para além de abrigo e reflexo compositivo do Bio[tecno]lógico,
poderá investigar, propôr e participar com presença crítica numa Revolução que,
pensamos, estará, cada vez mais, presente.

1Jeremy Rifkin - O Século Biotech. Dominando o Gene e Recriando o Mundo – Europa-América, Mem Martins,
2001
2Eric S. Grace – Biotechnology Unzipped. Promises and Realities. – Joseph Henry Press, Washington DC,
1997
3“A semiose materializada de carne inclui sempre os tons de intimidade, de corpo, de sangramento, de
sofrimento, de “juicyness”. A carne é sempre de algum modo, húmida. Certamente não se pode usar a palavra
carne sem compreender a vulnerabilidade e o sofrimento”. Donna Haraway in - Goodeve, Thyrza – How like
a leaf, a interview with Donna Haraway – Routledge, New York, London, 2000, p. 86
4The Fly, Realizador David Cronenberg, 1986
5Donna J. Haraway - Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleManC_meets_OncoMouseTM – Routledge,
New York, 1999
6Scott F. Gilbert – Bodies of Knowledge: Biology and the Intercultural University – in Taylor, p.; Halfon; S.
Edwards, P. (eds.) - Changing Life. Genomes, Ecologies, Bodies, Commodities – University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1997

*Inês Moreira, arquitecta (FAUP), mestre (UPC), criou e coordenou o Laboratório de Arte
Experimental e Transdisciplinaridade do Instituto das Artes/Ministério da Cultura. Este texto é
um breve resumo da tese “O Bio[tecno]lógico em Arquitectura. Convergência de Corpo e
Arquitectura em práticas experimentais” (com apoio FCT).
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1.
O corpo estava todo errado. Se naquele momento existia um programa, ele era do mundo
sobre o corpo. O corpo já não ditava o instrumento porque agora era o instrumento que o
refazia. Os gémeos ginecologistas de Dead Ringers / Irmãos Inseparáveis, de David Cronenberg,
não pensam o corpo pelo que ele é mas pelo que ele deve ser. Para Elliot e Beverly Mantle,
a noção de beleza não recai sobre a superfície do corpo mas sobre o interior – Elliot seduz
Claire, a sua paciente famosa, elogiando-lhe a beleza do seu interior. Mas a obsessão dos
Mantles pela perfeição leva-os a idealizarem um corpo e a procurar reconstruir todos os
corpos à sua imagem. Na sua loucura crescente, Beverly começa a acreditar que todas as
mulheres que os consultam são mutantes, e é esse desfasamento do que considera ser a
realidade ideal que deve ser corrigido. Esta especulação acerca da reestruturação do interior
do corpo tem antecedentes directos em Antonin Artaud. Artaud dizia muito simplesmente:
o homem está doente porque o homem está mal feito 1.
2.
Os elementos arquitectónicos não são meros objectos ou imagens, mas confrontos e
colaborações permanentes com o corpo. A experiência da casa, por exemplo, é estruturada
por actividades – cozinhar, comer, socializar, repousar – e não por objectos ou elementos
visuais. Um edifício não é um fim em si mesmo – é apenas o enquadramento. O edifício
propõe-se ao corpo, estrutura-lhe os gestos, confere-lhe significado, relaciona-o com o que
o rodeia, separa-o e une-o, pode até proibi-lo. Mas o espaço está no modo como o corpo
luta ou se rende, como se liga ao edifício ou lhe foge. Nós tocamos, ouvimos e medimos o
mundo com o nosso corpo e o mundo experimental passa a organizar-se e articular-se à
volta do centro do corpo. Eu sou o meu corpo, reclamava Merleau-Ponty. Mas eu sou o espaço
onde estou, acrescenta o poeta Noel Arnaud. O corpo é o princípio da arquitectura também
porque o corpo é a origem de todos os seus programas, ainda por esgotar. A arquitectura
não existe em função de programas mas dos corpos.
3.
Mas se o corpo for modificado? Nat Chard coloca a especulação no tom certo quando relaciona
directamente a arquitectura com a estrutura interna dos corpos humanos. Os nossos pontos
de contacto primários com a arquitectura estão onde a utilizamos como ferramenta, ou seja,
onde ela é altamente programática, atendendo às necessidades e actividades básicas do
ser humano, ditadas pela sua anatomia. Por exemplo, um edifício sem instalações sanitárias
destina-se claramente a um uso de curta duração. Se pudéssemos mudar a anatomia do
corpo humano, os programas arquitectónicos teriam consequentemente que ser alterados
e ajustados às novas e diferentes necessidades. Se pudéssemos modificar a digestão, utilizando
uma hipótese lançada por Chard, aumentando consideravelmente a obtenção de energia
pelo corpo e diminuindo assim a quantidade e periodicidade de ingestão de alimentos, a
transformação da rotina social e das imensas infra-estruturas relacionadas com a alimentação
seriam, obviamente, drásticas e forçosamente repensadas. Se estendermos este exemplo a
outros órgãos e funções corporais, seria inevitável que todas as manifestações arquitectónicas,
desde o mais pequeno espaço até à cidade, fossem totalmente transformadas. Se é verdade
que o programa de arquitectura pode apoiar os nossos corpos de uma determinada maneira, então, ao
modificarmos os nossos corpos modificamos a cidade 2.

4.
O Corpo sem Órgãos (CsO) de Gilles Deleuze e Félix Guattari, desenvolvido a partir de Artaud,
é um corpo em transformação. Desarrumado e arrumado de novo, os órgãos modificados e
repensados. O inimigo é o organismo. O CsO opõe-se, não aos órgãos, mas à organização dos órgãos
chamada organismo 3. O organismo é o inimigo porque impede o corpo de obter plena liberdade,
limitando-o com as suas necessidades fisiológicas e, principalmente, com a sua mortalidade.
O CsO representaria um corpo desconstruído e reconstruído livre, para além da carne. Para
Deleuze, o corpo transformou-se num programa 4.
5.
Quando se lê toda esta especulação, é fácil esquecer o tempo que vivemos, em que nenhum
corpo parece sobreviver sem próteses. Saber se ainda se podem encontrar corpos que não
sejam, de algum modo, cyborgs, é talvez uma questão inútil de tão óbvia que é a resposta.
Se transpusermos a situação para o plano da arquitectura, podemos começar por lembrar
que o modernismo foi, em grande medida, pensado como prótese e os seus programas
assentes em padrões rígidos de comportamento. Se formos um pouco mais longe, regressamos
a Chard e à sua inversão total de valores na concepção do espaço. Já não é o corpo e as
suas funções que determinam o edifício, mas o edifício que exige um determinado corpo
para se lhe adaptar, num processo de selecção das características a preservar. É o corpo
que está errado num espaço pré-determinado e imutável.

1. Antonin Artaud citado por Francesca Alfano Miglietti, Extreme Bodies: The Use And Abuse Of The Body In Art, Skira (2003): Man
is sick because he is badly made.
2. Nat Chard, Modifying The Body To Modify The City in On Growth And Form: The Engineering Of Nature lectures, University Of Waterloo,
(Outubro 2001): If is true that the program of architecture can support our bodies in a precise way, then by modifying our bodies we modify
the city.
3. Francesca Alfano Miglietti, Extreme Bodies: The Use And Abuse Of The Body In Art, Skira (2003): The enemy is the organism. The BwO
is opposed not to the organs but to the organization of organs called the organism.
4. Gilles Deleuze citado por José Bártolo, O Corpo Protésico: Alegoria e Projecto in Gonçalo Furtado, Helena Limas, Inês Moreira
(eds.), Arquitectura – Prótese do Corpo, Hangar e FAUP (2002)

Pedro Jordão, arquitecto [DARQ, 2003], foi o primeiro director da revista NU, sendo actualmente
correspondente da revista holandesa A10
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UM MOLUSCO HABITÁVEL
PROJECTO PARA A NOVA FEIRA INTERNACIONAL DOS AÇORES
AUTORIA_

marcosandmarjan
Colaboração: _João Albuquerque, _Shui Liu, _Marco Sacchi
Texto: _João Albuquerque

Sob o intento de revitalização, dinamização e estímulo
em situações específicas do Arquipélago dos Açores,
foi proporcionada por L’Atalante uma situação de
especulações e respostas projectuais, prosseguidas
de uma exposição dessas mesmas refutações. Para
tal foram convidados seis equipes de arquitectos.
Seis locais diferentes com seis programas distintos,
distribuídos e seleccionados por preferência e
assentimento.
O terreno confinado ao estúdio marcosandmarjan
situa-se na periferia da cidade de Ponta
Delgada e destina-se à nova Feira Industrial
dos Açores. Este projecto de 8000m2 está
previsto como equipamento central de um
plano urbanístico que prevê, entre outros,
um retail park, vários edifícios comerciais
de grande escala e áreas habitacionais.
O programa pedido para o edifício da
feira contempla, para além de amplos
espaços de exposição e as respectivas
infra-estruturas de apoio
(bilheteiras, cafetaria/restaurante,
áreas de cargas e descargas, etc),
a administração de todo o recinto
e um ninho de empresas.

G

1.solidez conceptual
Interpretar o programa foi o ponto de partida para o
projecto, que neste género de equipamentos
tradicionalmente se materializa em construções tipo
contentor, de limites rígidos, que por si só detêm um
carácter cerrado diligente.
Consequentemente, a anatomia exterior e organização
interior desta feira foi desenvolvida mediante processos
diagramáticos que visam uma permeabilidade espacial e
uma variedade vivencial pouco usual nestes recintos.
Emerge, assim a idealização de uma estrutura
tridimensional complexa, na qual se justapõem dois
sistemas complementares; uma sequência de espaços
expositivos sobre os quais se articula uma rede de
percursos públicos e privados que se entrelaçam no
restante programa da feira. Nesta estratégia confrontamse duas ideologias programáticas distintas, sendo a
primeira relativamente estática, radial, e expositiva, e a
segunda mais dinâmica, com fluxos e usos mais
esporádicos.
As áreas expositivas são propostas formalmente como
crateras na paisagem, para as quais o visitante não entra
directamente, mas se interpõe, sendo apenas capaz de
sentir o espaço somente quando faz parte dele, já nele
inserido.
Esta percepção e vivência progressiva destes redutos é

facultada pela submissão ao
sistema de fluxos, que por sua
vez resulta da exploração
estratégica dos restantes
espaços, tais como o ninho de
empresas, administração e
cafetaria, que vêm reclamar uma
posição sobrelevada. A sua
localização permite conectar
diferentes cotas no interior e exterior
do edifício, funcionando em simultâneo
como moderador das crateras de
exposição, não unicamente ao nível da
acessibilidade mas também da própria
sensibilidade espacial em cada área
expositiva, sobre diferentes níveis de
permissão de luminosidade.
2.Espaços expositivos
Os espaços expositivos formam uma área extensa,
capaz de receber, por um lado mostras de grande
projecção, e por outro, pequenas exposições em
simultâneo.
Tal consciencialização, proveniente de sucessivas
indagações diagramáticas, instigou o espaço para uma
existência mutacional. Potenciaram-se três espaços,
de diferentes escalas e características ambientais. O
primeiro espaço, de 2400m2, revela uma hibridez

subjacente. Não só faculta a
entrada para a exposição por
meio de uma rampa existente
passível de ser utilizada como
auditório, como interage com o
exterior, possibilitando ainda a
expansão da feira para um amplo
recinto externo de exposição. Detém
um desnivelamento subtil contínuo,
de encontro à cota do segundo espaço
expositivo, o intermédio. Este, de
1400m2, incute uma sensação mais
claustrofóbica; não só detém a menor
área, como é afagado pelo ninho de
empresas que se estende por cima deste.
O recinto maior, de 3150 m2, assume a
“formalidade” da grande cratera de exposição,
escavado na zona mais alta do terreno.
Estes espaços, ainda que detentores de
geometrias curvilíneas, conservam a consciência
de uma regularidade rectilínea imperativa para
a organização interna das próprias exposições.
Tal organização conjuga-se funcionalmente através
de uma torção geométrica em torno do núcleo de
distribuição de cargas e descargas. O acesso dos veículos
pesados transportadores do material expositivo executase aqui por um acesso intersticial, inserido entre os
espaços expositivos e a própria escarpa do terreno.

3. Cobertura habitada
Por cima dos espaços expositivos estende-se a cobertura
do edifício, em dois níveis, nos quais se integram à cota
inferior a entrada principal do edifício com respectivos
serviços de apoio ao visitante, e à cota superior a
administração, cafetaria e ninho de empresas.
A entrada projecta-se sobre os espaços expositivos em
forma de uma mezzanine permitindo ao visitante
inspeccionar de cima a organização de cada mostra antes
de a aceder. Geram-se variados lobbys suspensos,
climatizados, específicos a cada área de exibição dos quais
se pode mergulhar nas exposições por uma sequência de
escadas rolantes.
Esta mesma superfície da entrada estabelece um sistema
de fluxos ou circulações tridimensionais, conectando-se
fluidamente a diferentes níveis. Deriva para a cota superior
dos restantes equipamentos por meios de extensões em
rampa; para além da rampa que alberga o auditório, existe
uma outra específica destacada para a cafetaria, mais
próxima da entrada, duas públicas, facultando o acesso
ao ninho de empresas e uma última mais privada que
proporciona a entrada ao espaço administrativo.
Contrariamente à leitura espacial de contenção e
aconchegamento formalizada pelos espaços encerrados
e incrustados na topografia, a estratégia delineada para
o restante programa potencia a circulação e a dinâmica
tridimensional do organismo na cobertura, especialmente

nos pontos onde a estrutura atinge maiores dimensões.
A cobertura converte-se assim num corpo habitável
materializado através de um tecido estrutural
ornamentado, o qual gera nos seus interstícios casulos
de variada dimensão e localização, ocupados pelo
ninho de empresas e administração.
A cafetaria emerge como a cabeça do corpo,
impondo-se ao terreno na sua cota mais baixa em
consola, tirando partido das excepcionais
panorâmicas sobre a cidade de Ponta Delgada
e o mar. O projecto desenha-se aqui como um
molusco atracado na paisagem, protegendo o
seu interior habitado, ao mesmo tempo
potencializando as qualidades paisagistas
do lugar.

O projecto para a Feira Internacional dos Açores [FIA] é
ele e os seus antecedentes. Nada aqui se fez coisa, senão que são
coisas (stuff) que vêm detrás. Há um rastro.
Cedo a arquitectura de marcosandmarjan [m&m] se rebelou contra
a estética hegemonizante da arquitectura modernista e seus
descendentes. Em 2002 escreveram: «A arquitectura contemporânea (…)
é fundada sobre o preconceito Platónico dos sentidos “nobres”, a visão e a audição,
e estruturada sobre a estética Kantiana do “gosto puro”, que considera o
conhecimento “abstracto” e “cerebral” superior ao “material” e “visceral”. As nossas
explorações estéticas do “repugnante” (disgusting) e do “fofinho” (cute) pretendem
quebrar essa tradição. (…) Pierre Bourdieu escreveu que o gosto puro e a teorização
que o sustém “encontra as suas raízes na recusa do gosto impuro, da aisthesis (das
sensações), forma simples e primitiva de prazer reduzido ao prazer dos sentidos”».
Para m&m, a recusa dos gostos “impuros” explicaria a «tendência
generalizada para a arquitectura “minimalista”, “glassy and glossy”».
Desde então Marcos Cruz e Marjan Colletti prosseguem um duplo caminho
de dura independência conceptual: autónomo à hegemonia da Visão na
percepção e recepção estética da arquitectura; e autónomo e oposto a uma
dieta da forma “racional” e “minimal”, equívoca no plano teórico e cínica
ou inculta ao afirmar-se pertença duma ordem plástica e estética do mundo
already gone, never to be back.
A via que empreenderam, visceral, corpórea, háptica e táctil,
revelou-se mais fértil de significados do que o estafado caminho da autoinibição formal e da moral puritana. A ultrapassagem dos constrangimentos
morais e moralistas intrínsecos à arquitectura modernista (denunciados por David
Watkin em “Moral e Arquitectura”) não é nova. Começa diante da falência
das fileiras ortodoxas (simultaneamente calvinistas e leninistas!) do CIAM,
incapazes de obstar à eclosão das pulsões criativas e tensões programáticas
de heterodoxos como os Smithsons, Stirling ou, até, Nathan Rogers. Também
a hegemonia da Visão foi desafiada por outras heterodoxias: das rugosidades
tácteis de Aalto às formas orfãs de desenho “modernista”, de AldoVan Eyck e
Hertzberger a Pallasmaa. Em m&m esta herança ganha substância via Londres,
E.U.A e Europa Central. No desenvolvimento imagético do duo estiveram sempre
presentes os “ausentes”, os inevitavelmente marginais ao “racionalista” sistema
arquitectónico mundial. Considere-se a marca neles deixada pelas visões de
Kiesler ou pelos organicistas (sobretudo Bruce Goff). Não se ignore, quanto às
metodológias e ao modo de entender a arquitectura numa sociedade de consumo
globalizada, quer o magistério fundacional da arquitectura rebelde dos 60’s,
quer a sua canibalização des-ideologizada produzida pelos Archigram de 1961
a 1974. Junte-se-lhe a investigação estrutural “fora-de-jogo” – de Buckminster
Fuller a Cedric Price – e a metáfora biológica, que permeia toda a produção
m&m, e poderemos entrar no projecto da FIA e na manipulação que faz do
programa arquitectónico.
Ler a arquitectura de m&m é um oximoro: não foi feita para leituras.
Nasce como pele dos sentidos, envolvendo-os e manipulando-os. Nasceu
comprometida com as sensações. A sua não é uma fenomenologia das Origens,
da subjugação da arquitectura à Natureza, como nos “orgânicos” contracivilizacionais. O que de “primigénio” perpassa na sua produção entronca no
que as arquitecturas “primitivas” aprenderam do mundo biológico. Não é uma
fenomenologia da Técnica, pois esta não lhes interessa senão como meio. A
sua é antes uma investigação “procedural”, centrada nos procedimentos e
estruturas do real biológico, enquanto máquina e sistema. A “forma” surge então
como resultante dúctil e inacabada do “triálogo” entre a conjuntura, a “agenda”
experimental do grupo e a cultura arquitectónica herdada. Neles, ela é feita
de métodos e procedimentos ditados pela exploração oportuna da circunstância:
não é um reportório, de formas, estratégias compositivas ou tipologias testadas,
mas Cultura da Experimentação, do “trial & error” desinibido e quiçá nãolinear, e do seu potencial especulativo. Bacon e não Leibniz. E se tradição
neles subsiste – afastado o apogeu modernista e o anticlímax pós-moderno,
distanciado o relativismo egóico dos 90’s – é a da Arquitectura Experimental (P.
Cook, 1970).
Não há neles visão messiânica ou nostalgia da tradição; nem há
convencimento solipsista: há problemas e a experimentação de novas soluções.
Mas há constantes. Uma é a transformação, por m&m, do programa dado
em teste à sua visão e programa para a arquitectura: banais que sejam, os dados
são conceptualmente esticados até revelar, quando prestes a dar de si, novas
configurações arquitectónicas. Na FIA, em vez da referência às naves industriais
procuraram a polissemia arquitectónica – em vez de espaços, foram demarcadas
áreas de exposição que se apresentam diferentes entre si na sua relação
geométrica, topográfica, e com o exterior bem como na relação topológica
com o todo. As tipologias não resultam da tradição local, açoreana, nem da
linhagem industrial, nem de uma tradizione arquitectónica. Se identificação
permitem os “casulos” do ninho de empresas da FIA, será com o mundo
dos Living Pods de David Green (Archigram, 1966), fã de Kiesler, e com os
“cocoons” do cinema, do Alien de H.R. Giger às pupas humanas de Matrix.
Com luz própria, o imaginário de marcosandmarjan povoa-se dos encontros
da ficção científica com a morfologia e a sistémica biológica. Não por
mimetismo ou encantamento mas por Darwinismo conceptual: por íntima
convicção de que nos sistemas biológicos apurados pela survival of the fittest
residem ensinamentos plenos de potencial arquitectónico. Potencial que
habita a confluência do “soft tissue” biológico, com a esponjosidade duma
teoria arquitectónica em mutação, osmótica e híbrida, e o “hard work” da
livre indagação projectual sobre o mundo.
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SOFT TISSUE, HARD WORK, FUSION TACTICS
EM TORNO DA ARQUITECTURA DE MARCOSANDMARJAN
Texto: _Pedro Barreto
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BIOARTE: A BIOLOGIA COMO MATÉRIA PRIMA
AUTORIA_

Marta de Menezes e Luís Graça

Arte e Ciência têm sido frequentemente
consideradas duas culturas separadas. No
entanto, colaborações entre artistas e
cientistas são cada vez mais frequentes. No
caso das ciências biológicas tem havido um
número crescente de artistas a explorar as
possibilidades estéticas de sistemas vivos.
Manipulando moléculas e organismos é possível
programar o seu desenvolvimento no sentido de
criar objectos de arte com características que
não seriam possíveis com outro media: objectos
que se auto-organizam, que crescem, e que
literalmente vivem e morrem.

H

Um outro projecto recente, Tree of Knowledge/Árvore de Conhecimento,
utiliza como medium neurónios vivos de rato numa escultura que
representa um numa escultura que representa um neurónio.
Um mesmo objecto feito de madeira, pedra ou aço poderá ter
significados diversos e induzir respostas diferentes no observador.
Ao preencher tubos de vidro com neurónios vivos, torna-se
possível obter uma representação da delicada estrutura dos
neurónios, bem como da sua natureza dinâmica: sempre
mudando, estabelecendo novas ligações, crescendo, vivendo.
É importante notar que esta estratégia não procura representar
a realidade tão fielmente quanto possível, mas simplesmente
explorar o material que parece mais adequado à
representação de um objecto vivo. Estas esculturas são um
exemplo de arte que está literalmente viva.

Como exemplo deste tipo de trabalhos pode referirse o projecto Proteic portrait/ Retrato proteico, ainda em
curso. Consiste na criação de um auto-retrato
utilizando proteínas como artmedium. O auto-retrato
será uma escultura representando a estrutura
molecular da proteína marta, cuja sequência de
aminoácidos corresponde ao nome completo da artista,
com algumas alterações pois algumas letras não são
utilizadas na convenção científica para designar
aminoácidos.
Proteína mARTA:
MARTAISAVELSWVRALRIVEIRDEMENESESDASILVAGRACA
Utilizando bases de dados informáticas foi possível
confirmar que não existe na Natureza nenhuma proteína,
até agora identificada, com esta sequência. Também é
possível utilizar computadores para prever possíveis
conformações tridimensionais para marta. Mas a estrutura
exacta de marta só poderá ser determinada
experimentalmente e é algo que resulta da própria sequência
de aminoácidos, ou das letras do nome, não podendo ser
controlada mas apenas revelada. Deste modo é uma escultura
cuja forma final está programada na sua composição química,
construindo-se a si mesma.

Marta de Menezes, Artista, desenvolve nos seus projectos interfaces com a Biologia,
em residências artísticas em laboratórios de investigação. www.martademenezes.com

Luís Graça, Cientista, Professor de Imunologia, Instituto de Medicina Molecular, Faculdade
de Medicina de Lisboa; e Instituto Gulbenkian de Ciência.

Tree of knowledge, Marta de Menezes 2005.
Escultura de um neurónio utilizando neurónios vivos como medium. Trabalho
desenvolvido durante uma residência artística na SymbioticA, University of
Western Australia.
© Marta de Menezes 2005.
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PROJECTO BUNKER
MUSEUM OF MODERN STRATEGY - ART DEPARTMENT
AUTORIA_

Miguel Leal com Duarte Soares Lema

O Museu da Estratégia Moderna (MOMS) nasceu em 1997 da própria natureza
do equívoco museológico, e tem procurado servir como dispositivo crítico
e mausoléu possível da especialização do poder e das suas várias estratégias.
Foi arquitectado com base numa estrutura ficcional e heterodoxa, procurando
jogar no seu estatuto ambíguo boa parte da sua existência.
A definição alargada e maleável do seu universo de acção tem-lhe permitido
ser tão móvel quanto as estratégias de dominação que são o seu objecto
de estudo. Essa natureza mutante facilita-lhe uma distanciação crítica e
uma constante reactualização. Talvez por isso não seja possível afirmar com
precisão aquilo em que o MOMS se tem vindo a tornar. Ter-se-á porventura
transformado num organismo vivo capaz de se replicar e metamorfosear

I

continuamente. É agora um museu sem autor, sem história e virtualmente
infinito: as razões do seu (des)aparecimento perderam-se definitivamente.
O MOMS faz parte de um projecto mais vasto, com a designação genérica
BUNKER, que inclui ramificações diversas, internas e externas. À primeira
categoria pertencem os Departamentos Analítico, Internacional, Digital e,
finalmente, o Departamento de Arte. Este último tem contado com a
colaboração do arquitecto Duarte Soares Lema, responsável pelo projecto
do Bunker que albergará o Departamento de Arte do Museu da Estratégia
Moderna.
Mais informação em www.virose.pt/moms
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ENTRADA DE EMERGÊNCIA
6ª Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo
AUTORIA_

Pedro Bandeira
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Colaboração e Fotografias de Dulcineia dos Santos

No texto de apresentação da 6ª Bienal
Internacional de Arquitectura de São
Paulo podemos ler: “A cidade que não
possua utopias para nortear o seu
desenvolvimento dificilmente conseguirá
crescer de uma forma harmoniosa. A
arquitectura está entre ambos, se propondo
fazer a ponte de ligação entre a realidade e a
utopia”.
A instalação «Entrada de Emergência»,
concebida para o espaço da
representação portuguesa da Bienal,
resulta da associação entre o conceito
de «ligação» e a casualidade de no
mesmo espaço ter sido colocada uma
saída de emergência não contemplada
no projecto original do edifício de Óscar
Niemeyer.
As saídas de emergência são,
supostamente, a ligação mais curta entre
«interior» e «exterior» o que no contexto
da Bienal poderá enfatizar a ambição de
aproximar a «utopia» da «realidade» ou
a realidade da utopia (dependendo do
sentido da ligação).
No entanto, as saídas de emergência
são quase sempre ligações efémeras,
cuja função se justifica apenas em caso
de «acidente». Numa sociedade cada
vez mais tomada por medos, a
dependência da «prevenção» justifica o
paradoxo de “ao se inventar o barco se
estar, simultaneamente, a inventar o
naufrágio”.
Corbusier não pensou em «saídas de
emergência» para a Capela de
Ronchamp, pelo menos a julgar pelos
padrões actuais de segurança: no início
de Março deste ano estava a ser fixada
sinalética de emergência (caixas de
acrílico com autocolante verde) nas
portas de um edifício cuja única coisa
que tem para arder é betão armado.
Aparentemente, já nem os católicos
acreditam na protecção divina; afinal não
é para dentro da igreja que se corre em
caso de acidente? A sinalética não
deveria ser antes colocada no exterior
do edifício?
Os alçados de vidro do edifício da Bienal
evocam, dentro do imaginário
modernista, uma vontade de dissipar a
dicotomia interior/exterior.
Paradoxalmente, a desmaterialização
do alçado numa pele quase invisível, não
invalidou a existência das saídas de
emergência que encontramos no edifício.

VIRUS

Diversas metáforas poderão ser
construídas a partir desta situação: uma
primeira evoca as contradições e
dificuldade que a arquitectura
modernista (utópica por excelência)
encontrou no confronto com as diferentes
realidades sociais “exteriores”, o que leva
a questionar a “transparência” do alçado;
uma segunda metáfora, refere-se
especificamente ao facto de uma das
portas de «saída de emergência» estar
localizada na sala portuguesa, podendo
esta representar a diáspora que tem
atingido recentes gerações de emigrantes
brasileiros que procuram em Portugal
Comunitário a sua sobrevivência. Uma
terceira metáfora, claramente mais
optimista, refere-se ao enunciado da
própria Bienal, “a arquitectura é o que
está entre utopia e realidade” é, portanto,
a «saída de emergência».
No entanto, com a instalação «Entrada
de Emergência» pretende-se inverter o
sentido da emergência. Se a “saída” era
o percurso da utopia “interior” à realidade
“exterior”, a “entrada” será o percurso
da realidade à utopia: qualquer coisa
como voltar a crer na protecção “interior”
de Ronchamp. Neste sentido, e apenas
neste sentido, «Entrada de Emergência»
será um projecto que privilegia o risco
e a experimentação inerentes à utopia
em prejuízo do medo e do pragmatismo
(tantas vezes frio e desumano) que
caracteriza a sociedade ocidental. Mas
esta não será uma utopia desvinculada
ingenuamente da realidade, a sua ligação
estará enfatizada por uma reivindicação
de desejo que não pode ser exclusiva do
arquitecto: o “exterior” terá que
contaminar o “interior”; e nesse sentido
“entrar” torna-se emergente.
A instalação «Entrada de Emergência»
será constituída por 4 condutas,
normalmente usadas para despejo de
entulho de obras, fixadas a uma estrutura
de andaimes de forma a simular a ligação
entre o exterior e o interior. Para enfatizar
o sentido de entrada as condutas deverão
“aspirar”, ao contrário de “despejar”.
Consequentemente, vamos encontrar no
espaço da representação nacional
pedaços de terra com plantas do jardim
exterior ao edifício da Bienal. Pretendese que a paisagem urbana deixe de ser
mera cenografia emoldurada pelos
caixilhos do alçado para passar a ser
interveniente no espaço da Bienal.

* Projectos específicos para um cliente genérico não são projectos
utópicos, são fisicamente exequíveis e socialmente
desejáveis. No entanto o seu índice de realidade não
parece ultrapassar a plausibilidade oferecida pelas
imagens, talvez porque estas são suficientemente
explícitas nas possibilidades que apresentam e nas
problemáticas que levantam. Nesse sentido as imagens
cumprem um objectivo em si, distanciando-se da
ingenuidade que caracteriza a utopia clássica: não se
propõe um “outro” mundo, propõe-se “este”, pleno de
paradoxos e contradições.
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Crítica

MICHEL TOUSSAINT

Notas sobre Christopher Alexander
Christopher Alexander está hoje bastante esquecido entre
os arquitectos. As gerações mais jovens provavelmente nada saberão dele e só alguns mais curiosos ou às voltas com
um trabalho académico encontrarão os seus livros ou notícias e críticas em revistas, muitas delas com mais de vinte
anos. No entanto, não há muito tempo a revista de moda Vogue Hommes International (Spring-Summer 2004) incluiu
uma entrevista ao arquitecto/investigador/professor (em
Berkeley) a propósito do lançamento do seu último livro,
«The Nature of Order», em quatro volumes e com mais de
mil páginas, onde o autor desenvolve uma visão da Arquitectura bem diferente das tendências contemporâneas. Estas
baseadas na obra de excepção, tal como as perspectivas
Beaux-Arts insistiram ao longo do século XIX, reapareceram
a partir das críticas geradoras da Pós-Modernidade. Já na introdução do livro «Notes on the Synthesis of Form» (1964),
que foi o primeiro publicado apenas com a sua autoria depois
de ter escrito com Serge Chermayeff o logo muito conhecido
«Community and Privacy (1963)», ele afirmou: «O que é pior,
numa época que muito necessita de projectistas1 com capacidade de síntese sobre a organização do mundo físico, o trabalho real tem sido realizado por engenheiros menos dotados, porque os projectistas escondem os seus talentos na irresponsável pretensão de serem génios»2. Bastante mais à
frente, Alexander, ao referir-se à diferença entre a produção
em contexto tradicional e a que ele aí nomeia «autoconsciente», escreveu que «O desenvolvimento do individualismo arquitectónico é a manifestação mais clara do momento no
qual a arquitectura se torna numa disciplina autoconsciente», ao qual associa o facto do «indivíduo, a partir do momento em que o seu ganha-pão depende da reputação que consegue, fica ansioso por se distinguir dos colegas arquitectos,
criar inovações e ser uma estrela», distinguindo em paralelo
o artesão do «artista autoconsciente» cujo «reconhecimento
da individualidade tem um profundo efeito no processo de
construir a forma»3. Para melhor perceber estas afirmações
basta citar Alexander numa entrevista que deu a Max Jacobson ao explicar a sua situação em 1958: «Quis ser capaz de
criar edifícios belos». Um pouco à frente esclareceu, dizendo: «O que eu queria ser capaz de fazer era criar edifícios
com o mesmo tipo de beleza que tinha a arquitectura tradicional. Então comecei a procurar os meus caminhos. Realmente isto significava chegar às raízes da forma. Até ao ponto que mesmo o simples acentuar da função e dos requisitos,
no ‘Notes’, era para mim uma simples maneira de chegar à
beleza, uma maneira de chegar às verdadeiras bases do objecto bem feito e belo. E o assim chamado método desse livro era igualmente apenas um processo que me parecia ir ao
coração do que teria que acontecer num edifício belo»4.
Continuando a responder a Max Jacobson, Christopher
Alexander afirmou: «Em resumo, se realmente compreendes o que é uma boa obra de arquitectura, verdadeira e totalmente, serás capaz de especificar um processo passo a passo que sempre levará à criação de uma obra semelhante (…)
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Portanto, para mim, a definição de um processo, ou de um
método era nada mais que a maneira de ser preciso, uma
maneira de assegurar-me que não me estava a enganar»5.
Assim o que Alexander disse, cerca de 1970, na entrevista a Max Jacobson, recorda o tempo da publicação de «Notes on the Synthesis of Form». Este livro inicia-se com a definição do campo teórico tratado «o processo do projecto; o
processo de invenção dos objectos físicos que expõem uma
nova ordem física, organização, forma, em resposta à função»6. Mas adverte que os problemas funcionais tornam-se
cada vez menos simples e os projectistas raramente confessam a suas incapacidades para os resolver, caindo nalguma
ordem formal arbitrária, considerando que «hoje mais e mais
problemas de projecto atingem níveis de complexidade insolúveis»7, e, por outro lado, considerando que «apesar de tudo, não é somente a quantidade de informação que hoje está
para além do alcance do projectista individual, mas os vários
especialistas que a dividem têm um entendimento demasiado estreito e pouco familiar com os específicos problemas
dos que fazem a forma, então nunca é claro quando é que
será melhor, para o projectista, consultá-los»8.
Mas não é apenas esta questão que Alexander levanta,
pois entende que «ao mesmo tempo que os problemas aumentam em quantidade, complexidade e dificuldade, também mudam muito mais depressa que anteriormente», e para resolver tal situação já não chega a habitual capacidade
de simplificação do arquitecto. Especificando: «Dois minutos
com um lápis nas traseiras de um envelope permite-nos resolver problemas que não poderíamos resolver nas nossas
cabeças, mesmo se nos empenharmos durante cem anos.
Mas no presente não temos meios correspondentes para
simplificar os problemas de projecto por nós próprios»9.
Deste modo Alexander encontrou motivos para se debruçar
sobre métodos de projecto que é afinal o objectivo de «Notes
on Synthesis of Form» como ele bem afirmou.
Se este livro tem no título a palavra forma, não é por acaso pois o autor aí considera que «A finalidade do projecto é a
forma»10, entendendo que a forma opõe-se à total regularidade e homogeneidade, sendo assim baseada na irregularidade, citando D’Arcy Thompson11 que chamava de «diagramas de forças» às irregularidades. No entanto, em termos
de projecto, avisa que para a clareza, necessária à forma,
para atingir a diferença, terá que haver antes alguma «clareza programática» na cabeça do projectista e que «cada problema de projecto começa com um esforço para conseguir
um acerto entre duas entidades: a forma em questão e o seu
contexto. A forma é a solução para o problema; o contexto
define o problema. Por outras palavras, quando nos referimos ao projecto, o verdadeiro objecto de discussão não é só
a forma, mas o conjunto da forma e do seu contexto»12.
Assim, Alexander considera forma e contexto complementares e portanto terão que ser compatibilizados.
Como exemplo de alguns problemas de incompatibilização, Alexander cita a casa Farnsworth de Mies Van der Rohe
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que entende ser magnificamente clara e organizada sob regras rigorosas, mas falhando sob o ponto de vista económico
e deixando-se invadir pelas cheias do rio próximo, para não
falar dos conflitos entre o arquitecto e a dona da casa que
esta gerou. Um tanto mesquinhamente, Alexander julga as
cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller como boa resposta ao problema do peso próprio nas coberturas com grande
vão, mas incapazes de nelas se poder abrir uma porta, ou a
casa dymaxion, do mesmo arquitecto/construtor/inventor,
respondendo à produção industrial, mas incapaz de se integrar na cidade moderna, enquanto a Villa Savoye consegue
uma forma clara, mas à custa de alguns confortos elementares e adequações. E cita Laymen que conclui que estes arquitectos sacrificaram a função a favor da claridade porque
estavam distantes do mundo da dona de casa e mais preocupados com os seus próprios interesses, concluindo Alexander que estes resultados derivam do facto de que «o único
caminho que eles parecem ser capazes para organizar claramente a forma é projectar sob o domínio de uma ideia simples. Em contrapartida encontra na cabana dos Mousgoum
nos Camarões com a sua forma hemisférica uma resposta
adequada à protecção ao sol equatorial, enquanto a estrutu-

Notas sobre Christopher Alexandre

ra de suporte serve também com caleiras de escoamento
das águas da chuva e escada para se construir ou reparar o
revestimento, evitando a necessidade de ter uma escada de
mão o que consumiria mais madeira, material escasso na região. Deste modo Alexander estabelece diferenças entre o
mundo do projecto «autoconsciente» e a produção nas sociedades tradicionais orientada pelo projecto «não-autoconsciente». No caso dos Mousgoum o reconhecimento de
que o agrupamento das cabanas reflecte a ordem social e a
necessidade de protecção dos predadores, torna-a um
exemplo de «como o padrão das operações de construção, o
padrão da reparação, as condicionantes ambientais e também o padrão da vida diária, são fundidos na forma. A forma
tem uma coerência dupla. Está coerentemente relacionada
com o seu contexto. E é fisicamente coerente»13.
Para o processo «autoconsciente» o projectista (ou arquitecto) tem que lidar com um grande número de conceitos,
visto que a prática codificada do mundo tradicional, assente
numa experiência de tempo longo, foi abandonada, e esses
conceitos vindos de diversas áreas de conhecimentos muitas
vezes são inadequados para se integrarem num sistema que
suporte eficazmente o projecto. Deste modo, os conceitos
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que fazem parte de linguagens estão distantes da prática
projectual, como é o exemplo encontrado por Alexander de
«segurança» porque pode ser usado para eliminar a perigosidade, no entanto tal conceito pode ser usado no reconhecimento de problemas muito diferentes como o projecto de
uma chaleira ou de um cruzamento de auto-estradas, o que
torna o conceito projectualmente pouco operativo. No entanto, não se pode particularizar o conceito pois este tem que
ser genérico para suportar a comunicação através da língua,
manter-se estável e ser pedra na construção do pensamento
comum aos seres humanos. Assim, a arbitrariedade imiscuise no processo, o projectista tem que preencher o espaço
entre os conceitos e as regras do sistema de enquadramento
da prática. Para isso usa a intuição que constrói imagens
mentais, mas tal raramente chega.
É no sentido de resolver a desarticulação entre contexto
e forma detectados nos casos célebres atrás referidos (Villa
Savoye, etc.), fruto desta arbitrariedade, que Alexander se
propõe acrescentar à imagem mental inicial ou intuitiva uma
outra mais abstracta que pode ser examinada segundo operações bem definidas de modo a não ser sujeita aos conceitos e experiência individual. Para tal, propõe usar entidades
matemáticas chamadas conjuntos que podem ser tanto abs-
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tractos como concretos. Neles podem-se definir subconjuntos e hierarquias. Assim, para cada problema haverá o seu
conjunto de conceitos, organizado segundo uma estrutura
própria, tornando assim operativos os conceitos que anteriormente de pouco serviam. Alexander chama a esse conjunto de «programa» e, deste modo inicia o método de projecto que o «Notes» se propõe estabelecer.
Depois do programa que finaliza todo o processo de análise, haverá que iniciar o processo de síntese cujo primeiro
passo Alexander chama de «diagrama». Ele dá o exemplo da
Ville Radieuse de Le Corbusier, modelo urbano «que exprime
as consequências físicas de dois quesitos básicos muito simples: que as pessoas habitem em alta densidade geral, e que
tenham direito a igual e máximo acesso à luz solar e ar»14.
Outro exemplo citado é o momento do projecto de uma ponte
que corresponde ao esquisso inicial depois de se terem feito
alguns cálculos preliminares. Para ultrapassar a fase do diagrama é necessário chegar às «definições» concretas de cada variável já detectada no programa, mas em contexto oferecido pelo diagrama e no sentido de eliminar as possíveis
desarticulações entre forma e contexto num processo de
«erro-correcção». Para se chegar à «solução», a fase final
do processo do projecto e que leva definitivamente à forma,

haverá que controlar os conflitos surgidos na fase de «operações» pois as respostas a cada variável, mesmo enquadradas pelo «diagrama», podem levar a incompatibilidades.
Para tal Alexander entende poder-se continuar a usar o
conjunto, mas hierarquizando essas respostas em subconjuntos, formando uma árvore, estrutura matemática de
fácil visualização gráfica.
No enquadramento crítico e conceptual que Alexander
desenvolve em «Notes», chegando à proposta de um genérico método de projecto, talvez o seu contributo mais original
para um tema que sofreu bastante atenção na década de 60
do século XX em Arquitectura seja a consciente introdução
de figuras matemáticas simples e com forte tradução gráfica na estruturação do desenrolar das diversas fases do projecto. De facto nesses anos Geoffrey Broadbent, que desenvolveu investigação e ensino em várias universidades inglesas, ou J. Christopher Jones especialista britânico em
métodos de projecto foram activos divulgadores destas
preocupações numa altura em que se sentia a necessidade
de aprofundar a racionalidade no projecto, depois da revolução disciplinar empreendida pelo Movimento Moderno que tinha iniciado uma sistemática aproximação à componente
analítica dos métodos de projecto (veja-se Gropius, Alexander Klein ou mesmo Neufert), mas supunha automática a
síntese. Com o alerta de Alvar Aalto para a humanização da
Arquitectura, ainda nos anos 40, introduziu-se uma perturbação que não foi imediatamente respondida. Em Aalto o génio criativo colmatava com sucesso o espaço entre contexto
e forma. Deste modo a década de 60 acolheu uma maturação de questões metodológicas que foram respondidas em
sentidos até contraditórios. Se aqueles investigadores ingleses procuram entender os processos mentais como a comparação entre a «caixa negra» e a «caixa de vidro» (em Jones) ou detalham a aproximação à solução através do «feed
back» (em Broadbent), encontramos em Robert Venturi a
conclusão da impossibilidade de síntese e a aceitação da
contradição que anos mais tarde vemos aplicada aos projectos de Bernard Tschumi como a sua proposta para os concursos da ópera de Tóquio ou da Biblioteca de França em Paris. Em paralelo os chamados racionalistas italianos com Aldo Rossi (mas também Aymonino ou mesmo Gregotti) à
frente ressuscitaram o tipo como molde ou padrão estável
contra a instabilidade do mundo moderno.
Voltando a Christopher Alexander, percebe-se que o Notes pretende abordar a questão do método de projecto de
maneira suficientemente abstracta e genérica para enquadrar todo o tipo de particularidades, mas apenas focando os
procedimentos e os modelos formais matemáticos que os
possam enquadrar. Alexander não entra aqui no campo da
Psicologia ou mesmo da Sociologia e da Antropologia (neste
campo e nos anos 60 Amos Rapoport foi o investigador mais
influente). Mas é interessante constatar que alguns anos depois de «Notes» a noção de «pattern» torna-se central no
seu discurso. Em 1970 ele define-a «como uma nova instituição cultural, em conjunto com as mudanças físicas e espaciais necessárias para conseguir uma afirmação para si
mesma»15, isto é, o «pattern» tem uma estabilidade estrutural e cultural que o levou a reconhecer que seria necessário
ir mais além de um método de projecto absolutamente des-
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critível e lógico a que Jones chamou de «caixa de vidro». Na
já referida entrevista de Max Jacobson ele lembra uma experiência na Índia correspondendo a um projecto de uma aldeia e, logo a seguir, o metropolitano de S. Francisco, onde
começou a verificar que podia «ir directamente para os diagramas para os sub-sistemas de forças, sem ter que passar
pelas fases prévias do procedimento, em trabalhos posteriores comecei a chamar de ‘patterns’ a estes diagramas»16.
E assim se dá o encontro com o mundo dos utilizadores, dos
futuros habitantes. «Notes» fica como uma etapa no pensamento de Alexander, necessária para ele entender certos
mecanismos do projecto mais institucionalizado, mas o apelo da beleza que ele reconheceu como motivador inicial do
seu percurso reaparece e a descoberta do «pattern» é um
forte sinal. Se A «city is not a Tree» (1966) marca uma profunda crítica aos modelos da cidade moderna por serem distantes da verdadeira vida das comunidades urbanas, o livro
«The Oregon Experiment» (1975) mostra uma profunda mudança depois de «Notes», pois expõe um método que inclui
prioritariamente a participação dos utilizadores/futuros habitantes no projecto de alguns edifícios no campus da universidade de Oregon. Depois, Christopher Alexander, como
arquitecto, desenvolveu acções projectuais/construtivas
junto de comunidades universitárias no Japão, comunidades
pobres nos EUA ou no México. A sensibilidade para a especificidade cultural e atenção às particularidades humanas
acrescentaram-se à sua pesquisa lógica na sua formação
inicial em Arquitectura e Matemática. É certo que as experiências projectuais/construtivas em que participou constituem casos excepcionais no contexto da produção vulgar da
Arquitectura. A sua generalização nem sequer foi tentada,
mas constituem um modelo disponível, sobretudo hoje, tempo em que os modelos vigentes nas sociedades ditas mais
desenvolvidas estão exaustos. ^

01 Traduzo a palavra inglesa «designer» por projectista ao contrário da directa transposição
comum para designer que conduz à confusão entre o sentido da palavra em Inglês e o
sentido em Português que indica alguém que projecta apenas objectos, tal como Design
em Português significa a disciplina que trata do mundo dos objectos e não projecto.
02 Alexander, Christopher
Notes on Synthesis of Form
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1979 (tenth printing), p. 11
03 Ibid. pp. 57 e 59
04 Max Jacobson entrevista a Christopher Alexander
In: Alexander, Christopher
Tres aspectos de Matematica y Diseño/La estructura del Medio Ambiente
Cuadernos Infimos 3, Barcelona: Tusquets Editores, 1980, pp.144, 145
05 Ibid. p. 145
06 Alexander, Christopher
Notes on Synthesis of Form, op. cit., p.1
07 Ibid. p. 3
08 Ibid. p. 4
09 Ibid. p. 6
10 Ibid. p.15
11 Autor lido, por exemplo por Le Corbusier.
12 Ibid. pp.15,16
13 Ibid. p. 31
14 Ibid. p. 85
15 Alexander, Christopher
Câmbios en la forma
In: Tres aspectos de Matematica y Diseño/La estrutura
del Medio Ambiente, op. cit., p. 116
16 Max Jacobson entrevista a Christopher Alexander, op., p. 145
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CONVERSA COM JOSÉ ADRIÃO E RICARDO CARVALHO
LISBOA 28 DE DEZEMBRO 2005
Num documentário sobre o filme «Apocalypse Now» [«Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse»] explica-se como é que Francis Ford Coppola resolveu uma
questão que o preocupava há muito e para a qual não tinha solução, que era como
acabar o filme. Numa manhã, as centenas de nativos figurantes das sequências finais na selva fizeram um ritual da tribo que consistia no sacrifício de um boi à catanada. O realizador, por acaso, viu este ritual sangrento e resolveu incorporá-lo no
guião transformando o boi no Capitão Kurtz. Pensa que no processo de concepção
e construção de um edifício o acaso pode ter um papel importante?
Manuel Graça Dias: O paralelo com o cinema é sempre fascinante porque na produção
cinematográfica existem situações que tocam de perto o modo de fazer arquitectura,
ainda que haja zonas de enorme clivagem.
Hitchcock, numa conversa com Truffaut explicou que quando fez «Os Pássaros» leu
a novela que serviu de base ao guião uma única vez. Essa única vez foi relevadora do tipo
de filme que poderia vir a fazer e resolveu não ler mais o livro, visto que o essencial já tinha sido apreendido.
Eu diria que em arquitectura existe um pouco deste processo. O programa dá-nos a
sugestão do que é preciso fazer – tematiza, coloca-nos o problema –, ainda que, por vezes, tenhamos de o ler mais do que uma vez.
Na vida real, não temos de fazer nenhum programa, devemos é respeitá-lo, totalmente (os arquitectos poderão ser também «programadores», ainda que essa seja outra actividade). Penso que o arquitecto, ao projectar, não deve tentar interferir muito
nesse universo, sobretudo quando falamos de instituições.
A confusão nasce porque o grosso do nosso trabalho é habitação. Porque todos nós
habitamos, imaginamos que estamos a «programar» a habitação dos outros. No entanto, quanto muito, estamos a responder aos desejos de um determinado cliente; teremos
de encontrar naquela família, naquele sítio, um modo da banalidade nos encantar – a
nós e a eles – fazendo, eventualmente, com que as coisas sejam conjugadas de modos
diferentes e inesperados.
A Escola Superior de Belas Artes, em Lisboa, está alojada no que originalmente foi o
Convento de São Francisco. Paralelamente, é também Sede do Governo Civil e foi uma
Biblioteca. E não foi preciso mexer muito no edifício porque ele está sempre bem.
Já a Faculdade de Arquitectura, no Pólo da Ajuda, foi feita especialmente para ser
uma escola e duvido que possa albergar uma Sede da Polícia ou uma Biblioteca. Provavelmente funcionaria sempre mal, porque espacialmente e culturalmente o que lá está
construído é «pouco».
Um edifício tem de ter personalidade e responder bem ao que se espera que nele se
irá passar, imaginando nós, no entanto, que qualquer outro uso, relativamente parecido,
em termos de escala, se poderá encaixar também bem.
O programa de concurso para o edifício «Fórum» em Barcelona previa uma torre,
mas a dupla Herzog & de Meuron propôs antes um edifício horizontal. O Manuel não
acha que isso pode ser trabalhar o programa?
Acho que não. Isso é trabalhar sobre uma ideia de cidade que lhes terá parecido mais
correcta. Certamente que as áreas pedidas foram cumpridas! No concurso para o edifício da Telecel, no Parque das Nações, propusémos um edifício com o dobro da altura dos
edifícios ao lado. Sabíamos, à partida, que essa ideia contrariava os «Termos de Referência», no respeitante à ocupação urbana, mas não deixámos de plasmar sobre a nossa
proposta o programa de áreas e a possibilidade de articulação entre os diversos espaços, tal como era requerido.

Teatro Municipal de Almada/Teatro Azul. MGD + EJV, com Gonçalo Afonso Dias. 1998-2005. Maquetas de Trabalho.

Concurso de Ideias para a “Sede Telecel 2000”,
Lisboa. MGD + EJV. 1999.

Foyer das Salas de Cinema no Edifício Monumental,
Lisboa. MGD + EJV, com Pedro Cabrita Reis, Ana Vidigal
e Pedro Proença. 1993.
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Eduardo Souto de Moura quando propõe para Braga um estádio só com bancadas
laterais e com um campo que não é fechado nos topos não estará em parte a fazer
uma crítica ao programa que lhe é dado?
O Eduardo interfere sobre o arquétipo convencional de estádio. Não mexe no programa,
faz antes uma nova interpretação tipológica, porque aquilo não deixou de ser um estádio
de futebol Tem todos os balneários e sítios necessários para os árbitros e, simultaneamente, os 30 mil lugares. Não faz uma birra; não diz, «acho que devia ter só 15 mil lugares!»
O que propõe é uma nova implantação e uma tipologia diferente para o mesmo objecto, porque o próprio sítio acabou por lhe sugerir essa estratégia.
Acho muito pouco criativa essa ideia de «mexer» nos programas. Partiria do pressuposto de que a excelência do funcionamento das coisas fosse responsabilidade dos arquitectos. Acho que não, que a responsabilidade do funcionamento das coisas, do modo
que entenderem, deve ficar do lado dos promotores.
A mim interessa-me a arquitectura – um andamento hierarquizado do espaço, tematizado pela actividade humana a que se destina e não pelas circunstancialidades relativas de um qualquer «programa». Por isso, repito sempre: um programa é para cumprir;
o resto fazemos nós.
Eu luto contra esta «moda» dos programas, da possibilidade dos arquitectos interferirem nos programas, porque a associo sempre aos «bons» propósitos dos arquitectos.
Arquitectos «boas pessoas» não são, necessariamente, «bons arquitectos».
A ideia dos edifícios valerem para muitas coisas, ao mesmo tempo, parece-me uma
boa ideia – na verdade, bastante melhor do que andarmos sempre a tentar interferir nos
programas.
Tal como já referiu noutras ocasiões, a escolha da cor do Teatro Azul de Almada
surgiu com o facto do cliente ter visto, numa reunião, uma maqueta de estudos preliminares em wallmate azul.
A partir do momento em que o cliente viu a maqueta pensou que ela continha
também uma proposta de cor e ficou entusiasmado com a ideia. Não acha que aqui
existiu um acaso que foi incorporado na obra, tornando-se um elemento fundamental de projecto?
Sabíamos, desde o princípio, que o edifício deveria ser revestido a pastilha. Tínhamos
consciência que, dada a complexidade do programa e das respostas que pretenderíamos
entregar à envolvente, o edifício começava a adquirir uma volumetria complexa e pouco
redutível a uma imagem unificada.
Pensámos que, para criar uma maior unidade, deveríamos utilizar uma única cor –
com uma pintura ou algo de maior durabilidade – e por isso equacionou-se revestir o edifício a pastilha: branca, vermelha, logo se veria. Essa discussão coincidiu com uma visita
do grupo, precisamente para debater algumas questões de funcionamento. Havia no
«atelier» uma maqueta que tinha sido feita de modo rápido e expedito, e quando o Joaquim Benite fez os comentários finais, perguntou entusiasmado se a cor iria ser mesmo
aquela. Ficámos a pensar que, de facto, não seria má opção, já que apresentava vantagens. A pastilha azul, por ser utilizada em piscinas, é a que está mais disponível no mercado e, como tal, é a mais económica e a que oferece menos problemas de fornecimento. Depois, o azul é uma cor insólita. Finalmente, Teatro Azul seria um nome lindíssimo.
Concluímos rapidamente que seria assim.
Perguntam-me se isso não é o «acaso» a trabalhar. Talvez, mas, ao mesmo tempo, o
essencial não residirá no facto de ser azul, o essencial foi, provavelmente, a decisão de
o objecto vir a ser totalmente revestido com o mesmo material. Claro que o azul foi uma
mais valia; não só pelo nome, que é bastante forte, e torna o objecto fácil de identificar,
mas por uma outra série de razões; tornou-se num acaso feliz.
Mies van der Rohe escreveu, acerca do Pavilhão de Barcelona, que as pessoas que
não estivessem bem vestidas e não usassem cartola não se iriam sentir bem no
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edifício. Pelo contrário, a Contemporânea [Manuel Graça Dias + Egas José Vieira]
procura desenhar espaços informais e inclusivos?
Posta assim a questão não deixa muito lugar à negativa: sim, gostamos de espaços
«inclusivos». Mas essa preferência, estará, sobretudo, relacionado com os programas a
que se pretende dar resposta. E falamos de quê? Cinemas? Pizzarias? Espaços de ensino? Todos estes são espaços que se pretendem «democráticos», se é que esse não é um
desejo que abranja todos os tipos de espaço.
Creio que a nossa abordagem não é premeditada, antes decorre da nossa maneira de
ser, de estar, daquilo de que gostamos. São as memórias de espaços em que nos sentimos bem e que vamos acumulando que, de algum modo, vamos reproduzindo quando
estarmos a desenhar. Gostamos, por exemplo, de projectar situações onde as pessoas
se possam sentar, mas que não sejam peças de mobiliário. Assentos informais, como
uma montra refundada, de modo a permitir um descanso pontual.
De facto, gostamos mais de espaços ou situações com um carácter ambíguo do que
de outros que nos digam que ali é para se sentar, que ali é para se escrever e que ali é
para se estar de pé.
Essa é a tal informalidade que falávamos?
Chamem-lhe «informalidade», se quiserem, mas o que procuramos é uma certa ambiguidade: assentos que se transformam numa prateleira se não estiver ninguém sentado, ou num sítio para pôr malas e copos se alguém lá pousar uma mala ou um copo. Gostamos de acontecimentos que tenham essa ambivalência.
Por exemplo, no último projecto para a Universidade Egas Moniz, quando estávamos
a fazer a cantina pensámos pôr, no final de um lanço de escadas, uns lavatórios. Assim
é possível lavar as mãos antes do almoço sem precisar de ir às instalações sanitárias.
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A partir desse patamar é também possível ter uma visão um pouco alteada sobre a sala,
quando se chega, e além disso há um apoio, para pôr a pasta ou a mochila. Gostamos de
pensar neste tipo de coisas, isto é, dotar os espaços de múltiplas capacidades, resolvendo, simultaneamente, várias questões concorrentes. Mas também esperamos que outras valências possam vir a ser encontradas. Muitas das quais não nos passaria que
viessem a acontecer, visto que é impossível lembrarmo-nos de tudo...
Por vezes os arquitectos ficam aborrecidos por terem desenhado um espaço com um
objectivo e mais tarde verificarem que as pessoas acabaram por lhe dar outro uso. Penso que isso pode ser positivo. Se as pessoas usam aquilo de outra maneira é porque o
espaço (ou as diversas componentes do espaço), para além de poder funcionar do modo
que idealizámos, ainda permite, pelo menos, uma segunda ou terceira utilização.
Os vossos trabalhos dos anos 80 possuem um tipo de abordagem que contém a ironia como forma de actuação. Esta ironia continua a estar presente nos últimos projectos desenvolvidos pela Contemporânea?
A ironia é um dos modos que nos garante que não nos levamos demasiado a sério,
que nos questionamos constantemente. É com este material que se constrói o humor.
Pensar que as coisas poderão ser de determinada maneira, mas, ao mesmo tempo, colocarmos uma espécie de aspas ou uma espécie de interrogação no fim. Esse é um tema
que nos acompanha na vida, todos os dias, e não só na arquitectura. Por isso não sinto
que a ironia tenha estado mais presente antes que agora.
As coisas podem ser feitas com alegria sem terem que conter «peso», «sofrimento»,
excessiva «seriedade». Sinceramente, aborreço-me com alguns colegas nossos – às vezes muito talentosos – que mostram os trabalhos com um ar muito pesado, acabando
por se levar muito a sério, e às decisões que tomaram, como que querendo passar a
ideia de que a vida tem que ser assim, como uma espécie de «auto-censura».
Como é que vê retrospectivamente o período pós-moderno dos anos 80?

Acho que teve imensa importância em todo o mundo porque permitiu desboquear
uma série de mitos. Resumidamente, a modernidade atingira um beco sem saída, uma
espécie de «estádio burocrático»; isso vê-se bem no chamado «estilo internacional».
Quando fiz o curso, no princípio dos anos 70, a situação era confrangedora. A única
personagem importante, para mim, na época, era Le Corbusier. Aparentemente – e talvez por haver muito menos informação do que há hoje – não havia muitas mais coisas
interessantes a ter em conta.
Mas existiam Venturi e Rossi…
Sim, mas Robert Venturi, Aldo Rossi e Louis Kahn só nos foram «apresentados» por
Manuel Vicente nas suas aulas, em 1976!
Foi uma década complicada na Escola?
Bem, a Escola foi uma chatice! Antes do 25 de Abril, o que eu estava a fazer, no 4º
ano, era um hotel para o prolongamento da Avenida da Liberdade! A única coisa que o
Professor queria ver era se tínhamos colocado no sítio certo a secção de enchidos, se
havia na cozinha a zona de frios e a zona dos quentes! Depois dava-nos umas aulas
aborrecidíssimas com organigramas.
E nós fazíamos os organigramas que ele pedia; eu fazia-os, sem o mínimo de pudor!
O meu projecto para o hotel era um «organigrama decorado» — porque tinha ido a
Londres e tinha visto umas coisas muito interessantes com influência da Art Deco. Isto
é, era um equívoco total. Realmente acho que o «moderno», nesse momento, tinha empurrado tudo para um beco sem saída.
A pós-modernidade veio devolver-nos a possibilidade de nos emocionarmos com as
coisas, de conjugarmos situações que a história nos tinha fornecido, de não termos interditos relativamente a materiais ou ao modo de como estes poderiam ser utilizados,
veio-nos autorizar a possibilidade de «cenografar» situações. No fundo, de gostar das
coisas e de as propor para os outros gostarem. De não ter sempre uma espécie de autocontrolo puritano a impedir o caminho do gosto.
Isto foi positivo e desbloqueou uma série de coisas.
Claro que teve as suas perversidades, porque tudo pode ter um lado perverso. E essa
perversidade está por aí, pelo país fora, na interpretação superficial que alguns fizeram
do pensamento pós-moderno. Mas sem dúvida que este pensamento não deixou de existir e de influenciar de modos mais complexos muita gente.
Voltou a reencontrar esse puritanismo na arquitectura dita «minimalista»?
De certo modo sim. Sobretudo quando é acompanhada por uma concepção moral da
História. Mais ainda quando as pessoas acreditam piamente que os materiais têm uma
maneira de ser utilizados, quando acreditam piamente que não fazem sempre uma espécie de «cenografia». Todos nós fazemos cenografia, o Mies também. O Pavilhão de
Barcelona é um volume «cenografado», o mármore nas paredes é um revestimento.
Não vale a pena andar a procura do Santo Graal da arquitectura, nem tem sentido.
É muito mais delicioso arranjarmos forma de as pessoas se sentirem bem, conscientes
que tudo isso pode ter de passar por artifícios. Não há nada mais artificioso do que, por
exemplo, andar a pôr a cablagem toda dentro das paredes. Monta-se a parede de tijolo,
fura-se o tijolo, depois metem-se os cabos para voltar a tapar e a esconder! Parece-me
que não há maior artifício que esse e todos nós passamos por ele!
Mas a sua aversão é ideológica ou estética?
Talvez seja ideológica. Bem, haverá coisas que me agradam imenso, mas há outras
com que não deixo de embirrar!
Tudo o que fazemos tem de ser um suporte para a vida, e, por isso, acho mais cenográfico criar um ambiente «minimalista», fotografá-lo e vendê-lo como «modelo», naquela fase em que ainda não foi ocupado e em que ainda ninguém sabe o que é que vai
fazer às cuecas e aos panos da loiça, do que construir um arco no meio de uma sala e
pintá-lo de amarelo e às bolas. Acho mais cenográfica a primeira versão, porque
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Bar Amarelo Solitário. Vilela do Tâmega, Chaves, 2005.

Estúdio Mania, Luanda. 2004.

provavelmente na segunda a vida poderá aderir com maior facilidade. Na primeira versão, é sempre difícil, quando chega a cama de bilros ou o cadeirão da Almirante Reis.
O que é importante é chegarmos a uma sala ou a um espaço qualquer e, apesar das
cortinas de cretone, apesar dos cadeirões foleiros, dos gatos e das plantas em vasos, dizermos: «Que espaço tão bonito!». Uma pessoa mais superficial dirá: «Bonito? Olha para
estas cortinas «pirosas»!» (risos).
As cortinas, de facto, não interessam, porque a quantidade de luz, o que se vê ou não
se vê, o ambiente, a proporção, poderão ser lindíssimos. Há arquitecturas que se revelam mais frágeis quando se retira o móvel. Nesse momento percebe-se a «verdade» do
espaço em questão, que poderá ter uma qualidade nula.
Venturi, por exemplo, questionava quais os edifícios que suportavam bem os cartazes
publicitários ou as pichagens. Eu penso que um edifício, se não aguenta com um cartaz
ou uma pichagem, não tem solidez nenhuma porque não tem qualquer espécie de capacidade para absorver a realidade.
A perspectiva minimalista é irritante porque nós sabemos que a vida é mais complexa que aqueles cenários «life-style», sabemos que aquelas propostas são tão cenográficas como outra coisa qualquer, e sabemos, sobretudo, que se trata apenas de mais uma
moda de design que de arquitectura.
Acho graça a estas tentativas de classificação mais recentes, os «infra-modernos»,
os «supra-modernos» – ninguém sabe que nomes é que consegue inventar para fugir à
designação pós-moderno. O pós-moderno conotou-se muito depressa com umas coisas
espalhafatosas, superficiais e, por vezes, de péssima qualidade. De facto, a pós-modernidade mais superficial produziu coisas horrendas.
Existe um edifício na Lapa, em Lisboa, em «pós-moderno de tia», onde supostamente
se poderia ter uma vista simpática sobre o Tejo nos pisos superiores, mas onde o irritante formalismo de pacotilha fez colocar um enorme «frontão» em frente às janelas!
A arquitectura modernista partia da célula habitacional, operava de dentro para fora. A pós-modernidade parece ter partido do pressuposto contrário.
Qualquer caixa de Pandora que se abra, inclui o bom e o mau. E em todos os períodos se
trabalhou sempre com a intuição, com a História e com a vontade de criar emoção. A pósmodernidade voltou a abrir espaço para uma série de situações interessantes que não podemos desprezar. Temos que ter «espaço» para a nossa invenção e esse espaço não pode
ser limitado, muito menos por barreiras éticas, que foram aquelas que o moderno, na sua
ânsia de abafar as questões de sobre-representação estilística do século XIX, ao tornar o
passado terra queimada, e criando um novo modelo, acabou por institucionalizar.
A Contemporânea parece estar interessada na excepção; uma excepção que tem
mais a ver com o mundo imperfeito que nos rodeia do que com as referências arquitectónicas eruditas.
As construções mais populares conseguem reunir formas e materiais de modos diferentes e diversos, porque vão por um caminho diferente do nosso, porque estão distantes dos modelos eruditos. Com essa liberdade podem-se conquistar formas que para
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nós seriam quase impossíveis de obter, devido aos nossos vícios de pensamento. O olhar
sobre a casa do emigrante tem a ver com o período pós-moderno, de que já falámos. Foi
um período com outro tipo de abertura, outro tipo de olhar.
O «Inquérito à Arquitectura Popular» foi feito sobre um universo em desaparecimento. O resultado constituiu um alimento formal para renovar a linguagem do movimento
moderno, da qual resultou parte da obra de Fernando Távora e Keil do Amaral, entre outros. Quando folheamos o Inquérito, o que encontramos são exemplos vernáculos, é
certo, mas também cópias populares de formas que tinham sido experimentadas pela
arquitectura erudita. Esses manuseamentos, um pouco canhestros, chegavam a resultados espantosos que continham o desvio das proporções originais e a deslocação de sinais (sinais que deixavam de estar no sítio «certo», passando para outros pontos da
composição). Isto também aconteceu na diáspora portuguesa no período do barroco:
modelos eruditos interpretados por artesãos e mestres-de-obra locais.
Passados quarenta anos essa realidade mudou, o que nos levou a pensar «o que é que
nos impede de ir aí à construção informal procurar alimento vocabular para a arquitectura?». No presente também existem estes tipos de arquitectura, que operam com certa liberdade. O que pode ser feito com a mesma disponibilidade com que se olhou para a paisagem no passado. É preciso ter disponibilidade para a produção humana, para ler essa
produção que resulta da paixão e de uma forte autenticidade. Mas para conseguirmos reproduzir esses exemplos temos de conseguir atingir o mesmo grau de autenticidade.
Mas os arquitectos que olharam para Portugal enquanto faziam o «Inquérito…»,
olharam-no de modo lacónico, quase nostálgico. O Manuel olhou para essas arquitecturas informais de modo optimista, dizendo que a transformação também deveria incluir a cultura popular.
Tudo isso foi em parte influenciado pelo que Robert Venturi leu na cidade americana
na década de 70. Na altura, não tínhamos por cá essa realidade, agora já temos. Já não
faz sentido andar a dizer que devíamos olhar para esses grandes armazéns, com grandes letreiros, ligados às estradas por parques de estacionamento. Não há nenhuma «autenticidade» nisso, apenas esquemas comerciais grosseiros, sem paixão.
Como é que se posiciona hoje face a esta cidade?
Com um pouco de nostalgia. Com pena de que tudo tivesse de ter crescido desta maneira, que o caminho não tivesse podido ser mais crítico. Lamento que a Europa se tenha
americanizado em vez de ter acontecido o contrário! A cultura automóvel parece ter
destruído por completo qualquer hipótese de cultura de cidade. O caminho pelo qual estamos a substituir essa ideia de cidade, mais nostálgica, não me satisfaz. A cidade que
estamos a construir é uma anti-cidade.
Mas a Contemporânea tem projectos para essa cidade.
Sempre com uma perspectiva crítica. Reformista, mas crítica. Fizemos, há uns anos,
um concurso para Braga, para uma situação viária, com um cruzamento e um túnel, onde tentámos um desenho fiel ao traçado previsto em Caderno de Encargos, mas retirando-lhe o «ambiente viário». Chamámos o [artista plástico] Pedro Calapez e com ele projectámos uma grande praça de água. O Calapez fez um céu barroco, mais uma vez com
pastilha azul (risos). Tentámos que o peão tivesse uma relação mais esplendorosa com
o sítio, através de um passadiço, em círculo, com quatro entradas. Lutámos contra esse
mundo com as armas que lhe pertencem, tentando amenizá-lo. Tivémos consciência
que se o projecto fosse minimamente lúdico poderia ter um segundo significado, uma
outra vida, uma outra complexidade, para lá da pobreza dos esquemas viários.
Outro dos projectos que fizemos dentro deste universo foi o da Porta Sul na Expo 98,
que englobou a recuperação da Torre de Cracking. Foi desenhada uma espiral para as
pessoas poderem relacionar-se com a torre através de um percurso paisagístico e lúdico que, simultaneamente, se constituiria num passadiço para peões por sobre aquela
Avenida Central. Tentamos sempre que as coisas valham mais do que apenas aquilo
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para que foram concebidas. Isto não é interferência no programa, é usar o programa para garantir que os objectos possam sobreviver quando a função mudar.
Penso que o automóvel, a dependência, como a entendemos hoje, irá acabar em breve. Não há espaço no mundo para tantas pessoas, ao mesmo tempo, estarem dentro de
tantas caixas volumosas. Vamos deixar uma herança que consiste numa rede de viadutos e auto-estradas que vão deixar de ter função. Vamos ter que reconverter tudo isso
em «boulevards» simpáticos com eléctricos rápidos e edifícios à volta.
Bem, realmente enquanto que em alguns sítios, como em Madrid e em Barcelona,
estão a desmontar viadutos aqui continuamos a montá-los.
Sim, e como dizia o arquitecto Fernando Távora já que fomos dos últimos a fazer as
auto-estradas, ao menos podíamos tê-las feito bem»!
Luta, através da arquitectura, contra a uniformização do mundo, contra a catalogação do gosto?
Essa consciência é bastante aguda em nós, aqui no «atelier». Não há que ter, quando
se projecta, nenhum modelo de pessoa em vista, porque todo o tipo de pessoas poderão
vir a andar por aí, por essa arquitectura. É desejável que as coisas, os ambientes, os edifícios, as soluções, os espaços, as ruas, as cidades, sejam diferentes uns dos outros.
A cidade é isso, é uma reunião de coisas diferentes, pessoas diferentes, massa crítica.
O facto de vivermos todos juntos, torna-se interessante porque a cidade em vez de
amassar as nossas diferenças e de nos tornar muito mais parecidos uns com os outros,
pode e deve favorecer a diversidade, dar garantias que as diferenças são respeitadas.
A arquitectura deve responder a isto. Uma cidade é tanto mais emocionante quanto
mais coisas diferentes possuir. Mesmo nós, arquitectos, que temos um olhar mais educado ou exigente, podemos ser permanentemente surpreendidos. As pessoas gostam
de viver na cidade por existir essa quantidade e qualidade na diferença.
A nossa intervenção enquanto arquitectos deve, por isso, ser diversificada, para ajudar a tornar a cidade mais complexa e múltipla. A menos que o sítio onde sejamos chamados a intervir já esteja equilibrado pela presença de um certo número de factores.
Nas partes novas ou menos marcadas das cidades há que arriscar. Sobretudo se falarmos de edifícios públicos ou de peças de equipamento. Se falarmos de habitação, o panorama é horrível, está tudo padronizado em T3, T4 e outros. As salas só podem ser assim
porque têm mais metro e meio que o quarto; o quarto é quarto porque tem um armário!
È bom que não se deitem os edifícios antigos abaixo porque se garante, deste modo,
alguma diversidade de espaços. Por outro lado, é bom que a arquitectura contemporânea consiga produzir espaços minimamente diversificados. Mas não falo necessariamente em reinventar «tipologias» ou em dar às pessoas coisas que elas imaginam não
querer; a «planta livre» é uma realidade que permite a transformação dos espaços à
medida das necessidades e grau de exigência de cada um.
Penso que a inovação, em habitação, deverá reflectir mais sobre o modo de afirmar
os edifícios na cidade, na maneira como recolher as portas de entrada, como reconhecer
a rua, como alterar ou anular o piso térreo, como ritmar e texturar os elementos banais
da composição «doméstica»: janelas, varandas, caixas de marquises, chaminés. O [escritor] Umberto Eco diz (e eu costumo repetir) que, em arquitectura, a inovação tem de
se fazer por «faixas de redundância». Temos de pisar muito território conhecido antes
de conseguir avançar.
Qual foi a obra de arquitectura que recentemente o impressionou mais?
Estive em São Paulo há poucas semanas e voltei a impressionar-me muito com o MASP
de Lina Bo Bardi. O mais surpreendente é a relação urbana – o levantar do edifício, para se
ver o vale e criar uma praça coberta. Tive uma sensação de acerto entre todas as partes.
Também voltei a visitar o SESC Pompeia, que Lina Bo Bardi fez nos anos 70. É comovente
o modo como o programa se distribui pelos armazéns já existentes, rematado tudo,
depois, pelas torres de betão. Tudo se faz ali com uma enorme simplicidade e clareza.
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Faz-se também com economia de meios, que é um dado do trabalho da Contemporânea.
Penso que é um dado comum aos arquitectos portugueses, que trabalham com orçamentos reduzidos.
Mas também se trata de uma economia de meios conceptual.
Gostaria que fosse. Não tenho a certeza.
Como é que avalia hoje a sede da Ordem dos Arquitectos em Lisboa?
Fiz há dias uma visita guiada à Ordem dos Arquitectos a umas estudantes do Porto, o
que foi um pretexto para visitar novamente. Tematicamente é um edifício de escritórios;
antes era um edifício de banhos, com uma fachada neo-clássica, cuja única ideia forte
seria a existência de um pátio central com iluminação natural. O edifício tem agora onze
anos, e naturalmente o espaço disponível já não é suficiente para a actual estrutura da
instituição. No entanto, penso que ainda está bastante certo, e admiro-me por termos
chegado àquele resultado.
Quando começámos a fazer o concurso percebemos que o edifício estava mal resolvido no encontro do desenho da fachada com os pisos interiores. Havia uma estranheza
naquela fachada neo-clássica com dois pisos quando, na verdade, o edifício tinha três pisos para trás. Desconheço a razão desse facto mas costumo especular, e digo que terá
sido desenhado para ter dois pisos e que, a meio do processo, alteraram tudo introduzindo umas escadas manhosas.
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Alçado Norte

Alçado Sul
Fonte do Leite, habitação colectiva (Lote 2),
Chaves. MGD + EJV. 2003-...
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Gosto de explicar que o edifício, que foi completamente reconstruído, nos aparece
como se tivesse sido possível ter sido recuperado dentro da estrutura pré-existente.
As novas paredes interiores têm mesmo a espessura das paredes originais; reproduzimos os mesmos espaços que lá estavam originalmente ou desenhámos compartimentos resultantes da transformação dos existentes. O pátio central, por exemplo, não era
bem rectangular, mas trapezoidal, e assim ficou. Os perfis metálicos em «H» foram colocados onde antes estavam os pilares em ferro fundido.
Gosto muito do anfiteatro, especialmente quando a sala está cheia e as pessoas descem a escada (ainda que se possa dizer que falha um pouco quando o som se propaga,
vindo dos microfones ou das chávenas de café do bar).
Seria de esperar do seu trabalho um fascínio pelos produtos de mercado. Mas porque é
que o edifício revela uma certa obsessão pelo detalhe e por elementos manufacturados?
Tudo tem o seu lugar. Um edifício corrente de habitação não é o sítio para fazer grandes ensaios, há que aproveitar o que o mercado produz, eventualmente «subvertendo»
qualquer coisa. A sede da Ordem dos Arquitectos exige um determinado grau de detalhe, que é induzido pela própria fachada principal. Depois de vermos a fachada, esperamos que o interior seja uma espécie de «jóia». Tentámos prolongar essa lógica, até porque o edifício é a casa dos arquitectos. Encontrámos ali uma possibilidade de excepção.
Em todo o caso há uma tentativa de modernização dos vários sinais: nas caixilharias das
janelas, nas divisórias em vidro, nos pilares em aço do pátio, etc.
A utilização de produtos industriais também lá está, especialmente nos produtos fornecidos pelos mecenas, ainda que tenhamos tentado ser um pouco irónicos, não os aplicando do modo mais previsível. Tentámos uma espécie de «artesanato» com produtos
industriais!
Toda a gente nos dizia para aproveitarmos os azulejos que lá existiam, mas a verdade
é que sobravam muito poucos. Uns azulejos em flor de liz, uns azulejos do século XVIII,
não se sabe bem porquê, mas tudo aos bocados. Decidimos fazer uma composição com
azulejos antigos e modernos. O encarregado da obra ficou em pânico quando leu no caderno de encargos que deveria reunir «cacos aleatórios» para aplicar na parede. Fez-se
uma experiência numa caixa quadrada com um metro de lado. Passados dias numa visita à obra, qual não foi a surpresa quando vimos que tinham copiado milimetricamente a
matriz que tínhamos lançado!

Bar.

Caderno de encargos da obra.
Especificações para a colocação
dos azulejos partidos.

Chávenas/Serviço AAP (MGD + EJV).

Banhos de São Paulo – Nova Sede da AAP
(hoje Ordem dos Arquitectos). Concurso público;
1º classificado. Lisboa. MGD + EJV. 1991-1994.

Manuel Graça Dias

Esta história reúne uma série de temas que já referimos hoje: o acaso, a ironia, a utilização de materiais industriais, a tentativa de criação de ambientes um pouco diferentes
e inesperados.
O edifício é tudo menos neutro e intuímos que perdurará no tempo. Será que para as
coisas perdurarem têm que ser singulares?
Esse ponto de vista é interessante porque, geralmente, diz-se o contrário, principalmente se recuarmos ao início da conversa, quando falámos da possibilidade de um edifício poder receber várias ocupações ao longo do tempo. Mas uma coisa é uma certa neutralidade ou indiferença programática ou funcional, outra coisa é a sua capacidade de
expressão enquanto valor arquitectónico. Penso que sim, que um edifício com muita
personalidade tem essa hipótese de várias vidas.
No editorial do JA nº 208, intitulado «Tempos pós modernos», remata assim «aqueles que já antes se identificavam com métodos e materiais impuros, misturados, como a colagem, a memória ou o ‘trânsito’ prolífero entre as várias operações artísticas, os que desconfiavam do império da ‘razão’ e que buscavam na emoção o objecto do seu trabalho, os que nunca antes tinham deixado de se impressionar com a
luz, com as capacidades da luz, com a espessura de uma parede de pedra ou com
a luxúria de formas curvas, redondas, gordas, barrocas e ‘irracionais’, sentiram um
novo alento e, concluindo pela crise generalizada das ideias, continuaram sem
maior ansiedade a trilhar caminhos experimentais em busca de autenticidade, alegria, ânimo, força, respostas novas.» Será uma condição fundamental da arquitectura ser sempre contemporânea?
Acho que sim, porque sempre foi. Toda a arquitectura do passado, que admiramos,
foi contemporânea do seu tempo. Temos provavelmente maior tolerância em relação às
coisas do passado porque transportam esse mistério de coisas que talvez tenham sido
certas. Sabemos que muitas vezes não seriam, que muitas eram repetições de arquitecturas já experimentadas. Mas de modo geral as obras de referência foram aquelas que
colocaram questões novas: no modo de se significarem, no modo de organizarem o espaço e no modo de articularem os materiais. Hoje, neste tempo veloz em que estamos,
há uma maior urgência em experimentar, em correr riscos, em fazer coisas novas, em
abrir pistas. É aí que gosto de me posicionar. ^
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Projecto

DAVID ADJAYE

Idea Store, Whitechapel, Londres
A LOJA DÁ IDEIAS
O que tem acontecido nas bibliotecas? Têm
adaptado os seus serviços às necessidades de
um público cada vez mais vasto e diversificado: reforçaram o empréstimo, transformaramse em mediatecas, algumas acolheram outro
tipo de funções culturais. Mas, para além dos
conteúdos, a transformação socio-cultural está a ter impacto ao nível da arquitectura destas instituições. Tal como os museus e espaços
cénicos, estão a reagir aos hábitos de vida
crescentemente baseados no consumo, por
forma a manter o seu alcance social.
O concelho londrino de Tower Hamlets foi
pioneiro ao montar, no início de 1998, com os
seus departamentos de bibliotecas e de educação para adultos, um projecto conjunto de
incentivo à participação dos cidadãos. Este
concelho tem enormes assimetrias, com problemas de desemprego particularmente graves na comunidade bengali e noutras minorias étnicas. O projecto foi orientado desde o
início com um estudo de mercado. Definiu-se
uma estratégia de idealizar e exprimir as duas
funções conjuntamente como uma marca,
instalar os serviços nas zonas mais comerciais do concelho, funcionar num horário muito alargado, dar mais espaço aos conteúdos
audiovisuais e de internet, e desenhar os espaços com um ambiente do tipo comercial de
prestígio. As «Idea Stores» (literalmente
«Lojas de Ideias») deviam evocar vender para poder dar.

Esta estratégia obriga à construção de novos edifícios. O novo conceito concretizou-se
plenamente pela primeira vez em Julho de
2004 na abertura da «Idea Store» de Chrisp
Street. A sua imagem anuncia os seguintes
projectos da série e estabelece uma vibração
visual própria: uma pele leve e transparente
construída com estrutura esbelta de madeira,
preenchida com vidros de proporções elegantes com cinco tons de verde e azul. A relação
com o interior baseia-se na tipologia dos espaços comerciais: entrada franca nivelada com a
rua, apelo imediato com exposição de «mercadoria» no átrio, comunicações verticais por
escadas rolantes. Mas o ambiente interior
criado pela estrutura secundária de madeira,
por (poucos) revestimentos muito económicos e pela constante iluminação natural através dos vidros coloridos fazem prevalecer
uma sensação de qualidade despretensiosa.
A «Idea Store» mais recente abriu em Setembro de 2005, em Whitechappel. Tem uma
presença urbana incontornável pelo seu volume o que, juntamente com a mesma imagem
exterior marcante, significa assumir frontalmente todo o protagonismo nesta via central
do East End londrino. As ambições de participação cifram-se em 500.000 visitas por ano. A rede deverá ter ainda mais cinco novos edifícios.
Foi através da arquitectura que este projecto cultural e educativo se elevou para um
nível altamente estimulante e provocador:
uma loja que dá ideias para além dos livros e
discos que alberga. Tal como as ideias só existem quando são enunciadas, os programas só
existem quando são materializados. ^
JORGE CARVALHO
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Designação do projecto
Idea Store
Localização
Whitechapel, Londres, Inglaterra
Data Projecto, data Construção
Desde 2001 até 2004
Arquitectura
Adjaye associates
Equipa
David Adjaye, Samson Adjei,
Christopher Adjei, Yohannes Bereket,
Nikolai Delvendahl, Jessica Grainger,
Martin Kaefer, Haremi Kudo, Sean McMahon,
Yuko Minamide, John Moran
Especialidades
Arup, Arup Façade
Gestor de Projecto
Miller Mitchell Burley Lane
Cliente
London Borough of Tower Hamlets
Design Gráfico
Mode
Construtor
William Verry Ltd.

© Timothy Soar

5.4

5.2

5.1

5

Piso 0 Entrada

5.5

5.4
4

4
3

01 — entrada
02 — recepção
03 — biblioteca
3.1 — biblioteca juvenil
04 — sala de aula
05 — serviços, arquivos
5.1 — serviços, servidores
5.2 — serviços, computadores
5.3 — serviços, entregas
5.4 — serviços, estação elevatória
5.5 — serviços, lixos
06 — biblioteca infantil

2

6

1

BRADY STREET
WHITECHAPEL ROAD

Corte Transversal

WHITECHAPEL ROAD
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© Timothy Soar
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Piso 1

9
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10
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Piso 2
15

16

16
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Piso 4
23

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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— sala de reuniões
— zona de Internet
— zona de terapia
— estúdio de dança
— copa
— creche
— sala de aula
— biblioteca
— biblioteca sénior
— sala de aula
— biblioteca geral
— sala de aula
— capela
— sala de pessoal
— sala de trabalho
— sala de reuniões
— biblioteca
— copa
— serviços administrativos
— cafetaria
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24

25

26

© Timothy Soar

© Timothy Soar
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Idea Store / David Adjaye

MISS Sargfabrik
© Hertha Hurnaus

Projecto

BKK–3

[A experiência começou com a construção de
um edifício para uma cooperativa de habitação em Viena, designado por Sargfabrik. Mais
tarde, e após os sucesso desse primeiro edifício, os promotores resolveram construir uma
nova unidade habitacional. Nesta operação o
objectivo mantinha-se: testar novas possibilidades de uso e de programa ampliando a noção que habitualmente temos de habitar.
O edifício inicial começou a designar-se a partir desse momento como Mother Sargfabrik,
e a nova unidade recebeu o nome de Miss –
Miss Sargfabrik. Os edifícios, os seus habitantes, partilham os (espaços de) serviços distribuídos pelos dois edifícios.]JA
MISS é um projecto que satisfaz os requisitos do ser humano do século XXI.
Habitar – trabalhar – viver – sonhar – individualidade – comunidade – experiência do espaço – lugares de descanso – espaços para viver
– espaços para aventura – espaços/paisagem
– espaços de prazer – estes já não são opostos,
mas novos desafios para a arquitectura.
Neste edifício em Viena, o atelier BKK-3
conseguiu propor algo que, até agora, foi considerado incompatível num projecto denominado habitualmente por «habitação social».
MISS Sargfabrik oferece «Luxo Real Individualizado». Todos os moradores vivem na
habitação da sua escolha. Em todos os apartamentos, ideias individuais mereceram atenção em termos de desenho e detalhe: por isso, flexibilidade é mais que só uma palavra –
cada apartamento é uma experiência por si.
As 39 unidades formam uma espécie de
casa cooperativa. MISS é economicamente
acessível.
Porque é que os novos edifícios têm que ter
tectos baixos? MISS oferece o luxo de tectos
altos também em apartamentos pequenos de
50 e 60 m2. A altura média dos tectos varia
entre 2,26 m e 3,12 metros. Ecologia, baixo
consumo de energia, aquecimento escondido
nas paredes são especificações standard.
O morador cria o seu próprio estilo de vida!
Pavimentos inclinados e tectos oblíquos são
desafios à criatividade do utilizador. Pequenas janelas para divisões pequenas? Frentes
de vidro criam luxo real – o luxo da luz, da
transparência, do sol.

Algumas das unidades duplex e triplex representam espaços com carácter multifuncional.
MISS nunca é chata. Todos os espaços, todas a divisões oferecem um tipo de experiência.
O espaço comunitário da MISS é um cruzamento entre biblioteca, cozinha comunitária
hi-tech, sala de televisão, escritório em casa,
sala de lavar roupa e uma zona de relax com
um sofá de forma orgânica. É uma sala comunitária, fora da própria casa, que pode ser organizada em módulos até para eventos maiores. Todas estas conveniências, encontram-se
no espaço central do edifício e de alguma maneira constituem a sua célula nuclear.
MISS Sargfabrik distingue-se pela sua heterogeneidade. Entre as 39 unidades há uma
comunidade de flat-sharing da Câmara Municipal para adolescentes, três unidades são
equipadas para utilizadores de cadeira de rodas, e as chamadas «flex-boxes» – apartamentos pequenos para estudantes com contratos de arrendamento de um ano e apartamentos em combinação de casa-escritório que
têm entradas públicas e privadas separadas.
O bloco Miss Sargfabrik foi construído na
proximidade de outro, denominado Mother
Sargfabrik, de modo a que os espaços comunitários já existentes, com uma área de 1400
m2, pudessem ser partilhados.
Espaços comunitários do edifício MISS
Sargfabrik: cozinha, zona de refeições, biblioteca, sala de leitura/media, lavandaria, escritórios, clube para adolescentes, teleworking.
Espaços comunitários do edifício MOTHER
Sargfabrik: jardim na cobertura com solário,
grelhador, rock garden, horta, arbustos de
frutos silvestres, árvores de fruta, jardim infantil e piscina. ^
ANDREA HURTON
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Designação do projecto
MissSargfabrik, edifício de habitação colectiva
Localização
Missindorfstrasse 10, Viena, Áustria
Data Projecto
Desde 1998 até 200
Data Construção
2003
Arquitectura
Bkk-3
Coordenadores
Franz Sumnitsch
Johann Winter
Colaboradores
Christoph Mörkl, Verena Kukla,
Andreas Kittinger, Karin Triendl,
Dominik Hennecke, Nadine Targiel,
Roger Gasperlin, Simon Zimmermann,
Alexandra Schmitz, Carsten Meier,
Taavi Anderson, Julia Hohenwarter,
Lara Ahrens, Sebastian Michalski
Regina Gschwendtner, Daniela Francin,
Florian Gwinner, Christina Stoffers,
Birgit Brewe Heide Kraupp Madleine
Fleischanderl, Michaela Falkensteiner,
Regina Hofer, Franz Guggenbichler,
Alex Schmöger, Thomas Pirker,
Bettina Randelzhofer, Ursula Schrott,
Dominik Holzer, Hannes Kraut,
Natascha Haninger, Weinhäupl Wolfgang
Especialidades
Fröhlich & Locher ZT-GmbH
Bps-Engineering Oeg
DI.Prause

© Hertha Hurnaus

Corte Norte/Sul

Corte Norte/Sul

Piso 2

Piso 5

Piso 7
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Piso 8

fotografias © Hertha Hurnaus

Projecto

ARTENGO & MENIS & PASTRANA

Spreebrücke – Piscina flutuante
no rio Spree, Berlim
Designação do projecto
Piscina flutuante no rio Spree
Localização
Berlim, Alemanha
Data Projecto
2002
Data Construção
2004
Arquitectura
Artengo Menis Pastrana arquitectos
Participação artística
Susanne Lorenz artista
Gil Wilk arquitecto (colaborador)
Cliente
Ute Schimmelpfennig für
m.o.l.i.t.o.r. GmbH, Berlim
Construtor
MBS-Märkische Bumker und
Service GMBH & Co KG, Berlim
Área de construção
Piscina 240,0 m2
Praia 500,0 m2
Financiamento
Privado

© Uwe Walter

O projecto Spreebrücke aproxima-se do
conceito de «ponte» desde uma perspectiva
literal e figurativa. A «ponte» não é apenas a
conexão entre dois pontos, mas também um
elemento de união no interior da cidade.
Spreebrücke é a «ponte» que torna o Rio
Spree habitável.
O Spreebrücke é composto por quatro elementos: uma embarcação, uma praia fluvial,
plataformas de madeira e um contentor. Todos
estes elementos são transportáveis dentro da
barcaça e juntos criam uma piscina móvel, que
não está ligada a um lugar específico e por isso pode instalar-se em sítios diferentes.
Spreebrücke é um ponto de encontro e um
lugar de comunicação. É uma «ponte» habitável e procura evocar uma consciência do rio e
das suas qualidades. Como uma primeira gota
de água limpa, o projecto retoma a perspectiva de nadar no Spree, facto que retoma uma
antiga tradição oitocentista. Até ao final do
século XIX existiam quinze piscinas privadas
ao longo do Spree. (…) Estas, ou existiam em
áreas definidas dentro das águas do rio, ou
em tanques que eram abastecidos com água
limpa, chamados Badeschiffe (barcos-piscina). A contaminação crescente das águas,
devido ao desenvolvimento industrial, conduziu ao encerramento das piscinas antes da I
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Guerra Mundial. Como referência a este processo histórico elegemos a primeira paragem
da barcaça-piscina num ponto próximo da
Eastside Gallery.
A embarcação transformada em piscina é
conhecida como Schubleichter, nome de um
dos meios de transporte fluviais no Spree. (…)
A superfície da água é sublinhada por um sistema de iluminação composto por várias cores (azul/ verde) que provêm de um sistema
instalado na face interior das paredes do tanque. A fixação da barcaça ao molhe é feita
através de elementos metálicos flexíveis.
Dentro do Spree a embarcação delimita uma
superfície de água que torna a possibilidade
de nadar uma atracção.
A ponte consiste na conexão entre a praia
e a piscina, composta por uma construção
metálica simples com plataformas de madeira onde se pode caminhar. A ponte está amarrada à parede do molhe e descansa sobre o
leito do rio. (...) Esta estrutura flexível permite uma rápida montagem/ desmotagem da
praia e uma mobilidade de adaptação a diferentes condições de instalação.
O recinto consiste num simples contentor
de transporte ((Stückgut-container) e alberga todos os serviços de apoio à piscina. ^
FERNANDO MENIS

© Uwe Walter

Localização

Iluminação
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Drenagem
saída de água

Drenagem
entrada de água

Carcaça

© AMP

Spreebrücke – Piscina flutuante no rio Spree, Berlim / Artengo & Menis & Pastrana
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Projecto

JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA

Escola Superior de Música, Lisboa

O Projecto da Escola Superior de Música de
Lisboa embora declaradamente perimetral
não é exactamente um «quarteirão»; sendo
íntegro não é exactamente um «objecto»; recorrendo à «planta livre» não é exactamente
«moderno». A Escola Superior de Música de
Lisboa, actualmente em construção, é um
projecto intrigante e evocativo. Tem esta qualidade central da arquitectura contemporânea mais nevrálgica: não pertence a um só
tempo, ou categoria; é múltiplo sem ser
«ecléctico».
À superfície deparamo-nos com uma afirmação clara e concisa: um rectângulo longo
recortado por um volume em espiral; um
«plateau» contornado por «celas» que espelham uma impressão conventual.
Mas sob este plano, num piso inferior,
coexistem intrincadamente vários programas
do edifício, sombreando-se entre si. O pátio
longo da Escola de Música é então uma
«máscara» bela e pacificadora que emerge
da «máquina» interior do edifício, e que o
revela publicamente.
Neste projecto, a experimentação formal
de inspiração construtivista que é central na
obra de João Luís Carrilho da Graça – e que
tende a levantar paredes como linhas ténues
que dividem o espaço, quase de modo metafísico – é aqui aclimatada com uma sugestão
telúrica à maneira conventual. O que dá a este projecto uma singular «ecologia» é a coexistência entre os processos modernistas
e a sugestão de um tipo ancestral. Esta é uma
nova circunstância, mais do que uma alteração de pressupostos. A Escola da Música

prossegue, no essencial, o itinerário de experiências anteriores: a construção de uma linha no território (Escola Superior de Comunicação Social, 1993); o pátio-vazio em rampa
espiralada (Pavilhão do Conhecimento dos
Mares, 1998); a definição de uma linha no horizonte (Centro de Documentação do Palácio
de Belém, 2002).
Este projecto de uma delicadeza corpórea
extrema é aqui confrontado com a hipótese
de uma interioridade «grave»; a hipótese de
uma «firmitas» severa.
Trata-se, é claro, de um simulacro, mas
essa é também a sua beleza. O pátio da Escola da Música não é visceral, como o que pretende ser autêntico. Pelo contrário, é essencialmente uma evocação, uma possibilidade
onírica. A expressão «tradicional» é contraditada pelos vãos que no exterior rasgam o momento crucial das esquinas do edifício; pela
elevação em espiral que vai conformando o
seu perímetro. O que significa que este volume perimetral não é essencialmente um muro de demarcação, mas um corpo com velocidade própria.
Mais do que perante um pátio conventual,
estamos perante uma flutuação da realidade,
uma distorção, uma dilatação, um longo perímetro à procura de quê. Não é um lugar de reclusão. É um campo de jogos do futuro. As
«celas» podem suceder-se à procura do claustro. Mas os conventos não emergem no ar, estão amarrados à terra pela pedra fundadora.
Nesta arquitectura não há nenhuma tensão moral no sentido da criação de um «mundo interior» resguardado da terrível cidade,
ou um apelo à civilidade provada pela História, pela retoma de uma das suas tipologias.
Há um puro sentido experimental e uma evocação das formas manipuladas pelo tempo,
sem nostalgia.
A Escola Superior de Música é formalmente uma anti-Casa da Música, no sentido em
que esta se eleva e se objectualiza como
«monumenteorito». O edifício de João Luís
Carrilho da Graça é, pelo contrário, amarrado,
«low profile», literalmente. Mas onde a Casa
da Música quer ser desequilíbrio vertical, a
Escola de Música é distendida, violentamente
horizontal. E como o edifício de Rem Koolhaas,
este contém muitas lições apropriadas e reconfiguradas pela arquitectura, sem tensão
nostálgica ou moralista.
É, de resto, um edifício quase normal,
como um convento a céu aberto. ^
JORGE FIGUEIRA
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Designação do projecto
Escola Superior de Música de Lisboa
Localização
Benfica, Lisboa, Portugal
Data Projecto
Desde 1998 até 2002
Arquitectura
João Luís Carrilho da Graça
Colaboradores (concurso)
Giulia Appolonia, João Manuel Alves, Susana
Coutinho Rato, Jordi Farnelis, arquitectos
Colaboradores (projecto)
Susana Coutinho Rato, Paulo Costa, João Manuel
Alves, Filipe Homem, Inês Cortesão, Carlos
Pereira, Miguel Costa, Pedro Teixeira de Melo,
arquitectos
Julieta Cunha, Paula Miranda, Joanna Malitzki,
Miguel Casal Ribeiro, Frederique Petit,
estagiários
João Rosário, Nuno Pinto, desenhadores
Colaboradores
Michele Gigante
Francesca Montalto
Atsushi Ueno
Rita Amaral
Especialidades
Estruturas
AFA consultores de engenharia – Adão da Fonseca
Instalações Electromecânicas
João Galvão Teles
Instalações Eléctricas
Rúben Sobral
Instalações Hidráulicas
AFA consultores de engenharia – Paulo Silva
Arquitectura Paisagística
GLOBAL – João Gomes da Silva
Acústica
Commins Acoustic
Workshop-Absorsor – Daniel Commins
Física do edifício
NATURAL WORKS – Guilherme Carrilho da Graça
Estudos de iluminação
Luís Fernandes
Cliente
Instituto Politécnico de Lisboa

© Maria Timóteo

© Maria Timóteo
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Escola Superior de Música, Lisboa / João Luís Carrilho da Graça
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01 — salas de aula
02 — estudos individuais
03 — gabinete de coordenação de grupo
04 — gabinete de secretariado
05 — auditório exterior
06 — sala de orquestra
07 — sala de coro
08 — sala polivalente
09 — sala de teatro
10 — pequeno auditório
11 — associação de estudantes
12 — fonoteca / mediateca
13 — auditório
14 — átrio
15 — admnistração
16 — sala dos professores
17 — biblioteca

Piso 1

Piso 2

Corte longitudinal pelo auditório

84

Jornal Arquitectos / 222

© Maria Timóteo
© Maria Timóteo

Escola Superior de Música, Lisboa / João Luís Carrilho da Graça
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Projecto

CVDB

Silo automóvel com habitação
A «POLÍTICA DE AUTOR» NA
ARQUITECTURA DA CIDADE BANAL
Há objectos arquitectónicos que se destacam
pela sua singularidade, pelo reconhecimento
do estilo dos seus autores, pela sua distinção
da vida ordinária, a sua participação imediata
numa espécie de história especializada da
disciplina. E existem arquitecturas que se
destacam pela sua condição de complexidade, que nascem com a linguagem necessária
para lidar com um problema específico, que
respiram as vicissitudes da cultura urbana
contemporânea, que entram num fluxo histórico que, para o bem e para o mal, está para
além do domínio do arquitecto.
O Silo Automóvel da dupla Veríssimo
& Burnay pertence, obviamente, à segunda
categoria.
Todos os processos arquitectónicos de
uma certa escala são hoje naturalmente intricados, e os silos que a CML decidiu promover
na capital portuguesa não são nem a excepção nem especialmente complexos. Mas alguns aspectos da sua implementação merecem reflexão aprofundada. Eles levam-nos
ao modo como, d’aprés Foucault, perante uma
condição actual de dispersão da «autoria»,
os CVDB se entregam ao «reposicionamento»
do papel do arquitecto.
Para resumir uma história longa, o que diferenciou este processo de outros que constroem – ou destroem – as nossas cidades foi,
para usar a nomenclatura da moda, a existência de dois «choques»: um «cultural» e um
«político-administrativo».

O «choque cultural» passou por uma perturbação no mundo «administrado» da construção da cidade – aquele que inclui, variadamente, a ausência de «autores», os «convites
directos», os concursos de «concepção-construção» ou os concursos «por convite».
O Call for Concepts que a Experimenta
lançou «contra» a construção indiferenciada
e acrítica de silos na cidade de Lisboa procurava instaurar um processo de reflexão paralelo e subversivo. O pedido feito a 9 arquitectos lançava temas menos comuns, desafiava
à experimentação e à utopia, propunha a
curadoria da cidade ordinária.
Mais subversivo – e surpreendente – foi
que o poder político «alinhasse» com este
«choque cultural» e convidasse alguns dos
arquitectos a adaptar as suas propostas
a situações já dotadas de solução.
Se os CVDB se adaptaram, então, a uma
topografia e a uma situação urbano-patrimonial complexas, não se limitaram, porém, a
condicionar a sua anterior proposta às dificuldades reconhecidas em «inovar» num meio
político-económico instalado.
Diria mesmo que os CVDB radicalizaram
a sua proposta no melhor de dois sentidos:
«enraizaram-na» mais profundamente e tornaram mais «afirmativos» os valores que
vinham da sua proposta conceptual inicial.
Assim, os usos mistos enriquecem agora
um local inóspito; a transparência espacial
tornou-se mais urbana e percorrível; os
cheios e vazios revelam-se mais tectónicos,
a abordagem à tipologia habitacional ganhou
sentido, e, last but not least, acresce agora a
mais-valia da «mediação» cultural entre uma
realidade construída banal e o valor paisagístico e monumental de um local privilegiado.
Resta agora saber se o projecto resiste
a novos choques «político-administrativos».
Neste sentido –e se, ao modo de Tafuri, a
crítica deve ser «operativa» – então esta nota
é um manifesto pela conclusão lógica de um
processo em que arquitectos, legitimadores
culturais, agentes políticos, económicos e administrativos convergem numa «co-autoria»,
mas também na responsabilidade última por
equipamentos urbanos que nos vão afectar
por muitos anos. ^
PEDRO GADANHO
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Designação do projecto
SAL Damasceno Monteiro – Silo / Cafetaria
/ Habitação
Localização
Graça, Lisboa, Portugal
Data Projecto
2003
Data Construção (prevista)
2006
Arquitectura
Cristina Veíssimo Diogo Burnay, arquitectos
associados lda
Equipa
Diogo Burnay, Cristina Veíssimo, Sérgio Spencer
e Vasco Mendia com Daniel Rodrigues, Anabela
Marques, Filipa Pedro
Especialidades
Estruturas, Fundações, Geotecnia
SIPCA
Instalações Electromecânicas, Eléctricas,
Telecomunicações, Radiofusão, Segurança,
Águas e esgotos
TECNOPERT
Arquitectura Paisagística
NPK
Arq. Leonor Cheis
Cliente
EMEL
Área de construção
SAL 10.000,0 m2

Silo automóvel com habitação
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Piso 0

Piso 3

Piso 4

Piso 6
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Alçado principal

Corte transversal

Estádio Hardturm, Zurique
PENTAGRAM RINGUE
O novo estádio de Zurique fica no sector ocidental da cidade, entre vias ferroviárias e o
rio Limmat. Hardturm, antigo bairro industrial, transformou-se na última década numa
rejuvenescida zona residencial e em centro
artístico. Neste contexto, o projecto de Marcel Meili e Markus Peter implanta-se como
um «facto urbano» – seguindo a formulação
de Aldo Rossi – através de um «super-bloco»
composto por dois pentágonos sobrepostos e
desfasados. No da base concentra-se o estacionamento e zonas comerciais; pousando sobre ele, o segundo pentágono recebe as bancadas e, numa das suas faces, um hotel com
parte dos quartos virados para o campo de jogo. A forma adoptada explica-se pela sua capacidade de compactar o vasto programa numa área disponível relativamente limitada.
E sobretudo ela avança com uma alternativa
ao modelo de estádio «em anéis», cada vez
mais estrangulado pela pressão espacial das
operações financeiras colaterais. Ao propor
uma composição radial em vez de concêntrica é o próprio campo que prevalece como fuso ou fulcro do equipamento.
Distribuídas pelo polígono, as bancadas favorecem os enquadramentos diagonais sobre
o relvado, pontos de vista onde, por definição,
a leitura de uma partida de futebol é mais global (curiosamente, os sectores suprimidos no
campo-contracampo da «terceira via» tipológica ensaiada por Eduardo Souto de Moura
em Braga). Na sua aparência o estádio recupera uma certa imagem arquetipal, «linha dura»: betão, cobertura de chapa ondulada e
treliças metálicas. Apesar da singular planimetria, o projecto procura, pois, um efeito de
reconhecimento com uma memória colectiva
destes recinto, muito presente nesta zona da

Implantação

Projecto

MEILI & PETER

Europa (sem ensejo de a transmutar ou
transfigurar, como é exemplo a Allianz Arena
em Munique de Herzog & de Meuron). No resto, o corpo resolve-se na expressão estrutural
dos seus elementos estáticos e funcionais,
uma permanente preocupação de Meili, Peter
(neste ponto, sim, lembrando Braga, sobretudo na resolução dos corpos de escadas).
O novo estádio de Zurique passa a receber
os encontros dos dois clubes da cidade – Grasshoppers e FC Zürich – como faz o San Siro
em Milão, tendo uma capacidade de 30 mil lugares. Nascido da perspectiva entretanto confirmada do Euro 2008 ser organizado pela Suíça e pela Áustria, a sua conclusão será – afinal
– posterior ao evento. O que, em certa medida,
é mais conforme à vontade de produzir um
edifício capaz de consolidar o tecido urbano e
social através da celebração de um dos seus
rituais. Na sua espartana angulosidade, o estádio não pretende um efeito de novidade, é
antes uma tentativa de negociar a logística
multifuncional que hoje o define em torno da
sua verdadeira razão de ser: a coreografia do
futebol partilhada por jogadores e espectadores. Na memória descritiva evoca-se Hans
Scharoun (e a Filarmónica de Berlim) e nessa
homenagem talvez resida a excepcionalidade
do seu programa, a de criar um «auditório desportivo» com plateia, tribuna e camarotes. ^
DIOGO SEIXAS LOPES
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Designação do projecto
Estádio Hardturm
Localização
Zurique, Suíça
Data Projecto
2000 – 2005
Arquitectura
Marcel Meili, Markus Peter Architekten
Equipa
Christian Penzel (Wettbewerb und Vorprojekt)
Tobias Wieser, Michael Schneider
Patrik Haemmerle
Andreas Alber, Thaeba Ayubi, Alexandra Balona,
Urs Borner, Gabriele Briamonte, Maud Cassaignau,
Hans-Lukas Fehr, Philippe Gujer, Bernd Habersang,
Patrik Hämmerle, Sabine Harmuth, Isabel
Heyden, Alice Hucker, Carl Axel Humpert,
Kathleen Krebs, David Lopez, Oliver Lütjens,
Michael Mader, Marcel Meili, Ricarda Metelmann,
Andreas Obenauer, Christian Penzel, Markus
Peter, Margarita Salmeron, Solveig Scheper,
Tilmann Schmitt, Michael Schneider, Dan Schürch,
Jörg Schützle, Raoul Sigl, Miroslav Stojanovic,
Martin Studer, Yvonne Urscheler, Zeno Vogel,
Christa Vogt, Tobias Wieser, Stefan Zumkeller
Especialidades
Conzett, Bronzini, Gartmann AG
Basler & Hofmann AG
PGMM AG
Rotzler Krebs Partner

© Annette Kisling

Nível 5
espaços comerciais

Nível 7
hotel, recepção

Nível 11
hotel, quartos
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Corte transversal pelo hotel

Estádio Hardturm, Zurique / Meili & Peter
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Editorial
Programme
JOSÉ ADRIÃO + RICARDO CARVALHO
Normally supplied as a set of quantitative information, somewhere between an organisational chart and a list, the programme constitutes a
phase in which one tacitly assumes that qualities are excluded and merely quantities are listed. This coincides with a common practice, in which
separation of the act of drawing up the programme from the act of thinking and constructing architecture is unequivocal. We propose for JA 222
a look at the relevance of the programme in the process implicit in architectural design. We ask should architects themselves not actively contribute to drawing up the programmes, or at least take a critical stance
to them, so that we can stop seeing them as just a list of restrictions. The
programme should be understood as a vehicle for the amplification of
the architecture, anticipating the vocation and pertinence of the construction of places in the territory and thus contributing architectural responses that are more adequate to the long lifetime of the architecture.
This topic has long been the object of research ever since Modernism,
where the programme took on the contours of a scientific aspiration, becoming the basis of a whole culture built around programming, as João
Rocha explains in his text (also making the link from that universe to that
of artistic practice). In the late 1960s, at Berkeley Christopher Alexander set out on the path towards of formalisation of the unconscious to
overcome Modernist thinking based on cause/effect. He developed
mathematical formulae that could reflect and recuperate the harmonious relationship of native cultures with the environment they lived in.
Michel Toussaint proposes a critical re-reading of “Notes on The Synthesis of Form”. Paola Cannavó and Paulo Martins Barata give us some insight into the emerging issues involving the programme in architecture in
relation to the property market forces and technocracy in the contemporary landscape. Typo-morphological flexibility and sustainability are the
prime tools proposed for interpreting the programme more as a strategy
and less as the formalisation of quantitative data. Manuel Graça Dias
favours, alternatively, aspiration to the permanence of the form as a basis for memory capable of accommodating various uses over time. The
relationship between the programme and the body is the thematic basis
of Vírus, which in this issue the responsibility of the guest editors Inês
Moreira and Pedro Jordão. In this issue we publish six projects in which
the work on the programme is of central importance and points to new
solutions in terms of use: the new Idea Store in London, by David Adjaye,
where various uses come together around the theme of consumption and
cultural practices; a residential block in Vienna with shared common areas, by Austrian duo BKK-3; a swimming pool immersed in the River
Spree in Berlin, which reinvents the relationship of fruition of the river itself, by Artengo & Menis & Pastrana; a music school in Lisbon by Carrilho
da Graça that takes a stance as a new public place in relation to the deregulated landscape of the periphery; a high-rise car park with residential space on the roof in Lisbon, by the duo CVDB; and a stadium with an
hotel and shopping zone in Zurich, by Meili & Peter. In these projects the
programme was treated as an integral part of the conceptual process,
resulting in functional and cultural crossing solutions that ably reflect
our pluralistic contemporary condition.
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Program[ming]. Between a system of values
and a system of codes
JOÃO ROCHA
This text is a reflection on the relationship between computation and architecture, where the creation of the programme (code) emerges as a
conceptual and computational element capable of generating architecture. It elaborates a brief critique on the lack of greater knowledge on
this field and, at the same time, suggests that the development of a reading of the history of architecture from a computational perspective
could be an important factor in achieving a better interpretation of contemporaneity. Anish Kapoor and Richard Serra illustrate how it is possible to synthesise two cultures in the built space and some PhD works reveal other architecture possibilities for this area.
Notes on Christopher Alexander
MICHEL TOUSSAINT
Notes on the Synthesis of Form was the first book Christopher Alexander
published in his own name only in early 1964. In it he expands on his motivations for examining design methods, introducing, in his “glass box”
logic, simple mathematical figures with a great capacity for graphic expression that constituted a new approach at the time and distanced him
from the psychological and sociological concerns of many of his contemporaries. Later, Alexander concentrated on the notion of “pattern”, in
which culture and stability became important foundations for his intellectual career, and he finally embraced the idea of the participation of the
users/future residents in the design project itself. Notes was thus the
first step in the career of an influential figure in the world of architecture
in the latter half of the 20th century who has since been forgotten.
Programme as form, form beyond programme
PAULO MARTINS BARATA
The two main programmes of the contemporary city —housing and offices— are no longer formally perceived as different entities, neither by
the public, nor by the citizen at large. In most cases, people would not
mind working in an apartment and they would live in a reconverted factory or office building. Reality is neither the idealized planning of 1960s
sociologists nor today’s market faith of real estate consultants, because
in a rapidly changing world, space is a commodity adaptable and adapted
to the needs of people. Given that the programme is a changing and uncontrollable variable, the architect needs to concentrate his or her resistance in the urban form, making sure that it is not overwhelmed by the
transitory nature of the programme.
Programming Flexibility
PAOLA CANNAVÒ
The space in which we move on a daily basis – the private space of our
houses, the urban space consisting, above all, of courses and fragments
of public spaces, the territory we cross when we move from one place to
another – is an unstable space, an extremely dynamic space that is the
result of the current speed of the transformations. In such a dynamic
reality, what is the role of the programme in a project? This texts seeks
to answer this question, proposing an analogy between landscape design
and urban design projects. If the latter could approach the context of its
intervention in analogy with the landscape project, it would eventually
acquire the flexibility necessary for cohabitating with the current economic and social dynamics.

www.ordemdosarquitectos.pt

Dossier

Duarte Amaral Netto

Lisboa, 1999
Ilfochrome, 65 x 65 cm
Cortesia Módulo – Centro Difusor de Arte
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Ontem à noite
Lambda, 74,5 x 201 cm
Cortesia Módulo – Centro Difusor de Arte
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A conversa
Lambda, 126 x 156 cm
Cortesia Módulo – Centro Difusor de Arte

Alentejo, 1999
Ilfochrome, 65 x 65 cm
Cortesia Módulo – Centro Difusor de Arte
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Time Share
Lambda, 110 x 136 cm
Cortesia Módulo – Centro Difusor de Arte

Still Life
Lambda, 110 x 136 cm
Cortesia Módulo – Centro Difusor de Arte
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Biografias

Artengo-Menis-Pastrana atelier criado em1981 (em actividade até
2004) pelos arquitectos, originários de Santa Cruz de Tenerife e licenciados pela Universidade de Barcelona Felipe Artengo Rufino (nascido em
1954); Fernando Martin (nascido em 1951) e José María Rodriguez-Pastrana Malagón (nascido em 1952).
2
BKK-3 é a terceira geração do atelier austríaco BKK, dirigido pelos arquitectos Johnny Winter e Franz Sumnitsch, arquitectos pela Universidade
Técnica de Graz. <http://www.bkk-3.com/>
3
CVDB arquitectos atelier criado por Cristina Verissimo e Diogo Burnay,
em Lisboa, em 1998. Formados pela FAUTL, em 1988, partilharam experiências profissionais que os levaram a Londres, Macau e Estados Unidos
da América. Cristina Veríssimo trabalhou com João Luis Carrilho da
Graça (1986-1988), Zaha Hadid (1989-92) e fez o Mestrado na GSD Harvard University (EUA). É assistente convidada na FAUTL. Diogo
Burnay trabalhou com Manuel Vicente e fez o Mestrado na Bartlett
School – UCL, Londres, em 1994. Leccionou na Universidade de Hong
Kong (1995/96) e foi professor convidado na Universidade do Minnesota
(EUA) em 2003. É docente na FAUTL desde 1998.
4
David Adjaye nasceu em 1966 em Dar-Es-Salam (Tanzânia). Estudou no
Royal College of Art, em Londres, onde obteve o Master em 1993. Vive e
trabalha em Londres. Actualmente é docente na Architectural Association. Em 1993 recebeu o RIBA First Prize Bronze Medal. Em 1994 estabeleceu o seu atelier. O projecto Idea Store foi seleccionado para VII Bienal
de Arquitectura de Veneza (2002), tendo a loja de Chrisp Street recebido
o RIBA Award em 2005. É autor de inúmeras conferências em universidades europeias e americanas. Foi apresentador de programas de divulgação de arquitectura na BBC e BBC Radio. <http://www.adjaye.com/>
5
Duarte Amaral Netto nasceu em Lisboa em 1976. É licenciado em Comunicação Cultural pela Universidade Católica Portuguesa e completou o
Curso Avançado de Fotografia do ar.co em 2000 onde foi bolseiro da Kodak. Em 2003 recebeu o Grande Prémio do 48º Salão de Montrouge - Jovens Criadores Europeus. Em 2004 foi-lhe atribuída uma bolsa da Fundação Oriente para desenvolver um projecto na zona de Kerala, Índia. Expõe
regularmente desde 2000, sendo representado pela Módulo- Centro Difusor de Arte, Mk Galerie (Roterdão) e Galerie Nouvelles Images (Haia).
6
Inês Moreira é arquitecta (FAUP) e mestre em Arquitectura e Cultura
Urbana (UPC), com a tese «O Bio[tecno]lógico em Arquitectura. Convergência de Corpo e Arquitectura em práticas experimentais» (com bolsa
da FCT). Frequentou a ETSA Barcelona 99/00 (Programa ERASMUS).
Criou e coordenou o Laboratório de Arte Experimental e Transdisciplinaridade do Instituto das Artes do Ministério da Cultura. É sócia fundadora
da PLANO 21.associação cultural.
7
João Luís Carrilho da Graça, licenciado pela ESBAL em 1977, foi assistente na FAUTL entre 1977 e 1992. É professor convidado no Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2001,
e na Universidade de Évora a partir de 2005. Tem desenvolvido actividade
pedagógica em inúmeras escolas em seminários, conferências e semestres de docência. Recebeu o prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte (1992) pelo conjunto da sua obra; Prémio Secil (1994);
grande prémio do júri FAD (1999); prémio «luzboa 2004» da primeira
Bienal Internacional de Arte em Lisboa. Foi nomeado em diversas ocasiões para o Prémio Mies Van Der Rohe, Prémio Europeu de Arquitectura
tendo sido recentemente candidato proposto pela Ordem dos Arquitectos para o prémio Auguste Perret, prémios uia 2005. A sua obra encontra-se publicada em inúmeros livros e revistas da especialidade. Distinguido com a Ordem de Mérito da República Portuguesa em 1999.
<http://www.jlcg.pt/>
8
João de Magalhães Rocha licenciou-se em arquitectura pela FAUTL
(1992). É Mestre pela Universidade de Columbia, Nova Iorque (EUA) e
Doutor pelo Massachussets Institute of Technology (EUA). Foi docente
e Director de Curso na Universidade do Minho. Presentemente é docente
na Universidade de Évora. É também Visiting Fellow na Universidade de
Harvard, EUA, onde realiza trabalho de investigação com Antoine Picon
(GSD) e William Mitchell (MIT). Prepara a publicação de um livro em torno da critica da histórica da arquitectura segundo uma perspectiva computacional. Foi docente convidado na Pontificia Universidad Catolica de
Chile, Santiago; Universidad Tecnica Frederico Santa Maria, Valparaiso,
Chile; MIT (EUA); e IST (Lisboa). Colaborou com Baixa Atelier de Arquitectura, e é membro dos Ateliers de Santa Catarina, Lisboa, e
rjoao1@gmail.com
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9
Manuel Graça Dias nasceu em Lisboa, em 1953. É arquitecto (ESBAL,
1977), foi assistente da FA/UTL (entre 1985 e 1996) sendo, actualmente,
Professor Auxiliar Convidado da FAUP (desde 1997) e Professor Associado Convidado do DA/UAL (desde 1998). Vive e trabalha em Lisboa onde criou, em 1990, o atelier CONTEMPORÂNEA, com Egas José Vieira.
A casa que recuperou em 1979, na Graça, em Lisboa, em associação com
António Marques Miguel, recebeu a Menção Honrosa Valmôr (1983); obteve ainda o 1º lugar no concurso para o Pavilhão de Portugal na Expo’92,
Sevilha (1989), bem como no concurso para a construção da nova sede
da A.A.P./Banhos de S. Paulo, em Lisboa (1991), ambos em associação
com EJV. Tem escritos variadíssimos artigos de crítica e divulgação de
arquitectura em jornais e revistas da especialidade (desde 1978); foi autor de programas regulares de divulgação de arquitectura na televisão e
rádio, bem como Director do JA (2000/2004).
10
Meili & Peter é um atelier de arquitectura estabelecido em Zurique desde 1987, pelos arquitectos Marcel Meili e Marcus Peter. Marcus Peter
nasceu em Zurique (1957). É arquitecto pela Instituto Técnico de Winterthur (1984). Desde 1986 que é docente no ETHZ (Instituto Politécnico Suíço), em Zurique. Marcel Meili nasceu nasceu em Zurique (1953).
É arquitecto pelo ETHZ (1980), onde foi investigador entre 1981 e 1983,
e onde exerceu docência entre 1985 e 1987. Foi ainda docente na Escola
de Design de Zurique entre 1988 e 1991 e professor convidado (de Design) na Universidade de Harvard (EUA) entre 1990 e 1991 e em 2002.
Desde 1999 é professor de Arquitectura e Design no ETHZ e no ETH Studio de Basel –(Contemporary City Institute). http://www.meilipeter.ch/
11
Michel Toussaint é professor convidado para a área de Teoria da Arquitectura na FA/UTL. É autor de mais de uma centena de artigos e ensaios
sobre Arquitectura publicados em revistas, catálogos e livros. Proferiu
diversas conferências em escolas de Arquitectura e outras instituições.
Organizou ou participou em diversos eventos em torno da Arquitectura e
foi director do J. A. Tem participado em projectos de investigação.
12
Paola Cannavò, nasceu em Roma, tendo-se formado em Arquitectura
pela Universidade La Sapienza. Vive e trabalha em Berlim, cidade onde
fundou com Maria Ippolita Nicotera e Francesca Venier o studio.eu, atelier centrado nas relações entre urbanistica e paisagem. Actualmente é
docente na Universidade da Calabria, Itália, e na Ecole d’Architecture de
Paysage da Universidade de Montreal, Canadá. Foi professora convidada
em vários seminários internacionais e publicou textos de reflexão em revistas da especialidade. Em 2001 recebeu o prémio “Mario Ridolfi” da Ordem dos Arquitectos de Roma e em 2004 a medalha de bronze Benemeriti della Cultura e dell’Arte della Repubblica Italiana pelo seu trabalho
em torno da paisagem.
13
Paulo Martins Barata nasceu em Lisboa em 1965. Licenciado em arquitectura pela FAUTL (1988), Mestre em Gestão de Empresas pela Universidade de Edimburgo (1991), e Doutor em Arquitectura pela ETH de
Zurique (2000). Trabalhou em diversos ateliers na Finlândia, EUA e Portugal, e é desde 1989 sócio do PROMONTÓRIO, em Lisboa. Foi Fulbright
Visiting Scholar da Universidade de Columbia, Nova Iorque (EUA) em
1997 e Cass Gilbert Visiting Faculty da Universidade do Minnesota (EUA)
e Visiting Critic da Universidade do Texas, em Austin, (EUA). É autor de
Álvaro Siza 1954-1976 (Blau GG: Lisboa, 1998), e Museu de Serralves
(White & Blue: Lisbon, 2001). Publicou ensaios sobre teoria e crítica de
arte e arquitectura em diversos jornais e revistas. Foi, e co-comissário
científico dos Seminários PROTOTYPO e MINA DURA. Presidente do Júri
do Prémio SECIL Universidades em 2005. Desde 2003, Martins Barata é
Membro do Parlamento Cultural Europeu (Graz, 2003).
14
Pedro Jordão é arquitecto pela Universidade de Coimbra (2003). Foi colaborador dos arquitectos Cristina Guedes e Francisco Vieira de Campos
(2004/05), tendo entretanto iniciado actividade própria. Autor de diversos artigos em publicações de arquitectura e projectos multidisciplinares, foi um dos fundadores e primeiro director da revista NU, tendo posteriormente criado o blog http://epiderme.blogspot.com. Actualmente é
correspondente da revista holandesa A10.
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