Editorial

Este é o primeiro número, de uma série de dez, com nova direcção do Jornal Arquitectos. Tal como
esta edição, intitulada «Híbrido: Quando não se reconhece a matriz», as restantes nove serão construídas à volta de um tema central de reflexão sobre a prática arquitectónica no presente. O novo
formato da revista está dividido em cinco secções: «Crítica», «Persona», «Dossier Fotográfico»,
«Projectos» e «Vírus». Esta última consiste num caderno realizado por um editor convidado, que
supomos poder ser escolhido, em próximas edições, a partir de equipas auto-propostas. Para o
primeiro «Vírus» convidámos José Capela, arquitecto, que introduziu um excelente e heterodoxo
«corpo estranho» no material por nós editado, ampliando o espectro temático dos conteúdos.
A hibridação é hoje indissociável de qualquer prática cultural que tenha a capacidade de fixar
e traduzir a condição contemporânea. Superada a cultura de matriz colonial, onde o híbrido estava
associado a obras menores, «eclécticas» ou «exóticas», torna-se claro para o pensamento contemporâneo que todas as práticas culturais, arquitectura incluída, assentam, consciente ou inconscientemente, em processos ou construções mentais que envolvem a hibridação.
T.S. Eliot, nas suas «Notas para uma definição de cultura», pressupunha que o acto de fricção
entre culturas era inevitável à condição moderna. Eliot referia-se à «atracção» e à «repulsa», como
forças opostas que se equilibram, mas que impedem a unificação numa única cultura de génese
global. Esta passagem pressupõe que o sentido de «pureza» que poderíamos associar à cultura
ocidental está afinal estruturado a partir de cruzamentos culturais de géneses várias. Superada a
modernidade, a «cultura global» ganhou total centralidade, o que significa também mais receio da
mestiçagem, para alguns, e mais deslumbramento sobre a possibilidade apressada de cruzamentos formais, para outros. O território mais estimulante será então aquele que converte esse processo em obras de grande intensidade e que nos obriga a olhar para coisas que não conhecíamos juntas ou que não poderíamos supor estarem juntas. Hoje, estas questões chamaram a atenção de
autores como Homi K. Bhabha, que se dedica à reflexão militante sobre os processos de hibridação
a partir do ponto de vista da cultura pós-colonial. Da sua obra retira-se que a cultura, ou melhor, as
culturas, devem ser entendidas como intersecções complexas de base múltipla de várias temporalidades e posicionamentos subjectivos.
A partir destes temas convidámos um conjunto de autores que, através da reflexão escrita, projectos e obras de arquitectura construíram e ampliaram com uma riqueza de espectro largo a vista
panorâmica sobre várias hipóteses de hibridação: conceptual, tipológica e formal. A conversa com
Juan Herreros, na secção «Persona», acaba por convocar também estas possibilidades de hibridação. A sua prática profissional com Inãki Ábalos resulta de uma tomada de posição consciente
e num processo de trabalho capaz de convocar e redistribuir equitativamente as contradições da
«beleza contemporânea».
Por último, não queríamos iniciar este novo período sem felicitar a direcção anterior, na pessoa
de Manuel Graça Dias e Ana Vaz Milheiro, cujo projecto foi para nós referência ao longo dos seus
cinco anos de publicação. José Adrião + Ricardo Carvalho
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Crítica

EDUARDO PRADO COELHO

SEM FRONTEIRAS
Durante diversos séculos, a arte viveu no estatuto da representação. Isto é, considerava-se que a sua função era
transpor para o espaço das formas conteúdos do mundo:
Deus, os anjos, as paisagens, os interiores, os milagres, os
rostos, a anunciação. Era no modo belo como essa transposição se fazia, na forma como reproduzia com exactidão a
prega de um manto ou a ruga de um rosto, na maneira como
trazia para tudo isto as marcas da beleza, que a representação se consagrava ou considerava falhada. Ainda hoje, um
espectador nos vem dizer que a realidade é mesmo assim:
a vida tal como ela é – na forma da arte.
Depois, a era da representação começa a recuar. É claro
que se trata de um processo interminável, com recaídas óbvias. Mas o que há de determinante na arte, a dimensão mais
assinalável, vai no sentido de um levar a arte a voltar-se sobre si mesma. Nesse movimento, o que se representa tem
sempre a sua importância, mas no fundo não é disso que se
trata. O que importa é sempre a interrogação: o que é pintar?
O que é dançar? O que é esculpir? O que é escrever? Por outras palavras, que materiais estão implicados num processo
deste tipo? E com que gestos alguém os trabalha? E como é
que aquele que lê, vê, ouve, acompanha os passos da dança,
entra nesse processo, participa dele? No modernismo, sobretudo a partir do final do século XIX, o que verificamos é
que a arte vai ao encontro da sua própria essência, que essa
essência se desloca à medida em que é atingida e por isso
está sempre no registo do inatingível; que portanto é esse
impossível que a torna possível. É essa lógica do impossível
(que se manifesta em múltiplos lugares, tanto na estética
como na ética) que define muito do espírito modernista.
Pinta-se para saber o que é a pintura e a crítica observa
incansavelmente que se trata de uma pintura sobre a própria
pintura. E é isso que lhe dá força e razão de ser. Mas ao mesmo tempo há duas consequências que se verificam: a
primeira é um afastamento progressivo daquilo a que
chamamos «mundo», a segunda é o isolamento de cada
prática artística no interior de si mesma. A questão das fronteiras revela-se aqui inflexível.
Não sei se existe uma passagem da modernidade para a
pós-modernidade, mas penso que sim, que esse «pós» na
sua dobra discreta tem como função assinalar que a lógica
do impossível perdeu a sua força, se afrouxou e em certos
casos desapareceu.
O que hoje se verifica é que a arte existe sem fronteiras.
Tudo desliza, tudo flui. O modernismo implicava distância –
uma distância que era sempre uma distância crítica, resultante do exercício indeciso de uma metalinguagem. O pósmodernismo tende a abolir essa distância crítica – nem o impossível da utopia, nem o olhar sobranceiro da postura crítica.
O que existe é uma metáfora líquida em que a imersão é o
dado fundamental. Atitude crítica? De modo algum. Não há
nenhum exterior que possibilite um olhar desse tipo. Ora, aquilo a que hoje estamos sujeitos é a um envolvimento em todos
os tipos de sensação, em que o aspecto gradual é essencial.
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Graduação (segundo determinados «gradientes», para utilizarmos o termo da semiótica) que nos lança entre as sensações da vida quotidiana e as sensações misturadas da arte.
Pegue-se ao acaso no programa do Centro Cultural de
Belém para o mês de Novembro. Diz a dada altura o
seguinte: «Fundada em 2000 e sediada em Nova Iorque,
Shen Wei Dance Arts dedica-se à criação de dança baseada
na fusão de várias formas de arte: dança, teatro, ópera chinesa, pintura e escultura que resultam num hibridismo
muito original da cultura oriental e ocidental». Eis um excelente exemplo do que pretendemos dizer. Com um acrescento essencial: a relação entre Ocidente e Oriente. Porque a
mesma gradação que existe entre os materiais reaparece
nas zonas geográficas. É verdade que o modernismo desenvolveu um retorno a artes primitivas. Mas o que hoje se verifica é diferente: é um foco de luz que vem de todos os níveis
e registos do espaço, e que se imprime com mais intensidade
em certos lugares. Viaja-se permanentemente entre os
próprios lugares míticos que inventamos: cidades, meios de
transporte, navios e oceanos, casas, avenidas, bares trôpegos, aviões e aeroportos, portos de marinheiros bêbedos e
montras de prostituição.
A arte hoje é arte e não é arte, é tecnologia e não é tecnologia, é vida e não é vida. E daí talvez resulte a voga, para
não dizer, o culto, do «design», que é uma pele da vida que
muda o mundo sem deixar de ser o mundo que é e a vida em
que se tornou; e da arquitectura: simultaneamente funcional
e formal, feita de fachadas ou cores e de cadernos de encargos e formas eficazes. Não importa se são artes ou não são.
Podem ser incluídos em processos artísticos. Mas em
muitos casos a referência estética é considerada abusiva: há
fotógrafos que não querem que a fotografia seja uma arte;
há «designers» que pretendem esquecer os lugares da arte
e ocupar o mundo segundo padrões que não obedecem às
formulas a que estávamos habituados.
É deste modo que surge a problemática do híbrido.
No plano da cultura, claro, mas também no domínio social.
A problemática multicultural é hoje extremamente intensa.
Com excessos evidentes, como todos aqueles a que se
chamou o «politicamente correcto». Mas também com uma
pertinência inequívoca. As migrações criam relações novas
no interior das comunidades. Cada país procura encontrar a
solução mais adequada para os seus problemas. No caso
francês pensa-se que a escola deverá ter um efeito nivelador entre todos aqueles que serão futuros cidadãos do país
e que se trata, portanto, de os integrar no espírito e nos valores da República. No caso inglês há uma tendência para dar
a cada comunidade as condições específicas para desenvolver a sua autonomia.
De qualquer modo, a conflitualidade não desaparece. Há
sempre resistências a uma integração plena e há sempre resistências em relação àqueles que se configuram como «estranhos». A problemática da mestiçagem, de que Portugal
foi um exemplo considerável, nunca excluiu os aspectos de

violência económica, social e cultural (mesmo quando eles
se dissimulavam numa retórica adocicada).
É esse lado violento que nos autoriza a dizer que no híbrido temos sempre dois elementos, ou duas linhas que se
cruzam, mas nunca temos uma síntese pacificadora. Há
sempre um resto que não tem qualquer função pre-determinada, mas que desempenha um papel de motor do próprio
sistema. Estamos na problemática do elemento terceiro, a
que neste caso podemos chamar um materialismo aleatório.

18

Sem fronteiras

O material decide, mas segundo regras que se reinventam
caso após caso. Os carros do futuro chamam-se «híbridos».
Vivemos cada vez mais numa sociedade sem fronteiras.
Seguindo a sugestão de Nelson Goodman, mais do que perguntar «o que é uma casa?», devemos perguntar «quando há
casa?»; em vez de perguntar «o que é arquitectura?», devemos perguntar «quando há arquitectura? – sabendo que,
quando há arquitecutra, há sempre outras coisas que com
ela se cruzam. ^
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Crítica

PEDRO CORTESÃO MONTEIRO

QUANDO OS OBJECTOS COLIDEM
«I’m interested in the moment when two objects collide and
generate a third. The third object is where the interesting
work is.» BRUCE MAU

Vamos por partes...
I
a. Uma Quimera
O Minotauro.
Medusa, com serpentes por cabelo.
O seu filho Pégaso – criatura alada com corpo de cavalo.
Sereias, ninfas, centauros, faunos, unicórnios, sátiros.
Há muito tempo, e não apenas na mitologia clássica, o
homem manifesta o seu fascínio por seres híbridos. Esse
fascínio é evidente nas diversas formas meio-humanas que
atribui às criaturas divinas ou demónios – exacerbados
cruzamentos de animais terrenos ou cruzamentos de si
mesmo com um desses seres cujo poder inveja e anseia.
O fascínio prolonga-se e manifesta-se nas formas mais recentes de outros mitos que povoam a cultura popular. Super-heróis ou as suas némesis: Spiderman, Batman, Catwoman, etc. Ou o duplo1, construído através da junção de
várias partes, chame-se Frankenstein, Replicant ou Eduardo
Mãos de Tesoura.
Não será desajustado tratar este fascínio como uma
quimera. Ou não fosse quimera outro ser mitológico –
cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente – e a
palavra grega que designa todas as criaturas compostas de
partes de diferentes animais, reais ou imaginários.
b. Um Zebroid (por exemplo)
Zebroid, Zorse, Zedonk. Um Zonkey, um Zetland ou um
Zony2. Ligers e Tigons3, Beefalos e Cattalos4. E uma cama5.
Dir-se-ia que de repente perdemos o equilíbrio e que, a meio
do sono e do cimo da árvore, caímos numa história de A. A.
Milne, no chão do Bosque dos Cem Acres.
Que criaturas são estas? Será certamente fascinante a
sua aparência, mas ainda assim custa a crer que consiga
fazer justiça aos seus extraordinários nomes. Dir-se-ia que
estes as antecederam. Terá começado por ser exercício
literário o que depois se concretizou como fusão genética?
A definição de híbrido em biologia remete, grosso modo,
para o animal que resulta do cruzamento de duas espécies
diferentes. Contudo, a transposição do conceito para o universo dos objectos artificiais não deve ser directa. Alternativamente, adoptar o conceito linguístico (que se refere aos
vocábulos que resultam da associação de elementos provenientes de línguas diferentes) pode ser mais operativo. Se
não formos literais (fazendo equivaler línguas a linguagens
formais, por exemplo), talvez esta definição nos possa
servir: o objecto híbrido seria, então, aquele que juntasse
elementos de diferentes proveniências.
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II
(Onde, a pretexto de uma dúvida legítima, e ainda a pensar em Milne – e nas canções do urso – Gertrude Stein é
parafraseada pela enésima vez: uma colher é uma colher é
uma colher?)
Quando é que um objecto é híbrido? Ou, dito de outra forma, quando é que não é?
A possibilidade do objecto híbrido pressupõe a existência do
seu contrário (o objecto puro?) E o objecto puro será o quê?
Admitamos que aquele que desempenha estritamente a
sua função original.
O objecto «puro», a existir, não seria necessariamente um
objecto pouco complexo, mas, eventualmente, o objecto que não
remete para nenhum outro. Um objecto que se cumpre e esgota
em si próprio. Um objecto que se confunde com o seu arquétipo.
(Ainda assim, podemos antever em cada objecto – e também nesses objectos «puros» – a possibilidade de uma vida
dupla, um mundo de vocações escondidas.
Quantas facas já foram chaves de parafusos, quantas
chávenas cinzeiros, quantos jornais chapéus? E quantos objectos abandonaram repentinamente a sua existência pacífica, muitas vezes placidamente decorativa – a sua pureza... –
e se revelaram, instantaneamente, de uma mortal eficácia?
Relembrando de cor essas armas escondidas nas páginas da
literatura policial: jarras, pisa-papéis, tesouras, estatuetas,
bengalas, membros-artificiais, almofadas, meias de nylon,
sacos de plástico, etc.)
De que forma, de quantas formas, pode então um objecto
ser híbrido?
O objecto híbrido é sempre um objecto a meio (entre tempos, entre tipologias, entre processos). Um objecto que resulta de colisões muito diversas: morfológicas, funcionais,
tecnológicas, culturais, etc. O resultado será, então, um
híbrido de diversas formas: objecto múltiplo, transitório, ambíguo, adulterado.

Isto é tanto mais evidente quanto a recente vulgarização
dos desenvolvimentos da miniaturização banalizou também
algumas funções e, consequentemente, tornou viáveis algumas novas associações de velhas funcionalidades. Essas
funções, cuja presença se generalizou e tornou omnipresente mesmo em objectos que a não justificariam, passam a
ser constantes de tantos objectos que deixam, progressivamente, de se associar ao objecto que primeiramente a desempenhou. Algumas destas funções abandonam o seu arquétipo e passam a fazer parte de objectos multifuncionais,
muitas vezes prototípicos.
Há, assim, funções que passam a integrar muitos e muito
diferentes objectos. O mais eloquente exemplo é certamente
o do relógio, que passa hoje, como outras vezes no passado,
por nova profunda transformação: cada vez menos o trazemos no pulso, para passarmos a ver as horas no mostrador
do DVD, no forno micro-ondas, no rádio portátil, no «tablier»
do carro, no telemóvel, etc.

1. O objecto híbrido como objecto múltiplo
a. A ilusão da multifuncionalidade – uma das facetas da
quimera moderna pela flexibilidade – desfaz-se muitas vezes
perante as insuficiências evidenciadas pelo uso. A prática diz-nos que a maior parte das vezes os objectos multifuncionais
são sobretudo objectos multi-limitados. Objectos que desempenham de forma imperfeita, com constrangimentos diversos, as várias funções que contêm ou prometem.
Mas se um canivete é um objecto puro (uma faca que se
dobra), um canivete-suíço será já um objecto híbrido? Será
que a multifuncionalidade, que resulta da junção de várias
funções autónomas, suficiente para definir hibridez? Ou a singularidade do objecto – o canivete-suíço tende a ser uma nova
tipologia – é suficiente para o tornar único, e logo não-híbrido?
Seja como for, a multifuncionalidade – muitas vezes mera
adição de funções – pode ser um dos factores distintivos de
alguns objectos híbridos antes de se tornarem novos objectos, novas tipologias.

b. Tele. Móvel. Segundo o conceito linguístico eis uma
palavra híbrida: composta por elementos de origens diferentes: «tele» do grego e «móvel», de «mobilis», do latim.
Atentemos então no objecto.
Os primeiros telefones ditos «móveis» reproduziam a
morfologia do elemento móvel (dito «auscultador») dos
telefones ditos fixos: a zona do auscultador e do microfone
claramente marcadas em função da configuração da cabeça
e do acto simultâneo de ouvir e falar. Só mais tarde, com a
progressiva miniaturização do objecto – feita, essencialmente, à custa da redução do volume das baterias –, auscultador e microfone passaram a ser complanares (se exceptuarmos alguns modelos dobráveis) ao mesmo tempo que se
aproximaram um do outro. O microfone afastou-se da boca,
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que passou a falar para o vazio, e o gesto de telefonar
começou a transformar-se em direcção àquilo que é hoje:
o telefone tende a desaparecer (dentro do bolso) e o transeunte-parlante exibe, com orgulho, um apêndice na orelha
(bem como toda a sua actualidade tecnológica) falando
convictamente sozinho.
Ao mesmo tempo o telemóvel (a parte que fica no bolso)
também se transforma e vai adquirindo novas funções:
agenda, despertador, calculadora, leitor de mp3, máquina
fotográfica e vídeo, máquina de jogos, etc.
E, para este efeito, é isso que nos interessa. O telefone
móvel já não é apenas um telefone (ou já não é mesmo um
telefone) e é muitas outras coisas. Objecto híbrido.
Simultaneamente outros objectos afins (portáteis, miniaturizados, individuais) adquirem, também eles, novas facetas: leitores de mp3, como o iPod, integram progressivamente mais funções (arquivo/leitor de vídeo e fotografias, a
juntar às omnipresentes agendas e afins). Outros objectos,
como os PDA’s ou a nova Playstation portátil (PSP), combinam em percentagens variáveis aquelas funções com outras
(registo de voz, e-mail, web browsing, etc.) Esta multifuncionalidade, nas suas diversas manifestações, parece tender, se não para um único objecto, pelo menos para vários
objectos – variações de uma mesma coisa - que têm em comum inúmeras funções, e que apenas se distinguem pelas
características que lhes permitem especializar-se numa delas comprometendo minimamente as outras. Portabilidade,
desempenho, capacidade, autonomia, nas suas diversas
acepções, não se excluem mas condicionam-se mutuamente. As exigências específicas de cada função – um ecrã
grande numa consola portátil, capacidade e portabilidade
nos leitores de mp3, etc – inviabilizam o desempenho pleno
de outras. Outra vez os custos da multifuncionalidade.
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2. O objecto híbrido como objecto transitório
A ideia de transitoriedade num contexto de produção de
objectos pode associar ao morphing, que é uma técnica –
de uso recorrente na linguagem vídeo e publicitária – que
consiste na fusão de duas imagens, e no processo de transição/transformação entre uma e outra. Poder-se-á considerar que a cada frame da animação resultante – cada passo
que vai duma imagem a outra – corresponde um híbrido instantâneo. Esse híbrido é feito da mistura de dois elementos
distintos, e a transição entre os dois é um percurso entre
0 e 100, em que 0 é exactamente igual a um dos elementos
e 100 exactamente igual ao outro. Pelo meio existem inúmeras combinações dos dois elementos – inúmeros híbridos
– sendo que apenas num momento, a meio, 50/50, o híbrido
é uma mistura em partes iguais (que partes?) dos dois elementos que o compõem. Se a cada um desses momentos
corresponder um objecto, teremos uma multidão de objectos que progressivamente deixam de ser quase cópias do
primeiro, para passarem a ser tendencialmente mais próximos de réplicas do segundo. A (re)produção desta sequência
– através, por exemplo, da prototipagem rápida associada ao
morphing – resultaria, então, numa espécie de materialização do processo de hibridação. O inverso exacto da metáfora.
Este processo seria afinal semelhante ao utilizado por Ron
Arad no projecto «Bouncing Vase», em que, partindo de uma
animação feita em software de modelação de sólidos, se geram várias dezenas de objectos, todos diferentes, correspondendo cada um a um frame da animação e à sua impressão
tridimensional, materializada através de um processo de prototipagem rápida, a SLS6. O objecto resultante – feito individualmente, por encomenda – era assim um exemplar único,
apesar de resultar de um processo que contempla a ideia de
série e de produção em série. Outro híbrido portanto.

mentos de interface de jogos dos anos 80 e 907. Neste caso,
o objecto resultante esgota-se em si mesmo, parece ele
mesmo um exercício em torno da ideia de objecto híbrido –
excessivo, absurdo, inconsequente.

4. O objecto híbrido como objecto adulterado
Há, por fim, uma condição do objecto híbrido que tem
origem numa certa «involuntariedade», ou seja, em que a hibridez não se configura na génese do objecto, mas acontece
posteriormente, em 2ª mão. Esse objecto híbrido é a adulteração de um outro. O objecto resultante é um híbrido sem
autor, não autorizado.
Para este efeito, como para tantos outros, há poucos exemplos mais eloquentes do que o automóvel (‘auto’+ ‘móvel’,
outra palavra híbrida...) Objecto-exemplo por excelência
pode, ainda por cima, ser um híbrido de mais do que uma forma: desde logo pode ser o automóvel-híbrido cuja presença
– com esta mesma designação - ganha inevitavelmente
protagonismo num mundo confrontado com a sua finitude.
O híbrido é neste caso um híbrido tecnológico (mecânico/
energético – caso de modelos actuais como o Toyota Prius).
Pode ser, depois, o automóvel-híbrido-tipológico, que combina em proporções diversas elementos de outras tantas
tipologias: familiares, desportivos, SUV’s, MVP’s, todo-terreno, etc.
E pode, finalmente, ser o automóvel-híbrido-adulterado,
outra vez entre o artesanal e industrial. Este híbrido já não é
só uma coisa a meio, é também uma coisa a meias: um Punto
feito a quatro mãos entre Turim e a Brandoa, entre o estúdio
de Pininfarina e uma oficina de tuning refundida nos subúrbios. Cad-cam e bate-chapas, indústria-de-ponta e fibra-devidro. Pequenos utilitários que se transfiguram em ferraris
proletários.
É outra vez a mistura. A colisão. A um carro normal
3. O objecto híbrido como objecto ambíguo
crescem apêndices, barbatanas, fendas branquiais, ventas,
Nos tempos em que vivemos abundam os processos híbri- asas. Simula-se o poder que não se tem. A história volta ao
dos: combinam-se o artesanal e o industrial, o local e o glob- princípio: outra vez cavalos com asas.
al, o colectivo e o individual, etc. Estas manifestações de
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oposição e complementaridade reflectem-se, naturalmente,
(Depois, um dia, o objecto híbrido acorda e – zedonk! – já
e com crescente acuidade na produção de objectos.
não é híbrido, já é outra coisa. Uma coisa nova. Única.
Exemplo evidente disto mesmo foi a recente exposição
Pronta a colidir com outras coisas...) ^
«My World, New Crafts», realizada em Lisboa por ocasião da
ExperimentaDesign 2005. Centrada em torno da ideia emergente de um novo artesanato (expressão de resistência indi1 A este propósito ver o belo ensaio de Rui Dias, «Um duplo muito especial: anotações sobre
vidual em oposição à globalização uniformizadora), nela se
o futuro dos objectos artificiais» in arlíquido, nº1, Outubro de 2005, Lisboa: Universidade
Editora.
apresentavam diversas materializações daqueles pares, evi- 2 Lusíada
Segundo a Wikipedia, Zebroids ou Zorses, Zedonks ou Zonkeys, Zetlands ou Zonies são
designações em língua inglesa para os cruzamentos de Zebras com, respectivamente,
dentes tanto na natureza dos objectos como nos processos
cavalos, burros ou ponies Shetland. Estas designações não são, porém, únicas:
produtivos. Desde os objectos que integram práticas arteaparentemente o Zedonk (ou Zonkey) pode ainda ser conhecido por Zebrass, Zebronkey,
Zebadonk, Zenkey ou Deebra.
sanais (como os de Fernado Brízio ou de Susana António,
3 O liger é o cruzamento entre o leão e o tigre fêmea. O tigon é o cruzamento
entre o tigre macho e a leoa. Os animais têm características morfológicas e
parcialmente feitos com recurso ao trabalho de artesãos),
comportamentais distintas.
aos que misturam o artificial e o natural (a «casa ninho» de
4 Cattalo é a designação legal americana para os híbridos resultantes do cruzamento
do Bisonte indígena com vacas e bois comuns. O Beefalo é a sua variante fértil.
M. Ruiz de Azua e G. Moliné ou os objectos «naturais» dos
5 Um/a cama é um híbrido – produzido em 1998, em laboratório, por inseminação artificial,
por cientistas do Dubai – que resulta do cruzamento dum camelo e duma lama.
WOK Media) ou ainda aos objectos que associam tecnologias
A propósito ver <http://www.cnn.com/EARTH/9801/20/cama.ap/>
digitais a tipologias convencionais (a louça e roupa com
6 Sinterização Selectiva por Laser – processo de prototipagem que utiliza pós de materiais
plásticos, compósitos de matriz polimérica, metais revestidos a termoplástico ou ligas
padrões virtuais de Danny Brown, ou os netObjects de Victor
metálicas que são ligadas utilizando um varrimento de um feixe de laser. O feixe laser incide
nas partículas, provocando uma fusão parcial dos pós, criando uma estrutura sólida.
Viña e Hector Serrano). Ou, finalmente, aos gadgets de
7 Consultar <www.selfmadeobjects.net>
Roger Ibars – «hard-wired devices» – que combinam elementos anacrónicos e aparentemente desconexos: electrodomésticos dos anos 70 e 80, com joysticks e outros ele-
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Ron Arad, Bouncing Vase, 1999

Crítica

EDUARDO AQUINO
FERNANDO DE MELLO FRANCO

SITUAÇÃO COPAN:
CONTAMINAÇÕES MÚTUAS*

O Copan é usualmente reconhecido por sua exuberante
plasticidade e por sua intrigante complexidade programática. Melhor seria entendê-lo como uma situação urbana, pois
isolar a sua beleza tectônica do contexto do centro de São
Paulo reduz o seu significado.
A situação urbana do Copan deriva da intersecção de
duas matrizes: a arquitetura da virtuose do objeto e a arquitetura da construção do lugar. Uma hibridação característica da interpretação do moderno no Brasil que o Copan
nos ajuda a desvendar.
Essa questão do híbrido no Brasil relaciona-se diretamente à matriz de nossa constituição moderna. Nação recente, criada a partir dos conflitos e qualidades de uma ampla mestiçagem étnica e de um sincretismo cultural peculiar, o Brasil resulta de um encontro profícuo de
diversidades. São Paulo é um registro especial desse
processo. Pois sua presença deu-se, de fato, a partir das
urgências de uma modernização iniciada tardiamente no final do século XIX. Na brevidade de um século, São Paulo
atingiu a condição de uma das maiores metrópoles industriais do mundo, fruto da fusão de todas as forças sociais que a
construíram.
A hibridação sempre foi tão contundente no Brasil que a
alteridade não nos assusta, mas nos instiga, a ponto das
vanguardas modernas elegerem a antropofagia como momento fundador de nossa cultura. Está claro que esse ato
não atende às necessidades do corpo, e sim ao desejo de alimentar-se da alma de um outro. Deglutir para se transformar. Um ritual imbuído de prazer que exige um sujeito
disponível ao contágio.
Desde uma ótica urbanística, a questão do híbrido toma
feição distinta. Foram poucos os momentos nos quais a
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construção da cidade foi pautada pela intenção de se promover contaminações. A estratificação das formas históricas de uso e ocupação do território costumou ser uma regra
que a contemporaneidade vem exacerbar através de processos perversos de exclusão social, auto-segregação das
elites, disseminação de enclaves urbanos e mono-funcionalidade das novas áreas de expansão da cidade. Hoje, pensar
São Paulo a partir da idéia do híbrido é aproximar-se da
acepção genética da palavra, tal qual um organismo estéril,
incapaz de reprodução de condições mínimas de urbanidade.
Uma disfunção que caracteriza a metrópole paulista.
Uma exceção profícua deu-se a partir do pós-guerra, com
os desdobramentos de um projeto nacional-desenvolvimentista amparado na industrialização de São Paulo como força
motriz do crescimento do país. A urgência das novas demandas decorrentes da urbanização acelerada da metrópole deflagrou um processo de transformação das áreas centrais
de forma adensada e verticalizada. O contexto específico de
expansão de uma classe média emergente, a ser acolhida na
cidade, ofereceu uma das raras oportunidades de experimentação de novas hipóteses arquitetônicas e urbanísticas,
efetivamente concretizadas. A larga aceitação do imaginário
moderno forneceu os subsídios para a formulação de uma
cultura urbana compatível com o projeto de transformação
de São Paulo.
O arranha-céu tornou-se um paradigma com o qual se enfrentou a nova escala da metrópole, possibilitando a multiplicação de um solo excessivamente valorizado. Acolheu as
múltiplas funções de uma cidade que sucessivamente ganhou importância enquanto pólo ordenador da produção nacional. A premissa dos modelos emergentes contou com a
diversidade programática ? habitação, comércio e serviços
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reunidos sob uma mesma edificação? como também pressupôs a convivência entre perfis diversos de usuários. A mudança dos modos de vida criou a demanda por outros espaços de habitação que se somaram às tipologias habitacionais tradicionais voltadas à família padrão.
Um significativo número de edifícios mistos de grande escala surgiram em São Paulo, verdadeiros manifestos de sua
condição metropolitana emergente. Nenhum é até hoje tão

Mesmo no âmbito da representação de um edifício presente em todas as coleções de cartões postais da cidade,
sua autonomia não se efetiva. É impossível ter a apreensão
integral do edifício desde uma única perspectiva, ainda que
essa seja um “voo de pássaro”.
O Copan foi idealizado para ser confrontado com a concentração de edifícios que o cercam e que o recortam em
uma profusão de fragmentos. A luz difusa de São Paulo, nada

emblemático como o edifício Copan, projeto iniciado por Oscar Niemeyer em 1951 e terminado em 1966, já não mais sob
o seu comando, e tampouco do empreendedor em falência.
Cerca de cinco mil pessoas vivem no Copan atualmente.
Essa população multiplica-se durante o período comercial em
decorrência do afluxo de pessoas por razões de trabalho,
comércio, lazer. Todas essas funções organizam-se formalmente a partir de três setores distintos. O embasamento, cuja
projeção ocupa praticamente toda a área do terreno, destina-se às atividades de caráter público ou coletivo. Acima, surge
a lâmina curvilínea que abriga as habitações. A cobertura, mirante privilegiado da paisagem metropolitana, foi inicialmente
pensada como teto jardim, estando inacessível no momento.
Os serviços localizados no embasamento incluem estacionamento subterrâneo, galerias públicas e comércio onde
se encontram cafés, restaurantes, locadoras de vídeo, lojas
de vestuário, armazéns, barbearias e cabeleireiros, escritórios e um antigo cinema transformado em igreja evangélica.
A área residencial se estende por trinta e dois pisos numa
ampla gama de tipologias que variam de pequenas quitinetes
até apartamentos de quatro dormitórios, criando um tecido
social complexo.
Aparentemente o Copan é, em si, uma cidade de pequeno
porte. Entretanto nega o estigma de um edifício auto-suficiente. Sua verticalização e adensamento não provêm de
uma estratégia de liberação do solo para a implantação de
um vasto jardim que reaproxime o homem da natureza. A
utopia corbusiana, tão cara à arquitetura moderna brasileira
é matizada no projeto do Copan. Ele demanda a cidade com a
qual coexiste. O que o qualifica é a dinâmica de inter-relações urbanas geradas pela inserção de uma grande edificação no centro da metrópole.

seca, contribui com a diminuição da profundidade dos planos,
imprensando todos os objetos do campo visual, tal qual uma
colagem. Para um pedestre que caminha ao chão, o caráter
do Copan enquanto um objeto plástico autônomo se dilui entre a profusão de informações que se sucedem ao longo do
percurso. Sua mais importante representação não é, portanto, sua imagem icônica, marco referencial na paisagem.
Vivenciá-lo altera a perspectiva. Os valores pelos quais o
Copan pode ser considerado um construtor de urbanidade
são revelados ao mesmo tempo em que uma outra imagem
nos é sugerida. Essa vivência se inicia pela travessia do seu
térreo para a realização de atividades cotidianas. O percurso
é sinuoso, em parte decorrente do arbítrio de Niemeyer, em
parte para promover circulações contínuas sobre a geometria irregular do lote. Os espaços comerciais estão nivelados.
Contudo, as galerias de passagem acompanham a topografia
ligeiramente inclinada do perfil natural do terreno. A ligação
entre lote e cidade ocorre em todo e qualquer ponto que se
deseje, sem necessidade de ajuste com o greide da rua. As
galerias articulam-se às existentes nos edifícios vizinhos, de
maneira a formar uma tessitura de caminhos públicos interiorizados às quadras.
A convergência entre os interesses empresariais de multiplicação das áreas comerciais e a utopia dos arquitetos em
se buscar a apropriação coletiva do solo, tornaram tênues os
limites entre os domínios público e privado nessa tipologia.
O que pressupõe a subversão de uma estrutura fundiária
sempre fracionada, envolvida por recuos e delimitada por
muros e gradis, fronteiras físicas entre os edifícios e a cidade.
A construção de uma unidade espacial promovida pela
continuidade e fluidez da circulação pública de pedestres é a
chave de interpretação da urbanidade do modelo de galerias

Situação Copan: Contaminações Mútuas
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* O Edifício Copan, localizado no centro de São Paulo,
foi projectado pelo arquitecto Oscar Niemeyer, por
ocasião do IV Centenário da cidade. Foi encomendado
pela Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo
para se tornar um grande complexo hoteleiro que
compreendia, além de apartamentos de luxo, teatro,
cinemas, restaurantes, jardins, lojas e garagens
subterrâneas. Depois de numerosas alterações ao
projeto original, as obras iniciaram-se em 1957 e
foram concluídas em 1966.

implantado em larga nesse setor da cidade. Coexistem as
singularidades de cada volume edificado em um conjunto urbano articulado e coeso.
No Copan, as prumadas dos elevadores de acesso às
habitações localizam-se entre os espaços comerciais do embasamento aberto ao público. Vindo de qualquer apartamento, chega-se ao chão da cidade sem praticamente nenhuma
mediação. Abrir a porta do elevador é defrontar-se diretamente com a vida urbana existente. Morar no edifício presume, portanto, uma cultura urbana de quem se alimenta?
ou depende ? da vivência intensa com a cidade, nas suas dimensões antagônicas de oportunidade e conflito.
Acima do embasamento organizam-se cerca de 1.260 células habitacionais, unidades atomizadas de várias dimensões e
ocupações variadas. Uma escala quiçá opressiva à dinâmica
cotidiana da vida. Uma composição potencialmente tensa.
Conforme se ascende na edificação, piso a piso, parece
que sua condição de torre ganha valor. Quanto mais alto,
mais afastado se está da cidade, simulando uma certa
condição periférica. A relação contemplativa do edifício|mirante lança o olhar contra o desmesurado da metrópole.
Sem poder identificar limites físicos, ou traços de escala humana, o olhar se perde em um território labiríntico. Um escape possível está, paradoxalmente, no espaço restrito e
abrigado dos apartamentos. Situações do mais profundo intimismo e privacidade se desenvolvem em cenas praticamente invisíveis para a cidade. Apenas as teleobjetivas de
grande definição podem captar a estampa multicolorida que
resulta da combinação aleatória das expressões individuais
dos moradores.
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Situação Copan: Contaminações Mútuas / Eduardo Aquino e Fernando de Mello Franco

A relação dual de estar profundamente inserido na
metrópole, e ao mesmo tempo distante, permite compreender a dimensão original da designação «apartamento», usada para habitação. Pois enquanto as palavras «piso», ou
«flat», denotam apenas uma característica física do espaço,
«apartamento» indica uma condição de estar. Poder apartarse da cidade, mesmo estando no epicentro de suas dinâmicas coletivas é o que constrói a lírica do Copan. Uma lírica
persistente, ainda que à revelia da crítica pertinente à validade do seu modelo.
Sem dúvida que os paradigmas modernos não correspondem mais à atual cultura urbana. Mas identificar quando e
como eles constituíram valor pode ajudar na ação de resistência à urbanidade ausente dos processos de transformação da São Paulo contemporânea.
De todos os edifícios construídos na cidade a partir dos
mesmos princípios, são poucos os que mantém a dignidade.
Via de regra são aqueles que incorporaram de forma mais
presente a classe média, e que se localizam em setores mais
valorizados da cidade. A requalificação em curso do centro
de São Paulo, da qual o Copan participa e se beneficia, resgata os valores produzidos por um projeto de modernização
do país que pressupunha a cidade como patrimônio a ser
compartilhado.
Para além da força do desenho de Niemeyer e da consolidação do caráter simbólico do Copan, o seu reconhecimento
provém do fato de que sua condição híbrida não se restringe
às relações interiorizadas no edifício, mas sim nas relações
travadas com o seu contexto, na contaminação mútua entre
o edifício e a cidade. ^
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D.R.

PEDRO BANDEIRA

NO INVERNO SOU BUDISTA, NO
VERÃO SOU NUDISTA1 (POR UMA ESPACIALIDADE HÍBRIDA)
HÍBRIDO
(adjectivo)
Diz-se, em genética, do ser proveniente do cruzamento
de indivíduos de espécies distintas, ou também, para alguns
autores, de raças ou de variedades (subespécies) distintas
(neste caso, o m. q. mestiço);
Contrário às leis gerais da natureza
(Do gr. hñbris, «injúria», pelo lat. hybrìda-,
«bastardo; híbrido») 2
1. Fuck the nature.
A origem da palavra «híbrido» carrega um sentido pejorativo que perdura até às mais recentes definições em dicionário. Embora o contexto seja o da biologia, a advertência de
que é algo «contrário às leis gerais da natureza» não deixará
de inquietar qualquer indivíduo herdeiro de uma cultura judaico-cristã – como ironizava Bob Holman: «o meu pai é
judeu e embora eu não seja suficientemente judeu para os
judeus, sou suficientemente judeu para os nazis»3.
Houve então tempos, e não foi há muito, que contra o
«híbrido» se instituía o eugenismo, doutrina que, como sabemos, procurava obter uma melhoria das estirpes e que conduziu entre outras barbaridades ao Holocausto Nazi.
Também a partir das teorias de Francis Galton, Alexis
Carrel escreveu «O Homem, Esse Desconhecido» (1935) no
qual «a ideia de hereditariedade se conjuga com a importância dos comportamentos e da educação, sempre numa perspectiva crítica sobre a ‘decadência da raça branca’» 4. Este
livro teve alguma influência no meio da arquitectura moderna por intermédio de Sigfried Gidion5. Apressadamente, somos tentados a politizar a oposição entre a exaltação das
formas puras e brancas do movimento moderno e a hibridez
estilística que caracterizava e caracteriza a arquitectura pré
e pós-moderna. Mas isto seria um outro artigo, como reconhecerão, menos híbrido…
Karl Elsener, embora contemporâneo de Francis Galton
(o eugenista), inventou o objecto mais híbrido à face da terra: o canivete suíço, que em 1884 já tinha, para além da lamina, um abridor de latas, uma chave de fendas e um perfurador. Com o passar dos anos e estranhamente mantendo
o nome de «canivete», chegou às mão de McGyver com 16
funções, incluindo ainda: bússola, lima, tesoura, lente,
isqueiro, lanterna, saca-rolhas, pinça, serra, fio dental, escova de dentes, e escariador. Conta-se que McGyver, abandonado em pleno deserto, conseguiu fugir recorrendo apenas
ao canivete suíço e a um limão: o limão tem «vitaminas»;
com o canivete cortou o limão em dois, «vita» para um lado,
«mina» para o outro; com a parte da «mina» provocou uma

Jornal Arquitectos / 220-221

explosão; a explosão provocou um «terramoto», projectando
«terra» para um lado e «moto» para outro; McGyver pegou
na moto e fugiu! Isto porque McGyver, herói pós-moderno,
tem bem presente o carácter híbrido de algumas palavras.
Outro mestre nas palavras ambígenas ou ambíguas era
Duchamp, que não por coincidência inventou um urinol que
era fonte ou urinol – uma alteração do sentido dos fluxos
que dependia apenas da legenda. Mas em Portugal, ainda
sob a influência do espectro de Salazar, mesmo depois de
Abril de 74, o restaurador OLEX anunciava que «um preto de
cabeleira loura, ou um branco de carapinha, não é natural»…
Fuck the nature!

Osaka, 1998, fotografia de Naomy Hatakeyama (extraída de Naomy Hatakeyama, Hatje Cantz Verlag, Hannover, 2002)

é também a quinta-essência do espaço híbrido, conseguido
através do despojamento de qualquer bem material, porque
ter «exactamente um mesmo quarto», «um mesmo quadrado na grelha», é, no deserto dos Superstudio, o mesmo que
não ter nada (não por coincidência os Superstudio são conterrâneos de S. Francisco de Assis). No entanto, as imagens
produzidas pelos arquitectos italianos revelam que seriam
permitidos alguns objectos materiais desde que não questionassem a prevalência do «ser» sobre o «ter». A uma família de nudistas foi permitido o retrato fotográfico, a uma
menina foi permitido brincar com uma corda de saltar; a uma
outra, mais nova, uma vassoura – o que levanta algumas
suspeitas sobre a capacidade das crianças entenderam o
verdadeiro significado de liberdade. Numa outra imagem, um
homem persiste em usar relógio quando sabemos que o tempo foi uma invenção do capitalismo. No entanto, não deixa de
ser edificante comprovar que em plena década de 60 (o passado deste futuro) o vinho continuaria a ser servido em copos de vidro e não nos de plástico tão vulgares na época.
O Monumento Contínuo foi inspirado na Nova Babilónia,
um projecto desenvolvido entre 1956 e 1974, pelo situacionista Constant Nieuwenhuys. Os dois projectos partilhavam a mesma ideologia crítica em relação a uma sociedade consumista, os dois projectos ambicionavam uma
libertação total do homem conseguida a partir de uma automatização do trabalho e da produtividade. Ambos acreditavam na criação de um Homo Ludens, ou lúdico, com uma
aprendizagem baseada no jogo e na espontaneidade criativa
o que, segundo Constant, consistia na sublimação dos
«primeiros instintos», justificando por que as crianças são
mais criativas que os adultos (à excepção daquela que pegou
na vassoura).
Formalmente os dois projectos não poderiam estar mais
distantes. Ao minimalismo dos Superstudio, Constant oporia
uma megaestrutura elevada do solo, construída sem projec-

2. Deserto.
O deserto poderia ter sido aquele pavimentado pelos Superstudio – o Monumento Contínuo. Projecto desenvolvido
entre 1969 e 1970, consistia numa grelha infinita que revestia todo o planeta deixando de parte alguma paisagem natural ou pequenos fragmentos da nossa civilização (Le Corbusier propusera algo semelhante para Paris, embora numa
versão mais suave). A explicação do Monumento Contínuo
é política: «Se o design é um mero incitamento ao consumo,
então deveremos rejeitar o design; se a arquitectura é apenas uma codificação dos modelos burgueses de propriedade
e sociedade, então deveremos rejeitar a arquitectura; se o
planeamento urbano é apenas a formalização da injusta divisão social, então deveremos rejeitar o planeamento urbano
e as suas cidades… Até que todas as actividades de design
vão ao encontro das necessidades primárias. Até lá, o design
deve desaparecer. Nós podemos viver sem arquitectura»6.
Esta atitude ficaria para a História da Arquitectura Moderna,
de Frampton, como a «quinta-essência da utopia anti-arquitectónica». Não sendo «arquitectónico», o projecto também
não era «natural» e depressa a paisagem seria domesticada
pela abstracção da grelha tão uniforme quanto infinita –
uma megaestrutura em prol de uma meganarrativa da esquerda radicada na igualdade social. Mas para Charles
Jenks: a ideia do Monumento Contínuo é uma espécie de
mistura entre as ambições de uma urbanização total fascizante (o termo é dos próprios Superstudio) e de um absoluto
igualitarismo: «Todos têm exactamente o mesmo quarto, o
mesmo quadrado da grelha, que é usado para todas as funções»7. Esta interpretação leva-nos a um interessante paradoxo: por um lado temos uma grelha monótona e repetitiva
que parece exaltar o igualitarismo como pensamento único,
por outro lado reconhecemos nesta superfície abstracta,
e como o próprio Jenks admite, o espaço de «todas as
funções», em que a quinta-essência da anti-arquitectura
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No inverno sou Budista no verão sou nudista

to nem regra à vontade do freguês (o termo não é o mais
correcto visto que freguês deriva de «habitante de freguesia» e esta seria uma sociedade nómada). A Nova Babilónia
já foi suficientemente descrita por Marc Wigley em «The Hyper-Architecture of Desire»8, mas para resumir poder-se-ia
dizer que estamos perante uma utopia da «arquitectura sem
arquitectos», cujo espaço, sempre dinâmico, se molda à circunstância dos jogos entre os seus habitantes. Neste sentido, poderemos dizer que a esquerda intelectual nunca se entendeu relativamente à auto-construção (polémica que também atingiu o SAAL em 1974!). Interessa sublinhar que
apesar dos inúmeros desenhos ou maquetas produzidos por
Constant, estes revelavam na sua ambição política apenas
uma expressão arquitectónica (a de Constant) entre as
muitas que a Nova Babilónia poderia acomodar. Espacialmente, funcionalmente e esteticamente híbrida, resultado
das mais diversas interacções, a megaestrutura de Constant
acolheria a escala planetária ignorando fronteiras ou culturas. Propenso à promiscuidade, num curto prazo de tempo, os habitantes desta Babilónia (os habitantes da outra
foram no sentido contrário – o da separação e diferença)
misturar-se-iam tornando-se em seres híbridos («m. q.
mestiço» voltando ao dicionário), ocultando, com o tempo,
as identidades precedentes. O ser híbrido tornar-se-ia a regra, perdendo definitivamente os vestígios de hereditariedade e provavelmente o mesmo aconteceria com o espaço (neste sentido o Monumento Contínuo pode ser visto
como resultado supremo da Nova Babilónia).
Guy Debord detestava a monotonia. Talvez por isso tenha
corrido com Constant Nieuwenhuys da Internacional Situacionista: «Essa alma penada que entre dois ou três plágios
de ideias situacionistas mal interpretadas se apresenta desavergonhadamente como um relações-públicas para a integração das massas numa civilização tecno-capitalista – na
qual ele seria o único ocupante»9
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Quarto de um Otaku, homem de 36 anos, fotografia de Kohei Masukawa (extraída de OTAKU: Persona:
Space: City – edição do Pavilhão Japonês da IX Bienal de Arquitectura de Veneza, 2004)

Monumento Continuo, Superstudio,1969-70 (imagem extraída de Exit Utopia:
Architectural Provocations 1956-76, Prestel Verlag, Munich, 2005)
D.R.

D.R.
D.R.

D.R.

McGyver, herói pós-moderno.

D.R.

Tokyo, 2001, fotografia de Pedro Bandeira
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3. Otaku.
Debord apenas se enganou no número de ocupantes, que
com o tempo se tornaram muitos. A sociedade converteu-se
ao jogo e com o jogo às imagens e ao espectáculo – «sociedade espectáculo». Os Otaku são os mais recentes habitantes da Nova Babilónia. O termo japonês «otaku», que os
ingleses traduzem por «nerd» (no nosso sentido de «obcecado»), descreve a dimensão social de um grupo de indivíduos
viciados em jogos de computadores, «manga» ou «anime».
Partilham a mesma linguagem; não reconhecem fronteiras
políticas ou geográficas, nem a diferenciação entre realidade
e ficção; não se distinguem pelo sexo ou idade (porque se recusam a ser adultos; «as crianças são mais criativas»);
desvalorizam a sua própria aparência e a do espaço físico
que temporariamente os acolhe quando o computador afirma: «ARE YOU SURE YOU WANT TO EXIT THE GAME?»
E voltamos a Mark Wigley, que apesar de não se referir
aos Otaku denuncia: «O jogador de jogos de computador não
necessita de alimentos, amigos ou edifícios. Ou, mais precisamente, o jogo dissolve o edifício onde nos encontramos,
de modo que todos os outros edifícios do mundo podem ser
igualmente absorvidos para dentro do jogo, obsessivamente
consumidos. A arquitectura tornou-se comida»10. Os Otaku
usam canivetes suíços da Victorinox, oficialmente chamados
Swissmemory, com uma memória USB de 128 MB, faca pequena, lixa, tesoura, caneta e lanterna. Os Otaku desenvolveram uma cultura fortemente híbrida capaz de transformar a inocente Heidi num objecto de desejo libidinoso que
não sendo pedofilia (em primeiro lugar porque não é11, em
segundo, porque não envolve «adultos») não deixará de
provocar algum incómodo no moralismo ocidental. Além disso os Otaku brincam com «transformers» – um outro paradigma dos objectos híbridos, como os aviões que se transformam em homens e homens que se transformam em aviões.
A cultura Otaku tem repercussões no espaço. No espaço
real e no espaço que nós cepticamente diferenciamos como
virtual. Em ambos os lugares (para os Otaku trata-se de um
mesmo) emergem situações que invalidam a perenidade do
espaço. A simultaneidade de actividades, funções ou programas, tal como nos jogos, complexificam os ambientes que
estão para lá e para cá do delicado líquido que compõe o
monitor do computador. Um quarto de um Otaku é um espaço híbrido que acumula infinitos objectos que denunciam a
promiscuidade de actividades: dormir, comer, lavar, jogar,
ficcionar, ler, espreitar, fugir, matar, suar. A cidade Otaku, como Akihabara em Tóquio, não parece diferente na acumulação de edifícios, dispostos aparentemente sem ordem mas
cumprindo de modo pragmático as exigências dos jogos, das
diferentes situações12. É uma cidade volúvel, transitória, cuja aparência oscila na frequência modulada dos «videowalls», uma cidade edificada à imagem do quarto forrado
com cartazes que evocam as mesmas meninas, colegiais,
que domestificam a seu prazer (e dos outros) o espaço
público13 – é também híbrido o espaço que pouco distingue o
público do privado.

Nova Babilónia, Cosntant Nieuwenhuys (imagem extraída de The Hyper-Architecture of Desire, Publicação da 010 Publishers, Rotterdam, 1998)
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4. 3 em 1.
A cultura do híbrido, da mistura, da heterogeneidade,
construiu-se contra uma ambição de pureza que assombrou
a primeira metade do século XX. Na segunda metade do século, projectos de arquitectura como o Monumento Contínuo
ou a Nova Babilónia (sob a teoria do Urbanismo Unitário)
afirmaram-se como crítica ao modernismo, contrapondo a
mistura e a informalidade (literalmente a ausência de forma) à rigidez da cidade planeada e sectorizada. Mas a radicalidade destas propostas levaria também a uma rejeição da
cidade existente (ou histórica) – fortemente defendida por
Guy Debord, que nunca deixou de lhe reconhecer um potencial libertário, de resto evidenciado por exercícios como a
«derive» ou «détournement» que iam no sentido de promover uma sensibilidade a uma espacialidade culturalmente
híbrida. Mas Debord acaba por perder contra o «espectáculo» que se apropria da fórmula híbrida «2 em 1» para vender
champôs, dentífricos ou pastilhas para quem tem calcário
na serpentina14.
Mais subtilmente do que as arquitecturas utópicas dos
anos 60, os Otaku edificaram dentro da nossa cidade a sua
cidade demonstrando forte aptidão por uma vivência dentro
de diferentes índices de realidade. De um modo mais sofisticado, os Otaku abdicam do «hardware» explosivo de Constant (negação da cidade existente) em benefício do «software» implosivo dos jogos de computador (desdobramento
da cidade existente), onde tudo parece acessível (porque é
acessível) e onde o igualitarismo não depende de uma forma
ou espacialidade repetitiva. Finalmente, o desprezo que os
Otaku revelam pela sua aparência ou pela aparência do espaço que habitam para cá do monitor parece recompensado,
no lado de lá, onde o «design encontra as necessidades
primárias» – ser aquilo que se quer, sempre que se quer.
Proeza da utopia sobre a realidade, proeza do imaterial sobre o material, é também a proeza do híbrido sobre o natural.
Restará, portanto, mudar as «leis gerais da natureza» (coisa
que os japoneses são exímios a fazer) ou, mais simplesmente, as definições dos dicionários. ^
1 Poema de Joe Gold, personagem do livro Os Segredos de Joe Gould de Joseph Mitchell
(Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2001).
2 Dicionários Editora da Língua Portuguesa (versão digital), Porto Editora, Lda. Porto, 2001.
3 Bob Holman, Live at the Knitting Factory (CD vol.4), Knitting Factory, NY,1990
4 Ver capítulo «A Reconstrução do Homem» do livro Arquitectura Antituberculose: Trocas
e Tráficos na Construção Terapêutica, de André Tavares (Publicações FAUP, Porto, 2005)
5 idem
6 Adolfo Natalini, conferência na AA School of Architecture, Londres, Março de 1971
7 C. Jencks citado por P. Lang e W. Menking em «Only Architecture Will be Our Lives» in
Superstudio, Life Without Objects (Skira Editore, Milano, 2003, pág. 21)
8 Publicação da 010 Publishers, Rotterdam, 1998. Ver também sobre o mesmo tema
entrevista a Marc Wigley na Revista IN SI(s)TU #2 de Outubro de 2001.
9 Tradução livre de um excerto de «Critique de Urbanisme» em International
Situationiste # 6, 1961.
10 Mark Wigley,»Game Space» in Domus #883, Julho-Agosto, 2005, pág. 61.
11 Ler a este propósito o artigo «La Sessualità dell’Otaku» de Tamaki Saito (Psiquiatra) in
OTAKU: Persona: Space: City – edição do Pavilhão Japonês da IX Bienal de Arquitectura
de Veneza, 2004.
12 Cidade resultante de momentos ou modas em função de uma cultura de lazer. Para um
desenvolvimento mais aprofundado desta matéria consultar o catálogo da exposição do
Pavilhão Japonês da IX Bienal de Arquitectura de Veneza. Ver também artigo «O infindável
quotidiano do jogo» de Yuji Yoshimura, in Revista IN SI(s)TU#5-6, 2003.
13 A propósito do desvanecimento entre público e privado escreve Taro Igarashi, citado por
Yuji Yoshimura in «O infindável quotidiano do jogo»: «as kogyarus (estudantes do liceu)
ignoram todos os outros, excepto os seu companheiros, comportando-se como estivessem
num quarto. No seu comportamento, por exemplo, sentar-se indiferentemente no chão ou
trocar de roupa como acção natural em plataformas públicas de comboio, indiferentemente
à vista de todos, torna para elas possível reconhecer ali, parcialmente um antigo quarto».
14 Lembramos o diálogo de anúncio televisivo a detergente para máquinas de lavar roupa,
fórmula 2 em 1 (lavagem e diminuição do calcário): «Mas a senhora tem calcário na
serpentina» diz o técnico numa lavandaria encharcada.
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NUNO GRANCHO

HIBRIDISMO NA ÍNDIA:
DIU, CIDADE GUZERATE E
«CIDADE» CATÓLICA
Diu no estado da Índia
É muito fácil a um português sentir Diu como o seu chão.
É um lugar que, embora sem qualquer qualificação especial,
denota uma personalidade portuguesa muito forte. Não é
muito interessante do ponto de vista do urbanismo português. Não tem nenhuma das arquitecturas portuguesas
mais qualificadas, com excepção da sua fortaleza. Mesmo a
degradação das suas arquitecturas pode ser contrariada na
sua memória, tal como um templo oriental que ciclicamente
é refeito. É, no entanto, talvez o mais acolhedor de todos os
lugares portugueses além mar e um dos que tem a carga
histórica omnipresente.
É uma cidade leve, pequena, absolutamente parada no
tempo, uma metáfora de espaço português: de pequena escala (no sentido de controlável e confortável) e cercado (todo ele ao alcance do olhar ou sua percepção). A cidade de
Diu é uma casa, para citar Alberti, quando disse que casa e
cidade são intercambiáveis.
Diu inseriu-se na história da expansão portuguesa no Oriente numa estrutura superior designada por Estado da Índia, caracterizada na sua essência por um conjunto de territórios e interesses sob administração portuguesa agrupados numa rede de espaços, os quais, embora sem
constituírem um espaço geográfico com limites definidos de
modo preciso, formam uma entidade estruturada para agrupar esta série de territórios, estabelecendo um sistema de
relações políticas, comerciais e administrativas que dão sentido à unidade do conjunto.
A estruturação e o estabelecimento de uma rede territorial portuguesa, no século XVI, no continente indiano, não
deve ser desligada da expansão que o Islão tinha tido nestas
partes. Diu foi exemplo do modo e da estratégia de ocupação
do território pela talassocracia muçulmana, uma vez que a
sua importância comercial e política como cidade era muito
antiga e anterior à chegada dos portugueses, estabelecendo
várias proximidades com o Mar Vermelho, Golfo Pérsico e toda a costa oriental da África, Arábia e Índia.
A ideia de que o Estado da Índia era uma rede de relações
e de circulação de bens e pessoas privilegiou-o como uma
potência marítima regional, num sentido semelhante ao actual. Pelo contrário, o Estado da Índia nunca se reconheceu
como potência regional continental, uma vez que não poderia sobreviver per si, tal a vastidão geográfica dos territórios
de que falamos e a falta de meios disponíveis. Dentro deste
mecanismo de controle marítimo, Diu foi peça essencial.
As diferentes maneiras de implantação e aquisição dos
estabelecimentos portugueses na Índia, resultaram em
diferentes configurações para cada caso.
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Do ponto de vista político-administrativo, a praça de Diu,
pode ser classificada estruturalmente como sujeita a um
regimen próprio de semi-protectorado, sob o qual toda a
população ficou integrada. A vertente fundamental sobre a
qual a praça se regia, que lhe transmitiu coerência de intenções e onde mais se justificou a presença da talassocracia portuguesa na entrada do Golfo de Cambaia, foi o privilégio do aspecto comercial.
A estrutura de semi-protectorado que Diu tinha, foi resultado do cruzamento de duas situações. Por um lado, a organização que a Coroa herdou da Índia guzerate sem qualquer
concessão de poder ao sultão derrotado, mas integrando o
seu «modus operandi» (a presença portuguesa imitou e
adoptou as estruturas de organização do poder guzerate).
Por outro lado, os portugueses transportaram consigo os
modelos urbanos europeus e os modelos importados das
suas experiências africanas.
As cidades e os credos
Diu é paradoxal em diversos aspectos. Situada na confluência de territórios, de culturas e de personalidades diversas, assume uma estruturação híbrida e fragmentária,
resultado do confronto da cidade guzerate encontrada pelos
portugueses e respeitadora dos códigos islâmicos e hindus,
com a lógica descentralizadora e de vocação marítima do
Império português, que se reflecte numa concepção de
cidade, regulada pelos seus equipamentos e que assume os
valores cristãos.
As cisões de credos são evidentes na cidade, reflectindose também nas suas estruturas urbanas que facilmente exprimem as divergências de confissão religiosa. Diu apresenta-se como uma povoação híbrida de credos e desenhos diversos, um autóctone e original, de confissão hindu e
islâmica, e outro, trazido pela evangelização portuguesa, de
confissão cristã muito mais rarefeito, mas profundamente
marcado pelas suas grandes arquitecturas, modeladoras do
território e da paisagem urbana. Esta divisão da cidade em
duas realidades foi o natural resultado e expressão da sua
divisão por razões de natureza confessional. Apresenta-se
um organismo urbano híbrido, entre a cidade preexistente e
a tentativa de lançamento duma cidade intermédia, de
origem cristã, entre a primeira e a fortaleza.
Assim, pode concluir-se que dentro dos espaços urbanos
de influência portuguesa na Índia, não será possível compreender Diu com o arquétipo do modo português de «fazer
cidade», sendo porventura a cidade menos portuguesa dos
espaços portugueses do Oriente. Diu é um sistema urbano
sem paralelo nas cidades de fundação ou influência por-

tuguesas, ganhando em singularidade específica, o que porventura perde em racionalidade.
Diu sempre viveu como um mundo isolado, isto é, a cidade
é encerrada por completo por uma estrutura defensiva (a
mais extraordinária da arquitectura militar portuguesa) e
uma morfologia do território inacessível – sempre viveu, ela
própria, como uma ilha dentro duma ilha. Resultado das suas
idiossincrasias, sempre adoptou em todas as facetas do seu
comportamento e relações com o resto do território (o
restante da ilha e o território continental) uma atitude profundamente introspectiva e virada para dentro de si mesma,
patente em todas as fases da sua história.
Após todo o processo que conduziu à apropriação pela
soberania portuguesa do seu espaço, assistiu-se, durante o
século XVI, à tentativa de lançamento e/ou fundação duma
cidade católica no território existente.
A muralha e a cidade Guzerate
Uma das estruturas urbanas de Diu, é a sua muralha
guzerate (o seu desenho em planta e a sua secção baixa,
com torrões circulares e panos de muralha altos, característicos do desenho medieval islâmico anterior à posse de Diu
pelos portugueses, não é consentâneo com uma fortificação
de cariz moderno) implanta-se no território, espartilhando
por completo o extremo oriental da ilha de Diu, naquilo que
relativamente ao território segmenta em dois e relativamente à cidade assume extraordinária importância urbanís-
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tica, como perímetro do núcleo urbano fechado e marcado
pela linha de muralhas.
A cidade é completamente rodeada, uma vez que todo o
seu perímetro acessível é muralhado «pera que o dito povo
de gentios, mouros e judeus fiquem sercados e hua couza
mesmo com a fortaleza» (Bocarro, ed.1992: II, 76), mesmo
as suas praias e zonas baixas. O acesso à cidade é feito pelo
lado nordeste e todo o extremo oriental da ilha encontra-se
assente sobre planalto rochoso que a torna inacessível. Esta
situação geográfica e geológica condiciona o desenho e implantação da sua arquitectura.
Articula-se com um dos principais eixos de circulação da
cidade guzerate e porventura o de maior importância relativamente ao espaço urbano. É esta a porta principal de entrada na medina através da muralha, adquirindo uma importância primordial como lugar de encontro para a cidade. Esta
porta que divide quase a meio a maior secção da muralha, indica a sua maior abertura para o território e evoca todas as
relações passadas do exterior com o interior.
Sob alçada da muralha, a cidade guzerate carece de organização formal e de poder, que seja comparável com a
tradição urbana portuguesa. É funcionalmente unificada,
subordinada a uma vocação comercial que faz de todos os
seus espaços lugares de mercancia e toda ela reflecte o
carácter e programa deste pólo urbano, o comércio.
A cidade guzerate cresceu orgânica e aditivamente.
O seu núcleo urbano era uma autêntica medina muralhada
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a poente e aberta ao território a nascente, que continha a
mesquita, o mercado e o complexo comercial, cercados por
bairros residenciais, intercalados com espaços sociais (diferenciações possíveis, embora a urbe guzerate se comporte
como um mercado). As principais vias públicas que unem os
pólos urbanos (porto, fortaleza e equipamentos religiosos)
com as portas da cidade, ainda que muitas vezes sejam
pouco mais do que pequenas e irregulares vielas dum espaço urbano de crescimento orgânico, constituem, por si, espaços comerciais e extensões lineares de mercancia e são
completadas por um sistema limitado de ruas transversais.
As ruas adoptam a forma de vias radiais que partem das portas da cidade (ou da muralha), ligando-as com a mesquita e
os espaços de comércio, sucessivamente quebradas por numerosos recônditos e ruelas angulosas. As mesquitas são
edifícios que abraçam um ou mais pátios porticados, os
quais, juntamente com a área aberta junto da porta principal
de entrada na cidade, constituem dos poucos espaços abertos de praça na cidade guzerate.
A análise do enquadramento zonal intramuros da população relativamente à muralha, permite definir um tipo híbrido de população e de cidade. A povoação guzerate junto à
muralha é diferenciada por percursos urbanos distintos dos
existentes na área dependente do pólo da fortaleza. Aqueles
têm carácter centrípeto e são organizados para servirem
distâncias de interior da cidade guzerate, entre espaços de
comércio e locais de culto. No entanto, percursos de carácter centrífugo também acontecem, na ligação com a periferia do perímetro urbano e partindo das portas da cidade na
direcção da fortaleza. Assiste-se a um desfasamento claro
entre o centro geométrico do território limitado pela muralha e o centro urbano, que se desenvolve tangencialmente à
muralha no espaço que esta delimita. Muralha e cidade são,
muitas vezes, uma só identidade, tomando parte uma da outra (não é raro, a muralha ser limite da casa ou fecho da
rua). A configuração e extensão dos bairros dependem da
presença da muralha e da sua vizinhança.
A presença da muralha é consistente e relevante factor
de desenho da forma urbana e modelador da história da
cidade, influenciando o modo de apropriação do território
dentro do espaço urbano. Não será fruto do acaso, que a
cidade se tenha circunscrito confortavelmente ao longo dos
séculos dentro do perímetro muralhado, independentemente
da tutela que exercia soberania sobre o território, coexistindo com o território e sendo elemento preponderante no contexto da sua afirmação.

Diu que o novo estilo renascentista surgiu pela primeira vez na
arquitectura militar, sendo de todas as fortalezas portuguesas, a mais monumental e simultaneamente a mais complexa.
Implantou-se no extremo oriental da ilha, sendo de forma triangular, com a vantagem de ter dois lados defendidos
pelo mar. O seu desenho é essencialmente moderno, embora
com traços muçulmanos.
O esquema urbano que resulta do conjunto cumulativo
de muralha e fortaleza, cedo viria a impor a sua influência.
A sua forma foi condicionada pela muralha, orientando-se
segundo os quadrantes este-oeste, entre dois pólos que a
fragmentam desde a fundação até aos nossos dias. Estes
pólos urbanos organizam-se em dois espaços preferenciais
que gravitam, um em torno da fortaleza e outro subordinado
à muralha. Como pólo urbano dependente da muralha existia
a cidade guzerate, enquanto que, dependente da fortaleza,
existia uma espécie de terra de ninguém, onde mais tarde se
tentou fundar uma cidade europeia.
É sintomático destas considerações que a cidade guzerate que os portugueses encontraram se tenha «encostado»
na muralha, o limite entre ilha-território, entre o próprio continente e a ilha-cidade, assim como o local privilegiado para
as trocas comerciais. Esta primeira tessitura da cidade reflecte já o espírito de mundo isolado que persistia em Diu.
A fixação urbana partilha das duas influências, das estruturas que interliga (muralha e fortaleza) e da vocação preferencialmente comercial da cidade. As virtualidades duma organização económica e comercial que se torna imprescindível,
para a Diu estrategicamente localizada no território de Cambaia, estabelecem os limites e as intenções da cidade, assim
como o desenho das suas estruturas urbanas de suporte.
No entanto, em Diu, algo de perverso aconteceu. Embora
a cidade tenha clara intenção comercial, a sua expansão e
abertura não aconteceram. Em vez disso, sucedeu a situação
estática do lugar, resultado do carácter centrípeto do seu
território. Transformada a ilha em fortaleza, a sua expansão
urbana não aconteceu. Foi este o paradoxo de Diu: o território e a sua vocação militar, desenharam e conformaram a
cidade em vez da cidade ter modelado o território.

A fortaleza e a cidade
Diu é, provavelmente, a cidade em todo o conjunto das fundações urbanas portuguesas no espaço colonial, cuja história e
protagonismo militar terá tido mais peso urbano. Sendo assim
é natural que um elemento estruturante e agregador seja a
fortaleza. A implantação da fortaleza e a consequente formação urbana dela decorrente, originada pela necessidade de
permanência e manutenção duma estrutura defensiva e de
cariz comercial, condiciona também a morfologia da cidade.
A fortaleza de Diu (chamada de São Tomé) é a «maior estrutura arquitectónica do Alto Renascimento erguida fora da
Europa» (Moreira, 1999: 147). No Oriente, foi na fortaleza de
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O insucesso do «lançamento»
duma cidade portuguesa
Após o estabelecimento dos portugueses em Diu, assistiu-se à tentativa portuguesa de expansão das estruturas urbanas e lançamento duma cidade europeia no espaço que
medeia entre a cidade guzerate e a fortaleza, através da implantação das ordens religiosas fora de portas da última.
Vários equipamentos religiosos foram fundados extramuros, cumprindo o papel de força centrífuga do tecido urbano e buscando, na erudição das suas formas, uma nova
proposta que pudesse lançar as bases para o estabelecimento urbano da nova cidade. Foram ensaiadas, através da
formalização dos edifícios religiosos, novas centralidades
existenciais no território, engendradas para funcionarem
como aglutinadores de população.
A transferência de algumas funções urbanas para o exterior das muralhas da fortaleza foi organizando novos espaços de poder e novos espaços de culto (São Paulo, São
Domingos, São Tomé e São Francisco).
A igreja do Colégio de São Paulo é o mais notável edifício
de arquitectura religiosa de Diu, construída pelos Jesuítas
no início do século XVII, em cima duma antiga mesquita.
O híbrido cruzamento de motivos renascentistas europeus
com motivos indianos reflecte-se no preenchimento da
fachada principal e da lateral sul.
O convento de São Domingos, que se localizava na esplanada fronteira à fortaleza, foi fundado em data anterior a
1571. Esta igreja, localizada «no tyrreyro diante da

Nas primeiras décadas do século XIX, a uma tradição de
defesa e enclausuramento dentro da muralha sucedeu uma
tradição mais aberta. No espírito das reformas Pombalinas,
aconteceu a criação duma sucessão de novos espaços (porto/alfândega, mercado, palácio do governador e respectivas
praças), que se pretendiam modeladores de novas centralidades e geradores duma nova cidade. Foi intenção que isto
ocorresse, através duma hierarquização urbana em vários
centros (largos), sustentada pela fragmentação gradativa do
espaço urbano híbrido entre a cidade guzerate e a fortaleza.
Foi no século XIX que a cidade se abriu ao continente,
quando foi demolido o troço de muralhas entre a muralha e a
fortaleza, ao longo da zona ribeirinha, e construídos o porto,
o mercado, o palácio do governador e a Estrada de Torres
Novas , momento urbano regulado da cidade.
Enfim, foi durante o século XIX que a vida urbana em Diu
ganhou a hipótese de se realizar fora da protecção de muralhas. A aplicação de regras e a mudança de mentalidade urbana alterou em definitivo a cidade nos seus aspectos locativos (ilha-cidade), morfológicos (novos traçados) e conceptuais (mentalidade fechada). Valores como os da axialidade
(geometria e desenho rigoroso), centralidade (definição de
novos espaços de praça) e monumentalidade no desenho
das formas construídas, ganharam nova importância.
No entanto, com o desenho da nova Diu manteve-se a terminologia, a separação de funções e a separação de espaços
das comunidades religiosas.
Quando em finais do século XVIII foi feito o porto, e já no
século XIX, a praça do mercado com os seus arcos monumentais e a sua rua direita (isto é, um loteamento regular),
tudo foi a regularização de elementos urbanos ou programas
existentes. A zona comercial e verdadeiramente híbrida
sempre existiu onde tinha que existir, na intersecção entre a
cidade indiana, nomeadamente o Bairro dos Baneanes (comerciantes guzerates) e a cidade católica.
As reformas pombalina e pós-pombalina regularizaram
esta zona de contacto. Em 1857, foi aberta a única rua recta
de Diu, a Estrada de Torres Novas, entre a zona comercial e o
bairro cristão. Não passa duma pequena rua aberta a direito,
à escala de Diu. É a verdadeira rua direita entre o porto e a
zona religiosa, embora termine sem grande convicção. Esta
«rua interior» revela a intenção de polarizar a efectiva ocupação do território da cidade portuguesa e, consequentemente, a consolidação do largo da igreja de São Paulo como
lugar central.
A abertura desta via foi feita na expectativa de que a
cidade católica se viesse a consolidar e se expandisse em
volta, ou a partir, da Estrada de Torres Novas, mas tal nunca
veio a acontecer.
A Estrada de Torres Novas é a rua que se dirige desde a
«rua dos cristãos» à praça do mercado. A referência num
documento de 1857 à «rua dos cristãos», significa que à data todos os cristãos ali viviam (tal como vivem em 2005). Era
o chamado Ferenghi Wadi, o «bairro dos estrangeiros». Consequentemente, a Estrada de Torres Novas já tinha uma orientação lógica, isto é, da igreja mais importante (dos Jesuítas) até à zona do porto e alfândega. Era o percurso que a
cidade devia ter seguido, a sua orientação mais consequente,
ou seja aquilo que era pretendido que a Diu portuguesa fosse

fortelleza», é elemento polarizador ao longo do caminho de
ronda ribeirinho vindo cidade guzerate para a fortaleza
através dum percurso tangente ao canal.
A igreja de São Francisco, é um edifício tangente a uma
via e a sua implantação, marca o limite sul da povoação e a
paisagem do mesmo lado da ilha. A igreja, com as respectivas cercas e estruturas colegiais, funciona paredes-meias
entre a cidade guzerate e a cidade de influência portuguesa,
Esta sucessão de espaços religiosos, tentou afirmar um
novo centro como espaço modelador duma também nova
cidade, através duma hierarquização urbana sustentada na
fragmentação gradativa em vários centros (largos) do espaço urbano entre a cidade guzerate e a fortaleza. Estes
centros (largos) resultaram principalmente na sua autonomia como espaços públicos, mas nunca como negativos do
tecido edificado fora da cidade guzerate. Por uma razão simples: a cidade não se expandiu na direcção destes centros
polarizadores. A nova cidade portuguesa não foi edificada.
Estes espaços foram a causa e a origem do rasgamento
de ruas, mas a síntese entre programa (cidade) e suporte
(tecido edificado de carácter urbano) nunca aconteceu. As
igrejas, o palácio do Governador e espaços que geram são
ilhas numa paisagem que teima em não aglutinar ou ser
preenchida por tecido construído.
No século XVIII, assistiu-se nos territórios do Estado da
Índia, a uma actividade mais rigorosa de edificação de cidades, quer pela aplicação progressiva e crescente de legislação urbana, quer pela aplicação de traçados reguladores.

– ligação entre a fortaleza e a zona comercial.
Depois disto, seguramente novas vias seriam desenhadas, possivelmente a ligação com o continente seria restabelecida (à imagem da ponte-açude que ligou Ribandar a
Pangim, em Goa), entre outras obras. Com o desenho conjunto destas reformas, seria tentada a implantação de alguma vida urbana e o lançamento dos fundamentos duma
cidade portuguesa
No entanto, para a escala das necessidades, o resultado
desta Estrada de Torres Novas como via estruturante duma
nova cidade foi escasso. A pretendida cidade europeia não
ganhou forma e nunca se consolidou sob a sua influência.
Outra explicação a apontar para o insucesso urbano, ligado à já referida vocação de interioridade da cidade de Diu,
pode ser encontrada na necessidade duma distância de segurança entre a fortaleza e o edificado, para permitir adequada profundidade de tiro. O crescimento urbano foi dissuadido e a cidade limitada na sua expansão para nascente.
Pensando sobre as razões por que uma cidade portuguesa não vingou em Diu, qualquer forma de cidade é determinada socialmente, assumindo uma configuração espacial
que concretiza a relação do homem com o território. À data,
a cidade não possuía suficientes católicos que permitissem
dar o suporte de meios humanos a uma urbe que se pretendia estabelecida. Não bastavam os conteúdos ou funções
que albergava, nem os espaços que ocupava ou definia. A Diu
portuguesa, para ser criadora dum lugar que organizasse o
território, necessitava de ser uma forma de encontro e reunião de todos os elementos da vida social.
A hostilidade e a natureza dos homens alteraram no decurso dos séculos os traços fisionómicos da cidade, contribuindo a pouco e pouco para a decadência da sua fortaleza
e inviabilizando o sustentáculo humano material para o enraizamento duma cidade, uma vez que a inclusão das arquitecturas apenas revestia de valor instrumental a qualificação do espaço, o que nunca se revelou suficiente para a
sobrevivência de vida urbana.
Encerrando e ponderando todas as considerações atrás
explicitadas, a principal razão porque a Diu portuguesa nunca existiu, foi a sua mentalidade de «fortaleza» cercada e a
sua existência dentro dum mundo isolado.
Os seus elementos de identidade limitaram-se a ser a sua
configuração, as suas muralhas, as suas ruas e praças, a sua
fortaleza e edifícios públicos, na medida em que são reconhecidos como seus. Nunca existiu uma identidade forte e
própria que permitisse a Diu ser entendida como um todo em
vez duma adição de elementos contíguos. Nunca a cidade
adquiriu vivência material e humana, nunca a sua configuração adquiriu legibilidade urbana e leitura de continuidade.
Como conceito, a Diu urbana foi idealizada como presença tutelar dum poder que tinha por fim exclusivo a apropriação dum território. ^
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duplo e da ambiguidade que, como aponta a historiadora Hilde
Heynen, Adorno reconheceu na arte: «Por um lado, é um ëfaití
social e socialmente determinada; por outro, é autónoma, e só
obediente aos seus próprios princípios de estilo.»2
É, então, enquanto facto social e cultural que a arquitectura, como a arte, deve afirmar a dimensão crítica como sobreposta e entrelaçada à sua autonomia.
De facto, e como sugere ainda Heynen, «a disciplina artística deve largamente o seu potencial crítico ao seu carácter
autónomo.»
É também porque existe uma linguagem própria, legitimada por um sistema validado perante a sociedade, que a arquitectura poderá, analogamente, impor visões críticas da sociedade contrárias à típica complacência para com os poderes
representados pela figura do cliente ou do patrono. Isto é, a
autonomia artística própria e desejável da prática da arquitectura não se pretende como uma forma de isolamento e arrogância perante a sociedade mas sim, antes, como aquilo
que, como Adorno demonstrava,3 possibilita que a arte se
afirme criticamente perante a sociedade.
Assim, na afirmação das relações entre arte e arquitectura o que deve ressurgir é justamente o princípio da semiautonomia recentemente proposto por Hal Foster.4
Aquilo que poderia parecer um compromisso – em face
dos ataques que, anteriormente, este crítico teceu aos problemas da progressão da pura autonomia na modernidade –
não se mostra, à luz da leitura de Adorno, como um recuo.
A ideia de semi-autonomia é, afinal, uma tentativa de síntese que recusa a negação da determinação social da arquitectura e do seu envolvimento com a nossa vida quotidiana.
De facto, se alguns fenómenos recorrentes se podem
identificar nas recusas da consideração da arquitectura enquanto arte, o mais notável será exactamente o de uma fuga
à responsabilização da arquitectura perante o todo social.
Refugiada num domínio tecnocrático de respostas pragmáticas, apresentada como «serviço» de contornos ainda vagamente funcionalistas, a arquitectura seria assim ilibada da
sua responsabilidade social enquanto prática crítica.
Neste caso, como noutros, é afinal a própria discussão
da arquitectura poder «não ser» arte que é, por si, absurda
e ridícula.
De facto, se a arquitectura não se tivesse considerado
a si própria como arte nunca teria progredido em significado
simbólico e em representatividade social para além da nobre
actividade dos mestres construtores. Nunca teria procurado
«valores eternos», mas, como mera «construção», ter-se-ia
contentado com uma permanência adequada às necessidades mais imediatas.
À arte, de resto, a arquitectura vai procurar não só os valores estéticos atemporais e a dimensão crítica, mas também,
mais recentemente, o valor acrescentado que a arte, pela especificidade cultural do seu campo, aufere aos seus objectos.
Foi por via da mais-valia artística socialmente reconhecida que a arquitectura se tornou de novo, tal como antes, em
algo desejável enquanto símbolo de status.
Assim, curiosamente, uma das aproximações que existem,
hoje em dia, entre os objectos arquitectónicos e os objectos
artísticos não tem nada a ver com uma confusão ou mesclagem das características «identitárias» – as técnicas, as lin-

A ANSIEDADE DO
HÍBRIDO: ARQUITECTURA,
ARTE E DESIGN
De quando em quando, regressam à superfície os sinais de
uma ansiedade muito particular ao mundo da arquitectura.
Esta ansiedade diz respeito ao facto de a arquitectura poder
perder a sua identidade – talvez, até, a sua utilidade e a sua
nobre tradição – por se confundir ou mesclar com outras
práticas que lhe são próximas.
A discussão mais recorrente neste âmbito prende-se,
naturalmente, com o risco de a arquitectura ser (mal) entendida enquanto arte. Mais recentemente, alguns sectores decidiram acrescentar a esse longo debate uma nova ansiedade: o de a arquitectura poder ser confundida com o design ou
poder até estar a ser substituída por este.
São discussões, naturalmente, bastante diversas mas
sobre ambas parece pairar um fantasma comum: o da hibridização de uma dada cultura.
Perante este cenário de fantasmas, de ansiedades e do
retorno de pulsões identitárias obsessivas este artigo pretende, em primeiro lugar, explorar brevemente como a ansiedade da hibridez entre arquitectura, arte e design parte
na, maior parte dos casos, de pressupostos errados.
Defende-se aqui que existem proximidades e analogias
entre esses campos, mas não na expressão formal e superficial das diferentes produções. Essas ligações ocorrem,
antes, a um nível mais profundo e inconsciente. E é aí que se
produz uma hibridização natural e necessária que, na verdade, não questiona a identidade das diferentes práticas,
mas antes lhes permite evoluir e adaptar-se a uma realidade
cultural mais abrangente.
Propõe-se, ainda, neste ensaio que o entendimento da arquitectura como uma «produção cultural» pressupõe, justamente, a sujeição a uma hibridização permanente, algo
característico de uma noção actualizada de «cultura».
A hibridização é um processo que, no ambiente de cruzamento entre globalização e influências locais que hoje vivemos, afecta qualquer forma de cultura «aberta» e dinâmica.
Na realidade, hoje como ontem só as culturas mortas ou
brutalmente autoritárias não estão sujeitas à hibridização.
A relação entre arte e arquitectura sempre foi incestuosa.
Ainda a arte não era arte como agora a entendemos e já
a arquitectura era uma das belas artes.
Se, ainda durante o Renascimento, o estatuto da arquitectura foi fortemente impulsionado pela recuperação e renovação dos tratados clássicos, a arte teria de esperar até
à filosofia estética de Kant e até à criação do Museu para
obter um estatuto social e cultural como o que hoje lhe reconhecemos. É com a criação do Museu que a arte deixa de
ser parcialmente subsidiária da arquitectura e da paisagem
urbana e é com o impulso Kantiano que adquire um regime
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de autonomia que, rapidamente, lhe garantirá um estatuto
incomparável no mundo contemporâneo. Como afirmará
Theodor Adorno já neste século, «as obras de arte destacam-se do mundo empírico e suscitam um outro com uma
essência própria».1
A arquitectura, por sua vez, impossibilitada de se libertar
totalmente do «mundo empírico» devido à sua condição
prática e utilitária, continuou não só a debater-se com um
regime de semi-autonomia como a desenvolver um sentimento de inveja relativamente ao mundo da arte.
Na verdade, talvez tenha sido mesmo esta inveja que distorceu a relação de proximidade entre arquitectura e arte.
Quando, no auge do modernismo, a arquitectura desenvolve uma pulsão de autonomia que lhe faz esquecer o
utente e a cidade para se concentrar na reprodução incessante dos seus próprios modelos e linguagens, ocorre, afinal,
uma tentativa de aproximação à arte.
Mas se a razão da atracção é a presumível autonomia da
arte, tal aproximação esquece ou obvia a dimensão crítica
que a arte mantém relativamente à sociedade.
A dimensão crítica da arte relativamente à realidade social em que a mesma actua é, afinal, o factor essencial que
transforma a arte em arte, independentemente das formas
que esta assume e das técnicas ou linguagens que ela adopta
em casa momento.
A única relação possível entre arte e arquitectura é aquela que pressupõe a partilha desta lógica. Esta relação pressupõe, no entanto, um território imenso, todo ele anterior às
relações de proximidade que mais habitualmente se pressupõem entre arte e arquitectura.
Assim, não são as simples operações de transdisciplinaridade ou as colaborações entre ambos os campos que realmente interessam. Essas são só operações de superfície que
permitem a experimentação, a troca de informação e a
analogia parcial.
Uma relação mais profunda entre as lógicas de ambos
os campos pressupõe a arquitectura como arte como crítica
social. E não é porque a arquitectura apresenta requisitos sociais utilitários que se deverá furtar à responsabilidade crítica
que lhe cabe enquanto arte. A própria arte não deixa de ter que
lidar com estes requisitos. São esses mesmos requisitos que
determinam, também na arte, um carácter necessário de
semi-autonomia, mais que de pura autonomia.
De facto, a semi-autonomia que aqui se quer referir não
passa pelo compromisso que se usa assumir quando a arquitectura se debate com o seu carácter utilitário.
Por forma a restabelecer um regime de semi-autonomia
mais nobre, a arquitectura deve, antes, partilhar do carácter
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guagens expressivas, os «materiais» – de ambas as práticas.
A aproximação entre ambos os campos ocorre sim nos
«efeitos» esperados dos seus «objectos», das suas produções, perante o todo social.
Assim, por exemplo, é a partir da «reprodução» da arquitectura – isto é, das formas da sua representação e consequente mediação na sociedade – que se estabelece uma
forte ligação ao mundo da arte.
De facto, o próprio sistema de comunicação – a mediatização – que se estabelece em torno da produção arquitectónica
favorece uma visão idealizada e contemplativa do objecto arquitectónico próxima da que se afirmou no sistema da arte.
Como refere Jonathan Hill em «Iconic Pictures, on Mies
van der Rohe Pavilion», é a própria codificação da representação fotográfica que favorece a transposição da representação arquitectónica para o domínio do icónico e do entendimento artístico.
Por esse meio, a arquitectura aproxima-se do acto de contemplação com que deparamos na galeria de arte: as fotografias perfeitas de ambientes perfeitos, que os arquitectos e
os media arquitectónicos privilegiam, «mimetizam as condições perfeitas mas estéreis da obra de arte na galeria.»5
Assim se sugere, também, que a contemplação artística
«é a experiência familiar do edifício». Ou seja, é-nos dito que
«esta» é a forma indicada de apropriação e consumo do espaço arquitectónico idealizado.
Para Hill, um dos papéis de uma representação fotográfica tipificada é, assim, o de apresentar a arquitectura como
«uma forma elevada de produção cultural de modo a defender e promover os arquitectura e os seus patronos.»
A aproximação da arquitectura ao mundo da arte acontece aqui, mais uma vez, pela via menos transparente e
pelas razões mais extemporâneas. Isto é, não porque a arte
fornece um modelo de relação crítica com o mundo do ponto
de vista da sua prática, mas porque ela detém mecanismos
de distinção invejáveis.
Deste modo, a promoção do mundo da arquitectura como
forma de cultura «elevada» recorre aos «benefícios» longamente reconhecidos no mundo da arte. Procuram emular-se
os efeitos sociológicos da arte, mais que a sua função produtiva essencial em face da sociedade.
A «reverência» devida à arte é, assim, algo efectivamente
desejado e procurado.
Como conclui Hill, «para os arquitectos a classificação da
arquitectura como uma arte similar à pintura ou escultura é
social e financeiramente desejável.»6
As relações entre a arquitectura e o design, sendo de uma
natureza histórica completamente diferente, não deixam
também de sugerir ansiedades.
Neste caso, por exemplo, o design chega, em tempos
mais recentes, a ser visto como uma ameaça à identidade e
ao «modus operandi» tradicional da arquitectura. Isto não
obstante o facto de ser uma disciplina e uma prática muito
mais jovem do que a arquitectura.
Surgido após a Revolução Industrial, só se poderia perceber como uma ameaça identitária para a arquitectura
porque, de um ponto de vista cultural, se encontraria presumivelmente mais bem equipado para enfrentar o mundo
moderno que com ele nasceu.
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Mas esta é uma hipótese delirante, que só é colocável pelo facto de arquitectura e design partilharem uma ferramenta comum e os seus territórios de produção serem aparentemente próximos.
O projecto é, de facto, a ferramenta usada por ambas as
práticas e os objectos e os equipamentos do design convivem, de facto, quotidianamente, com os objectos e os espaços produzidos pela arquitectura.
Porém, as possibilidades de uma hibridização concreta
destes dois universos não são, mais uma vez, verificáveis ao
nível da confusão formal dos «objectos» e dos objectivos de
cada uma das disciplinas, mas, mais provavelmente, tais possibilidades encontrar-se-ão «antes» e «depois» do confronto
directo entre a produção de ambos os campos.
«Antes», porque ao nível das estratégias teóricas do projecto e do modo como estas incorporam a resposta cultural
ao meio, é, felizmente, possível ir aprendendo com o «outro». E «depois» porque, mais uma vez, é possível estabelecer analogias úteis entre as «funções» e os «efeitos» de cada uma das disciplinas perante a realidade social.
No que à partilha da metodologia do projecto diz respeito,
é interessante notar desde logo que, por uma questão meramente linguística, o mundo da arquitectura anglo-saxónico
nunca teve este «problema» com o design.
Sendo a raiz de projecto e desenho concentradas numa
só palavra – «design», justamente – nunca se criou a compartamentalização que se deu, noutras culturas, entre o desenho e o projecto, ou entre a arquitectura e outras actividades projectuais.
A linguagem favorece, neste caso, que se indiferenciem e
sobreponham os campos. Dá-se, assim, muitas vezes o caso
em que só o contexto nos permite perceber se por «design»
se está a entender um projecto de arquitectura, um desenho
específico, o projectar, o desenhar ou, por exemplo, um produto de design de equipamento.
Na acepção portuguesa, por seu lado, com a redução do
termo «desenho» a uma espécie de reduto ideológico e a
manutenção da palavra design na língua original, contribuiu-se inconscientemente para uma verdadeira clivagem de
culturas. Aquilo que devia estar junto em espírito – justamente em torno da ideia de projecto – afastou-se e tornou-se
mutuamente irreconhecível.
Assim, no meio anglo-saxónico a cultura de projecto
evoluiu naturalmente com os contributos e as inovações
metodológicas provenientes de cada um dos campos. E, no
entanto, não se poderá advogar que tal evolução condicionou
a identidade e o «objecto» da arquitectura. Aconteceu, tão
só, que se diversificaram os meios e as ferramentas para se
chegar a essa identidade e a esse «objecto».
Já no que diz respeito às «funções» e aos «efeitos» sociais
de ambas as disciplinas, pode-se apontar que, mantendo-se
genericamente distintas as identidades sociais de cada uma
das práticas, existem analogias que interessa traçar e explorar.
A ligação estreita do design ao mundo industrial e comercial – como, por exemplo, se dá a ligação da arquitectura ao
mundo económico da construção – fez com que o mesmo
adquirisse características que o diferenciam claramente da
prática da arquitectura.
No entanto, num momento em que o contexto económico,
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social e cultural se ameaça sobrepor às definições específicas de cada prática – ou seja, num momento em que, por
exemplo, as forças da globalização económica e cultural
ameaçam a autonomia de qualquer produção cultural individual – os mecanismos de funcionamento de um campo podem ser perfeitamente elucidativos do que pode estar para
acontecer ao outro.
Neste caso, a arquitectura só ganha em estar atenta ao
que vai acontecendo no mundo do design. Afinal, este é um
universo mais flexível e culturalmente permeável à evolução
do mercado num sentido económico geral.
Ao atribuir o título «Design and Crime» ao seu último
livro, o já referido Hal Foster pretendeu não só evocar Adolf
Loos, mas mostrar como o debate lançado por este arquitecto «adquire hoje uma nova ressonância, quando o estético e
o utilitário são não só conjugados mas submetidos ao comercial e tudo – não só projectos arquitectónicos e exposições
de arte, mas tudo, dos jeans aos genes– parece ser visto
como design.»7
A principal vantagem da diatribe de Foster contra o design
expressa-se na tentativa de relocalizar uma cultura crítica
perante a evidência do domínio da cultura comercial. O design e a aparente preponderância dos seus «efeitos» sociais
funcionam, deste modo, como uma espécie de aviso à navegação contra a cultura desenhada para os ciclos do consumo.
No entanto, isto não nos pode impedir de reflectir que, na
origem do design, existem princípios válidos destinados a lidar com esta comercialização – e muitas vezes esteticização
– da cultura. O design é, neste sentido, simultaneamente
atraente e perigoso porque incorpora os ideais da democratização do consumo – mas também frequentemente a sua
crítica – como um valor positivo e altruísta, ético e estético.
E o design é também «ambíguo» porque compreende e partilha a filosofia dominante do «marketing» e a aplica paulatinamente na difusão dos seus próprios valores disciplinares.
Causará, portanto, muito espanto que esta disciplina e a
sua extrema capacidade de adaptação ao contexto se posicione para substituir ou complementar a função da arquitectura perante a sociedade e o mercado contemporâneos?
Se, porém, tal acontecer é porque a arquitectura – na sua
inefável aproximação ao mercado – lhe reconhece e inveja,
de algum modo, a eficácia e a maleabilidade.
Nestes exemplos, e em muitos outros que se poderiam invocar, reconhecem-se similaridades e pontes entre o mundo
da arquitectura e práticas que lhe são relativamente próximas.
Estas «proximidades» não são, no entanto, necessariamente focos de hibridez nas respectivas práticas, mas
fazem-nos antes reflectir que, entre determinadas práticas
culturais existem mais analogias e trocas profundas do que
poderíamos supor se só olharmos para os casos mais óbvios
de «apropriação» de referenciais formais de outros
domínios.
Ou seja, se por via destas analogias e trocas se produz uma
hibridez na prática cultural específica, ela é muito mais subtil
do que se poderia supor à primeira vista e funciona ao nível do
carácter intrinsecamente cultural destas mesmas práticas.
O que aqui se propõe, então, do ponto de vista da prática
da arquitectura, é que, mais do que preocuparmo-nos com
efeitos de mesclagem de superfície, nos proponhamos

Pedro Gadanho, Casa Schiz me / Casa PT, 2005
Neste proposição irónica para a revisão da casa portuguesa contemporânea, a
ideia de hibridez não surge da mescla formal mas sim da sobreposição simples
de dois universos de referência: um, o modelo aburguesado da habitação
unifamiliar modernista consumida por uma faixa social bem-pensante, consumo
hoje democratizado pelos media; e dois, a topografia flexível do skateboarding e
dos contentores temporários, presumivelmente sintonizada com uma geração
MTV transversal ao mundo globalizado ocidental.

pesquisar naturezas menos transparentes da sua prática,
através de analogias de fundo que se podem estabelecer
com outras práticas próximas.
O que se propõe, assim, é uma metodologia de análise,
uma ferramenta para a reflexão crítica.
Mais que estabelecer correspondências e analogias ocasionais entre as produções de diversas disciplinas, procurase, antes, reconhecer e dar uso concreto à hipótese de «homologia estrutural» dos campos da produção cultural de
que falava Pierre Bourdieu.8
Se, dentro do campo mais vasto da produção cultural, os
diversos campos específicos – a arte, a arquitectura, o design – apresentam as mesmas características «estruturais»
de «funcionamento» perante o todo social, então é possível
considerar que os «efeitos» verificados num deles terão
aplicação pertinente nos outros.
Como se pode verificar pelo exemplo descrito por Jonhattan Hill, a questão passará então por descobrir de que modo
é que esses «efeitos» ganham uma expressão própria inerente aos pressupostos, aos objectos e às linguagens
próprios de cada campo específico.
Assim, a discussão pertinente não é se a arquitectura é
mais arte ou menos arte, ou mais design ou menos design...
O que se afigura como mais útil é mesmo recolocar a arquitectura no campo da produção cultural.
Deste modo, não só se usufruirá da comparação crítica
dos modos de operação e dos «efeitos» de outras culturas
paralelas, como se acede a um mundo de reflexão teórica
mais alargada.
Assumindo-se a arquitectura como uma «cultura» – e
portanto reconhecendo-se o usufruto que a mesma faz das
características estruturais gerais da «Cultura» – pode-se
recorrer à extensa reflexão que outras áreas de conhecimento produziram sobre a noção de «Cultura». Isto poderá
servir para refazer o entendimento da própria actividade da
arquitectura, dos seus pressupostos, dos seus objectivos,
dos seus problemas.
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A ansiedade do híbrido: Arquitectura, Arte e Design / Pedro Gadanho

Em vez de a crítica ocasional se entregar a ansiedades
direccionadas para os alvos errados, é a própria teoria da
arquitectura que deve abraçar a ideia de hibridez.
Afinal, é o pensamento mais recente sobre a noção de
«Cultura» que, justamente, aponta para a inevitabilidade
dessa componente de hibridez nos processos de transformação cultural.
Como os portugueses bem sabem, os processos de hibridização fazem parte da natureza própria da cultura,9 quer
sob a forma de uma indigenização que passa pela apropriação local de culturas estrangeiras, quer através de fenómenos de transculturação que passam por cruzamentos
práticos do tradicional com o moderno.
A comunicação de massas prevalecente na nossa era
limita-se a ampliar este efeito.
Se, de facto, sempre foi assim e se, ademais, estes fenómenos tendem a incrementar, pode parecer estranho que em
determinados momentos – como se estivéssemos perante
algo de novo – regresse a ansiedade da hibridez. Porém,
mais assustador é que, na expressão desta ansiedade, se
possa estar só a assistir a uma forma encapotada de arrogância cultural.
A hipótese eugenista de uma prática cultural da arquitectura que não necessita de uma hibridez de fundo é, afinal, a
de que chegámos a um ponto de excelência e apuramento
que não requer mais interacção com o exterior. O «nosso»
genoma está completo. Estamos satisfeitos.
A partir deste ponto, a hibridização é revista como um
cancro a extirpar de modo a que qualquer futura produção
se possa manter «pura».
Este é o princípio do processo de fascização de qualquer
prática cultural ou domínio disciplinar. Por oposição à abertura incerta e desejável da hibridez, esse é o momento em
que a possibilidade do pluralismo passa a ser condenada
pela esteticização da realidade em torno de princípios que
alguém decidiu – arbitrariamente – congelar. ^
1 Theodor Adorno, in Teoria Estética, Edições 70, Lisboa, 1993, p. 12
2 Hilde Heynen in Architecture and Modernity, A critique, MIT Press,
Massachusetts, 1999, p. 188
3 Para Heynen, o propósito de Adorno é “invariavelmente o de mostrar exactamente como
a determinação social do material [os materiais concretos, mas “também as técnicas à
disposição do artista, o seu arsenal de imagens e memórias, a influência do contexto na
obra, e por aí fora.”] combinado com o seu processamento artístico autónomo, permite
ao artista produzir uma obra que contém uma atitude crítica face à realidade social.”,
Ibidem, p. 189
4 Hal Foster in Design and Crime (And Other Diatribes), Verso, London, New York, 2002, p. 25
5 Jonathan Hill in “Iconic Pictures, on Mies van der Rohe Pavilion”, p. 87, in Rattenbury, Kester
(ed),This is Not Architecture – Media Constructions; Routledge, London, New York, 2002
6 Idem, ibidem, p. 89
7 Hal Foster, ibidem, p. 17
8 Pierre Bourdieu in The Field of Cultural Production, Polity Press, Cambridge, 1993
9 Ver, por exemplo, James Lull in Medios, Comunicación, Cultura, Aproximación Global,
Amorrutu Editores, Buenos Aires, 1997, p. 203

43

HÍBRIDO: CONTRASTES
NA SUA IMPORTÂNCIA
Consultando alguns dicionários à procura de definições de
híbrido que levem ao respectivo conceito, de modo a focalizar o âmbito da reflexão, percebe-se que há um enorme
consenso em torno da palavra, do seu significado e do(s)
conceito(s) subjacente(s). No Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa (Houaiss, 2002: 1979) encontram-se duas
palavras associadas: híbrido e hibridação. Nos respectivos
textos a tónica assenta no cruzamento de espécies diferentes, sejam animais ou línguas, mas também há a referência ao que é «composto por elementos diferentes, heteróclitos, disparatados», podendo aí incluir-se «um estilo híbrido».
O mesmo dicionário admite para hibridação um «cruzamento
natural ou artificial de indivíduos de espécies diferentes», o
que permite reconhecer que o híbrido também existe na Natureza, é claro que através da interpretação humana. Neste
campo, parece ser na Biologia Molecular que tal conceito é
mais corrente ou admitido, apoiando os processos de compreensão dos fenómenos da vida e da acção humana sobre
ela, tal como o Fontana Dictionary of Modern Thought (Bullock, 1990: 398, 399) sugere.
Curiosamente os dicionários de Arquitectura consultados
não têm nenhuma entrada para essa palavra, podendo-se
concluir que, para os seus autores, o seu significado ou não
é importante ou será incómodo. No entanto Robert Venturi,
num artigo publicado em 1968, não teve pejo em classificar
de híbridos «A maior parte dos projectos apresentados a
concursos» pelo seu atelier e, exemplificando, escreveu:
«A nossa proposta para o F. D. R. Memorial era arquitectura
e paisagem, a nossa fonte para a Philadelphia Fairmount
Park Commission era arquitectura e escultura, o nosso projecto para a Copley Square, arquitectura e desenho urbano.
O nosso último projecto, o National Football Hall of Fame, é
um edifício e um anúncio» (Venturi, 1971: 87). Todos estes
projectos, exceptuando o último, fazem parte da apresentação da sua obra no final do muito célebre «Complexity and
Contradition in Architecture», publicado pela primeira vez
em 1966 e escrito em 1962 com uma bolsa da Graham Foundation e apoio da American Academy em Roma. O híbrido a
que Venturi alude será o cruzamento entre diferentes universos disciplinares, tendo como constante a Arquitectura,
que ele entende, como é habitual entre britânicos e norteamericanos, apenas incluir edifícios tomados isoladamente e
expressando uma reconhecível vontade estética. Deste modo e ao contrário do conceito mais amplo sustentado por
muitos dos protagonistas do Movimento Moderno, Venturi
parece excluir o Desenho Urbano e a Arquitectura Paisagística da Arquitectura, enquanto a Escultura já há muito tempo
é autónoma por vontade dos seus protagonistas e das realidades da separação Arte/Arquitectura (apesar de algumas
vozes contemporâneas, fora do espaço anglo-americano, insistirem na inclusão desta naquela). Em relação à Publici-
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dade a situação é mais ambígua, precisamente a partir de
«Learning from Las Vegas» de Venturi, Izenour e Scott
Brown, onde estes autores criticam o desprezo dos arquitectos pelo «vernáculo comercial» que consideram tão digno de
atenção como a «arquitectura vernácula primitiva». Hoje,
muitas propostas contemporâneas tiraram lições da
primeira e incorporaram grafismos nas suas obras claramente derivados da Publicidade. Mas não devemos esquecer
alguns antecedentes ilustres, como o estudo para a Maison
de la Publicite de Oskar Nitzschké (1935) ou a exposição de
Estocolmo de 1930 de Erik Gunnar Asplund, o que enfraquece a aplicação do híbrido à incorporação da Publicidade na
Arquitectura. Afinal, aquela foi considerada signo maior da
modernidade entre as vanguardas nos anos 20, portanto associável à arquitectura desse tempo, enquanto na perspectiva de Venturi, tratava-se de incorporar as lições da cultura
popular contemporânea na Arquitectura, tal como a Pop Art
já o tinha feito no campo da Pintura e Escultura, sendo assim
diferente das lições da arquitectura popular vernácula que
Le Corbusier tinha retirado para as suas propostas projectuais, já na década de 30, e também das de Alvar Aalto na
mesma década, mas com intenções e sentidos diferentes.
Anos depois, logo a seguir à II Grande Guerra, a reconstrução, renovação ou alargamento das cidades possibilitaram, por exemplo, a ampliação da experiência de Aalto nos
países nórdicos, nomeadamente naquilo que se chamou de
Empirismo, ou as tentativas do Realismo italiano em integrar
as culturas locais e rurais e mesmo a história no planeamento
e projecto da habitação social (INA Casa). Em suma, Robert
Venturi, ao classificar de híbridos os seus projectos, levantou
o tapete para um mundo de questões, interpretações e de
caminhos na Arquitectura, mas que ele entendia evidentemente estarem relacionados com os temas centrais do seu
primeiro livro, «Complexity and Contradition in Architecture».
Nos primeiros capítulos deste livro, Venturi expõe os
princípios que estruturam o texto bem como os seus conceitos básicos. Logo no primeiro, que tem o título bem significativo de «Arquitectura Difícil: Um Suave Manifesto»1,
onde justifica o título do livro na «riqueza e ambiguidade do
mundo moderno» e no geral reconhecimento da «complexidade e contradição» daí decorrente, assenta a extensão para
a Arquitectura nos três vectores vitruvianos: adequação,
solidez e beleza. Para hoje, o arquitecto americano considera que «as exigências do programa, estrutura, equipamento
mecânico, e expressão, mesmo em edifícios isolados em
contextos simples, são diversos e geram conflitos de modos
inimagináveis anteriormente», concluindo que «os arquitectos já não podem dar-se ao luxo de se intimidarem pela puritana linguagem moral da arquitectura Moderna ortodoxa» e,
por isso, confessa preferir de «elementos que são híbridos
aos «puros» (Venturi, 1992: 16).

Venturi & Rauch, proposta de concurso A Bill-Ding Board for the National Football Hall of Fame, 1967, EUA
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Venturi & Rauch, Franklin Court, 1972, Filadelfia, EUA

Hoje já é possível perceber que Venturi só teria parcialmente razão. A radicalidade das vanguardas do Movimento
Moderno tinham há muito desaparecido e ele próprio reconheceu, no capítulo seguinte, que «os melhores arquitectos
do século XX rejeitaram habitualmente a simplificação» citando como exemplos Aalto e Le Corbusier que, para ele, promoveram a «complexidade no todo», não obstante as «características de complexidade e contradição na sua obra serem
muitas vezes ignoradas ou mal interpretadas». Assim, Robert
Venturi coloca-se numa linha de continuidade que ele perspectiva historicamente, pelo menos desde o Maneirismo, mas
que radicaliza para o seu tempo. Apesar de apreciar em Alvar
Aalto uma complexidade que «é parte do programa e estrutura do todo mais que um instrumento justificado apenas pelo
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desejo de expressão» (Venturi, 1992:18, 19) e, consequentemente, de comparar desfavoravelmente a igreja da autoestrada Del Sole, de Giovanni Michelucci, com a de Imatra de
Aalto, o seu discurso demasiadamente próximo da visão da
História de Arte retira-lhe a força necessária para ir mais
além das questões da forma e do estilo, mesmo que incluindo
um entendimento espacial, mas que é sobretudo integrado
numa perspectiva estética. A promessa que a referência aos
três vectores vitruvianos continha, no seu livro, não foi
cumprida e a dimensão urbanística está habitualmente apagada, curiosamente para quem, mais tarde, escreveu (em coautoria) o também muito célebre «Learning from las Vegas».
Quase sempre que se cita «Complexity and Contradition
in Architecture», também se alude a ´L’Architettura de la
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Híbrido: contrastes na sua importância / Michel Toussaint

Aldo Rossi, Desenho para o cemitério de Modena, 1971

Cittá», de Aldo Rossi, publicado em 1966. São textos contemporâneos, muito diferentes entre si, e lançaram um amplo e vasto debate que ainda não terminou e cujos efeitos ainda não deixaram de ter consequências na prática arquitectónica. Por outro lado, implicaram duas tradições na Teoria
da Arquitectura, a britânica-americana e a europeia continental, mas também estão subjacentes, nos dois textos,
duas perspectivas ideológicas a liberal americana e a marxista europeia. Logo na primeira página do texto de Rossi está
plasmada uma definição de Arquitectura que a relaciona
com a sociedade, com a «vida da colectividade» e que finaliza com a afirmação de que «iniciaram a arquitectura ao
mesmo tempo que o primeiro traço da cidade; a arquitectura
é, assim, co-natural à formação da civilização e um facto
permanente, universal e necessário» (Rossi, 1971: 49). É
uma perspectiva bem diferente de Venturi, mas talvez o que
ainda mais diferencie os dois autores é a insistência na permanência como valor fundamental para a morada colectiva
do ser humano. Rossi escreveu: «Vemos a cidade como uma
arquitectura da qual destacamos vários componentes, principalmente a habitação e os elementos primários». Nestes
Rossi reconhece «um carácter decisivo na formação e constituição da cidade», mas também considera que os «factos
urbanos» são Arquitectura e radica tanto numa história urbana como na construção do sítio o carácter eminentemente
arquitectónico da cidade. Esta ideia de permanência está
manifestamente associada ao tipo. Para Rossi ele «vai-se
constituindo, pois, segundo a necessidade e segundo a aspiração de beleza; único e no entanto variadíssimo em sociedades diferentes e unido à forma e ao modo de vida»,
adiantando depois que pensa «no conceito de tipo como algo
de permanente e complexo, um enunciado lógico que está à
frente da forma e a constitui» (Rossi, 1971: 67).
Podemos assim perceber que Aldo Rossi insiste no que
é essencial, que ele associa fundamentalmente com a permanência dos factos urbanos que observa nas cidades europeias e se traduz nos monumentos, na estrutura e na
topografia urbanas. Comparando com Venturi, há em Rossi
um básico princípio de estatismo que repousa na procura do
essencial, enquanto naquele se percebe uma ideia de constante mutação retirada de uma história vista como colecção
de acontecimentos individuais em sequência temporal, que
a visão estilística acentua, e uma actualidade em constante
mutação e crescimento de complexidade que leva à impossibilidade de um todo coerente e estável. Deste modo, o híbrido é reconhecido e procurado por Venturi, enquanto Rossi
insiste num sistema de classificação baseado na observação
do tempo longo como base do conhecimento das realidades
estruturais da cidade-arquitectura, rejeitando o híbrido como conceito importante. Enquanto em Venturi ele é consequência lógica do acelerar do tempo e da fragmentação conceptual e concreta das realidades arquitectónicas, em Rossi
a constituição do tipo poderá ser fruto de combinações, mas
só será válido quando se constituir solidamente como uma
categoria de um sistema classificatório.
O conceito de híbrido toma, assim, valor de importância
bem diferente neste dois autores e arquitectos fundamentais
nas últimas décadas do século XX, não só durante os seus
tempos de celebridade, mas também na construção de um

corpo teórico em Arquitectura que é bem mais continuado e
sólido que a efemeridade da fama. Desde a década de 70 até
aos nossos dias já no século XX podemos observar as
evoluções da arquitectura erudita, comparar um Gehry - que
se aproxima claramente do que Venturi entende em Michelucci, mas que não podemos deixar de associar a uma influência
daquele sobre a actual estrela americana - com Herzog & De
Meuron, que propõem um visão coerente para a arquitectura
de hoje, onde se percebe que uma visão essencial e permanente (ou de longo prazo) também estruturam as suas propostas projectuais, apesar de também nelas estar presente o
híbrido como um outro vector da contemporaneidade. No entanto, estes reconhecem a hierarquia da importância dos
«factos urbanos», enquanto Gehry não. Este trata tudo da
mesma maneira, é como que um «filho» reduzido de Venturi.
Herzog & De Meuron são filhos também de Venturi e Rossi
mas herdaram da disciplina da Arquitectura, uma mais ampla
complexidade e maior arco de conhecimento. ^

1 Na tradução em Castelhano da edição publicada por Gustavo Gili (GG), muito conhecida
em Portugal, em vez da palavra difícil está a palavra equívoca, mas parece-me que esta
opção trai o sentido que o autor quer dar à sua adjectivação.
Bibliografia
Houaiss, Antônio; Villar, Mauro Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
Lisboa: Círculo de Leitores, 2002
Bullock, Alan; Stallybrass, Oliver; Trombley, Stephen (edited by)
The Fontana Dictionary of Modern Thought London: Fontana Press, 1990
Venturi, Robert Un edifi-anun-cio que contiene cine, relíquias y espacio
In: Brown, Denise Scott; Venturi, Robert Aprendiendo de todas las cosas
Barcelona: Tusquets Editor, 1979
Venturi, Robert Coplexity and Contradition in Architecture New York: The Museum
of Modern Art, 1992
Venturi, Robert; Izenour, Steven; Brown, Denise Scott Aprendiendo de Las Vegas
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978
Rossi, Aldo La Arquitectura de la Ciudad Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1971

47

Crítica

D.R.

ANA TOSTÕES

UM COMPOSTO E UMA MISTURA:
HOMENAGEM A FERNANDO TÁVORA
ONDE SE FALA DO HÍBRIDO E DOS PROCESSOS
DE HIBRIDAÇÃO NA CULTURA PORTUGUESA
Fernando Távora (1923-2005) protagonizou o processo de
construção da arquitectura contemporânea. Sem esquecer
as raízes, procurou a fusão com a história da arquitectura
portuguesa. Entendendo sem complexos os valores eruditos
soube fazer a ligação à arquitectura popular.
Em 1957 a propósito da «Casa em Ofir» que acabava de
construir explicou com a precisão e clareza que lhe era costume que «uma das mais elementares noções da Química
ensina-nos qual a diferença entre um composto e uma mistura e tal noção parece-nos aplicável, na sua essência, ao caso particular de um edifício. Em verdade, há edifícios que são
compostos e edifícios que são misturas (para não falar já
nos edifícios que são mixórdias…) e no caso presente desta
habitação construída no pinhal de Ofir, procurámos, exactamente, que ela resultasse um verdadeiro composto e, mais
do que isso, um composto no qual entrasse em jogo uma infinidade de factores, de valor variável, é certo, mas todos, todos de considerar. Isto é, contra o caso infelizmente normal
entre nós de realizar misturas de apenas alguns factores,
tentou-se aqui um composto de muitos factores.»1
Distinguindo o composto como junção das partes, em que
cada elemento mantém intacto o seu carácter e a mistura,
entendida como amálgama, miscelânia, desvirtuamento,
Távora está a falar na contingência do processo de criação,
dos dados do programa, do sítio, da vontade do encomendador, da formação do arquitecto e da necessidade imperiosa de síntese como valor disciplinar. E parece-me claro
que, naquele momento, Fernando Távora referencia um tema
epocal que ele soube afrontar melhor que ninguém e (talvez
por isso) resolver com clareza recorrente na sua obra e
magistério. De facto, O Problema da Casa Portuguesa 2,
ensaio publicado em primeira mão na revista Aléo em 1945
e dois anos depois editado em livro por Nuno Teotónio
Pereira, constitui a primeira reflexão consciente e aprofundada sobre a pesada herança da ideologia da «casa portuguesa». Essa questão, que se arrastava desde o final de
oitocentos, ressurgida no quadro da luta anti-moderna conduzida pelos sectores mais reaccionários da política cultural
do Estado Novo apontava revivalisticamente na direcção de
um retorno ao passado - referenciado quer nas formas mais
eruditas quer na acepção mais ruralista - , e manifestava-se
com mais força desde 1940 numa espécie de estilo oficial
que buscava na mistura dos vários elementos «da nossa arquitectura nacional» a conformação de um estilo «nacional»
aplicando a receita rural ou urbana, conforme a escala.
É contra este estado das coisas que Távora ensaia a
ponte entre a Arquitectura Moderna, «a única arquitectura
que poderemos fazer sinceramente», e a casa popular, que
«fornecerá grandes lições quando devidamente estudada,
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pois ela é a mais funcional e a menos fantasiosa, numa
palavra, aquela que está mais de acordo com as novas intenções»3. Não ignora as obras dos grandes mestres contemporâneos, dos novos processos de construção, de toda
uma arquitectura que surgia plena de vitalidade e força: «nada perderemos em estudar a arquitectura estrangeira, caso
contrário será inútil ter a pretensão de falar em arquitectura
portuguesa»4.
Fernando Távora e Nuno Teotónio Pereira são os únicos
autores da sua geração, a dos «Verdes Anos»5 ou dos jovens
do congresso, a procurar o compromisso da história com a
vanguarda. Referência na construção e compreensão dos
caminhos da Arquitectura Portuguesa Moderna, sem recusar a modernidade, vão ser capazes de aliar às suas convicções assumidamente contemporâneas, a busca de uma
autenticidade assente na continuidade do sentido da história
e da tradição.
Num movimento de acerto com a modernidade internacional, ou por outras palavras, em situação de assumida contemporaneidade, também entre nós se fazia sentir a necessidade de um questionamento dos dogmas do «Movimento
Moderno». Procurava-se na autêntica cultura portuguesa a
inspiração para a humanização da arquitectura, assinalando
uma tomada de consciência da urgência da reconciliação
com a história, numa perspectiva dialéctica entre tradição e
futuro, entre modernidade e história, espaço e tempo6.
Os novos slogans são humanização, atenção aos factores
psicológicos, uso expressivo dos materiais, renovado interesse pelas tradições locais, integração no ambiente. Enfim,
tudo o que as vanguardas de antes da guerra tinham parecido ignorar é reproposto porque a relação de empatia se sobrepõe à abstracção7.
A reflexão imposta pelo Inquérito e o contexto nacional
e internacional que marcaram estes anos, definem um momento de charneira onde a obra de Távora vai constituir
referência na escola Porto, mas também na projecção internacional da arquitectura portuguesa que começa a ser
conhecida fora do país, integrando um processo de acerto da
produção nacional com a contemporaneidade internacional.
Marcando essa viragem, ocorrida em meados dos anos
50, sinais de diferente sentido porque ligados aos valores
vernáculos mas também às correntes eruditas, são expressos na casa que projecta em 1957 para Ofir. Nesse extenso
pinhal, entre o rio Cávado e o mar, esta casa de férias com
programa familiar, implanta-se calorosamente agarrada ao
terreno, propondo uma simplicidade orgânica na exploração
da tranquilidade do espaço, concentrada na relação da construção/paisagem, na articulação de inflexões subtis na sua
geometria, na combinação de novas e tradicionais tecnologias e materiais, demonstrando um delicado poder de síntese e de harmonia8. Saudada como uma obra que individua-

liza a arquitectura portuguesa, não seguidora das soluções
codificadas da arquitectura internacional, antes ensaiando
uma linguagem própria, que surge «tão próxima do espírito
dos melhores exemplos da arquitectura espontânea da
região, não deixando por isso de oferecer os requisitos de
uma moderna casa de férias, e por isso mesmo não deixa de
ser considerada como um dos bons exemplos da arquitectura contemporânea do nosso país»9. Integrando conceitos
postos à discussão a propósito do Inquérito à Arquitectura
Regional Portuguesa10 que então se iniciava, revela a busca
de autenticidade na continuidade de uma tradição que Fernando Távora empreendeu, equacionando o desejado compromisso da história com a vanguarda.
O rigor do desenho complementa-se na funcionalidade
estrita com as três zonas da casa separadas: a área pública
com sala comum; a zona dos serviços de detalhada especialização que inclui passa-pratos entre cozinha e copa; a zona
privada no corpo dos quartos. Os três corpos são articulados
funcionalmente a partir de uma rótula. Esta racionalidade
estrita é porém temperada por uma série de valores orgânicos de que se pode destacar: a escala muito horizontal; os
acessos e percursos orgânicos que articulam a implantação
trabalhada em plataformas de leve inclinação que acentuam
a ligação da construção à terra; finalmente a fragmentação
da construção e a não ortogonalidade que contraria a rigidez
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que poderia resultar da articulação dos três volumes.
De facto a esboçada organização em «T» dos três corpos
sujeita a uma subtil inflexão introduzida na ligação do volume da sala aos outros dois, transforma em coisa nova o que
poderia ser uma ortodoxa planta racionalista. A cobertura
em plano inclinado de telha, jogando com uma ou duas
águas, acentua a distorção. Uma série de sinais eloquentes
anunciam a inovação baseada na procura de uma justificada
diversidade nos espaços, nos elementos, nos símbolos.
Os elementos estruturais e construtivos são tratadas como peças com autonomia plástica própria: as vigas assumem-se como expressivos lintéis em betão aparente.
A chaminé é tratada como uma peça escultórica que se assume em volume cúbico como elemento significante. A luz
é trabalhada à boa maneira Aaltiana buscando uma diversidade de temperaturas capazes de modelarem o espaço: pequenos vãos e janelas em comprimento cortadas por expressivos caixilhos de madeira, luz de sul ou zenital, luz buscada
lateralmente em nicho pendurado na parede da sala, pequenas e fundas gretas. Materiais variados, tradicionais ou modernos, são usados conforme as situações: paredes de aparelho de granito espessas e densas, madeira nas caixilharias
mas também em todos os dispositivos de mobiliário fixo
exaustivamente desenhado; betão assumidamente a fazer
o lugar da madeira em vigas aparentes.
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certezas, imediatamente sensível ao Le Corbusier de viragens desconcertantes»16, Távora partilha o pensamento de
Coderch de que «não é de génios que precisamos agora»17
mas de uma atitude dialogante. Os seus contactos com o exterior acompanhando a crise dos C.I.A.M. até à sua dissolução, levam-no a sentir agudamente a inquietação dos
novos tempos . No final do decénio, em 1960, na sequência
da participação no último «Encontro de Otterlo»18, empreende uma viagem ao universo Wrightiano precisamente
no primeiro aniversário da morte do mestre do organicismo,
conhecendo e emocionando-se com Taliesin o lugar supremo
de Frank Lloyd Wright: «Taliesin é mais do que um edifício,
é uma paisagem...é também uma vida de uma filosofia».
E situando-se na discussão alternativa da época, afirmava
ter visto «há tempo uma casa de Gropius. Quando vi Taliesin,
a casa de Gropius pareceu-me um frigorífico (...). Não há
dúvida que Zevi tem razão: o Sr. Giedion enganou-se ao pôr
Wright no princípio e Le Corbusier no fim do seu livro...Estamos a fazer uma arquitectura de «esqueletos decorados»
e Wright conseguiu criar organismos» 19.
A sensibilidade e a capacidade de apreensão culta de
Távora permite situá-lo numa linha de neutralidade tecnológica em que a fonte de inspiração inicial não é a máquina
nem a metrópole, mas a arquitectura popular e a natureza,
resultado de uma remeditação pessoal sobre a linguagem
neo-empirica e Wrightiana. A memória da casa de Ofir é nisso exemplar na medida em que não estabelece modelos mas
Obra que denuncia múltiplas influências assumidas pelo
desenvolve um novo conceito como método de propôr e de
autor – organicismo, funcionalismo, neo-empirismo, cubispensar através do projecto. Supera a sensibilidade esmo e a celebrada arquitectura espontânea – resulta num
quemática do Movimento Moderno e define um novo tipo de
composto e não numa mistura11 porque longe de repetir
racionalismo baseado na reflexão e no acumular de expermodelos assume-se como uma obra inovadora capaz de reiências a partir do concreto, do pormenor, a partir do rescriar e de confirmar o estágio de maturidade que começava a peito pelo senso comum. ^
caracterizar a melhor produção arquitectónica que se fazia
entre nós.
1 Arquitectura, Lisboa, 3ª série, nº60, Outubro 1957.
Fernando Távora foi o mais jovem arquitecto a manifestar 2 Fernando Távora, O Problema da Casa Portuguesa (“Cadernos de Arquitectura», 1),
Lisboa, 1947. Trata-se do artigo com o mesmo título, entretanto revisto e aumentado,
uma preocupação sentida em relação ao problema da «casa
que fora publicado pelo autor na Revista Aleo em 10 de Novembro de 1945.
3 Idem, p.11.
portuguesa»12. E, a revelar as suas convicções modernistas
4 Ibidem, p.12.
onde entre «seguir em frente» ou «estagnar», decidia-se
5 Ana Tostões, Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50,Porto,
1997 [1995]
claramente pela primeira via. Sem negar o valor da tradição, 6 FAUP,
Aldo Rossi, Autobiographie Scientifique, Marseille, Ed. Parenthèses 1988, p.12.
7
Adolf
Behne
a sua posição é anti-académica na medida em que não aceita
8 Peter Testa citado por Bernardo Ferrão, «O Antigo e o Moderno na arquitectura de
a codificação da ortodoxia do Movimento Moderno, as suas
Fernando Távora», Fernando Távora, Percurso, Catálogo da Exposição, Centro Cultural
de Belém Novembro 1993, p.16.
regras fixas e imutáveis. Para ele a História, que aprendeu
9 Arquitectura, Lisboa, 3ª série, nº60, Outubro 1957.
10 Cf. Fernando Távora, O Problema da Casa Portuguesa, Porto, Cadernos de Arquitectura,
com Aarão de Lacerda13, «vale na medida em que pode re1947 (publicado inicialmente na revista Aleo, 10 de Novembro de 1945); Keil do Amaral,
solver os problemas do presente e na medida em que se tor“Uma Iniciativa necessária», in Arquitectura, Lisboa, 2ª série, nº14, Abril 1947; AA/VV,
Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, SNA, 1961.
na um auxiliar e não uma obsessão».
11 Ver “Casa em Ofir», Arquitectura, nº59, Dezembro de 1957.
12 Fernando Távora, A casa Portuguesa, Lisboa, Cadernos de Arquitectura, 1947.
A importância da contribuição de Fernando Távora residiu 13
“Entrevista com Fernando Távora», Arquitectura, Lisboa, 3ª série, nº123,
Outubro 1971, p.150.
no modo lúcido e apaixonado como encarou a arquitectura.
14 Que aplicou magistralmente na casa sobre o mar, ou no plano de Ramalde, recorrendo
Sem recusar a modernidade e as contribuições da vanguarao espírito da Carta de Atenas, com um forte sentido de Humanismo, condensado nos
caminhos de peões e nos ambientes que propõe, e que afinal não faziam mais do que
da14, procurou uma autenticidade a partir da continuidade de
seguir precisamente esse espírito “moderno».
15 “Entrevista com Fernando Távora», op.cit.
uma tradição. Rebelde às codificações, confessará as difi16 Álvaro Siza, “Fernando Távora», Desenho da ESBAP, op. cit.
culdades sentidas no início da sua carreira, quando o amadu- 17 Jose Coderch, “No son genios lo que necessitamos ahora», Arquitectura, nº 73,
1971.
recimento dos seus escritos antecipava as questões projec- 18 Dezembro
Foi a a reunião que assinalou a dissolução dos CIAM.
19 “Taliesin é o lugar onde Wright viveu a partir dos anos 10 - após a ruptura com Chicago
tuais. Resultado «do grande desequilíbrio entre a [sua]
e a viagem à Europa - e onde permanece até à sua morte em 1959, onde tinha a sua escola
preparação prática e a [sua] formação teórica»15 manifestae todo o seu mundo».Cf. Fernando Távora, Lisboa, Ed. Blau, 1993.
va-se «na incapacidade de exprimir graficamente, em termos de espaço, aquilo que sabia».
Homem da última geração dos C.I.A.M., como Siza Vieira
o define, «formado na admiração de um Le Corbusier de
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«A música de que mais gosto é a música que ainda não conheço». Esta frase de
John Cage revela grande dose de optimismo pelas coisas que hão-de vir. E vocês
consideram-se optimistas?
Juan Herreros: Desde o início que nos tentámos afastar da imagem do arquitecto pessimista
ou do arquitecto que luta contra a incompreensão. Não nos identificamos com o arquitecto
solitário, aquele que tem como tarefa algo de sublime e que tem de a realizar sozinho.
O optimismo pode ser fácil de ridicularizar, porque é uma espécie de ingenuidade.
Mas é também uma convicção de que os outros têm algo para dizer, e que só é necessário
ordenar as coisas à nossa volta de forma diferente para que se tornem positivas.
Pensamos que a cidade é o grande tema. E ao contrário das possíveis visões catastróficas ou negativas, sempre entendemos que é mais interessante ler a realidade a partir
de diferentes formas e com isso obter fragmentos com forte substrato poético. É esse o
nosso optimismo!
No início as vossas obras eram mais duras e secas. Os pavilhões polidesportivos,
tal como o Pavilhão de Valadolide, eram propostas de grande rigor e simplicidade.
Havia nelas uma certa forma de resistência, ou não?
De certo modo, sim! Estes trabalhos foram uma expressão clara da abordagem que
não nos interessava, a que entendia que a técnica construtiva era validada por um ofício
e que fazia do exercício de arquitectura algo associado ao conhecimento de práticas
muito antigas.
No polidesportivo houve uma certa atitude de resistência, mas que também continha
optimismo. E esta forma de pensar optimista tem a ver com a ideia de que em qualquer
lugar de Espanha, numa pequena vila ou aldeia, pode haver uma arquitectura construída
que recorra a sistemas técnicos avançados e a recursos construtivos aparentemente
distanciados da versão popular, rural e nostálgica. Ou seja, que todas as pessoas que aí
vivem têm informação e conhecimento mais do que suficientes para apreciar e desfrutar
a arquitectura, tal como nós.
Na verdade, não gostamos da palavra resistência aplicada neste contexto, e creio que
nunca desperdiçamos energia a lutar contra nada. Isto é: elegemos o que nos interessava e construímos uma plataforma a partir da qual trabalhamos, com convicção.
Será que a condição híbrida é uma condição contemporânea?
Desde há muito que a nossa investigação ou o nosso interesse se centrou em trabalhar com opções tipológicas novas. No início, em lugares industriais; depois, na periferia.
Sempre defendemos a invenção tipológica como um dos recursos do projecto com maior
capacidade para transformar a arquitectura.
A visão híbrida é um material valioso, já que possibilita a invenção e permite algo que,
para nós, é muito importante, que é o pôr juntas as coisas que não foram pensadas para
estarem juntas. É precisamente pelo facto de provocar esta convivência que se produz
uma realidade diferente. E tanto faz se estamos a falar de dois materiais, dois usos ou de
duas experiências espaciais.
Neste sentido, a produção híbrida é algo que sempre defendemos e pela qual lutámos,
nomeadamente quando as autoridades de uma cidade como Madrid impedem que se
construam edifícios que tenham mais usos do que aqueles que estão estabelecidos normalmente pelos programas e pelas normas.
Mas vocês também se referem à hibridação do ponto de vista da tecnologia.
Claro. Quando falamos de «condição híbrida» falamos de algo conceptual, de algo
amplo que não tem só a ver com a construção de edifícios. Essa hibridição tecnológica
é uma experiência muito intensa que consiste na convivência de recursos construtivos
com origens muito distintas, alguns deles muito simples e outros tecnicamente muito
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elaborados. E creio que é essa riqueza que a arte contemporânea oferece mais do que a
arquitectura. É a arte que nos ensina que, com materiais muito simples – quatro paus ou
troncos – se pode gerar muita intensidade. E é talvez a nossa formação pop que permite,
por exemplo, que um arranjo musical extremamente sofisticado conviva com uma
canção de três minutos e três instrumentos. Essa hibridação é muito importante e
traduz-se em alguns dos nossos edifícios recentes, onde materiais naturais são utilizados em simultâneo com materiais artificiais e técnicas construtivas quase tradicionais
como o betão convivem com outras de produção industrial.
Não existem, então, preconceitos em relação aos materiais que utilizam nos projectos?
Não. Apenas exigimos dos materiais idoneidade conceptual com o nosso tempo.
Não gostamos de materiais ou sistemas construtivos que exijam mão-de-obra e um
esforço físico esclavagista.
Pensamos que a construção não pode continuar a suportar a ideia de que seja
necessário homens que subam a andaimes, para colocar tijolos, em condições atmosféricas de dez graus negativos. Deveríamos tentar recorrer a técnicas construtivas contemporâneas capazes de serem utilizadas em todo o mundo e que abdiquem da dureza
física, que é uma espécie de sublimação ou uma mitificação do esforço físico.
Da mesma forma há materiais ou recursos construtivos que não nos interessam. Por
exemplo, não nos interessa o detalhe nem nos interessa a arquitectura que procura validar-se através do detalhe. Entendemos que é precisamente a eliminação do detalhe, ou a
sua superação, que nos permite criar um sistema ou um mecanismo para tomar decisões.
Estamos interessados na introdução de processos que possibilitem facilitar o projecto, a
construção, a manutenção da obra e também a sua percepção, já que nos interessa que a
obra se perceba. Confiar que o detalhe pode gerar singularidade é enganador. O detalhe é
só uma questão da distância de percepção. A singularidade que algo pode possuir quando
estamos demasiado próximos dilui-se quando nos afastamos. Hoje, para um trabalho ter
uma certa capacidade de penetração cultural ou social não pode estar baseado na observação minuciosa do detalhe. Parece-nos, até, um pouco perverso e fetichista.
É certo que para conseguir transmitir essa facilidade existe um esforço enorme de
manipulação. Mas não queremos deixar o mínimo rasto de sofrimento em todo o processo. Na verdade, é com essa eliminação do esforço, e apesar da sua singularidade estética, que existe uma penetração popular da nossa arquitectura que tanto nos agrada.
Daí a vontade, detectável na vossa obra, de ela ser o mais inclusiva possível.
Sim. É uma arquitectura absolutamente aberta que não persegue qualquer tipo de elitismo.
Estamos interessados em formas de trabalhar que contenham em si algo de universal, e os arquitectos que desde sempre nos interessaram têm em comum esta característica, como Mies van der Rohe, Cedric Price ou Alejandro de la Sota. Produziram
obras que, tendo qualidades específicas, abriram um caminho. E apesar de ser um caminho carregado de esforço pessoal e profissional, as obras convidavam sempre ao hedonismo e ao prazer de fazer as coisas.
O «sublime» como tema de trabalho não vos interessa.
Não na forma como se entende habitualmente. Defendemos o nosso empenho em
conseguir trabalhar uma forma de beleza contemporânea, e não nos assusta essa
palavra, mas interessa-nos muito que ela fique desligada da ideia do sublime como algo
de inalcançável, elitista e até super exclusivo. Interessa-nos muito mais reordenar as
coisas absolutamente banais e habituais que temos à nossa volta, e de uma maneira

Imagem 2
Imagem publicitária da IBM, 1999

Imagem 3
Touro. Imagem
publicitária de Osborne
(na origem)

54

Ábalos & Herreros

poética sermos capazes de produzir um acesso democrático à beleza.
No vosso trabalho o tempo parece ser entendido de um modo fugaz. É assim?
Actualmente a arquitectura tem que assumir a condição mutante da realidade. Tudo
muda rapidamente: os usos, os ritos, a vida. Essa condição influi muito na nossa maneira
de ver a arquitectura.
A arquitectura nunca teve, tal como agora, a necessidade de comprimir numa capa
tão fina o passado, presente e futuro. Então, temos de trabalhar com este dado, já que
cada instante, hoje, é uma mistura destes três tempos. É necessário introduzir nos projectos essa condição, a de que o futuro é algo imprevisível.
Mas ideia de «firmitas» contínua a ser central na arquitectura?
Claro. Mas por um lado a estabilidade, a permanência, não é uma garantia; por outro,
a capacidade que a arquitectura tem de aceitar e adaptar-se às mudanças é uma virtude.
Possivelmente a definição de «firmitas» hoje é diferente da que tinha Vitrúvio. A «firmitas», actualmente, está relacionada com a capacidade que a arquitectura tem de incorporar a passagem do tempo. O problema é que a resistência não é um valor em absoluto. A resistência ao estímulo ou à mudança significa, hoje, perder. Tudo o que queira
permanecer como está, por ser capaz de resistir à pressão do tempo, da mudança e da
novidade, perde e está fora do tempo, como nunca ocorreu antes na História.
Hoje, «firmitas» significa permanecer no tempo, o que paradoxalmente significa
poder mudar e evoluir, porque senão desaparece.
Em algumas obras vossas existe uma estrutura rígida e depois uma pele que a envolve. Esta pele, tendo um carácter transitório, pode adaptar-se à passagem do tempo, e ser alterada se for necessário.
De certo modo ainda não estamos preparados para que os elementos estruturais sejam
menos permanentes e duradouros. No entanto, também pensamos que estes elementos
estruturais não estruturam tanto os nossos edifícios ou a sua arquitectura. De facto, as
nossas obras são mais estruturadas pelos sistemas de circulação ou pelos sistemas de ar
condicionado, o que significa que aquilo que organiza os nossos edifícios pode mudar.
As soluções estruturais por preconizadas são sempre simples, de modo a permitir que
o edifício possa reagir às transformações necessárias, quer tecnológicas, quer de uso.
Como é que definem o conceito, utilizado nos vossos textos, de «área de impunidade»?
As «áreas de impunidade» podem ser lugares que deixam em suspenso aquilo que nos
permite reconhecê-lo como um lugar concreto, como por exemplo pôr-lhe um nome.
São, por isso, lugares que carecem de definição e, por serem transitórios, admitem albergar programas, ritos sociais ou modos de utilização diferentes. Como normalmente
são áreas públicas, podemos deduzir que as «áreas de impunidade» são lugares onde a
sociedade ensaia novas formas de utilização de espaço público. Mais tarde estes ensaios
serão reproduzidos noutros lugares e contextos, muitas vezes «endurecidos» pela arquitectura que os converte em situações aceitáveis e de norma.
Nestes casos a arquitectura domestica?
Sim, a arquitectura também domestica.
Vejamos os descampados, que é um termo de que gostamos muito, porque «descampado» significa algo que era campo e foi eliminado dessa condição. Nos seus processos
de evolução, a cidade, quando cresce, antes de ocupar um lugar esteriliza-o, descampa-o
e deixa-o ermo durante um tempo. Ali aprende-se a conduzir, a fumar os primeiros cigarros e acontecem ritos iniciáticos de todo o tipo. Nesses sítios constrói-se um direito dos
indivíduos a terem um uso singular do espaço público. Estes espaços, apesar de públicos
e colectivos, não induzem a que todos se comportem da mesma forma. Qualquer um
pode exercer a sua diferença e singularidade.
Para nós é importante esta definição de espaço público: aquela que permite a um individuo que possa estar só, e sem companhia, fazendo o que quer, sem se sentir fora da
norma ou ser agredido pela diferença.
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Estamos também a falar do «terrain vague», tal como Ignasi Sola-Morales propunha, que pode ser entendido como espaço de liberdade e desejo. A ideia da «impunidade» tem a ver com isso?
Sim, a ideia de «impunidade» tem a ver com a ausência de controlo. Ao contrário do
que tem sido feito ultimamente, com o exagero da construção de projectos de espaço
público que estão estritamente submetidos às regras e normas dos espaços urbanos.
Mas como pode um arquitecto actuar sem domesticar esses espaços?
Se estamos a falar do espaço público municipal ou político é complicado.
A nossa experiência é a de trabalhar sem preconceitos, procurando eliminar as imposições que muitas vezes são inventadas, no sentido em que determinados programas
indicam como necessárias coisas que no fundo são supérfluas.
Existem também outras ferramentas e possibilidades, tais como os materiais, as
pavimentações, a topografia ou a vegetação, que nos permitem trabalhar de forma diferente e pôr em questão aquilo que normalmente temos como obrigação fazer quando desenhamos um espaço público.
No parque que desenhámos para o Fórum de Barcelona não se induz nenhuma forma
de uso. A utilização do espaço é livre. Os percursos não dirigem as pessoas em linha recta, não se percebe de imediato se é um acesso à praia ou um espaço de estadia, se é para
caminhar depressa ou devagar. Não existem destinos ou hierarquias, não há lugares mais
importantes que outros. O desenho de pavimento é como um vestígio arqueológico, que
produz sítios. Mas a relação que se estabelece entre esses sítios está diluída. A intenção
é que as pessoas deambulem de forma errática ou intuitiva, já que nada no parque indica
como se deve circular nele, e daí a sua condição de área de impunidade.
Existe outra questão importante: nos espaços públicos onde intervimos procuramos
sempre trabalhar com algo que já existe e que o projecto somente trata de revelar. Isso
aconteceu com os projectos que fizemos em aterros sanitários. Estes, que sempre es-

Jornal Arquitectos / 220-221

58

Ábalos & Herreros

tiveram presentes na cidade, foram, com os nossos projectos, transformados em espaços
públicos. E isto parece lógico, já que foram pagos pelos impostos dos cidadãos. Antes
ninguém sabia da sua localização e agora quase todos os dias são visitados por escolas.
Por exemplo, no sítio onde fizemos o espaço público no Fórum de Barcelona havia uma
praia, de má qualidade é certo, suja e estreita, mas estava lá. Havia um espaço aberto e
árvores. No entanto tinha uma condição marginal exagerada. Possivelmente domesticámo-lo um pouco, mas pouco mais fizemos do que o transformar numa área de impunidade reconhecível
É possível incorporar no início do processo a ideia de inacabado, de modo a evitar
esterilização de um espaço público que se pretende informal?
Bem, o modo imediato como construímos pode dar essa sensação de que existe um
ponto final, de remate, de perfeccionismo que intencionalmente evitámos. Mas esta forma de processo é um convite a que coisas possam sofrer alterações no decorrer dos
primeiros tempos de uso. Hoje, ao construírmos um parque, temos de contemplar o facto
de que, tal como um edifício, pode ser necessário proceder a ajustes. Isto porque as formas de utilizar o edifício e a pressão das pessoas podem exigi-lo. Se este facto não for
contemplado, possivelmente a sua resistência poderá provocar a sua morte. E isso está
a acontecer em Espanha, estão-se a demolir parques e praças que foram construídos a
partir de sistemas fechados. Acontece que existem muitos espaços públicos desenhados
por arquitectos que têm demasiada arquitectura. Trabalham muito no endurecimento
das superfícies, e existe o entendimento que não basta fazer modelação de terreno, plantar umas árvores e pouco mais. Depois resultam parques que são muito pouco naturais.
Vocês entendem a arquitectura como protagonista ou como «background»?
Creio que existe uma sensação de insatisfação no fenómeno que converte a arquitectura numa actividade que produz edifícios singulares. A estes não nego a sua importância,
beleza e potência. Mas este facto também permite criar a sensação de que isso é tudo.
Entretanto a cidade evolui sem controle e o mundo reclama o papel social da arquitectura, democrático, universal, frente ao qual apenas temos certas respostas.
No outro extremo, a «arquitectura background» assume também com frustração o
seu papel invisível e de pouca contribuição ao avanço das ideias ou conceitos.
Evidentemente esta não é uma resposta salomónica, mas a arquitectura que constrói
edifícios singulares devia ser o motor de uma investigação, cuja verdadeira eficácia se
mediria no dia em que, com o que aprendemos com essas oportunidades especiais, se
possam construir escolas na Nigéria, por exemplo.
A posição intermédia do arquitecto como personagem local e global, protagonista e
empenhado, é uma questão pertinente no mundo de hoje.
Já se referiram à arquitectura como «um filtro» entre o arquitecto e a sociedade.
Nunca insistimos na ideia de que a arquitectura vai mudar o mundo. Estivemos sempre conscientes de que a arquitectura tem que participar nas inquietações que atravessam o presente.
Nesse magma, o papel da arquitectura é mais parecido com o de um filtro, com um
amplificador, ou com um instrumento através do qual habitamos neste mundo cheio de
contradições. Deste modo, lançando-lhe um olhar indulgente, obtemos o substrato
poético de que falei antes. E assim, desde o espaço doméstico ao nível mais poderoso das
infra-estruturas, a arquitectura funciona um interface entre as pessoas e o mundo,
porque é uma construção ou a inscrição de um mundo.
Elegem os programas que mais vos interessam?
Nos concursos perseguimos a oportunidade de trabalhar certos programas. Cada vez
damos mais importância à capacidade do arquitecto em inventar ou propor programas.
O papel do arquitecto como programador é muito importante. No nosso escritório temos
uma figura que é a do «projecto do projecto» onde decidimos ou percebemos qual é a
oportunidade e interesse que oferece determinado trabalho. Aí se decide o risco formal,
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construtivo ou técnico do projecto. O nosso trabalho pode ser lido como um conjunto,
mas cada projecto tem a sua motivação particular.
Em que fase de projecto entram os artistas plásticos que colaboram convosco?
Todos entraram no processo numa fase inicial. A condição que lançamos logo nas
primeiras conversas é que o seu trabalho tem de ser indissolúvel da arquitectura, e nunca uma peça de arte que possa ser transportada. Propomos também que os artistas
façam sempre algo que teria que ser feito de qualquer forma, tal como um pavimento, ou
iluminar uma sala, ou definir as superfícies de parede de uma sala de leitura de uma biblioteca. Creio que todos eles chegaram ao final do processo satisfeitos. Nós também, de
um modo extraordinário, porque é um tipo de colaboração muito especial e porque nos é
devolvido um outro olhar sobre o projecto, o que é muito valioso.
O vosso processo de trabalho é bastante inclusivo em relação às outras disciplinas.
Como é que usam todas as referências culturais que vão surgindo ao longo da vossa
experiência de vida, como livros, filmes, exposições, etc. ?
Foi muito importante termos tido uma formação técnica e teórica sólida. Mas foi também importante não termos abandonado as coisas que nos interessaram sempre, como
a música pop, e num dado momento entender que com essa informação seria possível
aceder ao conhecimento da arte contemporânea mais exigente.
De facto, o diálogo que se pode ter com uma pessoa com uma mentalidade muito técnica é tão criativa como a conversa que se tem com um artista. E sobretudo que o benefício
que se obtém destas duas conversas pode ser mais valioso se a ligarmos uma à outra. É aí
que a arquitectura encontra um papel contemporâneo, porque apesar de o mundo estar
bastante especializado os arquitectos encontram-se numa situação ambígua. Somos uma
profissão em crise, já que tudo o que fazemos podia na verdade não existir. (risos) Mas no
entanto é-nos outorgado um papel importantíssimo que é a construção da cultura.
Associado à ideia de liberdade como posicionamento ético do arquitecto, como
é que voçês abordam temas como o turismo, a imigração e a pobreza?
Absolutamente. Mas isso tem dois lados. Por um lado entendemos que a posição ética
e a atitude quase ideológica do arquitecto têm de ser as mesmas que ele tem perante a
vida, visto que ele não pode ser duas pessoas diferentes. Por outro lado temos de estar
muito conscientes que há correntes, movimentos e inquietações que provocam na sua
evolução uma grande quantidade de energia que se dissipa. E é a apropriação dessa energia que nos interessa.
Interessa-nos o fenómeno do turismo porque, seja qual for o caso, o turismo mobilizará todas as suas forças para colonizar, invadir ou transformar. Temos de estar presentes nesse fenómeno para tentar introduzir, neutralizar ou manipular esse esforço.
Porque entendemos que o turismo tem uma grande capacidade de destruição, mas ao
mesmo tempo tem a capacidade de revelação. O turismo é capaz de descobrir um lugar
com uma grande beleza natural e exigir preservá-lo, porque é um negócio, e simultaneamente destruir tudo em seu redor, com um ataque a esse corpo que está protegido.
Os Açores, por exemplo, têm problemas ecológicos muito sérios e graves problemas
de pobreza, e a pobreza é o primeiro agente destruidor da paisagem.
O turismo é possivelmente um instrumento de transformação, salvação e cultura, mas
ao mesmo tempo tem uma força destruidora enorme e é aí que a arquitectura tem de entrar. O mesmo acontece com as migrações ou com a consciência ecológica. Não nos interessa a consciência ecológica baseada unicamente no facto de poupar electricidade, porque
cairíamos na falácia de que a boa arquitectura é aquela que tem a factura de electricidade
mais baixa. O que nos interessa é que há uma inquietação, uns recursos, uma indústria, um
léxico e uma política que tem esse objectivo e é aí onde queremos estar e trabalhar.
A Biblioteca Pública de Usera, construída numa periferia de Madrid, revela-se silenciosa para o exterior e muito contaminada no interior.
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Esse projecto consistiu numa investigação tipológica que contraria todas as normas
da ortodoxia funcional. Existe algo de incongruente na vontade de construir uma biblioteca em altura. Quase todas as bibliotecas que se construíram em altura foram ou utopias
ou aberrações.
Aqui há uma questão que é a construção de um equipamento público que tem a oportunidade de se tornar visível para toda a comunidade, através deste gesto de se tornar
vertical e silencioso. É a exploração de uma possível condição contemporânea de monumentalidade. A pergunta contém em si a questão de «como é que pode hoje em dia um
equipamento público ser tão monumental». Entendemos que essa é a mais valia da operação. Em vez de termos colocado o edifício na horizontal e ser unicamente um edifício
funcionalmente bom, pusemos o edifício na vertical de modo a criar um ponto de referência que outorga centralidade a um bairro e singularidade aos seus habitantes.
Para muitas pessoas é uma surpresa que por trás desse com aquela escala tão estranha – porque não se entende imediatamente quantos pisos tem – haja um interior amável.
O que ocorre dentro é livre, alegre e permite uma variedade de usos muito grande.
Quando visitamos a exposição sobre o vosso trabalho na Fundação ICO, em Madrid,
lembrámo-nos de Robert Venturi.
Não participamos em absoluto na utilização que se fez da posição, lúcida e interessante, de Robert Venturi como alguém que procurou um modo descomplexado de fazer
arquitectura, utilizando a história de forma inteligente e travessa. O recurso às formas
miméticas afastou-nos dessa possível utilização. Mas existe, de facto, uma condição
irónica no nosso trabalho que se relaciona com Venturi.
A relação possível está por exemplo mais associada ao livro «Learning from Las Ve-
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gas», e sobretudo à ideia de não trabalhar contra, já que a posição de Venturi se estabelece desde um ponto de vista de um observador da banalidade do mundo material. Não
tem uma posição reaccionária contra o progresso.
Robert Venturi dizia que nem tudo tem que ser branco ou negro, também pode ser cinzento. Existe uma ideia de diluição das coisas, natural / artificial, centro / periferia, cidade / natureza que também está presente no vosso trabalho. Afirmaram num texto que os espaços
públicos devem ser em simultâneo tradicionais e contemporâneos. Quer comentar?
A hibridação, para nós, situa-se na dissolução dos limites, o que não significa a destruição das condições originais para gerar uma coisa intermédia - não seria, portanto, o
cinzento. Interessa-nos mais a possibilidade de algo se poder manter branco ou negro, à
vez, e de acordo com as circunstâncias usado ou vivido com posições e leituras distintas.
A hibridação, que de certo modo é inalcançável, seria a artificialização da natureza,
tornando-se exclusivamente artificial, ou a naturalização da cidade, transformando-se
num parque natural. E estas ideias são um pouco estranhas.
Para nós, a ideia de hibridação tem a ver com um enriquecimento mútuo, por isso
temos que ser críticos com os programas híbridos mais simples.
A hibridação que se defende só pela convivência de actividades, que depois estão separadas ou empilhadas, não é o mesmo que uma hibridação em que existe uma condição espacial que permita que uma função seja laboratório da outra. Não se trata de ter um edifício
que seja metade escritórios, metade habitação. Pensamos que as investigações construtivas, espaciais e técnicas devem interagir entre as funções propostas, de forma a que o espaço doméstico possa ter o melhor das conquistas técnicas que foram conseguidas nos espaços de trabalho e vice-versa. Esta dissolução dos recursos é o que nos interessa.
As casas que construímos na M-30, em Madrid, em 1988, foram concebidas com o que
aprendemos quando fizemos o livro «Le Corbusier, rascacielos, técnica e arquitectura en
la ciudad contemporanea», onde o tipo espacial mais estudado é o do escritório. A casa
para um coleccionador é um híbrido entre museu e habitação – é uma hibridação de conceitos e recursos que produz algo muito simples. No «atelier» Gordillo tratou-se de uma
hibridação das construções agrícolas e de uma casa.
Existe uma forma de ordenação histórica que consiste em destruir a hibridação. E isto
está relacionado com a ideia de utopia. A utopia é um desperdício. Não se pode propor
uma utopia cujo instrumento fundamental seja ordenar com base na simplificação. Não
podemos reduzir as variáveis a três ou dez mandamentos.
A hibridação é uma revolução conceptual ou ideológica que torna impossível qualquer
forma de ordem baseada na separação das coisas iguais e na eliminação das coisas desagradáveis. Temos de tentar novas formas de ordem e assumir que a hibridação é uma
riqueza que apenas agora começa a ser explorada.
Vários arquitectos madrilenos, Mansilla & Tuñón, os Cero 9, referem-se à influência
do filósofo Richard Rorty. Qual é a relação entre esse pensador e o vosso trabalho?
Durante muito anos captámos referências e agora, naturalmente, talvez sejamos difusores de outras leituras que nos interessam, embora estejamos sempre a receber influências das gerações mais jovens.
A condição do arquitecto contemporâneo, num país como Espanha, só pode estar ligada à concepção de um arquitecto pragmático e aí aparece a obra de Richard Rorty, que
introduz o conceito de «contingência» – abre-nos a porta à possibilidade de viver confortavelmente num mundo imperfeito, cheio de contradições e de dor, onde, com as armas
da ironia e solidariedade, um arquitecto pode encontrar um lugar para trabalhar. Ou seja,
podemos participar desse processo sem sermos a figura de alguém, ou de um salvador,
condenado ao fracasso, e sem que o pessimismo nos devore.
A leitura de «Contingência, Ironia e Solidariedade» foi importante. Richard Rorty diz que
o grande drama do homem contemporâneo é a sua suspeita de viver toda a sua vida na tribo
errada. (risos)
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Imagem 5
Imagem publicitária da Renault, 1999

As imagens 1, 2, 3, 4 e 5 foram retiradas
do livro «Natural Artificial»
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O vosso trabalho parece não recorrer especialmente à História, ou seja, parece ser
mais prospectivo do que retrospectivo.
A História interessa-nos em momentos como aquele em que os arquitectos modernos
olharam para Chicago, na altura uma cidade repugnante, e viram-na como o gérmen de
uma cidade nova. Não nos interessa a História como fonte de citação, mas sim como um
suporte intelectual, como cultura.
O processo da arquitectura é um processo de depuração e simplificação, mas isso
para nós não tem a ver com o minimalismo radical, que é puro e sofrido, na senda da
essencialidade, onde está impregnado o rasto de dor que conduziu à sua construção.
O nosso trabalho procura não deixar esse rasto.
Interessam-nos os arquitectos que operaram na História com a liberdade de recompor o que já existia de uma forma diferente. Os arquitectos que operaram na História com
absoluta singularidade parecem-nos de difícil utilização.
Elegeria alguma paisagem artificial ou cidade como referente?
Sentimos afinidades por espaços ou lugares cuja utilização aparentemente não
pertença ao sítio. Dificilmente me interessaria por um lugar natural de grande beleza e
dramatismo. Nem tão pouco por uma cidade única. Elegeria uma cidade que está construída na nossa cabeça e que teria uma parte de Madrid, outra de Nova Iorque, outra de
Buenos Aires, etc.
Gosto de todas as cidades porque são paisagens muito ricas e intensas. São a única
utopia. E não me interessa nada a visão panorâmica, ou visão de postal, mas uma beleza
mais complexa, como a das cidades.
Por outro lado, gostamos de arquitecturas que se definem num só espaço, e então
elegeria espaços concretos – «monoespaços». Seriam espaços «experiência» com
largura, comprimento e altura, luz e estrutura ou uma construção mental de algo feito
com fragmentos.
Somos «construídos» através das pessoas que conhecemos, através dos livros que
lemos, das cidades que visitamos. E porque o mundo é todas essas pessoas e lugares,
e é ele o nosso lugar favorito. ^
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VIRUS?
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DE CONTAMINAÇÃO
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ESCASSEZ
O VÍRUS CONSISTE NUM CADERNO DE 16 PÁGINAS QUE ABORDA O TEMA
CENTRAL DO NÚMERO ONDE É INSERIDO. A EQUIPA TEM AUTONOMIA EDITORIAL (TEXTOS CRÍTICOS, PROJECTOS, GRAFISMO). ENVIO DE PROPOSTAS
DE CANDIDATURA (1 PÁGINA A4) E C.V. para: ja@ordemdosarquitectos.pt
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Schaulager. Laurenz Foundation

© Ruedi Walti

SCHAULAGER:
UM NOVO TIPO DE EDIFÍCIO?
Qual é o objectivo do Schaulager, um edifício
onde se arquiva arte mas que é acessível ao
público? Que ideias sobre arte e estratégia de
colecção é que envolve, e qual é o melhor
conceito arquitectónico e urbano para o seu
desenvolvimento?
Não conhecíamos nenhum tipo de edifício
comparável, nenhum edifício onde se colocassem os mesmos problemas, por isso sentimo-nos fascinados com o desafio, ao mesmo tempo que mantínhamos um diálogo rigoroso com o cliente.
Um resumo: um armazém para arte contemporânea, onde as peças ocupam menos
espaço do que num museu porque estão lado
a lado penduradas nas paredes e em conjunto
no pavimento. Arte que tem que ser arquivada com as melhores condições de controlo de
temperatura mas que pode ser mostrada mediante consulta prévia.
Nos desenhos iniciais tentámos condensar
a ideia de armazenamento numa área vertical
e noutra horizontal. Uma parede gigante devia acomodar toda a arte como num ferro velho. O resto das peças seriam distribuídas
pelo pavimento sem paredes divisórias. Uma
visão panorâmica da colecção devia ser possível ao olhar nesta disposição vertical e horizontal. Contudo, considerações técnicas e de
curaduria, no que diz respeito à conservação
e transporte das peças, levaram o projecto
noutra direção. Daí resultou um armazém
com pavimentos robustos e paredes entre
vãos de grande dimensão, para que fosse possível tirar do espaço mais vantagens e, paradoxalmente, maior flexibilidade.
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Um edifício pesado
Tentámos realizar um tipo de arquitectura
que pudesse expressar a ideia de armazenamento piso a piso, e que fosse pesadamente
pictórico: algo durável e sólido em contraste
com a estética actual do armazenamento
controlado por computador e do inevitável
desenho sem peso. As pesadas paredes exteriores levantam-se em camadas e a sua superfície está esboroada. Estas paredes são
revestidas com os inertes provenientes do sítio. As camadas de matéria expressam, de
forma simples, o peso das cargas que suportam e a sua grande inércia é um factor chave
no controlo climático do interior.
A forma exterior do edifício é derivada,
pragmaticamente, da geometria do armazenamento interior. Daí resultou um edifício com forma poligonal construído com materiais extraídos do lugar onde se implanta, e
que aparenta por isso ter sido extraído da terra. A fachada orientada à rua Emil Frey pretende criar um espaço exterior coberto, que se
identifica como entrada à distância. Esta entrada parece estar guardada por um pequeno
edifício com uma cobertura de duas águas,
construído da mesma matéria do armazém.
Juntos formam um átrio aberto com um ambiente metropolitano. Assim, o Schaulager
não é apenas um anónimo armazém algures
na periferia, é antes um lugar calmo, mas activo e auto-confiante, que amplia a dimensão
pública da cidade de Basileia para sul. O
carácter público e urbano desde novo lugar é
reforçado por dois painéis LED, onde se expõem peças videográficas encomendadas pelo Schaulager e que daí são comunicadas ao
mundo exterior. ^ HERZOG & DE MEURON

Designação do projecto
Schaulager. Laurenz Foundation
Localização
Münchenstein, Basileia, Suíça
Data de Projecto
1998 1999
Data de Construção
2000 a 2003
Arquitectos
Herzog & de Meuron
Equipa
Senta Adolf, Philippe Fürstenberger, Harry Gugger,
Nicole Hatz, Jacques Herzog, Ines Huber, Jürgen
Johner, Pierre de Meuron, Carmen Müller, Cornel
Pfister, Katja Ritz, Marc Schmidt, Florian
Stirnemann, Lukas Weber, Martin Zimmerli.
Especialidades
Estabilidade
Zachmann + Pauli Bauingenieure
Instalações electricas
Selmoni AG
Instalações mecânicas
Amstein & Walthert AG
Cliente
Laurenz Stiftung
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Projecto

MARCOSANDMARJAN

Pavilhão da Feira do Livro
de Lisboa 2005
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Em que termos é que a escolha de um
processo construtivo pode motivar um
processo de investigação num determinado
projecto? A estrutura metálica modular dos
andaimes e a estereotomia do revestimento
do pavilhão em chapas de MDF pintado de
vermelho, introduzem um outro tema, do ponto de vista da configuração das superfícies.
Como manter determinadas intenções, o interior/ aberto/fluido na sua relação com o exterior do pavilhão, a sua articulação com os
percursos visuais e mentais do Parque Eduardo VII? Até que ponto a introdução da dobra,
do vinco, do contorno e da aresta permitem
entender a presença deste pavilhão e a sua
forma de se relacionar com o território, num
contínuo e fluido diálogo com o parque? A dobra e a aresta potenciam a surpresa, enfatizam o modo como acedemos e descobrimos
o interior do pavilhão. Os percursos e os elementos das entradas, a pala e o muro da rampa e escada, sugerem uma leitura um pouco
labiríntica do projecto. Entramos, e só ao contornar outros elementos – parede ou muro descobrimos outros espaços que não nos são
desvendados de imediato. O desenho de todos
os elementos, balcão/iluminação/sinalética/
lettering persegue um sentido e uma lógica
que contamina todo o projecto. O grande espaço é o auditório exterior, que está ao centro
e para o qual todos os acessos parecem convergir. Estamos no coração do pavilhão e no
seu exterior. Podemos deambular pelas escadas ou sentarmo-nos, e ver a cidade, o rio
Tejo ou o parque, através da moldura do palco
do auditório, como se estivéssemos numa
varanda ou numa embarcação. Tudo isto
reforça o carácter temporário do pavilhão,
que será desmontado para ficar na nossa
memória ou amnésia. ^ DIOGO BURNAY

Designação do projecto
Pavilhão da Feira do Livro de Lisboa 2005
Localização
Lisboa
Data Construção
2005
Arquitectura
marcosandmarjan
Arquitectos associados
Guedes & Viinikainen
Colaboradores projecto
João Albuquerque, Shui Liu,
Marco Sacci, Wanda Yu-Ying Hu
Estruturas e Instalações
A400
Cliente
Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC
Design Gráfico
Barbara Says
Corte Laser
Lasindustria
Construtor
Contubos
Área de Construção
900m2
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Entramos pela esquerda, subimos uma rampa, vemos um envidraçado, sentamo-nos no
auditório, vemos o rio através uma moldura
de MDF pintado de vermelho. Qual o sentido,
em limite, de um texto sobre uma obra? Para
assegurar um espaço cultural, para comentar
e desmontar, desconstruir, em confrontação
com as intenções, circunstâncias e contexto
político do projecto e da obra? Que crítica é
possível, de modo a possibilitar a leitura de
uma determinada obra por uma audiência o
mais variada possível? Que relação podemos
pretender entre o texto, enquanto projecto,
e a obra em si, com as suas qualidades
próprias? Será o texto simultaneamente um
acto de consumo e produção?
Após visitar o pavilhão da feira do livro em
lisboa 2005, tento identificar diversas dimensões neste projecto: a procura de uma territorialização; o encontro com um dos elementos
que pontua verticalmente o Parque Eduardo
VIII, para com ele estabelecer uma coreografia, que procura também abraçar o próprio
parque e a cidade/rio a sul; a escolha da cor
como elemento forte e claro, enquanto contraponto ao verde e branco maioritariamente
presentes naquela área do parque, reforçando o seu carácter pontual na paisagem.
Nos estudos iniciais das estruturas e superfícies curvilíneas, na sua continuidade e
fluidez, persistem temas particulares no modo como Marcos Cruz e Marjan Colletti procuram relacionar, através do projecto, o espaço,
muitas vezes desabitado, entre a prática e investigação em arquitectura.
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BERNARDO RODRIGUES

Machina Mundi

© Bernardo Rodrigues

© Bernardo Rodrigues

LIFTING BODIES / DA LEI DA
GRAVIDADE LIBERTO
«Machina Mundi» (casa da explicação do universo) é a primeira de uma encomenda para
os terrenos confinados a um solar do séc. XV
de um patrono de Camões. O cliente, actual
proprietário, pretende uma série de casas,
cada qual associada a um dos cantos d’ «Os
Lusíadas». Esta é do canto X, onde se explica
o universo ptolomaico. Como fundo estavam,
como estão ainda hoje, a vista e memória do
Tejo e da ilha e Castelo de Almourol.
«Máquina etérea e elemental», «sem
princípio nem meta limitada», Deus.
A primeira reacção é de estranheza quase
absoluta. Só aos poucos tomamos consciência
que um programa convencional se aloja
nestes volumes que parecem reservados a
fins mais contemplativos. Faz-se sentir a presença de Vincenzo Scamozzi (1548-1616): a
sua mais famosa Villa Rocca Pisana, esplêndida e solitária no topo de uma suave colina, não
foi, de facto, concebida ou mobilada como
habitação mas como um retiro para o ócio das
longas tardes de Verão e Outono. O Pronao de
colunas jónicas foi substituído pelo balanço do
betão armado, mas a referência ao Universo
permanece na forma da cúpula e da coincidência com os braços de painéis solares da Estação Orbital Internacional (ISS). No desenho
de Bernardo Rodrigues a sua estilização concorre ainda na direcção da leveza, como a pena da asa da ave que desafia a gravidade.
Scamozzi interessa ainda pela sua qualidade de intérprete de um quadro de mudança
entre as certezas renascentistas e a complexidade do século das Ciências. O seu tratado

Jornal Arquitectos / 220-221

«Dell’idea dell’architettura universale»
desloca, pela primeira vez, a arquitectura de
imitação da natureza para «pura forma mental», que se reflecte na pesquisa de Bernardo
Rodrigues.
A cúpula, coroada com as finas placas de
painéis solares, domina a composição, sobre
a sala, para onde todos os espaços convergem. A forma de «design espacial» dotada de
uma aerodinâmica estilizada oscila entre um
sabor «retro» da mais criativa cenografia futurista e um presente desdobrado, em que a
racionalidade do plano é substituído pela potencialidade do contínuo.
As formas de reminiscência Niemeyeriana, que da lei da gravidade se vão libertando,
não são novidade nas obras de Bernardo Rodrigues, desde a casa do Voo dos Pássaros,
a «O labirinto e a borboleta» (Experimenta
Design ’05). A sala de leitura é um espaço
Bruneleschiano no uso intersticial da dupla
membrana, enquanto a luz continua a ser objecto de controlo egípcio: a frincha deixa entrar apenas o raio de sol que irá reflectir na
piscina e inundar o interior da cúpula de cintilações de registo efémero. Vestígios ainda da
forte influência fenomenológica da formação.
Bernardo Rodrigues opera num campo
onde nada é pré-determinado. Liberdade,
imaginação, invenção, experimentação são os
instrumentos desta arquitectura, que lhe permitem revelar potenciais latentes, reinterpretar referências antigas «em completa flutuação», como diz Eisenman, em lugar de
simplesmente responder ao programa ou trabalhá-las no quadro de um universo disciplinar convencional. ^ LUIS TAVARES PEREIRA

Designação do projecto
Machina Mundi – Casa da Explicação do Universo
Localização
Ribatejo
Data Projecto
2005
Data Construção
A iniciar em 2006
Arquitectura
Bernardo Rodrigues
Colaboradores
Laura von Dellemann, Adriana Massagué,
Béatrice Dornseifer, Francisco Paím, Pedro Mosca,
João Pedro Silva, Luís Ribeiro da Silva.
Secretariado: Andrea Trevisan, Patrícia Franco
Especialidades
Estruturas
HDP, engenharia Lda - Eng. Paulo Fidalgo
Instalações Mecânicas e Climatização
AVAC
Paulo Queirós de Faria Lda, – Engª Maria
Odete de Almeida
Instalações Eléctricas e Telecomunicações
Eng. Fernando Gomes
Projecto de Luz
Ohm-E – Eng. Fernando Silva

Implantação

Piso 2
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Machina Mundi

Piso 1

Piso 0 (acesso)
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ÁLVARO SIZA VIEIRA

Museu para a Fundação
Iberê Camargo

© Álvaro Siza Vieira

REINVENTAR A PAISAGEM
O local caracteriza-se por uma estreita faixa
entre a avenida marginal e uma encosta pronunciada, na cidade de Porto Alegre. Pedia-se
um edifício para albergar a Fundação Iberê
Camargo, nome de um pintor gaúcho. A proposta de Álvaro Siza Vieira ganhou, em 1998,
o primeiro prémio no concurso, permitindo a
sua primeira obra no Brasil. Trata-se de um
edifício singular no percurso recente do arquitecto portuense.
Mais obviamente escultórico do que a
maioria dos museus que Siza tem concebido Centro Galego de Arte Contemporânea em
Santiago de Compostela; Museu de Serralves
no Porto; ampliação do Museu Stedelijk em
Amsterdão -, é um projecto ao qual não é alheio o legado do modernismo brasileiro, de
grande liberdade e extroversão formal, arquitectura cuja influência se faz sentir na sua
obra há muito. No projecto da Fundação Iberê
Camaro cruzam-se as influências da escola
paulista, a de Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi
e Paulo Mendes da Rocha, e a carioca de
Niemeyer. Como tem sucedido ao longo da
sua carreira, também no caso do projecto
para a fundação o processo de hibridação expressiva está sujeito a uma síntese formal,
pessoal, que resulta coesa através da redução expressiva dos materiais, neste caso o
betão armado.
O projecto caracteriza-se por uma acentuada dialéctica entre verticalidade e horizontalidade. Siza concentra as salas do museu
num estreito bloco vertical de quatro pisos,
aniquilando diferenças entre espaços destinados a exposições temporárias e perma-
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nentes. Para a encosta o volume foi cortado
de forma abrupta, sem qualquer abertura.
Para a avenida, num gesto de experimentação
plástica, são lançadas mangas horizontais,
suavemente inclinadas, que parecem desafiar
a gravidade; são as rampas que materializam
um percurso interior, iluminado por
clarabóias, e pontualmente por janelas de
domínio panorâmico sobre a paisagem.
Se na Escola de Ciências da Comunicação
em Santiago de Compostela, as longas rampas de acesso às aulas estão contidas dentro
de um volume paralelepipédico, de acentuado
pé-direito, na Fundação Iberê Camargo elas
extravasam o volume e ganham autonomia
formal, gerando acontecimentos espaciais
e visuais para a rua. O material que permite
estes gestos – o betão armado – vai ser
deixado à vista, mas será branco, estabelecendo uma continuidade expressiva com
obras anteriores.
A esta relação aguda entre verticalidade e
horizontalidade acresce a valorização do
vazio, ou seja, espaços de carga poética confinados pelos elementos já descritos, num desafio entre massa e leveza, justificados pela
demanda da implantação no lugar escolhido.
A ideia de movimento, interior e exterior, nunca terá sido tão explicitada na obra de Siza
Vieira como neste projecto. É a “transformação do sítio em lugar” permitida pela arquitectura, que com este projecto (que se adivinha vir a resultar numa obra maior) permite
reinventar a relação entre a falésia e o rio,
atribuindo-lhes novo sentido com a presença
enigmática de peças sólidas que desafiam a
gravidade. ^ RICARDO CARVALHO

Designação do projecto
Museu para a Fundação Iberê Camargo
Localização
Porto Alegre – Brasil
Data Projecto
Desde 1998 até em desenvolvimento
Data Construção
Desde 2004 até em construção
Arquitecto (autor)
Álvaro Siza Vieira
Coordenadores
Barbara Rangel (até 2001)
Pedro Polónia (desde 2001)
Colaboradores
Michele Gigante
Francesca Montalto
Atsushi Ueno
Rita Amaral
Especialidades
Estruturas
Gop, Lda
Eng. Jorge Nunes da Silva
Eng. Ana Silva
Eng. Raquel Dias
Eng. Filipa Abreu
Instalações Mecânicas e Climatização
AVAC
Gop, Lda
Eng. Raul Bessa
Instalações Eléctricas e Telecomunicações
Gop, Lda
Eng. Raul Serafim
Eng. Maria da Luz
Eng. Alexandre Martins
Águas e Esgotos
Gop, Lda
Eng. Raquel Fernandes
Acústica
Gop, Lda
Dr. Higini Arau
Cliente
Fundação Iberê Camargo
Coordenador da Obra
Eng. José Luiz Canal
Consultor Geral
Arq. Pedro Simch
Construtor
Camargo Corrêa
Área de construção
8326,62 m2 (área bruta)

Implantação

PISO 1 — 15 mezanino 16 cafetaria 17 entrada do museu 18 bilheteira 19 bengaleiro 20 recepção 21 átrio 22 livraria 23 arrumos

PISO 2 — 24 salas de exposição
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Sede da Architectural Foundation

seleccionados oito para desenvolverem as
estratégias gerais definidas na primeira fase.
As equipas seleccionadas, para além dos a –
Graft, foram: Zaha Hadid (Londres), AOC
(Londres), Caruso St John (Londres), Foreign
Office Architects (Londres), Lacaton et Vassal (Bordéus, Paris), MVRDV (Roterdão) e
Bernard Tschumi (Nova Iorque, Paris).
No final, a equipa vencedora foi a de Zaha
Hadid tendo os a-Graft ficado na segunda
posição.
A proposta lança como matriz de projecto
o trabalho sobre dois arquétipos da cultura
anglo-saxónica: a casa unifamiliar e o jardim.
A casa contém, em vários pisos, os espaços necessários definidos pelo programa,
e é seccionada num dos topos de modo a criar
uma abertura total para exterior e a provocar
uma relação de grande permeabilidade com
o espaço público. Depois, desde o pátio, o
jardim sofre um «flip» na vertical subindo até
à cobertura da casa, transformando-a numa
superfície vegetal.
Por último uma membrana natural envolve
o edifício na sua relação com a rua de maior
trânsito viário. Este mecanismo climático protege os espaços habitados da acção dos elementos exteriores: vento, chuva intensa, sol
e ruído. Para além de uma função protectora,
esta membrana funciona também como filtro,
já que as partículas dos elementos exteriores,
como a água, o ar e o som são absorvidas
transformando-se na matéria-prima para
o seu próprio crescimento. ^ JOSÉ ADRIÃO

Designação do projecto
Sede da Architectural Foundation.
Concurso internacional em duas
fases (2º prémio).
Localização
Southbank, Londres
Data do Projecto de Concurso
2004
Arquitectura
A-Graft (Catarina Almada Negreiros
e Rita Almada Negreiros + AWP + Mafu Design
+ Liverani e Molteni)
Especialidades
Estruturas
Ove Arup
Orçamentação
Tylliard London
Cliente
London Borough of Islington

© a-Graft

ISTO NÃO É UM EDIFÍCIO 1
Os a-Graft estabeleceram como objectivo
criar uma rede de projecto e pensamento, de
modo a participar em concursos públicos internacionais lançados em diferentes pontos
do globo criando hipóteses de trabalho. Os
pressupostos determinam que, através da
cumplicidade projectual e na diversidade da
localização de cada um dos elementos da
equipa, se gera uma maior intensidade no
processo e na resposta.
O ateliê, ou uma recente noção de ateliê –
já que este funciona a partir de um espaço
que não é físico mas virtual e que utiliza o
mundo como espaço de discussão e trabalho
– unifica-se nas redes de comunicação. A metodologia de trabalho tem como base o elo de
cumplicidades entre pessoas de diferentes
disciplinas e cidades: arquitectura, arquitectura paisagista, design, filosofia, Barcelona,
Milão, Paris, Lisboa e Tóquio. Em Barcelona
está o japonês Makoto Fukuda, em Paris os
AWP, em Lisboa como ASC as irmãs Catarina
e Rita Almada e em Milão os Molteni Liverani.
Esta é a sua primeira condição, a de temporalidade e heterogeneidade, da qual resulta
uma hibridez quer na estrutura do próprio
ateliê quer na sua produção.
Graft significa Enxerto.
Em 2004 a Architectural Foundation de
Londres, lançou um concurso público internacional para o projecto de um novo edifício em
Southwark Street no Bankside – mesmo no
centro da cidade – que permitisse criar excelentes condições de exposição de arquitectura contemporânea bem como albergar diferentes funções, tais como: áreas administrativas e principalmente áreas de grande
acessibilidade abertas ao público.
O edifício, de acordo com o programa bastante aberto lançado pelo concurso, deveria
ser algo entre um ecrã publicitário e uma
capela, criando uma entidade híbrida, resultado do cruzamento de duas funções que normalmente não estão associadas.
À primeira fase do concurso, responderam
208 equipas de todo o mundo. Destas foram
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A-GRAFT

1 ver memória descritiva da equipa a-Graft (www.a-graft.com)
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PISO 0 — 1 entrada / recepção 2 exposições 3 acervo / reservas 4 instalações eléctricas

PISO 1 — 5 pátio 6 exposições 7 cafetaria

PISO 2 — 8 gabinete

PISO 3 — 8 gabinete 9 galeria técnica

Local de intervenção

Maqueta de estudo
© a-Graft

Corte C1
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Centro de Artes de La Coruña
O MUSEU QUE DANÇA
Implantado a poente da Baia do Riazor, o
Centro de las Artes de La Coruña, da dupla
de arquitectos Victoria Acebo y Ángel Alonso,
estabelece-se, hoje, como um sólido contraponto à carapaça «orgânica» do Museo
Domus, projectado, há uma década atrás,
por Arata Isosaki, no lado nascente.
Tal como o Domus, o novo Centro procura
introduzir uma outra urbanidade no seio de
uma das mais densas expansões imobiliárias
da frente atlântica da cidade, complementando os programas lúdicos e culturais que definem o seu extenso Passeio Marítimo. No entanto, e ao contrário da aproximação desenvolvida por Isosaki, o projecto de Acebo x
Alonso não incorpora quaisquer evocações da
paisagem natural ou da tradição arquitectónica galega, impossíveis de identificar ou resgatar na sua díspar e fragmentada envolvente.
O projecto nasce, precisamente, dessa
condição fragmentária, ocupando um vazio
adjacente a uma construção existente e
procurando uma autonomia objectual que lhe
permita enfrentar as volumetrias e as linguagens desconexas dos edifícios mais próximos.
Assim, e numa resposta crítica à dualidade
dos programas propostos no concurso de Arquitectura, lançado em 2001 – Conservatório
de Dança e Museu de Arte da Diputacíon de
La Coruña – o projecto «funde» ambas as
valências num único volume cúbico e compacto, que emerge do chão para adquirir uma
cércea compatível com as escalas em redor.
Esta proposta, que valeu a vitória à dupla
madrilena, resolveu o confronto exterior, mas
introduziu uma maior complexidade no interior, obrigando os dois programas a partilhar a
mesma «pele» e o mesmo «corpo» vertical de
acessos, como «gémeos siameses unidos
pelas costas», segundo o baptismo atribuído
por Victoria e Ángel.
Ligados por esse «cordão umbilical», os
espaços do Museu e do Conservatório de
Dança estabelecem uma relação híbrida, não
só tipológica mas também construtiva: um
define-se como suporte programático do outro; um habita a estrutura do outro.
Do ponto de vista simbólico não poderíamos
estar mais perto de uma visão cultural contemporânea – dançar no interior da Arte; expor
a Arte nos limites da Dança –, conceito metafórico que só se concretizará plenamente
através de um programa museológico estimu-
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VICTORIA ACEBO + ÁNGEL ALONSO

lante, mas cujo âmbito não se encontra ainda
definido pelas autoridades regionais – outro
sinal do indeterminismo contemporâneo.
Ainda assim, e agora em fase de conclusão,
o Centro de las Artes possui uma flexibilidade
interna que lhe permite manter esse conceptualismo espacial. O programa do Conservatório encontra-se repartido por uma sucessão
de «caixas» imponentes, em betão aparente,
que se interpenetram a diversas alturas e em
diversas direcções, tal qual as extensões de
um tronco arbóreo. Estas extensões
«pousam» sobre uma estrutura de aço, que
funciona também como suporte de um duplo
forro de vidro estriado, resolvendo a «pele»
do edifício, pelo exterior, e encerrando uma
câmara de ventilação vertical, pelo interior.
Entre essas caixas «flutuantes» – que
apenas se abrem na fachada para emoldurar
a cidade envolvente –, permanecem diversos
vazios de dimensões múltiplas, conformando
uma espécie de «labirinto vertical». Através
deles, a luz, coada pela opacidade do vidro,
vai lentamente recortando a textura rude das
paredes e tectos em betão, até se deixar absorver pelo colorido forro acústico que
reveste a laje de cobertura. Será por esse
labirinto vertiginoso, quase «Piranesiano»,
que um destes dias sentiremos, finalmente,
o Museu dançar. ^ NUNO GRANDE

Designação do projecto
Centro de Artes de La Coruña – Conservatório
de Dança e Museu
Localização
La Coruña, Espanha
Data Projecto de Concurso
2001 (1º Prémio)
Data Construção
2003-2005
Arquitectura
Victoria Acebo + Ángel Alonso
Colaboradores concurso
Covadonga Martínez-Peñalver, Michael Krueger.
Colaboradores projecto
Carlos Jiménez, Alejandro Prieto, Jens Rapp,
Malte Eglinger, Alexandra Revelo, Nuria Muruais,
Carlos Coscollano (arquitecto técnico).
Coordenadores
Fernando Cebrian, Jose Yañez
Especialidades
Estruturas
NB 35
Instalações
JG ingenieros
Cliente
Diputación de La Coruña
Construtor
OHL
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Abstracts

Without frontiers
EDUARDO PRADO COELHO
In the hybrid we always have two elements, or two lines that cross, but
we never have a pacifying synthesis. There is always a part which does
not have any pre-determined function, but which acts as a driving force
for the system itself. This is the problem of the third element, what we
can call a random materialism. The material decides, but in accordance
with rules that are reinvented case by case. We are living more and more
in a society without frontiers. Following Nelson Goodman, instead of asking «what is a house?» we should be asking «when is a house?», and instead of asking «what is architecture?» we should be asking «when is
architecture?» – in the knowledge that, when there is architecture, there
are always other things that intersect with it.
When objects collide
PEDRO CORTESÃO MONTEIRO
Man has shown a great fascination for hybrids for a long time. That fascination has given rise to both mythological creatures and prosaic objects.
This text seeks to define the hybrid object and places it always halfway
(between times, between typologies, between processes), like something that is the result of different types of collisions: morphological,
functional, technological, cultural, etc. Collision gives rise to a hybrid of
diverse forms: a multiple, transitional, ambiguous, adulterated object.
Copan situation: mutual contaminations
EDUARDO AQUINO e FERNANDO DE MELLO FRANCO
The text analyses the Copan building – a project by Oscar Niemeyer
housing some 5,000 people – and its urban situation. It proposes adding
to the readings of the buildings, which usually focus on its plasticity and
programmatic diversity, the vision that the relationships between the
building and the context of a metropolitan centre singularise this project
in relation to the modern paradigm of the residential unit.
In the winter I am a Buddhist, in the summer I am a nudist
(For a hybrid spatiality)
PEDRO BANDEIRA
The culture of the hybrid was constructed in opposition to an aspiration
towards purity that hybrid over the natural. All that remains, therefore,
is to change the «general laws of nature» or, more simply the dictionary
definitions for «hybrid». cast its shadow over the first half of the 20th
century. In the second half of the century, architectural projects such as
the Continuous Monument and New Babylon asserted themselves as a
critique of modernism, countering the rigidity of the planned and sectorised city with fusion and informality (in the sense of a lack of form).
But the radicalness of the proposals was also to lead to a rejection of the
inherited city. More subtly than the utopian architecture of the 60s, the
otaku built their «city», demonstrating a high aptitude for living in line
with different reality levels. The disdain the otaku have for their appearance or for the appearance of the space they inhabit on this side of the
monitor seems to find compensation on the other side, where the «design meets the primary needs» – being what one wants, whenever one
wants. An achievement of utopia over reality, the immaterial over the
material is also an achievement of the
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Hybridism in India: Diu, Guzerate city and Catholic «city»
NUNO GRANCHO
Diu is paradoxal in many aspects. Located at the convergence of diverse
territories, cultures and personalities, it assumes a hybrid structure, where
the differences in creeds are evident and the designs diverse. We have the
confrontation between the Guzerate city of Islamic and Hindu codes found
by the Portuguese and the city marked by the great architectures that have
modelled the territory and the landscape, a product of the decentralising
logic and maritime vocation of the Portuguese empire brought by evangelisation. It presents itself as a hybrid urban organism between the pre-existing city and the attempt to raise a city of Christian origin.
Fear of the hybrid: architecture, art and design
PEDRO GADANHO
Now and again, signs of an anxiety that is very peculiar to the world of
architecture rise to the surface. That anxiety derives from the fact that
architecture could lose its identity, fusing with other activities that are
close to it. It is an anxiety over which hangs the shadow of the hybridisation of a given culture.
However, fear of hybridity between architecture, art and design is
based, in most cases, on wrong assumptions.
After a few that examples illustrating the «structural homologies»
between architecture, art and design, the text proposes that the understanding of architecture as «cultural production» pre-requires subjection to permanent and profound hybridisation as something justly characteristic of an updated notion of «culture».
Hybrid: contrasts in its importance
MICHEL TOUSSAINT
The definition of hybrid in a number of dictionaries is that of the cross between different species. Robert Venturi explicitly looked at the hybrid in
architecture and understood how the cross between different universes
is based on the contradiction and complexity of the contemporary world,
but with significant antecedents in the evolution of styles and spatial solutions throughout history. Aldo Rossi did not deal with the hybrid precisely because he sought the constants of the «urban facts» based on
permanence, thus enabling typological classification. These two positions oppose each other. But they were communicated in two of the most
influential publications in the latter decades of the 20th century. That influence is identifiable in many architects and architectural works from
the 70s to today.
A composite and a mixture: tribute to Fernando Távora
ANA TOSTÕES
In 1957, on the topic of the «house in Ofir» he had just built, Fernando
Távora explained, with his typical precision and clarity, the difference between a composite and a mixture. He distinguished the composite as an
addition of parts in which each element maintains its own character and
defined the mixture as an amalgam, something miscellaneous, a disvirtue. Távora references an epochal theme that he could deal with better than anyone else and also resolve with recurrent clarity in his work
and mastery. The house in Ofir, a work that reveals multiple assumed influences – organicism, functionalism, neo-empirism, cubism and the celebrated spontaneous architecture – results in a composite and not a
mixture because, far from repeating models, it asserts itself as an innovative work capable of recreating and confirming the state of maturity
that was beginning to characterise the best architectural output coming
from Portugal, based on respect for common sense.
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Biografias

Ábalos & Herreros Iñaki Ábalos e Juan Herreros trabalham juntos
desde 1984. São, respectivamente, catedrático e professor titular na Escola de Arquitectura de Madrid, onde foram professores de Construções
entre 1984 e 1988. São autores dos livros «Le Corbusier. Rascacielos, Técnica e Arquitectura en la Ciudad Contemporánea» e «Natural – Artificial».
A sua obra foi premiada em várias ocasiões e compilada numa monografia
publicada pela editora Gustavo Gili. Em 1997 editaram «Áreas de impunidad» e em 2000 «Reciclando Madrid». Publicaram regularmente em revistas especializadas e participaram em exposições individuais e colectivas onde se destacam «Light Construction» no MoMA (Nova Iorque,
1995) e «New Trends of Architecture» (Tóquio, 2002). Em 1995 foram
nomeados Buell Book Fellows e Visiting Teachers na Universidade de Columbia em Nova Iorque. São sócios e coordenadores em Espanha da LMI
(Liga Multimédia Internacional), organização que tem como objectivo
contribuir para a simplificação e intensificação das práticas artísticas.
Acebo&Alonso Victoria Acebo é arquitecta pela ETSA de Madrid (1995)
e Angel Alonso é arquitecto pela ETSA de Madrid (1995). Ambos são docentes na Universidad Europea de Madrid. Obtiveram vários prémios em
concursos, de que se destacam o Recinto Ferial de Palma de Maiorca
(2000) e o Centro de las Artes de La Coruña (2001). O seu trabalho foi
exposto na 8ª Bienal de Veneza (2002) e na VII Bienal de Arquitectura
Española (2003). Em 2000 foram seleccionados para o prémio Mies
van der Rohe.
a-Graft é uma plataforma de encontro entre arquitectos e um filósofo
que actuam em diversos contextos urbanos para cruzar ideias, experiências e inspiração. Interessam-se pela reinterpretação da cidade e sobretudo pelas novas relações entre paisagem, ambiente e acção humana.
Os a-graft são: ASC (Ateliers de Santa Catarina) /Lisboa + Awp /Paris +
ML/Milão + Mk/Barcelona.
Álvaro Siza Vieira nasceu em Matosinhos em 1933. Estudou Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 e 1955,
sendo a sua primeira obra construída em 1954. Foi professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, cidade onde exerce a sua
profissão. É membro da American Academy of Arts and Science e «Honorary Fellow» do Royal Institute of British Architects, do AIA/American
Institute of Architects, da Académie d’Architecture de France e da European Academy of Sciences and Arts.
Ana Tostões licenciou-se em Arquitectura pela Escola Superior de
Belas-Artes de Lisboa, em1982. Mestre em História da Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, em 1994 com uma tese sobre
a Arquitectura Portuguesa nos Anos 50. No âmbito da sua dissertação
de Doutoramento (IST-UTL, 2002) desenvolveu um projecto de investigação sobre o tema Cultura e Tecnologia na Arquitectura Portuguesa do
Movimento Moderno. Desde 1993 é Professora no Instituto Superior
Técnico. É investigadora e coordenadora do núcleo de Arquitectura do
ICIST. É autora de diversos trabalhos publicados na área da história da
Arquitectura e da Cidade Portuguesa Contemporânea. É crítica de arquitectura do jornal Público. É a coordenadora científica do projecto IAPXX
«Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal.
Bernardo Rodrigues concluíu formação em arquitectura no Porto
(FAUP, 1996), estagiou com Donald Insall Associates, em Londres
(1995), e apresentou a tese de Mestrado na Columbia University de Nova
Iorque (1999). Colaborou com o Atelier 15 e iniciou actividade própria no
Porto em 2001. Expôs na Bienal de Veneza e Trienal de Milão em 2004 e
em S. Paulo no Instituto Tomie Ohtake e Experimenta - Bienal de Lisboa
em 2005. Foi professor convidado em Palermo em 2003. Tem trabalho
publicado em diversas revistas da especialidade e imprensa em Portugal
e no estrangeiro.
Eduardo Aquino é Arquitecto pela Escola de Belas Artes de São Paulo
e Mestre em Belas Artes (Open Media) pela Concordia University de
Montreal. É sócio de Karen Shanski no escritório spmb_projects desde
1999. Em 2001 realizou o Projeto Camelô para o Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro. Habitou no Edifício Copan durante 2004, fruto de uma
bolsa do Canada Council for the Arts. É docente de Arquitetura e Urbanismo na University of Manitoba, Winnipeg, Canadá.
Eduardo Prado Coelho nasceu em Lisboa, a 29 de Março de 1944.
Licenciou-se em Filologia Românica na Universidade Clássica de Lisboa.
Doutoramento ma mesme Universidade com a tese (publicada) «Os universos da crítica – paradigmas nos estudos literários» (Edições 7). Director-Geral da acção Cultural entre 75 e 76. Professor associado na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Foi
Conselheiro Cultural em Paris entre 87 e 97. Foi Comissário da Europália
para Literatura e Teatro, e organizou a participação portuguesa em diversas Feiras do Livro. em particular no Salão do Livro de Paris. Actualmente
professor na Universidade Lusófona e num seminário do ISCTE. Escreve
desde há seis anos uma crónica diária no PÚBLICO. Publica também uma
crónica semanal de crítica no suplemento «Mil Folhas». Tem numerosos
livros publicados, sendo de salientar em 2004 «A escala do olhar» na Texto, «Diaporama» com Ana Calhau, também na Texto, «Diálogos com o

Cardeal Patriarca» na Editorial Notícias, «A razão do azul» (Quasi).
«Crónicas no Fio do Horizonte» na Asa. «O fio da Modernidade» na Editorial Notícias e «Situações de Infinito» na Campo das Letras. Inúmeros
artigos em publicações de literatura, ciências sociais e política.
Fernando de Mello Franco é Arquitecto e Doutor pela FAUUSP (São
Paulo). É docente na USJT. Formou o escritório MMBB com Marta Moreira e Milton Braga em 1990. Colabora com o arquitecto Paulo Mendes
da Rocha desde 1996. Participou como convidado do Seminário Insersões (Coimbra, 2003). Participou na exposição «Encore Moderne? Architectures brésiliennes 1928-2005» (Paris, 2005). Finalista na IV Bienal
Ibero-Americana de Arquitectura e Engenharia Civil (Lima, Peru, 2004).
Recebeu o prémio «ex aequo» na IV Bienal Internacional de Arquitetura
de São Paulo com a Garagem Trianon (São Paulo,1999).

Acebo&Alonso

Álvaro Siza Vieira

José Capela é arquitecto (FAUP) e Assistente no Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do Minho. Tem publicado artigos
sobre práticas artísticas diversas e, em particular, sobre arquitectura.
É, juntamente com Jorge Andrade, fundador e director artístico da
mala voadora.

Pedro Cortesão Monteiro

marcosandmarjan estabeleceu-se em Londres após a licenciatura
na ESAP Porto, e Marjan Colletti é arquitecto pela Universidade de Innsbruck. Ambos concluíram em 1999 o mestrado na Bartlett School of
Architecture, em Londres, onde em 2000 formaram o atelier marcosandmarjan. Desenvolvem paralelamente actividade académica como tutores
na Bartlett School of Architecture onde são doutorandos.

Ana Tostões
José Capela

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.

Bernardo Rodrigues

Nuno Grancho nasceu em Lisboa em 1967. É arquitecto pela Universidade de Coimbra em 2001, onde se licenciou com a tese «Diu: a ilha, a
muralha, a fortaleza e as cidades» orientada por Paulo Varela Gomes.
Foi bolseiro da Fundação Oriente. Obteve a Pós-Graduação em «Planeamento e Projecto do Ambiente Urbano» pela Universidade do Porto
(FAUP/FEUP), em 2005. Foi o arquitecto responsável pela gestão e salvaguarda do «Alto Douro Vinhateiro», área classificada pela UNESCO como
Património da Humanidade. Trabalha como arquitecto em profissão liberal desde 2004.

Juan Herreros

Eduardo Aquino

Pedro Bandeira (1970), é licenciado em Arquitectura pela Faculdade
de Arquitectura da Universidade do Porto (1996). Em 2000 concluiu o
mestrado Metropolis (UPC/CCCB), dirigido por Ignasi de Solà-Morales,
com a tese «Apenas o Mundo, Hoje, Onde as Revoluções são Impossíveis
– da ilusão à desilusão de imaginários de pouca arquitectura entre os
anos 60 e 90». É docente no Departamento de Arquitectura da Universidade do Minho (DAAUM). Foi co-editor dos primeiros 8 números da revista de cultura urbana IN SI(S)TU. É co-editor da Revista de Arquitectura LAURA (DAAUM). Encontra-se a desenvolver tese de doutoramento
sob o título «Arquitectura como Imagem». Simultaneamente tem desenvolvido uma série de «Projectos Específicos para um Cliente Genérico» apresentados na Bienal de Veneza de 2004 e mais recentemente na
Bienal de São Paulo de 2005.

Herzog & Meuron

Nuno Grancho

Eduardo Prado Coelho

Pedro Cortesão Monteiro (Lisboa, 1965) é arquitecto pela Faculdade
de Arquitectura da Universidade do Porto (1990). Pós-Graduado em
Design de Equipamento e Produtos pela Universidade do Porto (1992).
Mestre em Design Industrial pela FAUP (1998). Docente da licenciatura
em Design Industrial na Universidade Lusíada de Lisboa desde 1995.
É fundador e director da revista de Design Arlíquido. Desde Setembro
de 2005 é editor principal do J.A.

Pedro Gadanho
Michel Toussaint
Pedro Bandeira

Pedro Gadanho divide a sua actividade entre arquitectura, crítica, curadoria e a docência universitária. Projectos, exposições e escrita contribuem em igual medida para a reflexão critica sobre as interrelações
entre a prática da arquitectura e a cultura contemporânea. Foi comissário de ‘Metaflux,’ para a Bienal de Veneza de Arquitectura de 2004,
e de mostras como ‘Influx,’ ‘Space Invaders,’ e ‘Post.Rotterdam’.
É membro fundador do CUC, Centro Cultura Urbana Contemporânea, e
integrou a direcção da ExperimentaDesign, entre 2000 e 2003. É Mestre
em «Art & Architecture» e formou-se na F.A.U.P., onde lecciona e desenvolve tese de doutoramento sobre cultura arquitectónica e os media.

MarcosandMarjan

Herzog & de Meuron. Jacques Herzog e Pierre de Meuron nasceram
em Basileia, Suíça, em 1950. Frequentaram o Instituto Federal de Tecnologia da Suiça (ETH), em Zurique, onde ambos se formaram em 1975.
Em 1978 criaram em Basileia o atelier Herzog & de Meuron. São ambos
docentes da ETH-Studios de Basileia. Desde 1991 e 1994, respectivamente, são sócios do atelier os arquitectos Harry Gugger (1956) e
Christine Binswanger (1964). O colectivo Herzog & de Meuron foi
distinguido em 2001 com o Prémio Pritzker.

a-Graft

Fernando de Mello Franco
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