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APRESENTAÇÃO

Rem Koolhaas:
S, M, L, XL
Gonçalo Lima Santos Charrua Diniz
A presente dissertação de mestrado pretende estudar a concepção, concretização e
vivência de algumas obras de Rem Koolhaas e do seu atelier OMA. Para tal, baseia-se
no estudo de quatro obras escolhidas pelas suas diferentes áreas de construção. Esta
metodologia, escolhida por ter sido usada pelo próprio Koolhaas na sua bíblia de
projectos - S,M,L,XL - não é, contudo, seguida neste trabalho quanto ao padrão de
áreas, mas sim a mesma lógica estrutural. Assim, esta dissertação abrange um leque
diferenciado do seu trabalho, para analisar e entender as suas estratégias de resposta
aos desafios que são os projectos.
O presente estudo divide-se em três partes. A primeira consiste numa breve
contextualização histórica do país de origem de Rem Koolhaas, da sua vida e das
suas influências, fundamentais para a concepção das suas obras. A segunda,
nevrálgica fase, baseia-se na “dissecação” de quatro das suas obras. Termina-se com
a relação entre os dados obtidos nas fases anteriores e com o último projecto
desenvolvido na disciplina de Projecto III.

Palavras-chave: Rem Koolhaas, OMA, espaço, percurso, vazio programático,
articulações, conjugação.

PRESENTATION

Rem Koolhaas:
S, M, L, XL
Gonçalo Lima Santos Charrua Diniz
This dissertation aims to study the design, implementation and experience of some of
Rem Koolhaas and OMA’s works. Therefore, it is based on the study of four of his
buildings, selected by their different construction areas. This organisation was chosen
because it has already been used by Koolhaas in his project’s bible - S, M, L, XL. The
current dissertation does not follow the same pattern of areas, but instead the same
logical structure. This dissertation covers a wide range of his work, in order to analyse
and understand his strategies used to meet the challenges of his projects.

This piece of work is divided into three parts. The first chapter comprises a brief
historical overview of Rem Koolhaas’s home country, his life and his major inputs that
influence his work. The second, nevralgic consists on the hands-on of four of his
buildings. And last but not least, it was analysed the relationship between the data
obtained in the earlier stages and the last project developed in the Project’s III
discipline.
Keywords: Rem Koolhaas, OMA, space, path, programmatic void, articulations,
conjugation.
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1. INTRODUÇÃO
A presente dissertação é um estudo sobre a arquitectura de Rem Koolhaas e o atelier
OMA.
A motivação para o desenvolvimento deste tema surgiu de um interesse pessoal,
potenciado pelas soluções procuradas para dar resposta aos projectos elaborados na
disciplina de projecto III.
O objectivo em mente foi estudar e entender as estratégias de Rem Koolhaas e o seu
atelier OMA, para a concepção, concretização e vivências das suas obras
arquitectónicas. Seguidamente, procurar possíveis relações entre essas mesmas
estratégias de abordagem projectual com o processo de elaboração do último trabalho
Para tal, o presente estudo baseia-se não só nas obras literárias, como ensaios, livros
e manifestos de Rem Koolhaas, bem como em parte do seu legado de obras
arquitectónicas.
O tema foi estruturado em três partes. A primeira, consiste num enquadramento
teórico de Rem Koolhaas para conhecer o país e contexto em que nasceu e o que foi
decisivo na sua vida enquanto cresceu, bem como os movimentos artísticos
marcantes para a sua abordagem projectual.
A segunda etapa estuda a fundo a concepção e concretização de quatro obras
arquitectónicas de Koolhaas e do seu atelier, pretendendo entender a sua lógica de
abordagem projectual, resolução do programa com as condicionantes do local e a
conjugação das mesmas. Para isto, foi adoptada a mesma categorização usada por
Koolhaas na sua obra S,M,L,XL, estruturando, assim, a presente dissertação pelo
tamanho programático das obras, mas não usando nós as mesmas áreas conceptuais
escolhidas por este mestre. Iniciam-se as obras sub judice com uma casa particular,
tamanho S, a casa Two Patio Villas; no tamanho M, um museu, o Kunsthal; no
tamanho L, um edifício universitário, o Educatorium e, no tamanho XL, um edifício de
concertos, a Casa da Música.
Por último, na terceira parte, expõe-se o trabalho desenvolvido na disciplina de
projecto III, para encontrar possíveis relações com as conclusões retiradas na parte
anterior.
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2. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO DE REM KOOLHAAS
2.1. OS PAÍSES BAIXOS (HOLANDA)
“Deus criou o mundo, mas o Holandês fez a Holanda” – esta é a legenda de que as
gentes dos Países Baixos se orgulham, e têm razão para isso. Porque, na verdade,
graças aos esforços pacientes, prosseguidos com tenacidade durante perto de mil
anos, os Holandeses fizeram recuar o mar e tornaram ricas as pobres terras
conquistadas. (Verbo, 1968, p. 84)

MORFOLOGIA E GEOGRAFIA
Os Países Baixos, Nedeerland em holandês, também conhecidos pela sua região
principal, pelo seu peso histórico - a Holanda - é uma nação regida por uma monarquia
constitucional democrática parlamentar. Confinado, a Norte, pelo Mar do Norte, ao
longo de toda a sua costa, partilha grande parte da sua fronteira terrestre com a
Alemanha, a Este, e com a Bélgica, a Sul. Os Países Baixos (ilustração 1) são
constituídos por doze províncias, tendo como capital Amsterdão e situando-se a sede
do seu governo em Haia. São usualmente denominados, embora tecnicamente
incorrecto, por Holanda, uma vez que a sua capital, Amsterdão, se situa na província
de Holanda do Norte, e Roterdão, ponto nevrálgico do comércio marítmo europeu, se
situa na provincia de Holanda do Sul. O seu nome deriva do seu baixo relevo, onde
27% do seu território vence engenhosamente, por meio de diques e barragens, o nível
médio das águas do mar.

Ilustração 1 - Da esquerda para a direita: localização da Holanda no mapa Europeu ([adaptação a partir
de] Heritage, 1996, p. 64); mapa das províncias dos Países Baixos ([adaptação a partir de] Heritage,
1996, p. 64-65)

Este sistema foi pensado devido a uma grande cheia no país em 1953, que causou o
colapso de vários diques, inundando parte do território e causando 1800 mortes. Em
resposta a esta catástrofe, para evitar eventos semelhantes no futuro, o governo
decidiu organizar o programa Delta Works (Trabalhos da Foz), um amplo planeamento
de obras públicas, com o fim de prevenir qualquer inundação. Este programa consistia
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na protecção da zona costeira na foz dos rios Reno, Meuse e Escalda (Scheldt),
construindo barragens, sucalcos, diques e barreiras, de maneira a diminuir a zona
costeira holandesa e

a quantidade de diques a construir pelo resto de território.

Também planeado para eventuais tempestades, este meio de adaptação ao território,
não só permitiu a habitabilidade de certas cidades, como também aumentou a
superfície do solo holandês, por ter diminuído fortemente o caudal dos seus diferentes
rios, ficando totalmente terminado no ano de 1986.

AS ORIGENS
A Holanda só apareceu, como país, no séc. XVI. Até lá “[…] a Holanda era para nós o
pântano tenebroso, a região anfíbia, ora água, ora terra firme;”, “[…] habitado por uma
raça misteriosa, maldita dos deuses […]” (Ortigão, 1981, p. 7).
Nessa altura, o território dos Países Baixos era controlado pelos espanhóis, reinados
por Filipe II. Este, numa carta ao seu embaixador em Roma, referia: “Regularizar as
coisas da Igreja nos Países Baixos […]”, um “[…] príncipe cristão, temente a Deus,
deve fazer pelo seu santo serviço e pela manutenção da Fé católica.” ( Ortigão, 1981,
p. 8). Decide, assim, impor a Fé católica a todos cidadãos holandeses, usando como
ferramente a Inquisição e a crença católica como justificação.
Em frente da ameaça de aniquilamento lançada pelo despotismo católico, em Portugal
não aparece um homem. Na mesquinha Holanda, que no mapa-mundi apenas
representa um terço da superfície que Portugal ocupa no continente Europeu, levantase uma legião, la ligue des pauvres gueux […] ( Ortigão, 1981, p. 8)

Liderados por dois grandes heróis, o príncipe Guilherme de Orange, o Taciturno, que
foi a força da revolução, e a sua cabeça, Marnix de Sainte-Aldegonde. Marnix escreve
então a declaração que demonstra a sua posição perante as acções de uma Espanha
monárquica, comandada por um tirano. Rapidamente se difunde por todos os
habitantes dos Países Baixos, e resulta como um grito nacional, “um farol de guerra”.
Em 1568, o rei espanhol enviou o Duque de Alba para a Holanda, desencadeando,
assim, a Guerra dos Oitenta Anos. O Duque conseguiu esmagar os territórios a Sul e
criar tantos problemas a Guilherme de Orange, que este teve que fugir por falta de
ajuda, obtendo, deste modo, a plenitude do território holandês. Só com a morte de
Guilherme de Orange, em 1584, é que os holandeses conseguiram ajuda dos seus
antigos aliados ingleses, os quais enviaram seis mil cavalos, sob a ordem da rainha
Elizabeth I. Foi o filho de Guilherme, Maurício de Nassau, que comandou as tropas
inglesas, reconquistando em 1587 quase todos os territórios aos espanhóis. Sob
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pressão financeira e militar, em 1598, Filipe II cedeu os Estados do Sul dos Países
Baixos ao arquiduque da Áustria, na sequência do Tratado de Vervins com a França,
devolvendo tudo o que tinha conquistado.
Em 1639, em consequência de conflitos entre os holandeses, a Norte, e os austríacos,
a Sul, que detinham este território, reacendeu-se a guerra. Os espanhóis enviaram
mais tropas em auxílio do rei austríaco, só tendo alcançado tréguas passados mais
dez anos de conflito, através do Tratado de Münster, em 1648.
Mas nem tudo eram más notícias para a Holanda que, durante os quarenta anos de
tréguas com os espanhóis, se tornou o ponto principal de trocas comerciais da Europa
do Norte. Este período ficou conhecido como “Idade de Ouro”, pois houve um grande
crescimento de trocas comerciais, especialmente flores, indústria, arte e ciência. A
invenção da serração permitiu a produção em massa de frotas inteiras para aumentar
as exportações e obter poder militar com navios de guerra. Com este crescimento
exponencial de navios, em 1602, criaram a Companhia Holandesa das Índias
Orientais, que seria a primeira empresa multinacional, apoiada em acções da primeira
bolsa moderna. Foi a maior empresa comercial a nível mundial do século XVII. Foi ao
serviço desta Companhia que Henry Hudson, numa das suas rotas comerciais,
descobriu a ilha de Manhattan, em 1609, tendo fundado a cidade de “New
Amsterdam”, hoje conhecida como “New York”. Para além desta descoberta, os
holandeses colonizaram a África do Sul, as Índias Ocidentais e conquistaram aos
Portugueses o Nordeste Brasileiro, Angola, Indonésia e Ceilão.
Em 1626, Peter Minuit, governador de “New Amsterdam”, compra a ilha de Manhattan
por 24 dólares aos chefes índios locais e forma um porto extremamente importante
para as rotas do Atlântico. Quase toda a costa leste do continente Norte-Americano
era ocupado por ingleses, que não gostaram de ver a ocupação estratégica holandesa
e, em 1664, as tropas inglesas obrigaram os holandeses a entregar as suas terras.
Isto contribuiu fortemente para a segunda guerra Anlgo-Holandesa que deflagrou em
1665.
Mais tarde, em 1672, o ano, em holandês, conhecido como “Rampjaar” (ano do
desastre), a Inglaterra declarou guerra à Holanda, seguindo-se a França, Munique e
Colónia, da actual Alemanha, que formaram uma aliança contra a Holanda, em
contínua ascensão. Depois de uma investida por parte desta aliança, a Holanda vê-se
obrigada a quebrar diques e alagar parte dos seus territórios, a Sul, para impedir a
progressão dos franceses e pede ajuda a príncipes alemães para combater Munique e
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Colónia. A ajuda destes príncipes mostrou-se muito útil, apesar de terem perdido
terras nestes combates, pois conseguiram negociar a paz com os oponentes alemães.
Também com Inglaterra a paz foi restabelecida em 1674, no segundo Tratado de
Westminster, embora tenha sido um acordo pouco sólido que viria a rebentar catorze
anos depois. Por último, conseguiram chegar a um acordo com a França em 1678,
através do Tratado de Nijmegen.
A paz cedo viria a romper-se com Inglaterra e, no ano de 1688, o regente holandês
William III foi requisitado por nobres protestantes ingleses para invadir Inglaterra,
governada pelo seu padrasto, James II de Inglaterra. Este foi obrigado a fugir do país,
e William III subiu ao trono de Inglaterra como co-monarca. Esta jogada resultou num
trunfo que serviu para ajudar o Reino da Holanda contra as invasões francesas de
Luís XIV. O reinado daquele viria a terminar pouco depois, com a sua morte, em 1702.
Devido à idade tenra de seu filho William IV, a Holanda entrou em declínio económico
e social até ao momento em que o Príncipe de Orange assumiu o cargo que lhe era
destinado, em 1747.
Depois de uma disputa contínua com a Inglaterra, pelas colónias do outro lado do
Atlântico, sucedeu-se nova guerra entre 1780 e 1784, que viria a fragilizar fortemente
o poder político e a economia do país até à chegada de Napoleão Bonaparte, em
1785. A Holanda seria agora transformada num reino governado por membros da
Casa de Bonaparte e anexada ao império francês em 1810. Apoderam-se da
economia holandesa, como também recrutaram todos os jovens para o exército
francês. Só três anos mais tarde um grupo que se escondia nas sombras, o
Triumvirate, apelou à subida do alegado herdeiro ao trono, William Frederick, que
então se auto-proclamou príncipe soberano.
Os diferentes estados, incluindo os que tinham ficado sob o controlo austríaco, foram
de novo todos reunidos numa monarquia constitucional, em 1814. Um ano mais tarde,
William Frederick proclamou-se rei William I do Reino Unido dos Países Baixos.
Este novo reino estava dividido em duas partes, a Belga e a Holandesa, tendo até
duas capitais, Bruxelas e Amesterdão. Esta união misturava os católicos, belgas, a
Sul, e calvinistas, holandeses, maioritariamente a Norte. Sendo o rei protestante, as
suas políticas descriminavam fortemente os católicos, fazendo-os sentir cidadãos de
segunda classe e “excluídos” do Reino Holandês. Para além das diferenças culturais e
religiosas entre o Norte e o Sul, comercialmente o Sul estava marcado pela recente
industrialização de bases têxteis, e o Norte continuava a ser um forte centro de trocas

Gonçalo Lima Santos Charrua Diniz

26

Rem Koolhaas : S, M, L, XL

de mercadoria de toda a Europa. Marcados por tudo isto, os Belgas socorreram-se dos
chefes de estado Europeus na Conferência de Londres, em 1830, a qual decretou o
armistício entre holandeses e belgas. Foi preciso a ajuda anglo-francesa para impedir
as sucessivas tentativas de William I de reconqusitar a Bélgica, tendo apenas sido
assinado o definitivo tratado de separação entre os dois países em 1839.

Ilustração 2 – Auto-retrato de Vincent van Gogh, 1889 (Walther,
2008, p. 178)

Durante a segunda metade do séc. XIX, a Europa assistiu a uma grande
transformação da Holanda para uma sociedade de classe média, moderna e
fortemente industrializada. Com o êxodo rural devido às grandes fábricas alocadas nas
cidades principais, ressuscitaram os transportes e o comércio, criando uma economia
crescente e competitiva. Roterdão tornou-se o maior porto de trocas comerciais e de
industrialização. Devido ao grande crescimento económico, a cultura e a sociedade
revitalizaram-se. A escola de Haia fez renascer uma série de pintores realistas e
impressionistas, entre 1860-90, entre o quais Vincent van Gogh1 (ilustração 2).
A população cresceu exponencialmente nos primeiros cinquenta anos do séc. XX,
duplicando, assim, o número de habitantes de 5 para 10 milhões. Simultaneamente à
explosão demográfica, a Holanda concentrou-se nas suas colónias da Indonésia, a
qual ainda se expandiu até 1920, Suriname e África do Sul. Controladas pela
autoridade holandesa a partir de Haia, traziam muitas vantagens à terra mãe.
1

Vincent van Gogh (1853-1890), foi um pintor holandês que transformou o impressionismo, com a
dinâmica que imprimia nas pinceladas dos seus quadros a óleo, tornando-se num dos pintores pósimpressionistas mais relevantes de sempre, inspirando movimentos posteriores. Da sua vasta obra,
salientam-se Os Comedores de Batata (1885), Os Girassóis (1888), A Noite Estrelada (1889) e Retrato do
Dr. Gachet (1890).
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PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
O plano alemão de invadir a França através da Bélgica e não da Holanda, deveu-se ao
facto desta ser uma grande abastecedora de materiais para os alemães, os quais
eram cruciais para a estratégia e desenvolvimento da Grande Guerra. Isto permitiu aos
holandeses assumir a neutralidade durante esta guerra, porque os cursos dos rios
holandeses interessavam tanto às forças inimigas (Império Alemão, Austro-Húngaro,
Ottomano e Reino da Bulgária), como também às forças aliadas (Reino Unido, França
e Rússia), o que fez com que ninguém quisesse começar arriscadamente outra frente
de batalha. Apesar da neutralidade, a Holanda sofreu bastante com a guerra,
nomeadamente, insuficiência de alimentos básicos e subida abrupta dos preços de
qualquer material ou serviço.

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Com o final da Pirmeira Grande Guerra, em 1918, o período entre guerras ficou
fortemente marcado pela Grande Depressão, causada pelo “crash” da bolsa de Nova
Iorque, em 1929. Isto levou a um grande aumento do desemprego e a pobreza invadiu
a maior parte das casas holandesas. Com o conhecimento da ascensão do regime
nazi, o qual acabou por não chegar ao território, a Holanda resolve investir nas suas
tropas e armamento. Em 1939, com o deflagrar da Segunda Guerra Mundial, a
Holanda, uma vez mais, declara o estado de neutralidade mas, desta vez, não viria a
ser respeitado pela parte Nazi-Alemã. Em 1940, já depois de a Áustria ter sido
anexada ao Império nazi, os alemães partem em conquista da Holanda e da Bélgica,
que conseguem invadir com alguma facilidade, exceptuando algumas cidades a Sul,
até restar apenas Roterdão como último linha de defesa contra as tropas invasoras. É,
então, a 14 de Maio, que Roterdão, a segunda maior cidade holandesa, é
completamente arrasada pela força aérea alemã (ilustração 3), ficando conhecido
como Rotterdam Blitz (bombardeamento de Roterdão), matando quase um milhar de
pessoas e deixando 78.000 desalojadas.
Pouco depois da invasão, a Alemanha-Nazi começou a perseguição aos judeus, assim
como o fez em todos os outros países invadidos. Por outro lado, as colónias
holandesas foram atacadas pelos japoneses e o governo holandês, exilado em
Londres, declarou guerra ao Japão, juntamente com os Estados Unidos, no dia
seguinte ao bombardeamento de Pearl Harbor, em 8 de dezembro de 1941.
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Ilustração 3 - Cidade de Roterdão após bombardeamento, 1940 (Heidingsfelder [et al.], 2007, min
00:02:57)

Só em junho de 1944, com a ajuda das tropas americanas, as forças Aliadas
desembarcaram nas praias da Normandia, em França, permitindo o grande ponto de
viragem no rumo da guerra. A primeira infantaria canadiana e inglesa ficaram
responsáveis por libertar o solo holandês das forças nazis, que se aguentaram numa
última resistência na ponte de Arnhem, a qual só viria a ser retomada em 1945. Como
represália face à resistência holandesa durante este período, a Alemanha cortou a
linha de mantimentos a toda a Holanda, no período conhecido como Hongerwinter
(Inverno da Fome), entre 1944 e 1945.
Depois da guerra terminada, em 1945, os holandeses eram um povo traumatizado,
com uma economia inexistente e cidades devastadas, incluindo Roterdão, Nimega,
Arnhem e parte de Haia.
Seguiu-se o despejo de todos os alemães do território holandês, o qual durou até
1948. Devido à aversão total às ideologias nazis, os holandeses adoptaram o modelo
de educação americano em vez do alemão. Isto gerou um interesse especial pelo
consumo da cultura Americana, que era exactamente o que os nazis rejeitavam e
condenavam. Depois da introdução do Plano Marshall, as práticas de gestão estavam
implementadas, tendo a NATO trazido a política militar e a tecnologia. Assim começou
o período de recuperação e reconstrução demorada e árdua do pós-guerra.
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2.2. BIOGRAFIA DE REMMENT LUCAS KOOLHAAS | REM KOOLHAAS
Rem Koolhaas nasceu em Roterdão, na Holanda, a 17 de Novembro de 1944. Viveu
num clima de pós-guerra e com a cidade de Roterdão completamente devastada. A
família de Koolhaas viveu na Indonésia de 1952 a 1956. Quando regressaram,
começou por estudar jornalismo na Nederlandse Film en Televisie Academie
(Academia Holandesa de Cinema e Televisão), em Amsterdão. Iniciou a sua carreira
num jornal conservativo-liberal “Haagse Post”, tendo um estilo de vida próprio da sua
profissão e uma vontade incessante, quase obsessiva, por informação. Talvez tenha
começado nesta área porque o seu pai, Anton Koolhaas, foi um autor reconhecido na
Holanda, a quem denominaram por “o narrador”. Koolhaas, como jornalista,
escrutinava o seu objecto de estudo até aos ínfimos detalhes, que era o que realmente
lhe interessava. Ao mesmo tempo, envolveu-se em projectos cinematográficos, nos
quais fez um pouco de tudo, desde actor, operador de câmara e até argumentista. Fez
parte de um grupo criativo de jovens realizadores holandeses, entre os quais estavam
Rene Daalder2, Jan de Bont3 e Robby Muller4.

Ilustração 4 - Rem Koolhaas no centro, com os seus amigos Renee Daalder, Jean de Bont, entre outros (Heidingsfelder [et al.], 2007,
min 00:05:51)

Na altura fizeram o filme mais caro da Holanda, até à data, “Blanke Sklanvin” (A
Escrava Branca), em 1969. Este não foi inicialmente realizado como um filme artístico,
mas sim como um filme comercial. O projecto tornou-se bastante ambicioso, com um
2

Rene Daalder (1944-) nascido em Texel, Holanda, é um argumentista e director de filme. De entre os
seus filmes destacam-se “Massacre at Central High” (1976), um musical de punk rock, “Population: 1”
(1986), “Habitat” (1997) e “Hysteria” (1998). Dirigiu ainda o clip de vídeo “Brother Where You Bound" do
grupo musical Supertramp (1985).
3
Jan de Bont - nascido a 22 de Outubro de 1943, em Eindhoven, Holanda. Estudou cinema na Academia
Holandesa de Cinema e Televisão, a mesma Academia que Koolhaas. Participou em inúmeros filmes
como director de fotografia até se mudar para os Estados Unidos, onde dirigiu a fotografia de “Roar”
(1994), e mais tarde produziu o seu primeiro filme “Speed” (1996) que viria a ser um sucesso.
4
Robby Müller (1940) nascido em Willemstad, Curaçao (antiga colónia Holandesa, pertencendo agora à
comunidade do Reino dos Países Baixos), estudou para director de fotografia, na mesma Academia que
Koolhaas, e começou a trabalhar em filmes de longa metragem com Wim Wenders, desde o seu primeiro
filme, “Summer in the City” (1970). É usualmente associado a “operador de câmara” de Wim Wenders.
Trabalhou posteriormente com realizadores como Dom Rotheroe, em “My Brother Tom” (2001), e Lars
Von Trier em “Breaking the Waves” (1996), entre outros.
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argumento muito interessante, escrito por Koolhaas e Daalder, que resultou, no final
de contas, num filme artístico. O argumento retratava aquilo que era uma teoria da
altura, sobre uma Europa que não tinha nada de novo para oferecer e estava à beira
do colapso. Quando estreou, fracassou de tal maneira que saiu dos cinemas em duas
semanas. Das inúmeras entrevistas que teve que fazer para o jornal onde trabalhava,
deparou-se com Constant Nieuwenhuys5, em 1966, que o deixou realmente intrigado
com os princípios do grupo ao qual Constant pertencia, os Situacionistas
Internacionais.
Constant começou como pintor e tornou-se membro dos Situacionistas. “Para este
grupo, a crítica do urbanismo era essencial para a crítica da vida em geral - A grelha
da cidade como um meio de expressão da criatividade colectiva.” (Heidingsfelder [et
al.], 2007, min 00:10:34). Os principais objectivos deste grupo eram incorporar
aventura nos centros urbanos e maximizar os espaços públicos. Para os atingir,
Constant desenvolveu o conceito de uma cidade completamente coberta. Em vez de
isolar unidades de habitação e pequenos espaços sociais, alega a condensação
urbana total. Em vez de dividir edifícios e ruas, pretende uma construção espacial
contínua que contenha grupos de espaços, unidades de habitação e também espaços
públicos num todo. Uma cidade que consistia num complexo emaranhado de
passagens labirínticas, uma utopia, que baptizou de “New Babylon” (ilustração 5).

Ilustração 5 -Planta da cidade “New Babylon Paris" de Constant Nieuwenhuys, 1963
(Ford, 2005, p. 78)

5

Constant Nieuwenhuys (1920-2005), foi um artista holandês, começou como pintor, e mais tarde,
quando influenciado pelos movimentos vanguardistas, aos quais pertenceu, como os COBRA e os
Situacionistas Internacionais, virou-se para o planeamento, urbanismo e conceitos espaciais, que
culminaram num projecto de uma cidade utópica, “New Babylon”.
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Este foi um projecto que influenciou profundamente Rem Koolhaas, pelo que não só
fez com que tivesse optado pela disciplina da arquitectura no ano de 1968, quando se
inscreveu na Architectural Association School, em Londres, como também nos dois
projectos teóricos muito marcantes que lá desenvolveu: “The Berlin wall as
architecture”, em 1970, e “Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture”,
juntamente com Madelon Vriesendorp e Elia Zenghelis, em 1972.
O primeiro trabalho surgiu do desafio lançado aos estudantes de arquitectura, para
documentar um edifício à sua escolha. E enquanto a maior parte dos estudantes parte
rumo a Itália, Koolhaas viaja para Berlim para documentar o seu famoso “Muro”. É
aqui que a sua análise e entendimento pragmático do que o rodeia o levam a
interpretar o muro como arquitectura, uma vez que tem uma grande importância na
vida das pessoas que lhe estão próximas, não só física como mentalmente.

Ilustração 6 - “Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture” de Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp e Elia Zenghelis (Koolhaas
[et al.], 1998, p. 10-11)

O segundo projecto, “Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture”, resulta numa
materialização da interpretação do muro como arquitectura. Desta maneira, o muro
funciona como uma barreira física, separadora de universos, como também alberga o
seu próprio. Este projecto garante a Koolhaas uma bolsa, que lhe permite viajar até
Nova Iorque, onde se junta a Oswald Matthias Ungers6, docente na Cornell University.
6

Oswald Matthias Ungers (1923-2007), foi um arquitecto alemão e teórico da arquitectura. Foi professor
na Universidade Técnica de Berlim, entre 1963 e 1967. Foi director do departamento de arquitectura da
Universidade de Cornell entre 1969 e 1975. Foi também professor convidado noutras faculdades como a
de Harvard e a Universidade de California, nos Estados Unidos da América. Em 1976, regressou à
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Confrontado com aquilo que apelida de “cultura do congestionamento”, ficou fascinado
de tal modo que, enquanto trabalhava no Institute for Architecture and Urban Studies,
escreveu sobre o impacto da cultura metropolitana sobre a arquitectura,

vindo a

publicar “Delirious New York: a retrospective manifesto for Manhattan” 7.
Feito tudo isto, Koolhaas queria passar à “acção” para materializar as ideias e teorias,
decidindo voltar para a Europa para as concretizar. Em 1975, em Londres, Rem
Koolhaas cria o OMA (Office for Metropolitan Architecture), juntamente com Elia e Zoe
Zenghelis8 e Madelon Vriesendorp9, cujos objectivos eram definir novos tipos de
relações, teóricos e práticos, entre a arquitectura e o panorama cultural
comtemporâneo.
Nos primeiros projectos sobressairam o concurso para a extensão do Parlamento de
Haia, em 1978, o quarteirão habitacional IJ, em Amesterdão, em 1988, a reabilitação
da “Koepel Panopticon Prison”, em Arnhem, 1980, e o Teatro de Dança de Haia, em
1987. Devido a uma larga quantidade de pedidos, o OMA vê-se obrigado a expandir
para Roterdão, onde acabria por se centralizar. Ao mesmo tempo criou a Fundação
Groszstadt, uma entidade independente que era responsável pelas exposições e
publicaçãos do OMA. Mais tarde esta cresceu e deu lugar ao AMO, a face oposta do
OMA, que funciona como base de pesquisa em diversas áreas, que não a de
arquitectrua ou mesmo das artes, para alicerçar o OMA.
De entre o vasto portfólio do OMA, entre concursos ganhos e perdidos, obras
realizadas e canceladas, teorias, livros e exposições, podemos destacar, como as
mais marcantes, a casa particular “Patio Villa”, em Roterdão, na Holanda, de 1988;
“Villa Dall’ava”, em Paris, França, de 1991; o centro de exposições “Kunsthal”, em
Roterdão, de 1992; o masterplan “Euralille”, englobando o centro de congressos,
exposições e sala de espetáculos “Congrexpo”, em Lille, França, em 1994; o edifício
Universitário, “Educatorium”, em Utrecht, Holanda, em 1997; uma casa em Bordeux,
França, em 1998; a loja Prada em Nova Iorque, Estados Unidos, em 2001; a sede da
CCTV (estação de televisão), em Beijing, China, 2002; a embaixada Holandesa em
Alemanha, onde foi professor convidado na Universidade de Artes Aplicadas de Viena e na Academia das
Artes de Dusseldorf.
7
Delirious New York - Manifesto escrito por Rem Koolhas, publicado em 1978. Faz uma retrospectiva
muito pragmática do que é a nova sociedade, em Manhattan, baseada na cultura do congestionamento.
Explica-o com base no desenvolvimento arquitectónico da ilha, que se tenta reinventar constantemente a
si própria, pois vive sufocada com as restrições da grelha que a rege e parafernália que a habita.
8
Zoe e Elia Zenghelis – nascidos em 1937 na Grécia e naturalizados ingleses, são um casal de
arquitectos que acompanharam Koolhaas na faculdade, onde Elia Zenghelis foi seu professor e com
quem fundaram o atelier OMA em 1975.
9
Madelon Vriesendorp - nascida em 1945, em Bilthoven, Holanda. Pintora, designer e mulher de Rem
Koolhaas, foi ela que desenhou a ilustração “Flagrante Delito” que serviu de capa para o livro “Delirious
New York”, em 1978, bem como alguns dos outros desenhos que o integram.
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Berlim, Alemanha, 2003; a biblioteca de Seattle, nos Estados Unidos, em 2004, e a
Casa da Música, no Porto, Portugal, em 2005.
Para além dos projectos realizados, Koolhaas também se debruçou fortemente sobre
a vertente teórica e à sua divulgação, quer pela sua participação em conferências,
como também pela publicação dos seus ensaios e artigos. Entre eles, os mais
proeminentes são o já referido “Delirious New York: a retrospective manifesto for
Manhattan”, e o livro do qual foi co-autor, “S,M,L,XL”, juntamente com Bruce Mau10, o
qual resume vinte anos de actividade do OMA, estando toda a concepção do livro
embebida do mesmo espírito pragmático, crítico e criativo que origina os seus
projectos arquitectónicos. Rem é autor de outros livros como “Três textos sobre
cidade”, co-autor de “Conversas com estudantes”, “Project Japan: Metabolism Talks”,
“Rem Koolhaas. Hans Ulrich Obrist. The Conversation series”, “Mutations”, 2000,
“Great Leap Forward”, em 2001, “The Harvard Design School guide to shopping”, em
2001, “Content”, 2004, “Post-occupancy”, em 2006, e “Al Manakh”, 2007. Rem
Koolhaas foi também docente na Universidade de Columbia, Estados Unidos, na
Architectural Association School de Londres e na Universidade Técnica de Delft nos
Países Baixos (entre 1988 e 1990).
Em 1986 Rem Koolhaas ganhou o Rotterdam-Maaskant Prize, e em 1991 foi-lhe
atribuído o Japanese Award for the Best Building. No ano seguinte recebeu o Gaudi
Award e, em 2000, o Prémio Pritzker veio reconhecer a importância do seu trabalho
teórico e prático. Em Abril de 2005 foi galardoado com o prestigiado prémio de
arquitetura Mies Van Der Rohe. Mais recentemente, Koolhaas foi nomeado director
da próxima Bienal de Veneza, em 2014, cujo tema, já anunciado, será
“Fundamentals”.
“The unbuilt is the fantasy that underlies everything”11 (Koolhaas apud Wolf, 2000, p.
16)

10

Bruce Mau (1959-), é um designer canadiano. Entre 1985 e 2010 foi o director criativo de Bruce Mau
Design (BMD) e foi o fundador do Institute Without Boundaries. Em 1995, foi co-autor, juntamente com
Rem Koolhaas, do livro S,M,L,XL. Em 1998, produziu um programa de 43 pontos, Incomplete Manifesto
for Growth, que visa esclarecer o processo criativo a quem entra numa das áreas das artes. Designer dos
livros Life Style (2000), Massive Change (2004), entre outros. Entre 1996 e 1999, foi professor associado
na Escola de Arquitectura da Universidade Rice, em Houston.
11
“O não construído é a fantasia que sustenta tudo.” (tradução nossa).
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2.3. INFLUÊNCIAS
2.3.1. OS SITUACIONISTAS INTERNACIONAIS
Os Situacionistas Internacionais formaram-se oficialmente em Julho de 1957, pela
união de dois grandes grupos avant-garde da altura, os LI12 (Letristas Internacionais) e
os IMIB13 (Movimento Internacional para uma Bauhaus Imaginária). Os Letristas
Internacionais (1952-1957) eram “liderados” por Guy Debord14 que estava virado para
o minimalismo e conceptualismo. Na outra metade do grupo, o protagonista dos
International Movement for an Imaginist Bauhaus era Asger Jorn15, o qual preferia o
Expressionismo16 como abordagem da arte. Ao lado de Jorn, havia o grupo de artistas
e escritores que originou o IMIB, chamado COBRA17, assim como o seu jornal da
época. COBRA era um acrónimo para Copenhaga, Bruxelas e Amesterdão, locais de
onde provinham os membros deste grupo, pretendendo estes ser uma influência no
Situatiacionismo.

12

IMIB foi um movimento artístico liderado por Asgar Jorn, após a expiração do COBRA, em 1953, como
resposta a Max Bill e à Universidade de Ulm que tencionava ser uma nova Bauhaus. Este grupo criou um
laboratório experimental para que os seus artistas, entre eles Constant Nieuwenhuys, Karel Appel e
outros, desenvolvessem as suas ideias com toda a liberdade e as levassem a um ponto extravagante.
Em 1957, este grupo funde-se com os Letristas Internacioanis e a Associação Psicogeográfica de
Londres, formando o mítico grupo dos Situacionistas Internacionais.
13
LI, grupo de artistas criado por Guy-Ernest Debord, Gil J.Wolman, Jean-Louis Brau e Serge Berna,
após a dissolução do seu grupo anterior, Letristas, com Isidore Isou. Constituído na maioria por jovens de
espírito evolucionário, faziam intervenções públicas e passavam a sua mensagem através de métodos
provocadores. Publicaram quatro revistas com o nome do grupo entre 1952 e 1954 e entre 1954 e 1957
publicaram oito números da revista Potlach, que mais tarde foi usada como método de difusão dos
Stiuacinistas Internacionais (SI). Em 1957 unem-se com os grupos que viriam a originar os SI.
14
Guy Debord (1931-1994) foi um escritor e teórico libertário francês, foi membro do moviemnto Letrista
Inernacional, um dos fundadores e protagonistas do movimento Internacional Situacionista. Os seus
textos serviram como algumas das bases para a revolução de Maio de 1968 em França. Escreveu Lá
Société du Spectacle (1967), Memoires (1959), Le Jeu de la Guerre (1987), entre outras. Interviu nas
revistas Potlach, Les Lévres Nues, Les Chats Son Vert e Internationale Situaioniste. Realizou filmes como
“Hurlements en faveur de Sade” (1952) e “La Société du Spectacle” (1973).
15
Asger Jorn (1914-1973), pintor, escultor e escritor dinamarquês, membro fundador do movimento
COBRA em 1948. Publicou o seu primeiro livro de teoria de arte Helg og Hasard (Salvation and
Coincidence) (1954). Por volta da mesma data, cria o International Movement for an Imaginist Bauhaus,
em parceria com Enrico Baj. Mais tarde, em 1957, é membro fundador e um dos mais activos do
movimento Situacinista Internacional.
16
Expressionismo foi um movimento artístico e cultural surgido na Alemanha no início do século XX.,
englobando a pintura, arquitectura, música, literatura, fotografia, entre outras artes. Resulta de um
movimento heterogéneo, de uma nova forma de entender a arte, que aglutinou artistas das mais diversas
formações e níveis intelectuais. É uma resposta aos seus movimentos antecessores, impressionista e
naturalista, oferece uma arte pessoal e intuitiva. Tem como objectivo a demonstração da perspectiva
interior, “a expressão”, do artista através da sua arte, ao contrário da observação, “impressão”, defendida
pelo impressionismo.
17
COBRA (1948-1951) foi um movimento artístico que serviu de rastilho a movimentos que se opunham
ao capitalismo e à sociedade de consumo. Christian Dotremont, poeta e pintor belga do grupo, usou as
inicais das cidades natais dos seus fundadores para dar nome ao mesmo movimento, Asgar Jorn, de
Copenhaga, Cornelis Van Baverloo, de Bruxelas, Constant Nieuwenheys e Karel Appel, de Amesterdão.
Os seu ideias eram mostrados ao mundo através de manifestos, La Cause Était Entendue, nos quais
defendiam a liberdade do processo criativo, usando a experimentação e espontaneidade até à exaustão
ou ridículo.
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Ilustração 7 - Da esquerda para a direita: Pinot-Gallizio, Piero Simondo, Elena Verrone, Michèle Bernstein, Guy Debord, Asgor Jorn,
Walter Olmo. (Ford, 2005, p .51) ; Esquema explicativo da formação dos Situacionistas Internacionais (Sadler, 1999, p. 2)

Dentro destes artistas destacou-se Constant Nieuwenheys, que se juntou a Jorn como
fundador dos SI (Situacionistas Internacionais). A filosofia do COBRA resultava de
uma negação e rebeldia contra as artes e política de então, rejeitava totalmente o
panorama político e capitalista, assim como o estilo arquitectónico deixado pela
Guerra Fria.
Na outra frente, em Paris, estava Guy Debord, “cabecilha” dos Letristas Internacionais,
que enviava, por correspondência, as críticas de arte e políticas deste grupo a Jorn.
Assim funcionava a troca de ideias e co-publicações desde 1954 até 1957, quando se
fundiram num só grupo, os Situacionistas Internacionais. Acreditavam que a profissão,
como a arquitectura e o design, levava a uma pré-formatação do artista e,
consequentemente, anulava qualquer hipótese de liberdade, espontaneidade e
ludismo: “every word uttered by every single academic expert on any subject whatever
during the present age is nothing more than a lie paid by a publisher, policed by
professors, and fortunately not even read by anybody with any other expectation.”18
(Peters apud Sadler, 1999, p. 1)
A apoteose dos Situacionistas corresponde aos tempos em que os artistas e os
designers levavam a experimentação até à exaustão, chegando, por vezes, ao
disparate e experiências sem fim. Interessavam-se pelos tempos em que o
pensamento estava sempre permeável a novas ideologias e teorias, como as de Karl
Marx19 ou Nietsche20, quando a revolução era vista como algo constante e inevitável.

18

“cada palavra proferida por cada perito académico sobre qualquer assunto que seja, durante os tempos
que correm, é nada mais que uma mentira paga por uma editora, policiada por professores e felizmente
nem sequer lida por ninguém com outra expectativa.” (tradução nossa).
19
Karl Marx (1818-1883) foi historiador, economista, filósofo, teórico político, revolucionário alemão,
fundador da doutrina comunista moderna. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política
– o marxismo -- afirmam que as sociedades humanas só conseguem progredir através da luta de classes.
Nomeadamente, um conflito entre a classe burguesa que controla a produção e um proletariado que
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Os Situacionistas atrairam muitos membros das mais diversas ramificações das artes,
desde as Arts and Crafts21 e Deutscher Werkbund22 ao Expressionismo, Cubismo23,
Construtivismo24, De Stijl25, Bauhaus26, entre outros. Juntando todos estes “ismos”,
saídos maioritariamente da corrente modernista, revoltam-se agora contra o maior
movimento modernista da altura, o Racionalismo27. Este baseava-se na razão para

fornece a mão de obra para a produção. Autor da obra Das Kapital, em 1867, no qual expressa o
pensamento socialista marxista, apoiado em complexos conceitos eocómicos, criticando o capitalismo.
20
Friedrich Nietsche (1844-1900) foi um filósofo alemão. Escreveu sobre religião, moral, cultura
contemporânea, filosofia e ciência, conhecido por usar a metáfora e ironia. Os seus principais interesses
de estudo eram a estética, ética, nihilismo, filosofia, poesia, entre outros. Das duas obras publicadas
salientam-se “O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música”, em 1872, “A Filosofia na Idade Trágica
dos Gregos”, em 1873, “Humano, Demasiado Humano, um Livro para Espíritos Livres”, em 1886, e a sua
magnum opus, “Assim Falou Zaratustra, um Livro para Todos e para Ninguém”, em 1885.
21
Arts and Crafts foi um movimento internacional, estético e social que nasceu nas ilhas Britânicas e
atingiu o seu apogeu na segunda metade do século XIX. Liderado por William Morris e inspirado nos
textos de John Ruskin e Augustus Pugin, resultou numa reacção ao pobre estado das artes decorativas e
à maneira como eram concebidas. Defendia o artesanato tradicional e criativo de formas decorativas
simples, embebidas do estilo medieval e romântico. Opunha-se fortemente à produção mecanizada dos
objectos em massa, pois eram desprovidos de uma assinatura de artista/artesão. Fez frente aos avanços
da indústria e pretendia imprimir em móveis e objetos o traço do artesão/artista, que mais tarde ficaria
conhecido como designer.
22
Deutscher Werkbund foi uma associação de artistas, arquitectos e designers alemães, fundada em
1907 através de Hermann Muthesius, com o propósito de estabelecer uma ligação entre produção de
materiais e a sua aplicação. Foi importante na formação do movimento moderno, que originou a criação
da escola de design Bauhaus, e no desenvolvimento do design industrial. Contou com a participação de
Theodore Fischer, Peter Behrens, Josef Hoffman, Richard Paul, Richard Riemerschmid, entre outros.
23
Cubismo foi um movimento artístico surgido no século XX, fundamentalmente nas artes plásticas. Teve
como principais actores Pablo Picasso, autor do quadro “Les Demoiselles d'Avignon”, como marco inicial
do movimento; Georges Braque; Paul Cézanne, responsável pelas inúmeras fases de evolução do
movimento; Guillaume Apollinaire, John dos Passos e Vladimir Maiakovski, que trouxeram o ramo da
literatura e poesia a este movimento.
24
Construtivismo foi um movimento estético e político resultante da nova relação entre a arte e a política
estabelecida pela Revolução de Outubro de 1917, a conquista do novo Estado Operário e as
possibilidades que a máquina e a industrialização abririam para a construção de uma sociedade
socialista. Estimulado pelo Manifesto Realista (1920), de Naum Gabo e Anton Pevsner, que identificam
Vladimir Tatlin como grande percurssor do movimento, autor de um dos seus primeiros símbolos,
Monumento à Terceira Internacional (1919). De entre os seus participantes, destacam-se Alexander
Rodchenko, El Lissizky, entre outros. Das obras arquitectónias realçam-se o edifício Pravda (1921), dos
irmãos Leoni Vesnin e Alexander Vesnin, e o Palácio do Trabalho (1924). O movimento viria a terminar a
partir de 1930, com a implantação da ditadura Estalinista.
25
De Stijl (“o estilo”, em holandês) foi um movimento holandês fundado em 1917 por Theo van Doesburg,
Piet Mondrian e Bart van der Leck. Criado como meio de divulgação dos seus ideais, a revista De Stijl, de
mesmo nome do movimento, assumia o papel de manifesto. Os ideais propostos foram os conceitos
neoplásticos desenvolvidos por Piet Mondrian. Contou também com a presença de arquitectos, como
Jacobus Johannes Pieter Oud e Gerrit Rietveld, que materializaram um dos únicos exemplares
arquitectónicos deste movimeno, a Casa Schröder (1924). Em 1925, Piet Mondrian renuncia ao
moviemnto e, em 1927, a revista termina a sua circulação tremida, e, com ela, a maior parte dos seus
membros, continuando, no entanto, com a persistência de Theo van Doesburg até cerca de 1931, ano da
sua morte.
26
Bauhaus foi uma escola de design, artes plásticas e arquitectura, com uma intenção inicial de criar um
ensino unificado de artes e ofícios. Fundada por Walter Gropius em 1919 na Alemanha, em Weimer, onde
se instalou até 1925. De seguida, mudou-se para Dessau até 1932, quando se muda para Berlim até
1933. No seu período constaram três directores, Walter Gropius, entre 1919 e 1928, Hannes Meyer de
1928 a 1930, e Ludwig Mies van der Rohe, de 1930 até ao seu encerramente, em 1933. De entre os seus
docentes, fizeram parte Wassily Kandinsky, Paul Klee, Marcel Breuer, entre outros.
27
O Racionalismo foi uma corrente filosófica moderna, que seguia a razão como fonte principal do
conhecimento. Foi um movimento cujos critérios da verdade não eram sensoriais mas sim intelectuais e
dedutivos, acreditando que a realidade tinha uma estrutura lógica intrínseca. Privilegia a razão em
detrimento da experiência do mundo sensível, como via de acesso ao conhecimento, considerando a
dedução como o método superior de investigação filosófica. Teve como principais actores René
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resolver

os

problemas

do

quotidiano,

tornando-se

numa

ferramenta

de

desenvolvimento social. O design, para as massas, na opinião dos Situacionistas,
encaminhava tudo para uma fusão com as intenções capitalistas, fazendo com que o
homem se tornasse “escravo” da máquina.
Os Situacionistas, não concordando com esta forma de actuar na sociedade, em que o
interesse colectivo se sobrepunha ao individual, propuseram defender precisamente o
contrário. Os artistas do COBRA desprezavam a linha racionalista, e todas as suas
personagens eram considerados seus arqui-inimgos, incluindo Piet Mondrian28 e Le
Corbusier29. Constant, em 1948, criticou

o racionalismo e as suas práticas por

estarem a retirar o espírito burguês do mundo. Como constava na 1ª edição do jornal
COBRA, “[…] disappearence of expressionist and surrealist tendencies in architecture,
under the pretext of putting a little order and discipline back into architectural
expression.” e Le Corbusier instituia uma arquitectura de “right angles” e “cadaverous
rigidity”30 (Colle apud Sadler, 1999, p. 7). Os Situacionistas interpretavam o
racionalismo como um movimento que impunha uma submissão anti-natura ao homem
porque, ao abordar todo o seu meio envolvente, incluindo a casa, como a “Máquina de
Habitar” de Le Corbusier, com o mesmo pensamento rígido de standartização e regras
cartesianas, tornava o homem numa simples peça de engrenagem de uma máquina
maior, chamada sociedade:
We have been given the machine for living in, where very often nothing is sacrificed to
the only truly human parts of life, to poetry and dream. There is worse: for our
intransigent rationalists, a residential building can be nothing other than the
superimposition of four, ten, any number of linked machines for living in […] The

Descartes, Baruch Spinoza e Gottfried Wilhelm Leibniz, que a introduziram na filosofia moderna.
Influenciou artistas de diversas áreas como Piet Mondrian, na pintura, e Le Corbusier, na arquitectura.
28
Piet Cornelis Mondrian (1872-1944), foi um pintor modernista holandês, um dos protagonistas do
movimento De Stijl fundado por Theo van Doesburg, Vilmos Huszàr, Anthony Kok. Um dos pais do Neoplasticismo, juntamente com o jovem arquitecto Gerrit Rietveld, fundiram as ideias do grupo que
frequentavam, resultando na abstração pura através de um resumo da forma e côr ao seu essencial. A
partir destes conceitos desenhou os quadros de fundo branco, constituídos por linhas horizontais e
verticais e cores primárias, simplificando a composição visual. Entre o vasto leque de obras, destacam-se
Grey Tree, Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo, Composição com Amarelo, Azul e Vermelho,
Composição 10, entre outras.
29
Le Corbusier (1857-1965), de nome Charles-Edouard Jeanneret-Gris, ficou conhecido pelo seu
pseudónimo Le Corbusier. Nascido na Suiça e naturalizado em França, foi arquitecto, escritor, designer e
urbanista, pioneiro no que é agora chamada arquitectura moderna. Criou o sistema Modulor para a escala
das proporções arquitectónicas com base nas medidas humanas e na sequência Fibonacci. Definiu os
cinco pontos base da arquitectura que usamos hoje em dia: edifíco assente sobre pilotis de betão armado,
proporcionando tanto uma planta livre, como fachada, piso térreo livre para circulação e jardim no último
piso para compensar a área ocupada pela construção. Estes princípios estão bem salientes nas suas
obras como Villa La Roche, Villa Savoye, Unidade de Habitação de Marselha, entre outros. Escreveu
livros como Vers Une Architecture, Urbanism, La Ville Radieuse, Le Modulor, entre outros.
30
“as tendências expressionistas e surrealistas tinham desaparecido da arquitectura sob o pretexto de
impor um pouco de ordem e disciplina na expressão arquitectónica”; “ângulos rectos”; “rigidez
cadavérica”. (tradução nossa).
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ambience is overwhelming: at the end of the day, a man quits his factory for working in
31
for his factory for eating and sleeping. (Colle apud Sadler, 1999, p. 7)

Do ponto de vista situacionista, a metodologia racionalista era incongruente com as
necessidades do ser humano. De entre todos os situacionistas, Constant foi, não só
um dos actores que mais se empenhou em criar uma contra-proposta a este regime
em ascensão, “New Babylon”, mas também uma das maiores influências directas no
percurso de Koolhaas na arquitectura. Daí a importância de percebermos mais
detalhadamente este actor e a sua obra utópica.

2.3.1. CONSTANT E A SUA “NEW BABYLON”
Constant Nieuwenhuys nasceu em Amesterdão, em 1920. Passou pelo grupo Dutch
Experimental Group32 e, mais tarde, pelo COBRA, antes de ingressar no SI. Depois da
dissolução do COBRA, em 1951, Constant deixou de pintar e mudou-se para Londres,
onde começou a interressar-se pela formação, organização e funcionamento das
cidades modernas, investigando as disciplinas de urbanismo e planeamento urbano.
Esta fase de trabalho de Constant resultava da forte influência do livro Homo Ludens
(1938), de Johan Huizinga33. Como refere Simon Ford34, “[…] a book highlighting the
importance of play in the development of mankind, elevating homo ludens to the same
level of importance as homo faber (man as maker) and homo sapiens (man as
thinker)”35 (Ford, 2005, p. 74).
Mais tarde, em 1956, participou no Primeiro Congresso Internacional dos Artistas
Livres, no qual foi responsável por parte de uma exposição do Laboratório

31

“Foi-nos dada a máquina para viver, onde muitas vezes nada é sacrificado para as partes
verdadeiramente humanas da vida, à poesia e ao sonho. Há pior: para os nossos racionalistas
intransigentes, o edifíco residencial não é mais que a sobreposição de quatro, dez, qualquer número de
máquinas para viver juntas […] O ambiente é esmagador: no fim do dia, o homem sai da fábrica onde
trabalha para a fábrica onde come e dorme.” (tradução nossa).
32
Dutch Experimental Group – grupo formado a 16 de Julho de 1948, por Karel Appel, Guillaume
Corneille, Constant e Jan Niewenhuys, em Amesterdão, que mais tarde deu origem ao movimento
COBRA.
33
Johan Huizinga (1872-1945), foi um famoso historiador e professor holandês. De entre os seus
trabalhos destacam-se O Outono da Idade Média, publicado em 1919, e Homo Ludens, escrito em 1938.
34
Simon Ford (?), é um escritor e historiador de arte inglês, autor dos livros The Realization and
Supression of the Situationist International (1995), Wreckers of Civilisation: The Story of COUM
Transmissions and Throbbing Gristle (1999), Hip Priest: The Story of Mark E Smith and The Fall (2003) e
The Situationist International: A User’s Guide (2005).
35
“um livro que releva a importância de “brincar” no desenvolvimento da humanidade, elevando o homo
ludens ao mesmo nível de importância que o homo faber (homem criador) e homo sapiens (homem
pensador).” (tradução nossa).
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Experimental, juntamente com Asgor Jorn, Giuseppe Pinot-Gallizio36, Piero Simondo37,
Gil J. Wolman38 e Pravoslav Rada39, entre outros.

Ilustração 8 – Pinot-Gallizio apresenta um tema no Primeiro Congresso Internacional
dos Artistas Livres, Alba, 1956. Da esquerda para a direita: Enrico Baj, Piero
Simondo, Sindicato de Alba Cognasso, Asgar Jorn e Pinot-Gallizio. (Ford, 2005, p.
42)

Estavam, assim, reunidos alguns membros dos LI, IMIB e diversos artistas
independentes, que se juntaram pelos mesmos ideais, e uma vontade de inverter a
corrente artística da altura. Isto ficou bem expresso no discurso de abertura do
congresso feito por Jorn:
There are two conditions that apply for the movement to be called avant-garde. In the
first place it must be isolated, without direct support from the established order, and
given over to an apparently impossible useless struggle. […] Next, the struggle of this
group must be of essential importance for the forces in whose name it struggles-in our
case, human society and artistic progress-and the position conquered by this avant-

36

Giuseppe Pinot-Gallizio (1902-1964), pintor italiano, escreveu o Manifesto da Pintura Industrial em
1959, foi um dos organizadores do Primeiro Congresso Mundial dos Artistas Livres e, mais tarde, um dos
membros fundadores do grupo Situacionistas Internacionais.
37
Piero Simondo (1928-), artista italiano, um dos fundadores do Laboratório Experimental, criado pelo
IMIB. Editor da revista Eristica, publicado pelos IMIB, foi um dos organizadores do primeiro Congresso
Internacional dos Artistas Livres. Foi também um dos membros fundadores do movimento Situacionista
Internacional. Escreveu What were the experiences of the Alba Laboratory, em 1986, The Laboratory as
Situation, em 1987, The colour of colours, em 1990, entre outros.
38
Gil J. Wolman (1929-1995), pintor, poeta e realizador francês, membro dos Letrista e fundador dos
Letristas Internacioanais. Quando este grupo se fundiu com os restantes para dar origem aos
Situacionistas, Wolman retirou-se. Produziu o filme L'Anticoncept, em 1952; contribuiu com diversos
textos para a revista Potlach dos LI, e foi co-autor, juntamento com Guy Debord, da revista Les Lèvres
Nues, e dos livros A User’s Guide to Détorunement e Theory of Dérive, em 1956.
39
Pravoslav Rada (1923-), escultor Checo, membro da Academia Internacional de Cerâmica (AIC), em
Genebra. A sua obra está repartida em colecções privadas e públicas espalhadas pela República Checa,
Itália, Alemanha e Suiça. Ganhou uma medalha de ouro na Exposição Mundial de Bruxelas, em 1958, e
outra na Exposição Internacional de Cerâmica, em Praga.
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garde must later be confirmed by a more general development.
2005, p. 43).

40

(Jorn apud Ford,

Tudo terminou com uma declaração de seis pontos, de extrema importância, que
constituíram os mandamentos deste movimento no futuro. Os seis pilares subscritos
por todos os membros foram:
The necessity of unitary urbanism; the inevitable outmodedness of any renovation of an
art within its traditional limits. the recognition of an essential interdependence between
unitary urbanism and a future style of life “within the context” of a greater real freedom
and a greater domination of nature; and the unitary action among the signers on the
41
basis of this programme. (Anon apud Ford, 2005, p. 44).

Pinot-Gallizio, após o Congresso, qualificou-o como “an enormous and unknown
chemical reaction”42 (Gallizio apud Ford, 2005, p. 44). Esta reacção química afectou
profundamente Constant, sendo nessas seis pedras basilares que, a partir de então,
desenvolveu o seu trabalho. Desenvolveu uma série de modelos urbanos mutáveis
que pudessem ser infinitamente alterados pela própria sociedade que alberga. Através
de Pinot-Gallizio, Constant conheceu um grupo de ciganos locais, aos quais propôs
construir um campo (ilustração 9). O planeamento incessante deste campo tornou-se
num projecto a tempo inteiro na sua vida e, a partir de uma discussão com Debord, em
1959, ficou cunhado de “New Babylon”.

Ilustração 9 – Maqueta de proposta de Constant para o acampamento de
ciganos, de 1957 (Richter [et al.], 2008, p. 102)

40

Há duas condições que se aplicam a um movimento para ser chamado de vanguarda. A primeira é que
precisa de ser isolado, sem ligação directa à ordem estabelecida, e ser entregue a uma luta impossível e
inútil. […] De seguida, a luta deste grupo deve ser de importância fundamental para as forças cujo nome
defende - no nosso caso, o progresso da sociedade humana e artística – e a posição conquistada por
esta vanguarda deve, mais tarde, ser confirmada por um desenvolvimento geral. (tradução nossa).
41
“A necessidade do urbanismo unitário; o carácter efémero inevitável de qualquer renovação de uma
arte, dentro dos seus limites tradicionais. O reconhecimento de uma interdependência essencial entre
urbanismo unitário e um estilo de vida futuro dentro do contexto de uma maior liberdade real e um maior
domínio sobre a natureza; e a acção unitária entre os assinantes com base neste programa” (tradução
nossa).
42
“uma enorme e desconhecida reacção química” (tradução nossa).
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“Constant contrasted the utilitarianism to a future ludic society where the “dynamic
labyrinth” (an ever-shifting maze) would represent the paradigm of both architectural
and social utopia”43 (Ford, 2005, p. 74), conjugando todos os ideiais Situacionistas.
Constant queria permitir que uma sociedade inteira pudesse controlar, a seu gosto, a
sua própria cidade e o conseguisse fazer quantas vezes quisesse, para satisfazer as
diferentes necessidades que teriam ao longo do tempo. Rejeitava por completo a
manifestação da arquitectura como imposição da ordem social, tentando mesmo
inverter esta situação, colocando o cidadão a “definir” os seus espaços. Estas ideias
eram exactamente as opostas às defendidas no CIAM (Congres Internationaux
d’Architecture Moderne), que exploravam o funcionalismo e racionalismo, quer na
abordagem à habitação, quer à cidade.
The difficulty for Constant was to create an architecture for a society yet to be created.
In New Babylon’s post-revolutionary social order religion would not exist and the
factories and production lines would all be automated and placed out of sight
44
underground. (Ford, 2005, p. 75)

Ilustração 10 - Maquetas de proposta da cidade “New Babylon”, de Constant Nieuwenhuys (Heidingsfelder [et al.], 2007, min
00:11:14)

Como Constant escreveu, “For the first time in history, mankind will be able to establish
an affluent society in which nobody will have to waste his forces, and in which
everybody will be able to use his entire energy for the development of his creative
capacities.”45 (Constant apud Ford, 2005, p. 75). Esta cidade idealizada por Constant
seria erguida em estacas e colunas, permitindo a livre circulação de tráfego em todo o
piso térreo. Cumprindo os ideias situacionistas, esta nova sociedade, com mais tempo
43

“Constant contrastou o utilitarismo de uma futura sociedade lúdica onde o "labirinto dinâmico" (um
labirinto em constante mudança) representaria o paradigma da utopia tanto arquitectônica como social.”
(tradução nossa).
44
“A dificuldade de Constant foi criar uma arquitectura para uma sociedade que ainda não existia. Na
ordem social pós-revolucionária da New Babylon, não existiria religião nem fábricas, e as linhas de
produção seriam postas longe da nossa vista, debaixo de terra. ” (tradução nossa)
45
“Pela primeira vez na história, a humanidade vai poder estabelecer uma sociedade afluente na qual
ninguém terá que desperdiçar as suas forças, e onde toda a gente poderá usar todas as suas energias no
desenvolvimento das suas capacidades criativas.” (tradução nossa).
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livre e liberdade de movimento, criaria novas relações sociais. A liberdade seria levada
ao seu expoente máximo, acabando com a distinção entre o espaço de trabalho e
lazer, público e privado.
Esta mega estrutura representaria a conquista e o domínio pleno do homem sobre a
mãe natureza. Usaria novas tecnologias para recriar condições ambientais, luzes e
som, controladas por uma nova classe operária, idealizada por Constant. “The
ambiences will be regularly and consciously changed, with the aid of every technical
means, by teams of specialised creators who, hence, will be professional
situationists.”46 (Constant apud Ford, 2005, p. 76). Assim, toda a cidade seria
“manipulada” pelos próprios habitantes, quer espacial, quer ambientalmente,
permitindo um vasto leque de “situações”, para agradar a todas as suas necessidades.

Ilustração 11 - Esquissos para a International Situacionniste no.3, 1959, sobre o estudo da cidade “New Babylon”de
Constant Nieuwenhuys (Ford, 2005, p. 76)

Contudo, em 1960, Constant abandona o grupo Situacionistas Internacionais,
explicando: “I quit it because there were actually too many painters in this Situationist
movement. […] I always opposed it. How can you work on urbanism when you are

46

“Os ambientes serão regular e conscientemente alterados, com a ajuda de todos os meios técnicos, por
equipas de criadores especializados que, por isso, serão situacionistas profissionais.” (tradução nossa).
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surrounded only by painters?”47 (Constant apud Ford, 2005, p. 78). Apesar de se
afastar do grupo, continuou a trabalhar no seu projecto “New Babylon”,
incessantemente até 1974, quando exibiu todos os seus modelos, desenhos e
pinturas, numa grande retrospectiva no Haags Gemeentemuseum, em Haia, na
Holanda.

47

“Eu demiti-me porque havia demasiados pintores no movimento Situacionista. … Eu sempre me opus.
Como podemos trabalhar em urbanismo quando estamos rodeados apenas de pintores?” (tradução
nossa).
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3. OBRAS DE ESTUDO

3.1.

S

- TWO PATIO VILLAS

Habitações Unifamiliares, Casa para dois amigos, 1984/1988.

Ilustração 12 - Planta de localização de Two Patio Villas, Roterdão, na Holanda, de Rem Koolhaas/OMA ([adaptação a partir de],
Google Maps, 2013a)

Uma das primeiras moradias do atelier OMA e de Rem Koolhaas, feita para dois
amigos seus, nos subúrbios da segunda maior cidade dos Países Baixos, Roterdão,
foi iniciada em 1984 e concluída em 1988. Um projecto para duas habitações
unifamiliares, num terreno com uma área de 500 m² e um orçamento de 175.000 €. O
programa de cada uma destas moradias consistia em 5 divisões, um ginásio, um pátio,
uma garagem e jardim, num total de 266 m² de área de construção. Diga-se,
entretanto, que devido à morfologia do território holandês, os diques sempre foram
essenciais para manter parte do país sem inundações e, como tal, são usualmente
construídos para dinamizar o modo de planeamento urbano holandês, manipulando e
delimitando o percurso dos canais. O projecto da casa para os dois amigos encontrase num talude de um dique que, não só continha um canal a sul, como também estava
preparado para receber a construção de uma auto-estrada que nele passaria. Uma
vez que o projecto rodoviário não foi concretizado, os terrenos foram, então, usados
para habitação.
In a parody of the classical Dutch section of houses in the slope of a dike, this house
was projected on the raised embankment of a highway that was never built. On the
north, the road and the entrance level are one level below the main site. The garden
and the main area of the house - on the higher level - are defined on the south by a
48
canal. (OMA, 2013a)
48

“Numa paródia da secção clássica das casas holandesas na encosta de um dique, esta casa foi
projetada no aterro levantado para uma estrada que nunca foi construída. A norte, a estrada e a entrada
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Esta moradia teve como processo de concepção a reinterpretação e reorganização da
“caixa de Mies”. Como refere Markus Heidingsfelder49, “The first houses build by
Koolhaas are all variations on the Farnsworth motif”50 (Heidingsfelder [et al.], 2007, min
1:11:07), e, neste caso, o processo é o inverso ao da caixa, pois é criado um vazio
central, a partir do qual se definem os diferentes espaços à sua volta. Dito pelo próprio
Koolhaas, “I do not respect Mies, I love Mies. I have studied Mies, excavated Mies,
reassembled Mies. I have even cleaned Mies. Because I do not revere Mies I’m at
odds with his admirers.”51 (Koolhaas [et al.], 2005, p. 182)

Ilustração 13 - Casa Farnsworth, de Mies van der Rohe (Zimmerman, 2006, p. 65)

É uma caixa que olha para dentro de si, em vez da casa Farnsworth de Mies van der
Rohe52 (ilustração 13), que olha em todo o seu redor. Neste caso, Koolhaas inverte o
pensamento, trocando a caixa de Mies por um vazio e a sua envolvente por um
espaço habitado.
Devido ao talude, a casa organiza-se em dois níveis: o nível térreo, de acesso à rua,
virado a norte, albergando o ginásio, quarto, casa de banho, lavandaria e garagem; o
primeiro piso, organizado apenas por dois elementos, um pátio descentralizado,
delineando os espaços comuns da habitação à sua volta, como sala de estar, cozinha
estão um piso abaixo do nível principal. O jardim e a área principal da casa – no piso superior - são
definidos por um canal a sul.” (tradução nossa)
49
”As primeiras casas construídas por Koolhaas são todas uma variação do motivo Farnsworth.”
(tradução nossa).
50
Markus Heidingsfelder (1963-), é um realizador de cinema e guionista nascido em Colónia, Alemanha.
Escreve para diversas revistas, como a Rolling Stone Magazine e a Die Welt, tendo trabalhado para o
canal MTV. Focado no género de documentário, fundou a sua própria empresa de produção que, em
colaboração com a Min Tesch, realizaram o documentário sobre Rem Koolhaas: “Rem Koolhaas: Kind of
Architect” (2007).
51
“Eu não respeito Mies, eu amo Mies. Estudei Mies, aprofundei Mies, remontei Mies. Até limpei Mies.
Porque eu não venero Mies, estou em desacordo com os seus admiradores.” (tradução nossa)
52
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), foi um arquitecto alemão que começou por trabalhar com o
designer de interores Bruno Paul e, mais tarde, ingressou no atelier de Peter Behrens. Rapidamente
começou a receber encomendas, mesmo não tendo grau académico formal. Foi professor e último
director da Bauhaus, membro e director da Deutscher Werkbund. Projectou uma extensa herença
arquitectónica, tanto pela Europa, como pelos Estados Unidos, onde mais tarde se naturalizou. Foi um
dos protagonistas do Estilo Internacional e, consequentemente, da arquitectura do séc. XX. Entre o seu
vasto historial, projectou o Pavilhão alemão na Feira Universal de Barcelona (1929), a Villa Tugendhat
(1930), a casa Farnsworth (1946-1951), o edifício Seagram (1954-1958), entre outros.
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e sala de jantar e por uma parede sem apoios, que confere privacidade à segunda
zona da casa, constituída por quarto, casa de banho e escritório. Como expõe o atelier
OMA,
On the main floor of the house - more or less a square - a patio is placed in such a way
that it generates, in combination with a free-standing wall, the living spaces of the
house: a living area to the south, a dining zone to the north. The wall defines two
"rooms" - a bedroom and a study - connected by a secret corridor that also gives
53
access to the bathroom. (OMA, 2013a)

O pátio é o gerador do espaço que o envolve, na medida em que é um cubo de cinco
paredes, com diferentes materialidades, de maneira a garantir os requisitos dos
diferentes espaços e respeitar as suas articulações. Sendo o pátio uma zona no
interior de um edifíco que é aberta, oferece o “exterior” com toda a intimidade possível,
pois aquele espaço só pertence àquela casa. Como diz Markus Heidingsfelder, “The
‘anti-individual thing’ as Wright calls it, makes an individual house possible.” 54
(Heidingsfelder [et al.], 2007, min 1:11:12).
É este pátio que dá sentido ao espaço, articulando-o e definindo-o como vazio que é.
Como refere Koolhaas, “[…] o “Muro de Berlim como arquitectura” foi a primeira
revelação espectacular, em arquitectura, de como a ausência pode ser mais forte que
a presença.” (Obrist [et al.], 2009, p. 79).

Ilustração 14 - Da esquerda para a direita: vista do interior para o pátio central, de uma das casas Two Patio Villas, de Rem
Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1992, p.61) ; axonometria de Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1992, p.59)

A particularidade deste pátio (ilustração 14), por ser a peça mais importante da casa, é
que tem que ser versátil o suficiente para assegurar, não só as condições dos
diferentes espaços, mas também a articulação entre eles: “ It’s the presence of this
absence that creates space. The building becomes the surroundings of the empty box,
53

“No piso principal da casa - mais ou menos um quadrado - um pátio é colocado de tal maneira que, em
combinação com uma “parede live”, geram os espaços de convivência da casa: uma sala de estar a sul,
uma zona de jantar a norte. A parede define dois "quartos" - um quarto e um escritório - ligados por um
corredor secreto que também dá acesso às instalações sanitárias.” (tradução nossa).
54
”A ‘coisa anti-individual’ como Wright lhe chamava, torna uma casa individual possível.” (tradução
nossa).
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the inner courtyard.”55 (Heidingsfelder [et al.], 2007, min 1:11:33). Para entendermos o
pátio na sua plenitude, é necessário ter em conta os seus diferentes materiais e usos
que permitem uma articulação diferenciada entre os espaços da casa.
Usado como um “poço de luz”, estrategicamente colocado no centro do espaço
comum, fornece luz natural a quase toda a habitação, sem expor a vida que contém.
Formado por quatro paredes e um chão, cada elemento tem uma diferente função
(ilustração 15). Começando pelo plano horizontal em vidro opaco, este permite a
entrada de luz zenital no ginásio, durante o dia, e a saída de luz artificial do mesmo, à
noite, iluminando a caixa de vidro (pátio). O segundo elemento em vidro opaco é a
parede virada a poente, que dá para as escadas de acesso ao piso inferiror, para o
espaço de acesso ao exterior e para a zona mais íntima da casa, como quarto e
escritório. Plano oposto a este é o da fachada da cozinha, em metal, rasgado ao nível
do olhar, para garantir, não só luz, como ventilação. Esta parede incorpora todo o
equipamente necessário numa cozinha, num só elemento, libertando a maior área
possível para a casa. Perpendicularmente a esta parede estão dois vãos de correr, em
vidro transparente: a sul, um vão de uma folha, e, a norte, um de duas folhas.

Ilustração 15 - Da esquerda para a direita: diagrama da organização programática de uma das casas Two Patio Villas, de Rem
Koolhaas (ilustração nossa) ; diagrama explicativo dos principais elementos espaciais ( pátio, espaço comum e privado), de uma das
casas Two Patio Villas, de Rem Koolhaas (ilustração nossa); planta do primeiro piso de uma das casas Two Patio Villas, de Rem
Koolhaas (ilustração nossa)

Estas peças de correr dão a possibilidade à casa de se tornar num único espaço, quer
por permitir a sua abertura e consequente passagem, por intermédio do pátio exterior,
quer por serem em vidro transparente, evitando qualquer barreira visual dentro do
espaço. Como refere o historiador de arquitectura Roberto Gargiani56, “The side of the
patio with the kitchen is entirely covered by gleaming corrugated sheet metal; the other
55

”É a presença desta ausência que cria espaço. O edifício torna-se a envolvente da caixa vazia, o pátio
interior.” (tradução nossa).
56
Roberto Gargiani (1956-) é doutorado em História da Arquitectura pela Universidade de Florença, em
1992. Foi docente da mesma disciplina, em Florença, Rouen, Paris e Roma, e actualmente professor de
História da Arquitectura e Construção na Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL). Autor das obras
Perret e Le Corbusier, confronti (1990), com G. Fanelli; Auguste Perret (1993); Il Principio del rivestimento
(1994), com G. Fanelli; Storia dell’architettura contemporanea (1998), com G. Fanelli; Principi e
costruzione nell’architettura italiana del Quattrocento (2003); Rem Koolhaas|OMA: The construction of
Merveilles (2011); entre outras.

Gonçalo Lima Santos Charrua Diniz

48

Rem Koolhaas : S, M, L, XL

sides are in glass. Large sliding panels make it possible to control the connections
among the various parts (the patio can also be opened).”57 (Gargiani, 2011, p. 127).
Permitem ainda, não só uma continuidade espacial entre as zonas de estar da casa,
mas também uma permeabilidade visual pelos espaços comuns com a zona
envolvente, um emaranhado de troncos e ramos das copas das árvores da floresta, a
norte, e o campo e o canal, a sul.

Ilustração 16 - De cima para baixo, da esquerda para a direita: fachada sul do pátio exterior (adaptação a partir de
Cecilia [et al.], 1992, p. 56); fachada norte do pátio exterior (adaptação a partir de Cecilia [et al.], 1992, p. 56); planta do
primeiro piso de uma das casas Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); fachada Este do pátio
exterior (adaptação a partir de Cecilia [et al.], 1992, p. 56); fachada Oeste do pátio exterior (adaptação a partir de Cecilia
[et al.], 1992, p. 56)

Para intensificar esta comunhão entre exterior e interiror, um passadiço exterior cresce
da casa pelo jardim até ao canal, como uma extensão do percurso que atravessa a
casa por completo. Começando na zona exterior a norte, demarcada por um padrão
de linhas brancas no chão que nos encaminham à entrada da casa, seguem-se as
escadas de acesso entre os dois pisos da habitação, e termina no exterior,
prolongando-se até ao canal por uma construção em tábuas de madeira, a qual
respeita o padrão inicial deste “atravessamento” pela casa (ilustração 17).

Ilustração 17 - Da esquerda para a direita, de cima para baixo: planta do primeiro piso da Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA
(ilustração nossa); secção transversal pelo pátio da Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1992, p. 56); secção
transversal pelas escadas da Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia, 1992, p. 56)

57

“O lado do pátio com a cozinha está totalmente coberto por uma folha de metal corrugado reluzente, os
outros lados são em vidro. Grandes painéis de correr permitem controlar as ligações entre as várias
partes (o pátio também pode ser aberto).” (tradução nossa).
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Para além do pátio, gerador de um espaço concebido em “open space”, temos o
segundo elemento crucial na definição deste piso: uma parede sem apoios, que se
prolonga nas suas extremidades por duas portas longas de correr, as quais definem o
lugar mais íntimo da casa e onde estão o quarto, a casa de banho e o escritório. Como
explica Roberto Gargiani,
The living area and bedroom with study are separated by a thick wall with cabinets and
conduits. This wall is called, as with Mies, the “free wall”, probably in reference to its
role as a non-load-bearing closure. The side not occupied by furniture is covered with
panels of pressed wood strips, of the type usually used on construction sites for
temporary works. Together with the corrugated sheet metal of the patio, these panels
58
are OMA icons. (Gargiani, 2011, p. 130)

A organização deste segundo espaço é a inversa do anterior. De facto, o núcleo da
casa de banho assume a posição central, sendo a partir dele que se articula o quarto e
o escritório. As instalações sanitárias assumem, aqui, um papel semelhante ao do
pátio na zona comum, pois são estas que, juntamente com a parede sem apoios e a
parede delimitadora da habitação, definem, num só gesto, os três espaços da zona
privada: escritório a sul, casa de banho ao centro e quarto a norte. Desta forma, é
permitida a ligação directa entre quarto e escritório, tornando-se um espaço
completamente autónomo. Acentua-se, assim, a estratégia de Koolhaas de dividir a
habitação em duas partes, a comum e a restrita, isto é, o open space, flanqueado por
vidros, e o mais recatado, encerrado por portas de correr e paredes estucadas. Uma
vez que este espaço requer mais privacidade, os vãos rasgam a parede poente de
uma ponta à outra, com apenas meio metro de altura, junto à laje do tecto, para não
permitir olhares indesejados de transeuntes. A parede que separa os dois principais
espaços da casa foi projectada sem apoios, de modo a possibilitar a zona de garagem
no piso inferior. Feita em aglomerados de madeira, para o lado do pátio, e em móvel
para arrumação, quer para o quarto, quer para o escritório, cria uma fronteira explícita
entre os dois espaços de usos opostos. Para garantir um número maior de
possibilidades entre as duas zonas, é usada uma porta de correr, entre a parede e o
móvel, que permite uma continuidade espacial, caso a porta esteja aberta, escondida
entre a parede, e a total separação entre estes, garantindo a privacidade desejada,
caso o plano da porta seja totalmente encerrado.

58

“A sala de estar e quarto com escritório estão separadas por uma parede grossa com armários e
condutas. Esta parede é chamada, como em Mies, a "parede livre", provavelmente em referência ao seu
papel como um encerramento sem carga. O lado não ocupado por móveis é revestido com painéis de
aglomerados de madeira prensados, o género geralmente usado em obras de trabalhos temporários.
Juntamente com a folha de metal corrugado do pátio, estes painéis são ícones do OMA.” (tradução
nossa).
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Ainda no primeiro piso, a fachada envidraçada para o jardim (ilustração 18), a sul, é
uma extensão da estratégia usada no interior. Em semelhança ao pátio, esta fachada
apresenta vários tipos de vidro - transparente, verde, fosco e acetinado - resultando
num grande número de hipóteses. Como refere Koolhaas, “effects of transparency,
“view”, reflection, and different degrees of blockage.”59 (OMA, 2013a), potenciada pelo
pátio interior, também com alguns destes materiais.

Ilustração 18 - Da esquerda para a direita: vista do jardim exterior para uma das casas Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA
(Cecilia [et al.], 1992, p. 55); vista exterior para a sala de estar e pátio de uma das casas Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA
(Cecilia [et al.], 1992, p. 58)

Destes diferentes usos de vidro na mesma fachada, transparecem as intenções de
Koolhaas para os diferentes espaços, deixando em aberto uma multiplicidade de
escolhas por parte do utilizador. Entre permitir uma vista ampla da sala para o campo
de flores e canal, a sul, com um longo vidro fixo transparente, tapa a vista com vidro
opaco na zona de passagem. Reparte, assim, a fachada do escritório entre vidro
transparente e verde, estando todos estes em calhas de correr, possibilitando diversas
vivências, consoante o modo como jogamos com os planos de vidro (ilustração 18).
Como refere Gargiani, “The glass of the large panels of the facade toward the garden
is treated in different ways (transparent, satin-finish, frosted, green) to create different
versions of the view of the landscape, in contrast with the absolute transparency of the
International Style.”60 (Gargiani, 2011, p. 130).
Somando a esta vítrea camada o pátio também em vidro, a quantidade de situações
que propõe para um só espaço são imensas, ficando bem patente o perfil “híbrido” que
Koolhaas confere às suas obras.

59

“Efeitos de transparência, “vista”, reflexos, e diferentes graus de opacidade.” (tradução nossa).
“O vidro dos grandes painéis da fachada para o jardim é tratado de diferentes maneiras (transparente,
acetinado, fosco, verde), para criar diferentes versões da vista da paisagem, em contraste com a absoluta
transparência do Estilo Internacional.” (tradução nossa).
60
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No piso térreo, de quase metade da área do superior, devido ao declive do terreno,
desenvolvem-se a entrada, um quarto com casa de banho, um ginásio, lavandaria e
garagem. Como já foi referido, o piso térreo liga-se ao piso superior por um lance de
escadas que, não só faz a ligação entre os dois níveis da casa, como também
pretende acentuar um percurso de atravessamento desde o exterior, do nível térreo ao
jardim do nível superior, estabelecendo relações entre a casa e a sua envolvente. A
parede que define a divisão entre espaço comum e privado, no piso superior, foi
projectada sem apoios, para rentabilizar o nível inferior e possibilitar uma área para a
garagem (ilustração 19).

Ilustração 19 - Da esquerda para a direita: esquisso preliminar, sem a parede norte, de Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA
(Cecilia [et al.], 1992, p. 54); esquisso preliminar da zona de ginásio de Two Patio Villas, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1992, p.
54)

Ainda neste piso, é fundamental a existência do pátio interior no piso superior, pois,
como foi referido anteriormente, a sua laje foi concebida em vidro opaco para, mais
uma vez, funcionar como poço de luz e inundar todo o espaço que se encontra por
baixo, neste caso, a zona de exercício (ilustração 19). Isto advém do facto do edifíco
se inserir num aterro e esta divisão, neste piso, ser interior. Como tal, uma das
soluções de luminosidade seria permitir a entrada de luz zenital, fazendo com que o
pátio da casa seja a peça fundamental na organização de todos os espaços. Uma vez
mais, intensifica-se a ideia de que o pátio é o ponto nevrálgico da obra, em função do
qual o espaço é definido, organizado e qualificado.
Em suma, o que nos interessou nesta obra foi:
- O uso do pátio (espaço extra-programático) como estratégia de concepção e
organização espacial;
- A multiplicidade de articulações/relações entre os diferentes espaços e destes com
a envolvente;
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-

A

interactividade

criada

com

o

utilizador,

por

propiciar

diversas

situações/atmosferas à escolha;
- A conjugação inédita dos materiais como estratégia de autonomia, qualificação e
articulação de cada espaço.
Palavras-chave: pátio, articulações, interactividade e conjugação.
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Ilustração 20 - Planta do primeiro piso da Two Patio Villas, de Rem
Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1992, p. 56)

Ilustração 21 - Planta do piso térreo da Two Patio Villas, de Rem
Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1992, p. 56)

Gonçalo Lima Santos Charrua Diniz

54

Rem Koolhaas : S, M, L, XL

3.2.

M

– KUNSTHAL

Um museu para exposições temporárias, 1987/1992.

Ilustração 22 - Planta de localização do Kunsthal, Roterdão, na Holanda, de Rem Koolhaas/OMA ([adaptação a partir de], Google
Maps, 2013b)

Projectado por Rem Koolhaas e o seu atelier OMA, o Kunsthal (ilustração 22) veio
preencher a necessidade de albergar exposições temporárias na cidade de Roterdão,
na Holanda. Com uma área programática total de 7.000 m², os requisitos do respectivo
concurso consistiam em três grandes galerias expositivas que pudessem ser conjuntas
ou separadas, um auditório e um restaurante com acessibilidade independente.
Situado num terreno quadrado de 60 metros por 60 metros, encostado a um dique,
entre uma estrada principal e o Museum Park, respeita a passagem de uma via
rodoviária secundária existente e permite um percurso em rampa de acesso ao
parque, para as pessoas. “Its position, wedged between a busy highway and the
network of museums and green spaces known as the museum park, allows it to
function as a gateway to Rotterdam’s most prized cultural amenities.”61 (OMA, 2013b).

61

“A sua posição, entalada entre uma estrada movimentada e uma rede de museus e espaços verdes
conhecidos como Museum Park, permite que funcione como um portão de entrada para os mais
prestigiados equipamentos culturais de Roterdão.” (tradução nossa).

Gonçalo Lima Santos Charrua Diniz

55

Rem Koolhaas : S, M, L, XL

Ilustração 23 - Planta de cobertura do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 196)

O edifício contrasta com duas realidades: a primeira é a Maasboulevard, uma avenida
larga situada a sul, composta por quatro vias rodoviárias, duas de elétrico, ciclovias e
passeios, caracterizada pelo seu forte movimento automóvel; a segunda, a norte, é o
oposto da primeira, pois é composta por um extenso jardim de flores, árvores e lagos,
flanqueada por museus e atravessada por um longo passadiço de contemplação
(ilustração 24). Este jardim, também projectado pelo OMA, foi feito como um percurso
entre o Kunsthal e o Instituto de Arquitectura Holandês (NAI), que o atelier planeou
mas acabou por não ganhar o respectivo concurso público, não vendo a sua obra
construída. Ambas as obras referidas não serão discutidas na presente dissertação.

Ilustração 24 – Kunsthal à esquerda, jardim ao centro, chamado de Museum Park e o Instituto de Arquitectura Holandês (NAI), à
direita, planeado pelo atelier OMA (Koolhaas [et al.], 1995, p. 420)

A ideia que deu origem ao Kunsthal é a inserção compacta de um edifício cultural,
mantendo a mesma forma quadrangular, que é furada por duas passagens. Uma é a
estrada secundária paralela à rua principal; a segunda é o percurso pedonal que
atravessa o edifício, da sua cota mais alta, na rua principal, dando acesso ao museu e
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ao jardim, à cota mais baixa, a norte. Estes factores resultam numa divisão inevitável
do quadrado em quatro partes. Como um dos pressupostos do programa era dar a
possibilidade de galerias conjuntas, Koolhaas perguntou-se “How to imagine a spiral in
four separate squares?”62 (Koolhaas [et al.], 1995, p. 431). Assim, surge a espiral que,
não só serve para ligar todos os espaços expositivos, tornando-os num só, como
também permite a ligação pedestre entre a cota da rua e a do jardim, preservando a
estrada secundária (ilustração 25), “The concept of the building is a continuous
circuit.”63 (OMA, 2013b).

Ilustração 25 – Axonometria do sistema de ligações do Kunsthal, de Rem
Koolhaas/OMA (Koolhaas [et al.], 1995, p. 430)

O projecto é fortemente marcado pela ideia de um percurso. Foi gerado pela
necessidade de oferecer espaços expositivos a diferentes níveis, mas que tivessem
uma continuidade espacial, para funcionarem em conjunto ou separadamente,
consoante os requisitos das diversas exposições temporárias. Deste modo, o próprio
percurso torna-se um espaço expositivo contínuo, que é confrontado com outro
percurso, que trespassa o edifício a meio, e é exterior. Como explica o crítico de
arquitectura Bart Lootsma64, “The floor is always important. The floor that warps itself.
62

“Como imaginar uma espiral em quatro quadrados separados?” (tradução nossa).
“O conceito do edifício é um circuito contínuo.” (tradução nossa).
64
Bart Lootsma (1957-), é um historiador, crítico e curador no ramo da arquitectura, design e belas artes.
Professor de arquitectura teórica na Universidade Leopold-Franzens, em Innsbruck, também professor no
63
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It’s always about the connections between the different programs or what is going on
on these floors.”65 (Heidingsfelder [et al.], 2007, min1:14:18). O percurso é o enredo da
história contada por este edifício, pois é através dele que os espaços e ligações se
articulam e moldam. Koolhaas cose uma teia de “suspense”, confrontando público e
privado, exterior e interior, jogando com as diferentes cotas do sítio, em pontos chaves
da sua intervenção, quebrando a concepção tradicional de um museu ou galeria de
arte. Como explica Roberto Gargiani,
[…] the Kunsthal is a prism with a square plan, whose facades are all different. It
imprisons a spiral and is cut by a tall blade that rises over the flat roof, by the vehicle
road and the pedestrian ramp connecting the park to the Maasboulevard. This ramp
forms an always-open passage, like the Mall of Parc de la Villete, and like that of the
Danstheater. […] The stereometric prism, crossed by a complex continuous path, would
be continuously reworked by Koolhaas, always in pursuit of different solutions for joining
successive levels. The diagram of the spiral in the form of a long continuous strip
composed of different segments, like the Cadavre Exquis, would become a constant in
66
OMA drawings. (Gargiani, 2011, p. 148-151)

Estratégia esta que se assemelha, mas a outra escala, ao projecto anteriormente
discutido, Two Patio Villas, no qual as palavras-chave são também interactividade e
articulações. O espaço extra-programático criado por Koolhaas no Kunsthal, é um
percurso público que o atravessa a duas cotas diferentes e serve como prelúdio da
espiral do espaço expositivo. Mais uma vez, é a força do espaço extra-programático
que funciona como agente catalisador para a organização do espaço, as suas
articulações e atravessamentos.
Por encostar num dique, o edifício divide-se em três cotas: a mais alta, da estrada
principal, a intermédia, da estrada secundária, e a mais baixa, do parque. No piso
térreo temos uma praça exterior com acesso ao restaurante, a primeira grande e
pequena galeria, e uma rampa de acesso aos pisos superiores. O piso intermédio é
constituído pela bilheteira, auditório, que cruza também o piso inferior, vestíbulos, loja,
escritórios e galerias do piso inferior que têm como pé direito estes dois primeiros

Instituto de História, Teoria e Crítica de Arquitectura da Academia de Artes Aplicadas de Viena. Autor dos
livros SuperDutch (2002), B&K+, (2003), ArchiLab 2004: The naked City, (2004), entre outros.
65
“O chão é sempre importante. O chão que se dobra. É sempre sobre as ligações entre os programas ou
sobre o que acontece nesses pisos.” (tradução nossa).
66
[...] O Kunsthal é um prisma com um plano quadrado, cujas fachadas são todas diferentes. Ele
aprisiona uma espiral e é cortado por uma lâmina alta que se ergue sobre a cobertura plana, pela estrada
rodoviária e a rampa de pedestres que liga o parque ao Maasboulevard. Esta rampa forma uma
passagem sempre aberta, como o Mall do Parc de la Villete, e como a do Danstheater. [...] O prisma
estereométrico, atravessado por um caminho contínuo complexo, seria continuamente retrabalhado por
Koolhaas, sempre em busca de soluções diferentes para articular sucessivos níveis. O diagrama da
espiral na forma de uma longa tira contínua composta por diversos segmentos, tal como o Cadavre
Exquis, tornar-se-ia uma constante nos desenhos do OMA. (tradução nossa).
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pisos. No terceiro piso, ao nível da avenida, temos a galeria principal e uma outra
galeria, separada da principal por um jardim na cobertura da rampa que cobre.

Ilustração 27 – Axonometria com o programa do Kunsthal ([adaptação a partir de] Heidingsfelder [et al.], 2007, min. 1:14:18)

Ilustração 26 – Vista exterior do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

A compreensão integral do edifício não pode ser apenas feita pela sua disposição
programática, mas sim pela sua experiência como visitante, explorando a obra, desde
a nossa aproximação pelo exterior até à sua saída formal.
A obra foi visitada no dia 16 de de janeiro de 2013. Na abordagem pela avenida
(ilustração 27), o edifício, apesar de não contrastar pelo seu tamanho, dá sinal de vida,
através da torre técnica em grelha de aço, assinalando a zona de entrada, como um
farol que anuncia a sua localização para quem passa. Ao aproximarmo-nos, a
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fachada, em vidro, funciona como uma grande montra que seduz com uma pequena
amostra quem circula pela rua, quer a pé, quer de carro.
O espaço que se segue, criado pela rampa pública que desce (ilustração 28), “engolenos” para as suas entranhas. Como uma porta pública para o parque, o percurso
aglutina todas as realidades em que se insere. Antes da entrada no piso intermédio, a
meio da rampa, podemos observar, a nascente, a estrada que passa por baixo do
percurso em que circulamos, através de um elemento visualmente permeável em
grelha de aço. Este, não só permite aos que circulam na via que tenham um fugaz
relance sobre as obras, como também nos dá (visitantes) uma pista sobre o que nos
espera se entrarmos, revelando parte do auditório, no piso térreo. Temos, de novo,
mais um vislumbre das peças em exposição e somos aliciados pelos outros
utilizadores que circulam no seu interior. Separados apenas por uma “membrana” de
vidro, enquanto descemos, vemos os outros disfrutarem das obras enquanto sobem
na direcção contrária, a rampa de suave inclinação. Somos, desde início, confrontados
com esta dualidade, interior e exterior, privado e público, que por vezes se confunde e
mistura.

Ilustração 28 - Da esquerda para a direita: vista exterior da fachada sul do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista
exterior do percurso pedonal que atravessa o Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Ao descermos a rampa, também este espaço contém duas realidades: a primeira, à
direita, é uma fachada concebida em vidro que “transparece” todo o conteúdo que
protege, e, à esquerda, uma parede revestida a painéis de policarbonato (ilustração
28), que revela pontualmente espaços onde haja vãos, e revela, também ela, formas e
cores de componentes estruturais e técnicos. Esta permeabilidade é uma
característica que acompanha, quer este percurso público, quer o espaço expositivo
contínuo, usando por vezes outras variações de vidro, oferecendo uma diversidade de
relações entre o interior e o exterior. Como refere Roberto Gargiani,
The long narrow band beside the passage, known as the “wall”, is wrapped by
polycarbonate panels and contains physical plant elements, rest rooms, staircases,
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elevators and ticket desk. The fluorescent lights installed in the interspaces transform it
into a luminous envelope. The middle sector of this wall is extended beyond the roof to
include conduits and machinery of the technical systems. In the landscape of the park,
67
the wall thus becomes the luminous, transparent Decorated Shed of the Kunsthal […]
(Gargiani, 2011, p. 151)

A meio da descida, onde a rampa pedonal se cruza com a laje do auditório, nasce a
entrada para o circuito das exposições. Surge uma plataforma de nível que faz a
conexão entre ambas as lajes, que se estende até ao exterior e enuncia a entrada.
Este bloco discreto de betão é relevado pela sinalética curvada em aço laranja, que
percorre o seu perímetro, indicando-nos a porta de acesso e assumindo também o
papel de guarda-corpos, “Arrows, stylized figures and inscriptions form Venturian Pop
signage for entrances and routes.”68 (Gargiani, 2011, p. 151).

Ilustração 29 – Da esquerda para a direita: axonometria explicativa do sistema de circulações do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA
(Cecilia [et al.], 1998, p. 198); secção transversal pela rampa, virado a oeste, do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998,
p. 217); secção transversal pela rampa, virado a este, do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 219)

Transpondo a porta, a laje prolonga-se para os lados, onde se situam as cabines da
bilheteira e a loja do museu, só num breve momento se conjugando com a laje do
auditório, permitindo a passagem. Entramos, assim, precisamente no auditório
(ilustração 30), que camufula o percurso em espiral por mais se parecer com uma
ampla sala de estar, pela quantidade de luz natural que a sua fachada, totalmente em
vidro, deixa atravessar. Dificilmente nos apercebemos que existe uma cortina
“blackout”, enrolada num canto, que, mais uma vez, reaviva a memória sobre a caixa
de Mies. A caixa, agora inclinada, incluindo os seus pilares, com fachada de vidro, só
67

“A faixa longa e estreita ao lado da passagem, conhecido como a "parede", é envolvida por painéis de
policarbonato e contém elementos estruturais, casas de banho, escadas, elevadores e bilheteira. As luzes
fluorescentes instaladas nos interstícios transforam-no numa fachada luminosa. O sector central desta
parede é extendido para além do telhado para incluir condutas e máquinas dos sistemas técnicos. Na
paisagem do parque, a parede torna-se, assim, a luminosa e transparente Cobertura do Kunsthal […].”
(tradução nossa).
68
“Setas, figuras estilizadas e inscrições formam uma sinalização Pop Venturian para entradas e
percurso.” (tradução nossa).
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permite privacidade quando se desenrola a cortina em toda a sua extensão,
envolvendo a plateia por completo.
The path of the visitor, who enters the Kunsthal through the opening in the wall of
polycarbonate panels of the passage, winds along an invisible spiral with a syncopated
rhythm, with inclined rectilinear segments, stepped or in ramps, of variable width,
connected by both landings and exhibition rooms. […] In the sector with the restaurant,
the auditorium and Hal 3, the reinforced pilasters are perpendicular to the inclined slab,
also in reinforced concrete, in keeping with a logic already tested by Koolhaas. Three
inclined pilasters are removed in the middle row of the auditorium, near the stage; their
69
vestiges remain in the form of lighting fixtures designed as voussures pendants.
(Gargiani, 2011, p. 150-151)

Ilustração 30 - Da esquerda para a direita: vista do auditório do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); planta do piso
térreo, com esquema do percurso, do Kunstha, de Rem Koolhaas/OMA ([adaptação a partir de] Cecilia [et al.], 1998, p .208)

Para além de auditório, que, como tal, funciona esporadicamente, assume
principalmente o papel de rampa de acesso à primeira galeria, “The exhibition spaces
on the various levels are connected by continuous path of ramps, also including the
inclined slab of the auditorium.”70 (Gargiani, 2011, p. 151).

Estando orientada na

direcção contrária à da rampa pedonal, a plataforma que liga estas duas constitui a
rótula que inverte o sentido do percurso, iniciando o ciclo em espiral. Descendo pelo
auditório, com a parede de plástico ondulado, novamente à nossa esquerda, escondese agora um conjunto de longas luzes fluorescentes e portas para os funcionários.

69

“O caminho do visitante que entra no Kunsthal, através da abertura na parede, de painéis de
policarbonato, da passagem, entra numa espiral invisível com um ritmo sincopado, com segmentos
rectilíneos inclinados, repartidos ou em rampas, de largura variável, ligados por patamares e salas de
exposições. [...] No sector com o restaurante, auditório e Hal 3, os pilares reforçados são perpendiculares
à laje inclinada, também em betão armado, de acordo com uma lógica já testada por Koolhaas. Três
pilares inclinados são removidos na linha central do auditório, perto do palco; os seus vestígios
permanecem na forma de iluminação concebidos como voussures pendants.” (tradução nossa).
70
“Os espaços de exposição nos diferentes níveis estão ligadas por um percurso contínuo de rampas,
incluindo também a laje inclinada do auditório.” (tradução nossa).
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No final desta, fazemos o mesmo movimento em chicote para a esquerda, passando
por baixo do passadiço exterior, o qual nos obriga, de novo, a inverter o sentido para
entrarmos na primeira galeria. Escondida pela diferença de alturas, esta só se
descobre gradualmente, enquanto descemos o curto lance de escadas de acesso a
esta, como explica o atelier OMA, “Approaching the first hall, one confronts a stairway
and an obstructed view, which is gradually revealed – a landscape of tree-columns with
a backdrop of greenery framed, and sometimes distorted by the different types of glass
of the park facade.”71 (OMA, 2013b). Esta ampla galeria, apenas sustentada por cinco
pilares dispersos pelo seu espaço, inspira-se no aglomerado de árvores da sua
envolvente, para o qual a galeria se vira. Revestidos por uma casca de tronco, cada
pilar assemelha-se a uma árvore local, que permaneceu intacta após toda esta
construção. Um espaço organizado por paredes ortogonais espessas, as quais não
chegam a preencher o pé direito da sala. Paredes estas que não constam na planta do
edifício, pois são amovíveis, distribuindo-se livremente por este espaço, moldando-se
a cada exposição.

Ilustração 31 – Da esquerda para a direita: vista da galeria design, a este, do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p.
226); vista da fachada norte do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 204-205)

Separada por uma parede em toda a sua extensão, excepto nos topos, encontramos
uma galeria tímida, estreita e muito longa, a galeria Design/Este (ilustração 31).
Passando de uma ampla galeria de planta quadrangular para este estreito desfiladeiro,
mudamos de um espaço horizontal para um vertical, verticalidade essa que ainda é
mais acentuada pela laje superior, em grelha de aço, que nos duplica o pé direito
desta estreita galeria, a galeria Este. No piso superior,
71

“Aproximando-nos da primeira galeria, somos confrontados com um lance de escadas e uma visão
obstruída, que nos é revelada gradualmente - uma paisagem de árvores-colunas com um cenário de
vegetação enquadrada e, por vezes, distorcida pelos diferentes tipos de vidro da fachada do parque.”
(tradução nossa).
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One of their extremities protrudes beyond the “wall” of the long narrow gallery, giving
rise to the continuous glazing. From this glazing the light enters through the metal grilles
of the floor – another form of the Koolhaasian patio – in the gallery below, which instead
72
is closed by a concrete wall. (Gargiani, 2011, p. 152)

Em vez do corpo deambular pelo espaço enquanto observa as diversas obras da
exposição, fica no centro do espaço e, com o rodar da cabeça, apenas, explora a
informação espalhada pelas paredes, incluindo o que se passa, parcialmente, no piso
superior. Mais uma vez, o próprio circuito da exposição cruza-se, ainda que apenas
visualmente: trocamos olhares com desconhecidos que planam por cima de nós, num
espaço igual ao nosso, mas banhado a luz natural, que inunda todo este espaço
vertical. Depois de saciada a cursiosidade na galeria Este, percorremos de novo a
primeira sala junto à fachada envidraçada para o parque (ilustração 31). A fachada
conjuga diferentes tipos de virdo, jogando desde a total transparência até à opacidade
completa. Este plano visualemente permeável revela, reflecte, omite, distorce e volta a
revelar a envolvente que nos cerca, numa estratégia de interacção entre interior e
exterior, usando apenas o vidro. O jogo de articulação entre os diferentes espaços e a
sua materialidade, não só é feito pela profusão dos materiais que os revestem, como
também pela própria estrutura que os define. “For the design of Kunsthal, Koolhaas
[…] combined different systems developed, thanks to the collaboration with Balmond,
to interpret the identities of the individual segments of the spiral, Balmond, in fact,
defined the Kunsthal as a “catalogue of juxtapositions”.”73 (Gargiani, 2011, p. 151).
Each facade of Kunsthal has a different configuration, depending upon the program
functions, the landscape, the metaphors of Koolhaas and the structural systems. The
facades are subdivided into strips, one floor in height, made with grey or black-painted
concrete, stone slabs and transparent or frost glass. Along the corners, the passages
from one strip to the next happen by combining different materials and thickness, in
keeping with Koolhaas’s poetics of juxtapositions and tectonic contrasts, found
74
throughout the work. (Gargiani, 2011, p. 156).

72

“Uma das suas extremidades projecta-se para além da "parede" da longa e estreita galeria, dando
origem a um envidraçado contínuo. Através deste envidraçado a luz que entra através das grelhas
metálicas do chão - uma outra forma de pátio Koolhaasiano - na galeria de baixo, que, ao contrário desta,
é fechada por uma parede de betão.” (tradução nossa).
73
“Para o projeto de Kunsthal, Koolhaas [...] combinou diferentes sistemas desenvolvidos, graças à
colaboração com Balmond, para interpretar as identidades dos segmentos da espiral, na verdade,
Balmond definiu o Kunsthal como um "catálogo de justaposições”.” (tradução nossa).
74
“Cada fachada do Kunsthal tem uma configuração diferente, dependendo das funções do programa, a
paisagem, as metáforas de Koolhaas e os sistemas estruturais. As fachadas são subdivididas em faixas,
um andar de altura, feitos com betão pintado de cinzento ou de preto, lajes de pedra e vidro transparente
ou opaco. Ao longo dos cantos, as passagens de uma zona para a outra, acontecem através da
combinação de diferentes materiais e espessuras, de acordo com a poética de justaposições e contrastes
tectônicos de Koolhaas, encontrado em todo o seu trabalho.
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Chegando ao outro topo deste espaço, encontramos de novo o passadiço exterior,
pelo qual circulam habitantes, chegando e saindo do parque. Denominada “window
gallery” (ilustração 32), galeria em janela, em português, assenta neste passadiço,
apenas cortado por um plano de vidro transparente e coberta por um longo plano
torcido, em vidro. Aqui, enquanto observamos as poucas obras na parede esquerda,
subindo a um passo calmo e hesitante, ficamos mais intrigados em ver quem passa no
exterior e, por experiência própria, o sentimento é recíproco: passamos a assumir o
papel de “obras” que estão no espaço expositivo.

Ilustração 32 – Da esquerda para a direita: vista da galeria em janela do Kunsthal de, Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); planta
do segundo piso, com esquema do percurso, do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA ([adaptação a partir de] Cecilia [et al.], 1998, p. 208)

Observados por desconhecidos, como um peixe num aquário, espiados por quem está
no exterior, proporcionamos a quem passa um filme contínuo na galeria. Porque
apesar de as obras neste espaço serem as únicas que são permanentes, o
cruzamento desta com o percurso público resulta num cenário em constante alteração.
Como duas estradas paralelas em sentidos opostos, que tiram partido da acção da
estrada e da sua envolvente. A meio da subida, mais pessoas entram no percurso
expositivo, outras descem apenas para ir para o parque. Ao chegar ao topo,
deparamo-nos, de novo, com a estrada secundária que passa por baixo de nós,
através da grelha de metal no exterior (ilustração 33).
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Ilustração 33 - Da esquerda para a direita: vista para a estrada secundária a partir da galeria em janela do Kunsthal, de Rem
Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista para a estrada principal da segunda galeria do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração
nossa)

Chegámos à segunda galeria. O que parecia uma montra por fora é, agora, um quadro
em movimento por dentro (ilustração 33): sucessivas vias de diferentes tipos de
tráfego em circulação contínua, com um bloco habitacional típico holandês, em tijolo
de burro, como pano de fundo. Os papéis inverteram-se, passando de actor, na galeria
em janela, para espectador, na segunda galeria. O percurso contínuo, desde o início,
manteve uma reciprocidade entre interior e exterior, actor e espectador, quase como
um argumento de um filme. Depois de contornar uma longa parede, que funciona
como cartaz publicitário para quem passa, mergulhamos na segunda galeria
(ilustração 34). Banhada de luz natural, pelas “Shades” que a cobrem, são cruzadas
por inúmeros tirantes metálicos laranjas que voam por cima de nós ao longo deste
espaço.

Ilustração 34

– Da esquerda para a direita: vista da segunda galeria do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista do
segundo piso da galeria design do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

De novo encontramos a pequena galeria estreita e profunda (ilustração 34), com uma
das suas paredes revesitdas a vidro opaco, a qual permite a visão desfocada de
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silhuetas e cores no exterior. Agora, somos nós a olhar para baixo, entre os buracos
da grelha quadrangular, inspeccionando o que mudou desde que saímos de lá.
Percorrendo-a na sua totalidade, hesitantes com a sensação de flutuação que a grelha
provoca, passamos de novo pela segunda galeria. No final desta temos a visão do
final do percurso que termina bruscamente balançado sobre nós. Como refere Roberto
Gargiani,
The spiral is interrupted at the balcony of Hal 3, balanced on Hal 2. It continues
outdoors, beside the elevated garden over the passage, terminating at the flat, only
partially accessible roof. Thus the syncopated, brusquely truncated spiral guides the
visitor through the box in a sequence of scenarios, following a narrative thread, “a
story”, as Koolhaas put it that “does not have to be told in words, but is simply shown by
75
movement, so that the path has a beginning, and leads somewhere. (Gargiani, 2011,
p. 150-151).

Continuando sempre pelo espaço expositivo, cruzamo-nos com o jardim na cobertura
do percurso exterior e com a zona mais alta do auditório. Daqui parte uma rampa
escadeada, acompanhada pelo jardim na cobertura, que nos leva à terceira grande
galeira, à fotogaleria e ao terraço na cobertura: “A third ramp along a roof garden leads
to a more intimate single-height hall and further on to the roof terrace.”76 (OMA, 1992).
Nesta secção Oeste do Kunsthal, os pilares de betão armado inclinados que nascem
no restaurante do piso térreo, atravessam o auditório e também a galeria 3,
“Nevertheless, these pilasters continue to be inclined in Hal 3 as well, though the slabs
here are horizontal.”77

(Gargiani, 2011, p. 150-151). Depois de vistos estes dois

últimos espaços, de pé direito mais curto, privados de luz natural, terminamos o nosso
percurso expositivo em espiral, debruçados sobre a galeria 2, podendo voltar a
percorrer a rampa escadeada ou descer de elevador para uma saída mais rápida,
ambos nos levam, de novo, para o auditório por onde entrámos. Finalizamos o circuito
em espiral, sendo devolvidos para a rampa pública que nos incitou a entrar. Mas esta
ainda nos guarda mais uma surpresa no fim. Mais uma vez, somos abordados pela
sinalética em aço laranja, que nos indica e convida a entrar no café/restaurante. Em
vez de um bloco de betão adicionado à rampa, é o seu negativo cravado na mesma
que demarca a entrada. Passando por duas portas automáticas de correr, num plano
75

“A espiral é interrompida na varanda do Hal 3, balançado sobre o Hal 2. O percurso continua ao ar livre,
ao lado do jardim elevado sobre a passagem, terminando no telhado plano, apenas parcialmente
acessível. Assim, a espiral sincopada e bruscamente truncada, guia o visitante através da caixa, numa
sequência de cenários, seguindo uma linha narrativa, “uma história", como Koolhaas colocou, que "não
tem que ser dito em palavras, mas é simplesmente mostrado por movimento, de maneira que o caminho
tenha um começo e leve a algum lado".” (tradução nossa).
76
“A terceira rampa, ao longo de um jardim na cobertura, leva-nos a uma galeria mais íntima, de apenas
um pé direito, e mais adiante ao terraço.” (tradução nossa).
77
“No entanto, estes pilares, também continuam a ser inclinados no Hal 3, embora as lajes, aqui, sejam
horizontais.” (tradução nossa).
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superior ao do restaurante, entramos numa floresta de betão e néon (ilustração 35),
que espelha a realidade que absorveu da envolvente.

Ilustração 35 – Da esquerda para a direita: vista do restaurante do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista da loja do
museu a partir do restaurante do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Albergado pela laje inclinada do auditório, o espaço abre-se para a fachada em vidro
que espreita para o parque. Com pilares perpendiculares à laje superior, gera uma
distorção espacial, acentuada pelos tubos circulares em néon, espalhados pelo tecto.
Os suportes, de dimensões diferentes, cortados pelo elemento que sustentam, recriam
a irregularidade dos troncos do exterior e as luzes simulam copas de árvores com a
esponteinadade da natureza (ilustração 36).

Ilustração 36 – Da esquerda para a direita: planta do tecto do restaurante e respectivo corte virado a Este do Kunsthal, de Rem
Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 225); vista exterior do restaurante do Kunsthal, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Sentamo-nos numa mesa, no ambiente de uma floresta gelada no exterior, com todo o
conforto de um espaço quente interior, por baixo de copas luminosas. Num espaço
que pretende fundir o exterior e interior, separados por vidro que, não só reflecte as
curvas irregulares das luzes interiores, como também as sobrepõe às teias de troncos
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e ramos do arvoredo no exterior, permitindo a simbiose perfeita. Ainda no restaurante,
paira a loja do museu, furando a laje superior, aguentando-se suspensa sobre nós.
Forrada a virdo, multiplica o universo de ramificações em néon por todo o espaço da
restauração, provocando olhares curiosos de quem ainda não saiu do museu.
The Kunsthal is a work assembled with discarded, untimely ideas, some of them over
fifty years old, which Koolhaas, at this point, is capable of making as vital and
unexpected as they were when they first appeared. This is simply one stage in the
process of reflection on modern architecture that began in the 1970s and is increasingly
oriented toward surpassing the New Sobriety, in the awareness of the always looming
risk of a new end of that fragile essence of the modern in another chapter of the history
78
of the International Style: OMA Style. (Gargiani, 2011, p. 157)

Resumindo, o que nos interessou nesta obra foi:
- O uso de uma superfície contínua/percurso como estratégia de concepção e
organização espacial, conjugada com o espaço extra-programático;
-

A multiplicidade de

articulações/relações

criadas através do

“jogo”

de

justaposições/fusões do percurso, dos diferentes espaços programáticos e da
envolvente;
-

A

interactividade

criada

com

o

utilizador,

por

propiciar

diversas

situações/atmosferas;
- A conjugação inédita dos materiais como estratégia de autonomia, qualificação e
articulação de cada espaço.
Palavras-chave:

percurso,

espaço

extra-programático,

articulações,

interactividade e conjugação.

78

“O Kunsthal é um trabalho montado com ideias descartadas e intemporais, algumas delas com mais de
cinquenta anos de idade, o que Koolhaas, neste momento, é capaz de fazer tão bem e inesperadamente
como eram quando apareceram pela primeira vez. Isto é simplesmente uma etapa no processo de
reflexão sobre a arquitetura moderna, que começou na década de 1970 e é cada vez mais orientada para
superar a Nova Sobriedade, na consciência do risco, sempre iminente, de um novo fim, da essência frágil
do moderno, noutro capítulo da história do Estilo Internacional: Estilo OMA.” (tradução nossa).
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3.3.

L

- EDUCATORIUM

Edifício Universitário para a cidade de Utrecht (1993/1997).

Ilustração 37 - Planta de localização do Educatorium, em Utrecht, na Holanda, de Rem Koolhaas/OMA ([adaptação a partir de], Google
Maps, 2013c)

Localizado a este da cidade de Utrecht, o Educatorium deu início ao plano de
urbanização das instalações Universitárias da cidade de Utrecht, denominado Uithof,
realizado também por Rem Koolhaas e pelo atelier OMA. Este plano, iniciado em
1985, tinha como objectivo mudar o carácter de Uithof, de um local anónimo, apenas
de trabalho, para um pólo universitário cheio de residências para estudantes,
bibliotecas, infra-estruturas para investigação, desporto e repleto de vida social. Como
explica o atelier OMA, “The ambitions of the masterplan, commissioned to OMA in
1985, essentially lie in the distinct shift of the character of the Uithof from an
anonymous nine-to-five commuter enclave towards that of the campus […]”79 (OMA,
2013c).
O Educatorium surge como um edifício que serve de apoio a todas as catorze
faculdades do campus, estando fisicamente conectado a algumas delas e a uma
biblioteca, por um passadiço que sobrevoa as vias rodoviárias da cidade universitária.
O edifício contém 11.000 m² de área programática, conjugando uma zona de
restauração de 900 lugares, dois auditórios de 400 e 500 lugares, três salas de
exames, de 150, 200 e 300 lugares, e, como é comum nos Países Baixos, 1100
lugares para bicicletas.
79

“As ambições do plano geral, encomendado ao OMA em 1985, assenta essencialmente na mudança
do carácter de enclave anónimo, de quem o usa das 9 às 5 para trabalhar, para o de um pólo universitário
[…]” (tradução nossa).
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“The Educatorium, an invented name alluding to the factory of learning is conceived as
a facility shared by all fourteen faculties and many research institutes of the
university.”80 (Cecilia [et al.], 1998, p. 302). Assim, torna-se num ponto de encontro e
trocas crucial para todos os que frequentam esta universidade.

Ilustração 38 – Vista da fachada norte do Kunsthal de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

A obra (ilustração 38) foi visitada no dia 17 de de janeiro de 2013, numa tarde de
inverno gelada. Pela aproximação à obra, por entre as ruas universitárias de Uithof, o
edifício que se desenvolve horizontalmente sobressai da sua envolvente por revelar na
sua fachada um pouco da história que se passa no seu interior. A fachada,
envidraçada, é rasgada pelas lajes de betão que se extendem até à face, gerando
uma ideia de continuidade espacial interior. Apercebemo-nos, à partida, que o espaço
resulta de um simples encaixe de dois planos contorcidos de betão, os quais se
moldam à volta do espaço que abrigam.
Entrando no edifício, a situação com que nos deparamos é a de escolha, pois as
possibilidades de percurso pelas suas instalações dependem da vontade de quem o
usa. Apercebemo-nos de que a laje inclinada funciona como uma rampa de ligação
entre os dois pisos e é a continuação da mesma onde assentam os dois auditórios que
incorpora. Desta maneira, liberta-se espaço por baixo dos auditórios, disponibilizando
toda a área do piso para a zona da restauração. Já a disposição programática em
80

“O Educatorium, um nome inventado, aludindo a uma fábrica de aprendizagem, foi concebido como um
equipamento para ser usado pelas catorze faculdades e muitos institutos de pesquisa da universidade.”
(tradução nossa).
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planta é feita através de dois corredores principais dispostos em cruz, de maneira a
dividir a planta em quatro partes iguais. Por opção do atelier OMA, o Educatorium foi
concebido de maneira a não ter uma maneira de uso pré-destinado, e sim, o de
construir algo que possibilitasse a escolhe livre por parte do utilizador, “Rather than
attempting to dedicate any particular pattern of use, the design of the Educatorium
seeks to create a synthetic landscape open to individual choice.”81 (Cecilia [et al.],
1998, p. 302). Juntando a esta intenção o facto deste edifício funcionar como apoio a
todas as faculdades que o cercam, grande parte da sua área é dedicada a espaço de
estar, ou, como refere Koolhaas, “a large ‘pause’ area”. Assim, outras das premissas
assentes nesta obra foi organizar esse espaço ao longo de todo o edifício, em vez de
o concentrar num só sítio. Desta maneira, todo o espaço é dotado de diferentes
atmosferas, que proporcionam ao visitante, que não o usa pelos seus serviços, uma
descoberta contínua e interessante à medida que o percorre,
[…] the building program included a large ‘pause’ area. Rather than making a single
space or room, it was imagined that the area could be divided into a series of smaller
foyers or lounges, to gain a different ambiance. User becomes participant. For the
82
visitor, the entire Educatorium opens up as the ‘field of play’. (Cecilia [et al.], 1998, p.
302)

Ilustração 39 – Vista interior do foyer de entrada do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA
(ilustração nossa)

No átrio de entrada podemos aceder a dois outros edfícios da faculdade, um a Este e
outro a Sul, por um “túnel envidraçado”. Além destas duas conexões com outros
edifícos, temos um primeiro foyer, uma rampa que desce e outra que sobe. Seguimos
81

“Em vez de tentar dedicar algum padrão específico de uso, o design do Educatorium visa criar uma
paisagem sintética aberto à escolha individual.” (tradução nossa).
82
“[…] o programa do edifício incluiu uma grande àrea de 'pausa'. Em vez de se fazer um único espaço
ou compartimento, foi imaginado que a àrea poderia ser dividida em vários corredores e salas menores,
para obter um ambiente diferente. O usuário torna-se participante. Para o visitante, todo o Educatorium se
abre como um 'campo de jogo'.” (tradução nossa).
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o instinto, para o primeiro caminho que nos parecer melhor. Descemos pela rampa
que vai contra a laje inclinada que observámos no exterior, para descortinar o que ela
cobre. A primeira descoberta, ao descer a rampa de suave inclinação, é que a rampa
que sobe, paralela a nós, alberga o grande estacionamento de bicicletas (ilustração
40) que se encontra no subterrâneo. Estacionamento esse que também se estende
por baixo da laje que pisamos e ocupa a largura de todo o edifício. Continuando a
descer a rampa, e chegando ao piso inferior, constatamos que uma parte do tecto que
nos cobre é feita em diversos tipos de vidro. Desde logo, suscita o interesse de ir
explorar o piso superior, que mostra parcialmente o seu conteúdo pelas sombras de
quem o percorre. Parte da laje envidraçada esconde ou partilha parcialmente, e, por
vezes, totalmente, a vida dos dois pisos, criando uma relação entre os utilizadores que
se encontram em diferentes níveis. Como refere Bart Lootsma, “[…] And there are
other bolds gestures, such as a glass floor at the upper level, which confronts the user
explicity with its spatial structure, giving one a sensation of floating in space.”83
(Lootsma, 2000, p. 182). Esta faixa em vidro denuncia os pontos de acesso aos pisos
superiores, por meios mecânicos e não mecânicos, espaços esses que também são
revestidos pelo mesmo material.

Ilustração 40 – Da esquerda para a direita: vista do estacionamento de bicicletas a partir de rampa interior do Educatorium, de Rem
Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista da zona de restauração do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista para o
primeiro piso, à entrada da zona de restauração do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (OMA, 2013c)

83

“E há outros gestos ousados, como uma laje em vidro no piso superior que confronta o utilizador,
expondo-o através da estrutura espacial do edifício, dando a sensação de fluturar no espaço.” (tradução
nossa).
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Chegando à zona da restauração, esta começa por ser um espaço escuro, de baixo pé
direito, contrastando com a intensa luz vinda da fachada Este e Norte. Esta é realçada
pela laje que agora se curva, para subir, maximizando a fachada envidraçada,
trazendo o espaço exterior a quem está no interior. Um espaço amplo comum que
evita as características da monotonia e repetição: pelo tecto que se dobra, pela
comunhão do exterior e interior e pelo posicionamento irregular das colunas de
suporte pelo espaço que promovem diversas situações num só espaço. Como explica
o atelier OMA,
The lines of columns are denser to the south and almost disappear to the north towards
the landscape beyond. Designed to accommodate up to 1000 people, the sloping
ceiling together with the "random" columns generates a series of "places" within the
84
large room. (OMA, 2013c)

Ilustração 41 – Vista interior, para a fachada oeste do do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista interior, para a
fachada norte do do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

A partir daqui, as opções para explorarmos a obra continuam a ser múltiplas. Estando
numa ponta do edifício, deparamo-nos com a vasta “rede” de possibilidades para
deambularmos por toda a obra. Para além da organização central cruciforme, bem
acentuada na entrada, o perímetro do edifício é dotado de percursos secundários por
meio de rampas e escadas que potenciam uma passagem fluída a todos os
utilizadores que o usam diariamente.
Apesar das diversas possibilidades de circulação, optámos por voltar pelo mesmo
percurso central cruciforme, pois a curiosidade despertada pela rampa que subia,
seguida da laje em vidro, foi mais forte que qualquer via inexplorada. Subimos de novo
até ao nível térreo, para nos voltarmos para a fachada envidraçada a Norte,
acompanhada de uma rampa no interior e de um pódio no exterior. Como Koolhaas
84

“As linhas de colunas são mais densas a sul, e, quase desaparecerem a norte, em direção à paisagem.
O tecto inclinado, juntamente com as colunas dispostas ‘aleatoriamente’, geram uma série de ‘atmosferas’
dentro do grande espaço.” (tradução nossa).
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refere, “The sloped planes of the entrance plateau are designed to allow large crowds
to move fluidly through and into the building. The outside portico is intended as an
informal podium for the students.”85 (Cecilia [et al.], 1998, p. 302).
Ao subir esta rampa, apercebemo-nos da continuidade espacial de todo o projecto,
que também verificámos nas suas obras anteriores. A abolição exaustiva de limites
físicos ao longo dos diversos serviços, maximiza os espaços comuns e aumenta a
quantidade de possíveis situações, a acontecer ao longo do edifício. Não havendo
paredes para a segmentação espacial, os espaços de estar estão fundidos com os
espaços de circulação. Desta maneira, não só se disponibiliza mais área, como
também se promove fluídez de circulação, necessária à grande afluência de
utilizadores diária. Estratégia esta, descrita por Bart Lootsma,
The Educatorium’s sloping floors bring about an entirely new kind of spatial experience
in which it is hard to tell where the exterior ends and the interior begins. Passing
through doors without noticing the transition, one does not observe any staircases or
thresholds – visitors glide into the building. Once inside, movement is imperceptible
from one level to another, even though staircases are here and there, where the vertical
86
distance to be bridged is sufficient to warrant one. (Lootsma, 2000, p. 185)

Os diferentes espaços estão lá, mas cosidos por este percurso, que funde todos os
espaços públicos do programa, dando liberdade ao utilizador de os percorrer como
entender. Usando mudanças subtis de materiais e iluminação como estratégias de
qualificação dos espaços, a comunhão entre circulação e programa está de tal modo
fundida que, por vezes, não é perceptível a transição entre eles. Assim explica o
atelier OMA: “A second system of paths allows the building to function as a network. By
merging the "pause" areas with circulation, larger open territories are generated as part
of strategy of eliminating frontiers in favour of more subtle techniques of separation or
inclusion.”87 (OMA, 2013c).

85

“Os planos inclinados do planalto da entrada foram projectados para permitir que grandes multidões
entrem e usem fluidamente o edifício. O pórtico exterior é concebido como um pódio informal para os
alunos.” (tradução nossa).
86
“Os pisos inclinados do Educatorium proporcionam um tipo de experiência espacial completamente
nova, na qual é difícil dizer onde acaba o exterior e começa o interior. Passando por portas sem nos
perceber-mos da transição, não observamos barreiras ou escadas - os visitantes deslizam para dentro do
edifício. Uma vez lá dentro, o movimento é imperceptível de um nível para outro, embora haja escadas
aqui e ali, onde a distância vertical a ser superada é suficiente para justificar uma.” (tradução nossa).
87
“Um segundo sistema de percursos permite que o edifício funcione como uma rede. Ao fundir os
espaços de estar com circulação, espaços mais abertos são gerados como parte da estratégia de
eliminação de fronteiras a favor de técnicas mais subtis de separação ou inclusão.” (tradução nossa).
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Ilustração 42 - Vista interior da zona de entrada do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista interior do primeiro
piso do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Chegando ao ponto central da obra, no primeiro piso, cruzamento entre os dois
percursos

de

circulação

cruciforme,

é

perceptível

a

divisão

dos

quatro

espaços/quadrantes, que não podem ser fundidos com tudo o resto. Dois grandes
auditórios a Oeste e salas de exames a Este, em torno dos quais se define o percurso
apetrechado de diversos espaços de estar. Aqui se situa o ponto do percurso onde
mais opções nos são dadas. Inúmeras possibilidades de caminhos a percorrer nos
diferentes níveis apresentam-se em simultâneo.
Roaming through, one has a feeling not unlike when exploring a virtual space on the
computer, a sensation that there are alternative paths to your left, right, behind, in front
and even above and below. […] Floors and corridor walls shine and reflect; they are
88
either transparent or registered as surfaces by illumination. (Lootsma, 2000, p. 182)

Na zona dos auditórios, o espaço expande-se em altura e largura para dar amplitude
às multidões que os usam temporariamente. Um espaço que, apesar de não ser
separado por nenhum elemento físico, tem um carácter diferente do resto, quer pelas
suas dimensões, quer pela sua materialidade. O corredor central entre estes respeita a
inclinação do percurso que fizémos em rampa, mas agora em degraus de madeirda,
repartidos subtilmente, à medida que sobe. As paredes do auditório a sul, rectilíneas e
em betão aparente, contrastam com as do seu arqui-rival à sua frente, que desenha
um plano curvo, revestido a chapa de alumínio, que é ainda mais evidenciado pelas
luzes fluorescentes distribuídas ao longo da subida. O confronto destas duas estrutras
opostas gera um percurso de contraste ao qual não se pode passar indiferente. A nova
superfície em madeira é o elemento que nos mantem em segurança ao longo da
nossa jornada, passando pela guerra constante entre estes dois pólos inertes. Como

88

“Vagueando pelo edifício, tem-se uma sensação não muito diferente de quando se está a explorar um
espaço virtual no computador, uma sensação de que há caminhos alternativos para a esquerda, direita,
atrás, à frente e até mesmo por cima e por baixo. [...] Pisos e paredes dos corredores brilham e reflectem;
são transparentes ou sobressaem como superfícies de iluminação. (tradução nossa).
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afirmado por Bart Lootsma, “Materials and construction assume an explicit presence in
the lecture halls and examination rooms.” 89 (Lootsma, 2000, p. 182).
Subindo até ao segundo piso, para a zona de acesso aos auditórios, o contraste
continua evidente. Onde a laje acaba, curvando-se para se transformar em cobertura,
num só gesto, na zona do auditório a Sul, na zona Norte a madeira ondulada
desaparece, para dar lugar a uma faixa em vidro que, por momentos, nos transpõe
para o exterior.

Ilustração 43 – Vistas da escadaria de acesso aos auditórios do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

The building will become an important rendez-vous and exchange point, creating a new
capacity of 500 and 400 places. […] The two auditoria are accessed via the large entry
area ramp. Two curving walls enclose the room, one solid and the other glass, in the
90
ceiling steel reinforcement bars emerge from the exposed concrete slab. (Cecilia [et
al.], 1998, p. 302)

O auditório, a Norte, é formado por duas paredes curvas que se fecham sobre si
mesmas, permitindo a entreda entre elas. Há também uma dualidade patente a este
auditório. Enquanto a parede sul é revestida a madeira, a parede a Norte é feita em
vidro translúcido (ilustração 44). Apesar de estar cercada por um percurso secundário
a Norte, este é também revestido a vidro, o que permite abrir o auditório para o parque
botânico situado à sua frente. Concebeu-se, assim, um auditório com a possibilidade
de ser usado apenas com luz natural e com a paisagem dos jardins envolventes,
garantindo sempre privacidade no seu interior. Como explica Koolhaas, “Laminated
with a holographic film which changes between transparent or translucent depending
on the viewer`s point, the glass wall acts as a fabricated cloud alternately clearing and
89

“Os materiais de construção assumem uma presença explícita nos auditórios e nas salas de exame.”
(tradução nossa).
90
“O edfiício tornar-se-à num ponto de encontro e trocas importante, criando uma nova capacidade de
500 e 400 lugares. […] Os dois auditórios são acedidos pela larga entrada rampeada. As duas paredes
curvas definem o espaço, uma sólida e outra de vidro, no tecto tiras de aço reforçado emergem da laje de
betão exposta.” (tradução nossa).
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obscuring the view to the outside while providing a screen of privacy for the interior.”91
(OMA, 2013c).
Ao contrário da maioria dos auditórios, os concebidos por Koolhaas têm a
particularidade de oferecer sempre algo mais, não só pela luz natural que é
penetrável, como estabelece, neste caso, uma relação com a paisagem envolvente.
Como refere Rem Koolhaas,
Oriented towards the north, the larger auditorium is opened to the view of the botanical
gardens, like an amphitheatre set in the landscape. […] and allow for a variety of
lighting and acoustic conditions based on the individual lecturer’s desires. The second
auditorium with 400 seats is situated to the south. It is much more enclosed, ‘like being
92
in an underground den’. (Cecilia [et al.], 1998, p. 302).

Ilustração 44 – Da esquerda para a direita: Vista interior do auditório norte do Educatorium de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa);
Vista interior do auditório norte do Educatorium de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 333)

O seu “rival” a Sul é o seu oposto. Caracterizado pela sua geometria rectilínea e
diversidade de luz artificial, proporciona um ambiente enclausurado, capaz de oferecer
um maior leque de escolhas para apresentações e palestras. Constrasta também com
o outro auditório, pelos materiais que o constituem. Com ambas as paredes laterais
em betão aparente, como acontecia no seu exterior, e sem luz natural, recria as
caracterísitcas de uma bolha cavernosa no meio desta obra. “Spanning between two
massive walls the roof structure is a densely packed series of I-beams forming a

91

“Laminado com uma película holográfica que muda entre transparente ou translúcido consoante o
ponto do espectador, a parede de vidro funciona como uma nuvem fabricada que, alternadamente, mostra
e tapa a visão para o exterior, proporcionando uma tela de privacidade para o interior.” (tradução nossa).
92
“Orientado a Norte, o auditório maior é aberto para a vista do jardim botânico, como um anfi-teatro na
paisagem. […] e permitem uma variedade de condições de iluminação e acústica com base nos desejos
de cada orador. O segundo auditório de 400 lugares está situado a Sul. É muito mais fechado, como estar
numa 'caverna subterrânea'. (tradução nossa).
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surface of steel.”93 (OMA, 2013c). No entanto, contém dois elementos que se insurgem
contra tudo isto. O primeiro elemento é a faixa diagonal que atravessa todas as filas de
cadeiras, de acesso da cota mais baixa à mais alta do auditório; a segunda é a caixa
técnica, situada na cota mais alta do auditóiro, que funciona como uma cápsula oval,
para a qual se entra por fora como se tratasse de um universo independente. Esta
cápsula oval situa-se a meio de uma parede envridraçada, simulando a flutuação em
pleno ar, o que lhe acentua o seu carácter de ruptura com tudo o resto. A peça oval
assemelha-se ao resultado de um processo de extracção de parte da massa da laje
encurvada, que é desnecessária no seu local original, para, assim, servir outro
propósito, noutro contexto.

Ilustração 45 – De cima para baixo, da esquerda para a direita: vista da entrada do auditório sul do Educatorium, de Rem
Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista interior do auditório sul do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 329);
vista da escadaria junto à fachada norte do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Descemos agora pelos degraus longos que acompanham suavemente a laje do
auditório a norte. Do lado direito, a parede curva em vidro revela-nos o conteúdo do
auditório, enquanto, do lado esquerdo, a fachada envidraçada traz o jardim botânico
para o interiror. Como refere Bart Lootsma, “Some stairs rise gently as extensions of

93

“Albergada entre duas paredes maciças, a estrutura do tecto é uma grelha compacta de vigas em I,
formando uma estrutura em aço.” (tradução nossa).
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the sloping floors, as do those in and alongside the auditoriums, but others form
monumental spaces in their own right.”94 (Lootsma, 2000, p. 182).
No fim da subtil escadaria, encontramo-nos, de novo, no espaço central do edifício. As
opções esgotam-se, faltando apenas percorrer o acesso aos dois pisos da zona este,
correspondente às três salas de exames. Percorremos o grande espaço de “pausa”,
de cruzamento entre todas as circulações internas, de Norte para Sul. A mudança de
materiais é constante e contrastante. Isto acontece como estratégia para realçar a
organização programática em quadrantes. Sendo a circulação feita em torno destas
quatro partes, os materiais não só garantem a autonomia de cada uma, como também
permitem a sua fusão com o percurso contínuo, proporcionando a possibilidade de os
“ligar” e “desligar”, tornando o edifício interactivo, adaptável a diversas situações. O
espaço amplo, da altura dos auditórios, partilhado com o piso superior em mezanine, é
definido pela parede dos mesmos e pelas rampas de acesso a este. A Oeste, pela
parede, agora plana e branca do auditório norte, e pela parede de betão do auditório
sul, revestida de polietileno ondulado.
Chegando à segunda, o espaço afunila e o pé direito é reduzido a metade. A parede
ondulada deixa atravessar a luz dos longos tubos das lâmpadas fluorescentes, que
desenham uma fachada luminosa, para a zona de circulação com menor iluminação
natural. A Este reina o vidro que enclausura os dois pontos de acesso vertical, unidos
por uma laje do mesmo material que marca os acessos.

Ilustração 46 – Da esquerda para a direita: vista interior dos pontos de acesso verticais do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA
(ilustração nossa); vista da fachada este do auditório sul do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

94

“Algumas escadas sobem gentilmente como extensões dos planos inclinados, como as que
acompanham os auditórios na lateral, mas outras formam espaços monumentais no seu próprio direito.”
(tradução nossa).
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Passando por tudo isto, chegamos à fachada sul. Esta é constituída por longas tiras de
vidro opaco, as quais permitem luz natural à escadaria de passo e meio, feita em
betão. Também nesta parte, é evidente o contraste entre o vidro da fachada e a grelha
quadrangular metálica, que funciona como guarda corpos e permite a passagem de
luz para quem estuda no espaço junto a este.
A combinação destes materiais remonta-nos para a pequena galeria Design do
Kunsthal mas, aqui, os mesmos materiais são conjugados de diferente forma para
alcançar objectivos distintos. Já a fachada anterior (ilustração 46), em plástico
transparente, relembra-nos a fachada interior do auditório do Kunsthal.
A meio do lance encontramos a primeira sala de exames, com uma das paredes em
vidro translúcido, para benificiar da luz natural que entra pela fachada. Ao subirmos ao
primeiro piso, de duplo pé direito, banhado de luz pelo vão em vidro a Sul e pela
abertura zenital a Norte, deparamo-nos com a nossa imagem espalhada na parede à
nossa frente. Com a parede oposta à do vão, toda em espelho, o mero espaço de
circulação ganha uma falsa noção espacial. No segundo andar, um vão intriga-nos
com o que se poderá passar lá em cima. Por outro lado, apercebemo-nos que a
parede espelhada contém uma porta espessa, camuflada, de acesso à maior sala de
exames, de 300 lugares.

Ilustração 47 – Da esquerda para a direita: vista da escadaria para as salas de exams do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA
(ilustração nossa); vista da sala de exame de 150 lugares do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista do hall de
entrada para as salas de exames do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Entrando nesta sala de exames, de pé direito baixo, com diversos pilares metálicos em
I espalhados pela sua extensão, verificamos que é forrada a ardósia numa parede e
revestida totalmente a vidro a Norte. “Materials and construction assume an explicit
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presence in the lecture halls and examination rooms.”95 (Lootsma, 2000, p. 182). É um
espaço abundante em luz natural, que oferece aos estudantes nervosos um jardim
contemplativo, como tentativa de relaxamento. Um espaço amplo e limpo
estruturalmente, para possibilitar o maior número de alternativas de organização de
mesas para os exames, como refere Koolhaas: “Above the mixing chamber is the twostory block of examination halls. While specifically planned for mass examinations they
are also designed to allow varied configurations of furnishing and inhabitation.”96 (OMA,
2013c).

Ilustração 48 – Maior sala de exames do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA
(ilustração nossa)

Saindo da sala, subimos o lance de escadas para o último piso onde se situa uma sala
igual, com as mesmas características que a anterior, que se sobrepõe à sua matriz. À
sua frente encontramos a sala de professores, inundada por um poço de luz. Todos
estes espaços culminam num espaço de estar comum que, por sua vez, oferece uma
segunda possibilidade de acesso ao piso inferior. Apesar de termos percorrido quase
todos os percursos, aquele prova-nos que ainda é possível ter surpresas no edifício.
Ao descer este lance, somos confrontados com a paisagem exterior a Oeste, a
escadaria principal de acesso aos auditórios e um varandim de contemplação sobre o
monumental espaço central. Nesta mezanine, é ainda possível avistar o exterior pela
fachada de vidro a Oeste, enquadrada entre os dois auditórios.

95

“Os materiais de construção assumem uma presença explícita nos auditórios e salas de exame.”
(tradução nossa).
96
“Acima do espaço de mistura situa-se o bloco de dois andares das salas de exame. Enquanto
especificamente planeado para exames em massa, também são projectados para permitir configurações
variadas de mobiliário e habitação.” (tradução nossa).
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Ilustração 49 - Da esquerda para a direita: vista interior do segundo andar das salas de exames do Educatorium, de Rem
Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 327); vista interior para a fachada norte do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração
nossa)

Em suma, o que nos interessou nesta obra foi:
- O uso de uma superfície contínua/percurso como estratégia de concepção e
organização espacial;
- O uso do espaço extra-programático como estratégia complementar da concepção
e organização espacial;
-

A multiplicidade de

articulações/relações

criadas através do

“jogo”

de

justaposições/fusões do percurso, dos diferentes espaços programáticos e da
envolvente;
- A interactividade criada com o utilizador, pelas sucessivas situações/atmosferas
alternativas dadas ao longo do percurso;
- A conjugação inédita dos materiais como estratégia de autonomia, qualificação e
articulação de cada espaço.
Palavras-chave:

percurso,

espaço

extra-programático,

articulações,

interactividade e conjugação.
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Ilustração 50 – Planta do piso térreo do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 318)

Ilustração 51 - Planta do primeiro piso do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 318)
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Ilustração 52 - Planta do segundo piso do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 318)

Ilustração 53 – Estudo da fachada norte do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 312)
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Ilustração 54 – Secção longitudinal pelo auditório sul do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 318)

Ilustração 55 - Secção longitudinal pela escadaria dos auditórios do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p. 320)
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Ilustração 56 – Maqueta com os diferentes elementos dos sucessivos
pisos do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 1998, p.
319-321)
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Ilustração 57 - Vista exterior da entrada do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Ilustração 58 – Vista exterior da fachada este do Educatorium, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)
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XL

3.4.

- CASA DA MÚSICA

Sala de concertos para a cidade do Porto, 1999/2005.

Ilustração 59 – Planta de localização da Casa da Música, no Porto, de Rem Koolhaas/OMA ([adaptação a partir de], Google Maps,
2013d)

Depois da cidade do Porto ter sido uma das duas escolhidas para Capital da Cultura
Europeia, em 2001, o Ministério da Cultura, juntamente com a cidade do Porto,
criaram a organização Porto 2001. Esta tinha como objectivo a recuperação e criação
de espaço público na cidade, proporcionando intervenções urbanas e culturais para
revitalizar certas áreas. Dentro do programa, na área da música, a Casa da Música
tornou-se num ponto marcante da cidade. Esta obra conjuga um grande auditório de
1.200 lugares, um pequeno com 350 lugares, mais flexível, 10 salas de ensaios,
estúdios de gravação, uma loja de música, uma área educacional, uma sala VIP, um
restaurante, um bar, um terraço na cobertura e estacionamento subterrâneo para 600
veículos, resultam numa área programática de 22.000 m².
Para percebermos o produto final - a obra - é necessário ter conhecimento do
processo que a concebeu. Não se trata de um modo de trabalho usual dos ateliers ou,
pelo menos, daquilo que nos fazem saber. Trata-se, antes, de uma “reciclagem” do
atelier OMA, transformando aquilo que, em princípio, seria uma casa, numa sala de
concertos, em duas semanas. Como explica Koolhaas,
How to turn a Dutch house into a Portuguese concert hall in under two weeks. Casa da
Música began its life as a house for a Dutchman. Its 'recycling' is an allegory for the
unstable relationship between form and use, a mixture of psychology, scientific
97
investigation, and naked opportunism. (Cecilia [et al.], 2007, p. 208)

97

“Como tornar uma casa holandesa numa sala de concertos portuguesa em menos de duas semanas. A
Casa da Música nasceu como uma casa para um holandês. A sua “reciclagem” é uma alegoria para a
relação instável entre forma e uso, uma mistura de psicologia, investigação científica e puro oportunismo.”
(tradução nossa).
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O projecto começou com o pedido de um cliente holandês, para a construção da sua
casa. Este apresentou três premissas para a construção da habitação. A primeira era
a de que detestava desarrumação e, como tal, necessitava de uma grande área
apenas destinada a arrumação. A segunda era a de que queria alas independentes na
casa, para os diferentes membros da família, já que preferia estar sozinho, e apenas
um espaço para encontros ocasionais em família. Por último, tinha um medo terrível
do ‘bug Y2K’98. Assim, foram estas três características do cliente que geraram a casa
(ilustração 60): capaz de esconder toda a desarrumação, permitir a independência de
cada membro da família e, ao mesmo tempo, o seu encontro voluntário.

Ilustração 60 – Da esquerda para a direita: Planta de localização da casa para o cliente holandês, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et
al.], 2007, p. 208); planta do piso térreo da casa para o cliente holandês, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 208); planta do
piso superior da casa para o cliente holandês, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 208); maquetas da casa para o cliente
holandês, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 209)

To address the mess-phobia we proposed that the client imagine the entire volume of
the house as a single container that could absorb any amount of organizational chaos.
Individual spaces —for him, for her, for their children— would be excavated from the
storage. The theater of their community would be a tunnel— completely free of furniture,
drilled through the form from end to end. To exorcise the Y2K phobia, the entire house
stood on a disk that enabled it to rotate to exploit particular moments, views, weather,
99
etc. (Cecilia [et al.], 2007, p. 208)

98

bug Y2K – termo usado para referir o alegado problema informático previsto ocorrer na passagem do
ano de 1999 para 2000, a passagem para o novo milénio.
99
“Para resolver a fobia da desarrumação, propusemos que o cliente imaginasse todo o volume da casa
como um recipiente único, capaz de absorver qualquer quantidade de caos organizacional. Espaços
individuais - para ele, para ela e para os filhos - seriam escavados a partir do espaço para
armazenamento. O palco da sua comunhão seria um túnel - completamente livre de móveis, perfurado
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Apesar do entusiasmo do cliente, este acabaria por rejeitar, mais tarde, a proposta
previamente acordada. Após sucessivas apostas do atelier, a eterna indecisão por
parte do cliente, e estando a três semanas do prazo do concurso para a Casa da
Música, Rem Koolhaas reflectiu e, “Num abrir e fechar de olhos tudo fez sentido:
“despedi” o cliente e aumentámos a casa sete vezes de forma a criar um projecto
inteiramente novo para a sala de concertos.” (Obrist [et al.], 2009, p. 91). Numa luta
contínua por inovação, procurando uma alternativa à eterna sala de espectáculo em
“caixa de sapatos”, por ser infalível acusticamente, a proposta da casa apresentou
uma alternativa ousada à resolução deste problema (ilustração 61). O “túnel” que
estava antes destinado ao espaço comum da família, podia ser agora o negativo da
“caixa de sapatos”, como explica Koolhaas:
The family's tunnel could become the detested shoebox; because we took it out rather
than built it, there was no danger of boredom. By dividing the program in collective
spaces that are excavated and secondary serving spaces —vertical transport, facilities,
offices, storage, etc.— the building is both clear and mysterious. The diagram becomes
100
architectural adventure. (Cecilia [et al.], 2007, p. 208)

Ilustração 61 – Da esquerda para a direita: diagrama explicativo da “transformação” da
casa do cliente privado holandês, para a Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia
[et al.], 2007, p. 210); diagrama explicativo em planta, dos diferentes níveis da Casa da
Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 210)

Como foi afirmado nas duas obras de estudo anteriores na presente dissertação, o
vazio, negativo, ausência, são uma das características embrionárias que dão origem
ao projecto. Neste caso, é a grande sala de concertos que assume esse papel, em
torno da qual se tece um percurso público que liga todos os espaços desta obra. Este
percurso, para além de ligar as diferentes zonas programáticas, torna a visita ao
através da casa de uma ponta à outra. Para exorcizar a fobia do Y2K, toda a casa estava assente num
disco que a permitia rodar para explorar determinados momentos, vista, tempo, etc.” (tradução nossa).
100
“O túnel da família poderia tornar-se na detestada caixa de sapatos; uma vez que a retirámos em vez
de a construir, não havia perigo de tédio. Por dividir o programa em espaços colectivos que são
escavados e espaços secundários de serviço – transporte vertical, instalações, escritórios,
armazenamento, etc.- o edifício torna-se claro e misterioso ao mesmo tempo. O diagrama torna-se numa
aventura arquitectónica.” (tradução nossa).
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edifício numa exploração arquitectónica. Possibilita, assim, às pessoas que “passeiem”
por todo o edifício (ilustração 62), sintam cada espaço como de uma galeria se
tratasse e, pontualmente, descubram diferentes vistas sobre a cidade envolvente.
Since the city of Porto was still a city ‘intact’, OMA chose not to articulate the new
concert hall as a segment of a small scale circular wall around the Rotunda da Boavista
but to create a solitary building standing on the new, more intimate square connected to
the historical park of the Rotunda da Boavista and enclosed by three urban blocks. With
101
this concept, issues of symbolism, visibility and access were resolved in one gesture.
(Cecilia [et al.], 2007, p. 206)

Ilustração 62 – Da esquerda para a direita: vista exterior da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista exterior
da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

Desta maneira, a estratégia do atelier passava por romper com a envolvente do
edifício, relevando a sua importância no meio urbano como a “casa” da Música. Outra
das premissas desta obra, visto que foi feita dentro do programa de Capital Europeia
da Cultura, foi construí-la como um edifício que serve tanto quem o usa, para assistir a
espectáculos musicais, como a um visitante que apenas o percorre por curiosidade.
Um edifício público que vai para além do seu conteúdo programático e que se “abre”
para toda a cidade, como explica Koolhaas: “We did not only make a public building
but also made the building public”102 (Heidingsfelder [et al.], 2007, min 00:49:26).
Torna-se, deste modo, numa obra que abrange um maior leque de visitantes. Como
observa o atelier OMA,
Most cultural institutions serve only part of a population. A majority knows their exterior
shape, only a minority knows what happens inside. OMA addressed the relationship
between the Concert Hall and the public inside as well as outside the building by
considering the building as a solid mass from which were eliminated the two shoe-box101

“Uma vez que a cidade do Porto ainda era uma cidade ‘intacta’, OMA optou por não articular a nova
sala de concertos como um segmento de pequena escala com a configuração circular à volta da Rotunda
da Boavista, mas criar um edifício solitário erguido na nova praça, mais íntima, ligado ao parque histórico
da Rotunda da Boavista, e flanqueado por três blocos urbanos. Com este conceito, problemas de
simbolismo, visibilidade e acesso ficaram resolvidos num só gesto.” (tradução nossa).
102
“Não só fizémos um edifício público como o tornámos público” (traduçao nossa).
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shaped concert halls and all other public program creating a hollowed out block. The
building reveals its contents to the city without being didactic; at the same time the city
is exposed to the public inside in a way that has never happened before. The 'remaining
spaces' between the exposed public functions consist of secondary serving spaces
103
such as foyers, a restaurant, terraces, technical spaces and vertical transport.
(Cecilia [et al.], 2007, p. 206)

A obra cumpre, assim, o seu objectivo programático e oferece algo de novo à cidade.
Não só pela praça gerada à sua volta, como pelo seu percurso no interior, recheado
de serviços para diferentes tipos de utilizadores e visitantes.
Mais uma vez, as palavras-chave que geraram este edifício são as mesmas,
mencionadas nos projectos anteriores: percurso, vazio e articulações. Vazio,
corresponde à matéria que é extraída deste sólido, para dar lugar aos dois grandes
auditórios, o negativo da caixa de sapatos; o percurso, é a aventura arquitectónica
desenhada por escadas irregulares, em torno destes vazios, proporcionando uma
descoberta contínua por todo o edifício, dando liberdade de escolha ao seu visitante; e
articulações, pela maneira como o percurso e os diferentes espaços se conjugam,
fugindo ao ordinário, pela ambiguidade e multiplicidade que lhes atribuiu, pelo
confronto de espaços públicos e privados, interiores e exteriores. Todo o percurso é
constituído, pontualmente, de relações, quer com a cidade, no exterior, quer com os
espaços de actuação, fundindo-os todos num espaço contínuo.

Ilustração 63 – Da esquerda para a direita: várias vistas da maqueta para o concurso da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA
(Cecilia [et al.], 2007, p. 210); esquema de circulação pública: não mecânica do lado esquerdo, e mecânica do lado direito, da Casa da
Música, de Rem Koolhaas/OMA ([adaptação a partir de] Cecilia [et al.], 2007, p. 211)

103

“A maioria das instituições culturais servem apenas uma parte da população. A maioria conhece a sua
forma exterior, apenas uma minoria sabe o que acontece lá dentro. OMA abordou a relação entre a sala
de concertos e o seu público, no interior, bem como no exterior do edifício, considerando o edifício como
uma massa sólida a partir da qual foram eliminadas as duas salas de concerto em forma de caixa de
sapatos e todos os outros programas públicos criando um bloco escavado. O edifício revela o seu
conteúdo para a cidade, sem ser didáctico; ao mesmo tempo, a cidade é exposta ao público no interior,
de uma forma que nunca aconteceu antes. Os "restantes espaços" entre as suas funções públicas
consistem em espaços de serviço secundários, como foyers, um restaurante, terraços, espaços técnicos e
de transporte vertical.” (tradução nossa).
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O edifício materializa a ideia do atelier OMA, através da fractura com a sua
envolvente, resultando num grande bloco de betão branco, seccionado de maneira a
enfatizar o contraste com todas as edificações em seu redor. O facto de todo o
conteúdo programático estar comprimido no interior desta massa branca, permite que
metade da área do seu lote seja libertada, dando lugar a uma praça pública. O
contraste é de tal modo flagrante, que a estrutura de betão em forma de diamante se
assemelha a um meteorito, ou a uma nave espacial (ilustração 64), que se despenhou
no centro daquele lote: “Despite the big windows in the massive block, it looks cold. No
bays, no curves. Like an enormous spaceship that has landed in this city. […] It’s a
white concrete crystal, a meteorite that seems to have struck the city.”104
(Heidingsfelder [et al.], 2007, min 00:49:57). Esta ideia é ainda mais acentuada pela
superfície contínua, em travertino, na qual assenta e provoca a elevação de parte dos
seus limites, como que causada pela força do seu embate quando aqui chegou.

Ilustração 64 - Vista exterior da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p.
212-213)

A mudança abrupta entre o material de que é feita, betão branco, e o piso em que
assenta, em travertino, potencia a independência e autonomia da obra. Com a sua
entrada principal, pelo primeiro andar, que se liga ao piso de travertino por um lance
de escadas em betão branco, “descola-se” do chão, assemelhando-se a uma
plataforma mecânica, acentuando a fractura que acima referimos.
104

“Apesar das grandes janelas no bloco maciço, parece frio. Sem baías, sem curvas. Como uma enorme
nave espacial que aterrou na cidade. […] É um cristal de betão branco, um meteorito que parece ter caído
na cidade.” (tradução nossa).
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Depois de subirmos a bordo, pela escadaria, e atravessando as finas paredes em
betão, apercebemo-nos que o que parecia ser uma enorme massa é, afinal, ôco.
Revestido pela sua “pele” de betão, é preenchido apenas por escadarias e
atravessamentos, a diversos níveis, e pilares de sustentação, os quais parecem voar
no espaço. O labiríntico percurso público, que se dobra e contorce, coexiste entre o
revestimento em betão e o grande vazio central do grande auditório. Aqui, temos a
possibilidade de escolher e “explorar” as imediações, por intermédio de uma série de
lances de escadas e passagens entre salas e auditórios, num circuito que se encerra
em si mesmo. Este, para além da simples função de ligar diversos espaços,
estabelece, não só relações com a cidade, pelos grandes vãos nos diferentes planos
das fachadas, como também com as sucessivas salas de espectáculo que cruza.
Outro dos objectivos do percurso é o de unir todos os espaços de actuações num só,
permitindo ao utilizador que disfrute de vários espectáculos em simultâneo, como
acontece num festival, transformando um edifício numa Casa da Música. Torna-se,
deste modo, num percurso interactivo, na medida em que nos oferece múltiplas vias e
vistas sobre a cidade, em torno do seu núcleo, o grande auditório.
A continuous public route connects all public functions and 'remaining spaces' located
around the Grand Auditorium by means of stairs, platforms and escalators: the building
becomes an architectural adventure. The loop creates the possibility to use the building
105
for festivals with simultaneous performances; the House of Music.
(Cecilia [et al.],
2007, p. 211)

Ilustração 65 - Da esquerda para a direita: vista exterior da entrada da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa);
vista interior do foyer da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa)

105

“O percurso público contínuo liga todos os espaços do programa e os "espaços restantes" localizados
à volta do Grande Auditório, por intermédio de escadas, plataformas e escadas rolantes: o edifício tornase numa aventura arquitectónica. O “laço” cria a possibilidade de usar o edifício para festivais com
actuações em simultâneo, a Casa da Música.” (tradução nossa).
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Apesar da estratégia de “desintegração” do edifício com a sua envolvente, no seu
interior apercebemo-nos das interpretações da cidade do Porto, feitas pelo atelier
OMA, em conjunto com o atelier português, aNC Arquitectos. As características ruelas
estreitas e íngremes que tecem a cidade medieval, são, de certa maneira, a inspiração
do percurso público da Casa da Música, mas, aqui, em vez de pedra, são feitas em
alumínio. Como refere Holger Liebs106, “The labyrinthine alley-ways of Porto strewn
with steep stairways have been incorporated into the building by Koolhaas. His alleyways are made of aluminium.”107 (Heidingsfelder [et al.], 2007, min 00:50:15).

Ilustração 66 – Da esuqerda para a direita: vista interior da escadaria sul da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.],
2007, p. 231); vista interior da escadaria norte Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa).

As diferentes salas que liga estão revestidas dos mesmos azulejos que os prédios da
baixa do Porto, fazendo deste percurso, igualmente, um passeio pelas artérias da
cidade: “The brightly coloured facades of houses and churches were also brought in.
The patio of the restaurant is in black and white. In the VIP lounge nostalgia reigns
supreme.”108 (Heidingsfelder [et al.], 2007, min 01:00:28). Cada uma delas conta uma
história diferente, não só pelos materiais que a cobrem, como pelas vistas para uma
paisagem da cidade e para as salas de concerto.

106

Holger Liebs (1966-), jornalista e crítico de artes alemão, que começou como freelancer para os
canais de televisão alemão "WDR" e "Arte" e que também escrevia artigos para o The Art Newspaper. De
1998 a 1999 foi docente da cadeira de teoria da arquitectura, na faculdade Bergischen Universitat, em
Wuppertal, na Alemanha. De 2001 a 2010 foi editor na secção das artes visuais no jornal Suddeutsche
Zeitung, um dos mais conhecidos na Alemanha. Hoje em dia, é editor-chefe da revista Monopol.
107
“As labirínticas ruelas do Porto, espalhadas com escadas íngremes, foram incorporados no edifício por
Koolhaas. As suas ruelas são feitas de alumínio.” (tradução nossa).
108
“As fachadas coloridas das casas e igrejas também foram trazidas para dentro de edifício. O pátio do
restaurante é em preto e branco. Na sala VIP reina a nostalgia suprema.” (tradução nossa).
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Usando o choque do contraste, causado pela materialidade contínua que rege o
percurso, com a profusão plástica dos serviços, cada uma das salas garante a sua
autonomia pelas cores e texturas dos materiais que as revestem. Estes, asseguram a
cada sala uma especificidade única no meio do labiríntico percurso de alumínio.
Usando a terminologia de Holger Liebs, cada sala equivale a uma experiência/cena, a
qual é gravada sobre a película que é o percurso.
Continuando, podemos observar uma sala de educação musical, revestida a espuma
verde pontiaguda, que funciona como painel acústico; outra estufada, onde a espuma
escondida pelo tecido roxo serve como superfície acusticamente absorvente,
apresentando cada uma delas uma experiência inédita, quer pela sua diversidade de
revestimentos, quer pelas experiências que oferecem.

Ilustração 67 – Da esquerda para a direita, de cima para baixo: vista da sala de aprendizagem 1 da Casa da Música, de Rem
Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista da sala de aprendizagem 2 da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista
de uma sala de apoio aos músicos da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (ilustração nossa).

A seguir, passamos por um bar suspenso assente numa grelha de aço, flanqueado por
superfícies de vidro ondulado, que tanto mostram o auditório principal, de um lado,
como descortinam parte da cidade, do outro, flutuando por breves instantes. Esta
transição da parte sul para a norte do edifício, leve e permeável, acentua a comunhão
do núcleo do projecto com o percurso que o envolve e a cidade onde se situa.
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Ilustração 68 – De cima para baixo, da esquerda para a direita: vista do percurso entre os auditórios principal e secundário da Casa
da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 255); vista do terraço do restaurante da Casa da Música, de Rem
Koolhaas/OMA (ilustração nossa); vista da Sala VIP da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 248-249)

Mais à frente, um piso acima, parte do percurso “liga” o auditório secundário com o
principal, mesmo que apenas visualmente. A perspectiva deformada pelas curvas do
vidro, expõe o auditório e todos os seus vãos. A partir deste ponto, é clara a união de
todo o percurso que circula pelo edifíco, cavando buracos para estabelecer relações
entre as diferentes partes do programa e entre estas e a cidade. Uma descoberta
contínua, onde cada espaço, cada vão, cada transição nos conta sempre algo mais e
diferente, como se de um enredo se tratasse. Como explica Koolhaas,
Este edifício não está a conter o evento dentro do edifício mas, sim, a projectá-lo para o
exterior, para a cidade. Ao mesmo tempo, todos os espaços no interior estão
visualmente ligados, pelo que, tanto quanto sei, é a única sala de concertos onde se
pode ver, e de certa forma participar, em três concertos em simultâneo. (Obrist [et al.],
2009, p. 93).

No penúltimo piso, na sala vip, reina o azulejo azul e branco típico português, num
padrão adaptado à geometria irregular da sala. Mais uma vez, as relações entre a
cidade e o negativo da caixa de sapatos estão presentes, aqui como um terraço
interior que tira partido da priveligiada paisagem urbana. Chegando ao topo do edifício,
o último espaço, o terraço do restaurante, terminamos o percurso com a vista para a
cidade, com o enquadramento da Rotunda da Boavista.
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O percurso é o guião da obra que, ao ser explorado, nos conta/mostra, quer a cidade,
quer o próprio conteúdo da mesma, onde cada espaço corresponde a um capítulo.
Holger Liebs refere, a propósito: “I find it to be an extremely theatrical, if not cinematic
architecture. It’s like in a movie – action, cut, action, cut.”109 (Heidingsfelder [et al.],
2007, min 01:02:55).
Envolvido por esta teia de percurso público está o núcleo da obra, o vazio central, que
constitui o grande auditório. É a peça central deste edifício, pois não só o atravessa de
uma ponta à outra, como também é o espaço de maior importância programática,
tornando-se no espaço nevrálgico da obra. O vazio é o motor responsável pela
organização espacial de toda a obra, como referiu Rem Koolhaas em conversa:
One of the things that I think this building has as a theme is to work in a way that the
void space is more important than the substantial space and that an absence can be
more important than a presence. I think this room is kind of the absolute proof or
evidence of that. That has been something that I have been thinking for a long time and
I think that is ultimately perhaps, kind of related to a moral resistance against
architecture and against creating things with incredible effort and difficulty and I have
always believed that taking away is easier than putting there. So, that is a private issue
110
that is important for me. (Heidingsfelder [et al.], 2007, min 00:56:22).

A acrescentar ao interesse de Koolhaas pelo vazio, temos a inovação, que é uma
premissa fundamental na concepção das suas obras. Este grande auditório rompe
quase todas as matrizes clássicas dos seus antecessores, excluindo o formato. Aqui,
transformando o auditório no negativo da conhecida “caixa de sapatos”, possibilitou
um auditório inundado de luz natural que usufrui do espaço exterior. É uma sala de
concertos que faz juz à palavra “público”, em equipamento público, pois tanto traz o
espaço público para quem está sentado no auditório, como possibilita, a quem passa
na rua, aperceber-se do seu interior, incluindo espectáculos. É a relação dos três
elementos – espaços, percurso e cidade – que acabam por definir toda a obra. As
múltiplas e variadas “sobreposições” destes três actores ao longo do percurso que
atravessa a obra, permitem um vasto número de diferentes acontecimentos a quem o
percorre, tornando a sua experiência, pelas palavras de Koolhaas, “uma aventura
arquitectónica”.
109

“Eu acho-a uma arquitectura extremamente teatral, senão mesmo cinematográfica. É como num filme
– acção, corta, acção, corta.” (tradução nossa).
110
“Uma das coisas que eu acho que este edifício tem como tema, é que funciona de uma maneira em
que o vazio é mais importante que o espaço substancial, e que a ausência pode ser mais importante que
a presença. Eu penso que esta sala (grande auditório) é uma espécie de prova absoluta ou evidência
disso. Isto é algo que eu tenho vindo a pensar há muito tempo e acho que, fundamentalmente, esteja
relacionado com uma resistência moral contra a arquitectura e contra a criação de coisas de um esforço e
dificuldade incrível, e sempre acreditei que retirar é mais fácil do que colocar. Portanto, é um assunto
pessoal, que é importante para mim.” (tradução nossa).
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O que nos interessou nesta obra foi:
- O uso de uma superfície contínua/percurso como estratégia de concepção e
organização espacial;
-

A multiplicidade de

articulações/relações

criadas através do “jogo”

de

sobreposições/fusões do percurso, dos diferentes espaços programáticos e da
envolvente;
- A interactividade criada com o utilizador, pelas sucessivas situações/atmosferas
alternativas dadas ao longo do percurso;
- A conjugação inédita dos materiais como estratégia de autonomia, qualificação e
articulação de cada espaço.
Palavras-chave: percurso, articulações, interactividade e conjugação.
Através destes princípios, pela sua organização cronológica e por se repetirem nas
obras anteriormente referidas, podemos constatar a sua evolução e aperfeiçoamento
na adaptação às sucessivas repostas dos projectos.
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Ilustração 69 – De cima para baixo: vista da sala de concertos da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p.
242-243); vista da sala de concertos da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 244-245)
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Ilustração 70 – De cima para baixo: planta do primeiro piso da Casa da Música, de Rem
Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 214); planta do terceiro piso da Casa da Música,
de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 214)
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Ilustração 71 - De cima para baixo: planta do quarto piso da Casa da Música, de Rem
Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 215); planta do quinto piso da Casa da Música, de
Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 215)

Gonçalo Lima Santos Charrua Diniz

103

Rem Koolhaas : S, M, L, XL

Ilustração 72 - De cima para baixo: secção Norte-Sul da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 214);
secção Este-Oeste da Casa da Música, de Rem Koolhaas/OMA (Cecilia [et al.], 2007, p. 215).
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4. PROJECTO FINAL
4.1. ART DISTRICT
Se existe uma coisa evidente é que um qualquer plano, digno do nome de plano, deve
ter sido cuidadosamente elaborado com vista ao desenlace, antes de a pena atacar o
papel. É só tendo, sem cessar, o pensamento do desenlace diante dos olhos que
poderemos dar a um plano a sua indispensável fisionomia de lógica e de casualidade
— fazendo com que todos os incidentes, e particularmente o tom geral, tendam para o
desenvolvimento da intenção. (Poe, 1989, p. 34)

Este projecto constitui o último capítulo do exercício desenvolvido ao longo do 5º ano,
na disciplina de Projecto III, integrado no curso de Arquitectura e Artes da
Universidade Lusíada de Lisboa. Tendo como ponto nevrálgico a cidade, o exercício
debruça-se, inicialmente, sobre o estudo e compreensão da organização e articulação
da mesma, como uma rede fundamental, complexa e mutável que gera vida urbana.
A segunda fase consiste numa intervenção que se insere num bairro antigo da cidade,
Alcântara. Torna-se, assim, imprescindível o entendimento do contexto urbano, bem
como a interpretação programática, para conseguir a sua plena integração naquele
contexto. Tendo espaço público como palco e o programa cultural como impulsionador
da vida urbana, o projecto redesenha este lote para redefinir a comunhão entre ambos
e destes com a cidade que os envolve.

Ilustração 73 – Planta de localização da proposta no bairro de Alcântara ([adaptação a partir de], Google Maps, 2013e)
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O extenso e abandonado vazio urbano está inserido numa zona da cidade fortemente
marcada pela era industrial, que começou, em Portugal, no século XIX. Depois da
tecnologia se ter tornado obsoleta, a maquinaria, fábricas e armazéns deram lugar a
edifícios vazios, ruínas e até ermos, gerando uma ruptura na contínuidade do
organismo urbano.
Flanqueada pela Avenida 24 de Julho, a Sul, Rua Vieira da Silva, a Oeste, Rua Arco
de Alcântara, a Norte, “encostado” ao edifício do 31 da Armada, a Este, e a escassos
metros do rio Tejo, o lote descampado presencia várias vivências distintas. Numa
primeira análise, a dualidade Norte-Sul, marcada pelo forte movimento da avenida 24
de Julho, a Sul, e a desocupação crescente do bairro antigo de Alcântara, a Norte, é
evidente.
Descontinuidade esta que o projecto desenvolvido ao longo do 5º ano, na disciplina de
Projecto III, visa unir, para revitalizar, assim, uma possibilidade de vida urbana para
aquele sítio. Dada a sua localização priveligiada, próxima do rio Tejo, junto das
principais artérias da cidade, com toda a intimidade que o interior de Alcântara Terra
pode oferecer, o programa cultural potencia a regeneração de todo o seu tecido
envolvente, multiplicando as trocas e acontecimentos da vida quotidiana. Numa frase,
o objectivo é inserir novas engrenagens (edifícios) que possibilitem às correntes
(pessoas) um novo sistema de funcionamento na fábrica de vivências que é a cidade.

Ilustração 74 – Planta de cobertura da proposta (ilustração nossa, 2012)
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O lote, irregular de perímetro e topografia, assemelha-se à forma geométrica de um
trapézio irregular, cortado pelas ruas que o definem. Sendo a sua cota máxima de 8
metros, no seu canto nordeste, o terreno desce em direcção ao rio, estabilizando na
cota 3, a mesma da Avenida 24 de Julho.
O programa engloba um hangar expositivo, uma sala de concertos, dois auditórios,
respectivas áreas de apoio e serviços e quarenta estúdios para artistas plásticos.
O problema de descontinuidade urbana do sítio, juntamente com a sua morfologia,
desenham parte da solução, à qual se articula o programa e espaço público como
motor de todo o projecto.
A intervenção articula a dualidade de vivências entre a sua parte norte, de dinâmica
pessoal e intimista do bairro antigo de Alcântara, com a extensa e atarefada Avenida a
Sul, frequentada pelos diversos transportes que nela circulam. A Norte, um espaço de
permanência para as pessoas e as suas relações; a Sul, uma zona de transição
constante preenchida pelos movimentos da migração pendular da população.
Perante estes agentes, a proposta cerra-se a Sul, pela construção dos ateliers em
banda, que definem o perímetro do quarteirão em U, abrindo-se para Norte. Com o
miolo do quarteirão desenhado como uma praça pública, de apoio ao edifício da
mesma índole, os ateliers em banda são interrompidos em pontos estratégicos,
fazendo a ligação, anteriormente inexistente, com o bairro envolvente, criando
percursos de atravessamento, quer pela praça exterior, quer pelo próprio interior do
edifício.

Ilustração 75 – Diagrama preliminar da integração e organização da proposta Art District (ilustração nossa, 2012)
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Aproveitando o declive do terreno para a implantação do auditório, a Este, para
construção do hangar expositivo, sobreposto ao auditório, este funciona como pilar
daquele para a parte expositiva que nasce à cota da rua, a Norte, extendendo-a até ao
limite do quarteirão. Consolidando grande parte do programa nesta área, possibilita-se
a libertação de uma extensa área para espaço público.
Este, não só oferece aos moradores e visitantes um espaço público qualificado, como
fornece diversos serviços e fomenta a cultura pelas exposições e eventos que alberga.
A praça tem a particularidade de servir como palco de eventos culturais, bem como
funcionar como plateia do auditório, com a possibilidade de se abrir para esta.
Articulando o programa desta forma, estabelece-se uma série de percursos e espaço
público, para revitalizar a vida urbana no tecido urbano danificado, permitindo
relacionar o próprio programa com a envolvente e o público que o percorre. Relaciona,
ainda, áreas programáticas com a praça pública e, pelo percurso interno, incentiva à
comunhão entre o edifício e o público.
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Ilustração 76 – Diagrama programático do projecto Art District (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 77 –Vista poente da praça exterior (ilustração nossa, 2012)

Ilustração 78 – Vista para a fachada poente do hangar expositivo (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 79 - Vista nascente da praça pública (ilustração nossa, 2012)

Ilustração 80 – Vista interior do foyer do hangar expositivo (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 81 - Corte perspectivado do hangar expositivo e auditório (ilustração nossa, 2012)

Ilustração 82 – Corte perspectivado do hangar expositivo e auditório (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 83 - Planta do piso térreo da proposta Art District (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 84 - Planta do segundo piso da proposta Art District (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 85 - Planta de cobertura da proposta Art District (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 86 – Fachada oeste da proposta Art District (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 87 – Corte C1 da proposta Art District (ilustração nossa, 2012)
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Ilustração 88 - Corte C2 da proposta Art District (ilustração nossa, 2012)
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5. CONCLUSÃO
A presente dissertação pretende abordar a obra de Rem Koolhaas, de modo a
entender as suas estratégias de concepção, concretização e as suas vivências
espaciais.
O estudo das suas influências e experiências, ao longo do seu crescimento,
revelaram-se cruciais no modo como aborda, pensa e resolve os projectos,
manifestando parte da sua complexa estratégia de resolução de problemas
projectuais.
Rem Koolhaas cria, em todos estes casos estudados, um espaço extra-programático
que usa como aglutinador e catalisador de todos os seus espaços adjacentes e, por
vezes, até mesmo com a sua envolvente. Dos quatro exemplos estudados, desde a
escala mais pequena à maior, é evidente esta estratégia. Este espaço é o embrião
para todos os casos estudados, onde nos apercebemos que não só é usado para
resolver a disposição e conjugação programática, como também o utiliza para
qualificar os diferentes espaços contíguos e, ainda, para relacionar a sua intervenção
com a envolvente.
No primeiro projecto - S - o espaço extra-programático é um pátio central que, no
fundo, é o motor de todo o projecto, pois define todos os espaços que o envolve. É em
torno deste que a “máquina habitacional” se desenrola, organiza e qualifica,
proporcionando a luz natural e articulações necessárias e um espaço exterior com
toda a privacidade para a habitação.
No projecto M, o espaço extra-programático é a rampa pública que liga duas cotas
diferentes, desenrolando-se em torno do mesmo o percurso expositivo contínuo em
espiral. Assim, respeita as condições prévias do lugar, acrescentando um percurso
público na proposta, articulando-o com o percurso expositivo privado, relacionando
ambos em diversos pontos da proposta. Desta forma, este novo espaço funciona
como catalisador do desenvolvimento, organização e articulação de toda a proposta.
No projecto L, Koolhaas interpreta o edifício educacional como uma obra de cariz
pública e interactiva, criando um espaço extra-programático cruciforme que, não só
organiza o programa espacialmente em quadrantes, mas também funciona como
percurso de circulação, aglutinando diversos espaços de estar/foyers, maximizando a
organização espacial e as relações entre todos estes elementos. Assim, cria um
sistema de ruas internas que não só melhora a utilização do edifíco como, também,
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potencia as relações entre os diferentes espaços e destes com a envolvente,
transformando, deste modo, um edifício universitário num verdadeiro “field of play”
para o usuário.
No projecto de grande escala - XL - o grande espaço extra-programático não é, afinal,
extra-programático. Neste caso, excepcionalmente, aquele que é o ponto nevrálgico
do

projecto,

assumindo

as

propriedades

de

extra-programático

referidas

anteriormente, não o é verdadeiramente, devido à forma como foi reinterpretado e
concebido. Através do processo de implementação do negativo da caixa de sapatos o grande auditório - caracterizada pela ausência de matéria, resultante de um
processo de extracção de matéria de um sólido, é usado como núcleo da obra em
torno do qual se articula um percurso público que, juntamente com o auditório,
aglutinam todos os espaços secundários. Desta maneira, o núcleo do projecto (grande
auditório) estabelece relações com quase todos os espaços programáticos em
simultâneo e com a cidade que o envolve, tornando toda a obra numa “aventura
arquitectónica”. Mais uma vez, tudo se desenvolve em torno de um espaço central,
envolvido por um percurso contínuo que liga todos os espaços. Por sua vez, estes
estão relacionados de diferentes formas com o auditório central, o que lhe garante
uma panóplia de relações entre os espaços do edifício e destes com a sua envolvente.
Paralelamente a esta ignição projectual, provocada pelo espaço extra-programático,
Koolhaas usa, como uma das principais ferramentas projectuais, o percurso como
estratégia de unidade, continuidade e maximização espacial. Isto permite-lhe,
juntamente com a profusão de materiais, outra das suas principais ferramentas, uma
multiplicidade de relações e situações em todas as suas obras. Tanto o percurso, que
deambula pelos seus edifícios, como a compartimentação espacial ambígua,
potenciados pelas diferentes materialidades usadas por Koolhaas, revelam uma
inovação constante ao longo dos seus projectos.
Apesar das obras estudadas na presente dissertação terem sido escolhidas pelo seu
diferente tamanho de área de construção, coincidentemente está também organizada
por ordem cronológica. Tal permite concluir que, apesar das estratégias serem
semelhantes nos diferentes projectos, a sua adaptação aos diferentes desafios
projectuais, quer pela envolvente ou programa, tornam cada trabalho num problema
único, com uma resposta específica. Pela organização cronológica destas quatro
obras, percebemos que há um refinamento, aperfeiçoamento de definição e
articulação espacial que tem vindo a evoluir, no sentido em que todas as suas
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estratégias vão ficando de tal modo fundidas nas suas obras que se torna difícil
dissociá-las, conferindo uma coerência e unidade espacial a cada uma delas.
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