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ArquitecturA e obrA de Arte em cArlo ScArpA

Alcino Ferreira1

carlos Vicente2 

Resumo
carlo Scarpa, arquitecto, confunde-se com Veneza. Mas a síntese da sua existência 

reside em San Vito di Altivole no complexo Monumental Brion, tomba Brion. Aqui se explicita 
tudo o que antes, na sua arquitectura, era anunciado: a sua visão do mundo, a sua intimidade 
e a sua palavra. três dimensões, uma única realidade. A percepção, a história e a expressão 
são três perspectivas para olhar a Tomba Brion, deflagração da autenticidade de um homem 
que para escrever desenhava.

PalavRas-chave
Percepção; História; expressão; invisível; Sentir; Silêncio.

abstRact
carlo Scarpa, the architect, is present in the entire Venice. But the synthesis of his 

existence lies in San Vito di Altivole, the Monumental complex Brion, tomba Brion. Here 
one can find explicitly everything that was announced in his architecture: his worldview, his 
intimacy, and his word. Three dimensions, a single reality: perception, history and speech are 
three perspectives to look at Tomba Brion, the outbreak of the authenticity of a man whose 
writing was in the form of drawing.

Key-woRds
Perception; History; expression; invisible; Feel; Silence.
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Descobrir a obra de carlo Scarpa é o encontrar na obra de arquitectura uma obra de arte. 
É ver aparecer a “paixão pela obra de arte” (Scarpa, 1983) encastrada nas pedras, verdadeira 
atmosfera que permitiu o germinar dessa arquitectura. Obra de arte porque aqui se vê que 
a arquitectura tem um poder que é seu, revelar a existência no interior da qual brotou. A 
arquitectura de Scarpa é fonte do aparecer, máscara visível de uma infinidade de dimensões 
invisíveis vindas das profundidades do Ser. O Ser é, em si mesmo, uma unidade profunda que 
a tudo e a todos nos tem. 

Acontece que, em cada encontro com Scarpa, tudo aparece como se de novidade 
primordial se tratasse. É como um primeiro olhar apaixonado onde a surpresa envolve a 
vivência na visibilidade do mistério. contemplar esta obra é mais uma tentativa de aproximação 
àquilo que está “«já aí»” (Merleau-Ponty, 1995: i), na esperança que um pouco mais de luz 
ilumine o caminho de quem marca os passos no firmamento da Tomba Brion. Investigar 
Scarpa é contemplar a sua obra, aproximação aos fundamentos da arquitectura, à arte de 
projectar, onde não há significado e significante, símbolo e simbolizado, visto que a obra e a 
vida são a mesma aventura. Nunca, com um rasgo do olhar, descobrimos a totalidade do que 
à nossa frente se mostra. No entanto, a totalidade está lá. O mundo é totalidade, conjunto de 
dimensões concêntricas que se organizam a partir e em redor da nossa própria vivência, e só 
percorrendo estas dimensões podemos descobrir o próprio mundo. A arquitectura é mundo, 
unidade, obra de arte. está toda em todas as suas partes, como corpo vivo que é. É como 
a vida. Mostra-se na medida em que esconde um tempo que está impregnado no espaço. 
É um mundo humano. O visível só é visível na medida em que invade a invisibilidade que 
o mantém, e assim se mostra, ele próprio, na medida em que o seu fundamento continua 
escondido. É o que acontece na aproximação à obra de carlo Scarpa: um desvelamento, 
este tirar de véus visíveis, e assim procurar o sentido que habita dentro da materialidade em 
que a arquitectura se manifesta. naturalmente, como as ervas crescem, começam a aparecer 
os sinais das dimensões invisíveis, da interioridade das coisas, o verdadeiro fundamento da 
própria existência. É uma reapropriação da afirmação de Maurice Merleau-Ponty de que toda 
a obra de arte tem necessidade de ser vista numa tripla perspectiva3, percepção, história e 
expressão. É legítimo tratar a obra de arquitectura como uma obra de arte. 

O Complexo Monumental Brion é a obra de arte, objecto de contemplação. E a tripla 
perspectiva pontyana é a propedêutica de aproximação a esta realidade. nasce assim a 
esperança de que a partir da vivência de Scarpa, no interior da nossa própria vivência, surja o 
sentido originário que viu esta obra nascer. O exercício que se pretende fazer, à boa maneira 
Husserliana, é colocar entre parênteses todo o conhecimento relativo a carlo Scarpa, na 
esperança de uma nova vida aparecer, uma nova visão da obra do arquitecto veneziano. É 
uma époché em Scarpa. O ponto fundamental é só um: ir ao encontro da obra que Scarpa 
realizou no final da sua existência, o Complexo Monumental Brion, a Tomba Brion, à procura 
da autenticidade do arquitecto carlo Scarpa.

1. aRquitectuRa: PeRcePção e invisível

Uma viagem pelo norte de Itália é uma viagem que faz surgir Carlo Scarpa a nosso lado. 
em Veneza, o arquitecto aparece com maior clareza. carlo Scarpa é Veneza, e Veneza é 
também carlo Scarpa. neste labirinto humano aquoso são muitas as marcas que o mantêm 
vivo nas pedras da cidade4.  

3 Cf. MERLEAU-PONTY, Maurice. 1952. «Le langage indirect et les voix du silence»,  in (1960) – 1993. Signes. 
Paris: Gallimard, p. 94: “Perception, histoire, expression, ce n’est qu’en rapprochant ces trois problèmes qu’on 
pourra rectifier dans leur propre sens les analyses de Malraux. Et l’on verra en même temps pourquoi il est 
légitime de traiter la peinture comme un langage.”

4 Cf. Showroom Olivetti; Universidade Ca´Foscari, entrada da Faculdade de Letras e Filosofia; IUAV - Instituto 
Universitário de Arquitectura de Veneza em Tolentini; Museu Gallerie Dell’Accademia; Tomba Capovilla; Fundação 
Querini Stampalia; Museu correr, Sezioni e Quadreria; Aula Manlio capitolo; Pavilhão Venezuela; Pátio interior do 
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O Complexo Monumental Brion aparece num pequeno paeso, San Vito di Altivole, 
província de Treviso, região de Castelfranco-Veneto. Pequena aldeia em que a agricultura 
ainda é uma actividade e a religiosidade o ambiente em que se respira. Nesta paisagem de 
campos, montanhas e pequenas construções de culto, construídas à beira da estrada, os 
altos ciprestes que delimitam o caminho perpendicular à estrada nacional, de terra batida 
entre campos cultivados, anunciam o acesso ao templo da família Brion. Aqui o silêncio é 
quebrado pelos nossos passos e o canto dos pássaros é sonoridade harmoniosa do lugar. É 
como se tratasse de um esboço, da preparação definitiva para chegar.  

Chegar à Tomba Brion é chegar ao cemitério municipal. Todo o cemitério é envolvido por 
uma atmosfera enevoada onde o contacto com os da terra de lá se torna, por imaginação dos 
do lado de cá, quase possível. Aparece, envolta por este manto invisível, uma ligação que 
nenhum dos homens conseguirá explicar, mas apenas sentir. Neste ambiente funerário, entre 
túmulos, estátuas, vasos, gravilha e fotografias, sinais estranhos de que os vivos se servem 
para alimentar a saudade dos que já partiram, há um elemento que domina o espaço. este 
elemento impõe-se não só pela localização, frontal ao eixo da entrada do cemitério, mas 
fundamentalmente pela afirmação que nasce na forma cinzenta da construção. É a Tomba 
Brion.

estamos perante uma construção actual, que aparece como portal de entrada do 
complexo Monumental Brion (Propileu). na aproximação, sempre envolvidos em incertezas, 
reafirmamos a convicção da função deste fragmento construído: é provisoriamente a entrada 
em Scarpa e, ao mesmo tempo, na intimidade da família Brion. É a charneira entre dois 
universos, mas sempre o mesmo, entre o cemitério e o complexo Monumental Brion. É 
articulação, túnel de passagem, acesso a um outro espaço, a um outro tempo, espaço-tempo 
transfigurado em que nós próprios somos situados. Articulação entre níveis. Articulação entre 
espaços. Passagem entre funções. Passagem para o mundo dos Brion e Scarpa. Túnel de 
sossego e harmonia. Túnel e canal. 

Como personagem principal da acção do túnel coberto, do acesso assinalado, da 
passagem indiscreta, desenvolve-se uma escada composta por duas: uma de passada 
longa e outra de passada mais curta. Uma escada é paragem, outra é circulação. Tudo é 
exaustivamente trabalhado, desenhado, ornamentado, dinâmico, ritmado. Os vãos, as 
escadas, as paredes, os tectos, as clarabóias... No patamar mais elevado, no pórtico, manga 
ou corredor de distribuição (Peristilo), há um símbolo que mais parece guardião do templo, 
cenário do teatro ambulante que nós próprios somos, aqui, no complexo Monumental Brion. 
Este guardião aparece como o olho que tudo vê, a unidade, resultado da intercepção de dois 
círculos revestidos por vidros de Murano, de cores vermelha e azul respectivamente. São estas 
cores que indicam e diferenciam as direcções a seguir. Para Sul, à direita, direcção do anel 
azul, uma porta de vidro, de acesso ao tanque Sul, que deixa adivinhar água. A água é sempre 
sinal de vida, de afectividade, espiritualidade e meditação. Para norte, à esquerda, direcção 
do anel vermelho, o túnel abre-se ao jardim, onde se mostra mais um elemento estrutural da 
sequência narrativa deste lugar. O jardim é paisagem que nos abraça, envolve, segura, faz 
surgir a tentação de ali ficar para sempre integrados pela contemplação no fulgor da Natureza. 
Estamos perante um espectáculo, um milagre permanente. É um milagre, como o amor, onde 
os extremos se tocam com água. De um lado, uma estrutura com carácter temporário sobre um 
manto de água, com materiais ligeiros (Pavilhão de Meditação sobre a água). Do outro, uma 
estrutura permanente, peça central de toda a acção do complexo (Arcossólio). É um ninho, no 
aconchego da terra, sobre planos de betão, uma nave Apolo do casal, de Giuseppe e Onorina 
Brion. Este lugar é a articulação das partes constituintes de todo o Complexo. Consegue-se, 
a partir deste lugar, como se de sobrevoo de um pássaro se tratasse, compreender as partes 
da estrutura do templo. Organiza-se numa linha de terreno adjacente ao cemitério, em forma 

pavilhão de itália; Bilheteira e recepção do jardim do castelo; Basamento da escultura la Partigiana di Leoncillo; 
Basamento da escultura la Partigiana di Augusto Murer; Fundação Masieri; …
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de «L», com sete partes constituintes do conjunto edificado5. Na rótula central, os sarcófagos 
do casal Brion. na extremidade oposta ao Pavilhão de Meditação, como remate do complexo, 
a Capela sobre a água e o Jardim dos Ciprestes. Pelo caminho, os restantes fragmentos 
do Complexo, estrategicamente localizados, que compõem o percurso: o lugar eterno dos 
Familiares Brion (edícula dos familiares Brion) e a zona de apoio à capela (Sacristia). 

O percurso entre o sarcófago do casal e a Capela realiza-se em diferentes níveis, funções, 
transições de materiais e motivos. Descobre-se uma escada de grande plasticidade e valor 
estético; um lugar cinzento (de betão) erguido ao céu onde repousam os familiares Brion. 
O apoio à Capela, articulação de mais um túnel de passagem (Peristilo) entre as diferentes 
funções do Complexo. Aqui o trabalho do betão revela uma mestria no fazer. O esmero que 
é sempre amor. O detalhe de cada peça é uma obra dentro da obra. Cada parte do templo é 
em si mesmo um complexo mecanismo de sentir. É uma obra completa. Acontece em todas 
as partes da Tomba Brion, e no final deste túnel de acesso à Capela é mais uma vez notório. 
estamos perante um portão de betão branco, com listas metálicas verticais e horizontais, 
com uma pequena porta de madeira ao centro, à escala do corpo humano. Parece uma 
reminiscência de um quadro neoplástico (Porta Mondrian).

Ao passar o portão, acedendo ao interior da capela, a surpresa e a inquietação instalam-
se definitivamente no corpo do viajante, como o culminar do percurso realizado. Tudo é detalhe. 
tudo é desenho. tudo é proporção. tudo é plástico. tudo é Scarpa. Mestre no fazer a partir 
do sentir e do amadurecimento no interior da própria vivência. Pavimento de calçada escura, 
com um manto branco (de pedra) diante ao altar dourado (de bronze). Uma janela de canto 
(veneziana), na extremidade, escondida atrás do altar. A rotação da planta, relativamente aos 
muros do perímetro do Complexo, interiormente cria uma dissonância harmónica. O tecto 
repartido (de estuque veneziano), cinzento. cromaticamente tudo funciona como unidade, 
como um todo. O ómega como arco e portal de entrada. Os vãos compridos e estreitos. A 
cúpula exaustivamente trabalhada (em madeira), também ela ritmada e cheia de movimento, 
através da lógica construtiva que Scarpa utiliza em todo o Complexo. Os vitrais (de mármore) 
que deixam passar uma luz serena, iluminação do altar. O candelabro, que é também a cruz 
(em madeira) do altar. A porta de acesso ao Jardim dos Ciprestes, definitivamente o último 
recanto e remate da tomba Brion. 

No jardim, onze ciprestes, juntamente com a muralha inclinada de betão, fortificação 
de todo o perímetro do Complexo Monumental Brion. Sente-se a água, o vento, o silêncio 
originário de um lugar encantado. Percebe-se que existe um acesso à via pública, um acesso 
secundário ou público à Capela, assinalado por um imponente e engenhoso portão (de betão) 
sobre um sistema de correr. novamente uma parte do complexo, que é em si mesma uma 
obra completa. 

Envolvido por este Complexo, na vivência deste lugar, é perceptível a vibração de uma 
história de amor, que nem a morte tem o poder de destruir. Amor ao fazer. Amor ao viver. 
Amor de Ser. Este lugar é a totalidade, é uma obra de arte. Amor é o horizonte que envolve 
a construção humana. Amor é o mais portentoso gesto humano que realiza na existência a 
concretização da totalidade daquilo que nós próprios somos.

A realização de qualquer gesto humano é a ligação íntima do mundo com a fonte que o 
realiza. A fonte é estrutura originária, que realiza na existência uma nova e primeira palavra. 
É mais uma palavra, mas sempre a primeira. É mais uma pintura nas paredes da caverna, 
do homem que pintou sonhos e paixões, num dia como tantos outros vividos, mas sempre a 
primeira, a originária. Acontece, porque todo o gesto é revelação da estrutura em que nasceu, 

5 Cf. SCARPA, Carlo. 1977. Memoriæ Causa. Verona: Valdonega. Scarpa considera 7 partes fundamentais, 
constituintes do complexo Monumental Brion: 1º Propileu e Peristilo - entrada e acesso. 2º Arcossólio - túmulo 
do casal Brion. 3º Pavilhão de Meditação sobre a água. 4º Edícula dos Familiares Brion. 5º Sacristia e Peristilo 
- acesso à Capela. 6º Capela. 7º Jardim dos padres, dos Ciprestes.
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do interior da fonte em que brotou. A estrutura, como a palavra ou a pintura, é totalidade, 
conjunto de dimensões humanas que constrói um novo mundo, o único possível e objectivo, 
o mundo humano. A palavra, gesto do corpo, tem em si mesma esta totalidade da fonte, 
da estrutura, do corpo. A estrutura é corpo, fonte de espaço, tempo e sexualidade, as três 
dimensões fundamentais que nos permitem que haja mundo para nós6. 

O corpo não é um objecto. O corpo não é uma máquina, está todo em cada uma das suas 
partes. O corpo é uma estrutura operante, uma totalidade. O corpo é um estilo, o modo de ser 
dado a si mesmo na existência, o modo de um espírito existir. Ser corpo, como o homem é, 
é ser espírito em exercício. É corpo e paisagem. É luz e sombra. É estrutura e pensamento. 
É olho e olhar. É mão e tocar. É parte e totalidade. É uno e múltiplo. É lugar e território. É 
espaço e tempo. É sexualidade e prazer. É vidente e visível. É percepção e invisível. É história 
e sentir. É expressão e silêncio. É visão e movimento.

O corpo é uma obra de arte, a primeira, nó de significações vividas. O corpo é projecto, 
gesto, linguagem, desejo e vida afectiva. Lugar onde nasce o fenómeno da percepção, esta 
capacidade que nos permite viver e construir o próprio mundo. e é na percepção que aparece 
a tomba Brion, aproximação ao arquitecto carlo Scarpa, à realidade que se esconde por 
detrás dos traços da sua própria existência, o mundo invisível. Um modo possível de dizer o 
fundamento da arquitectura é dizer que a arquitectura nasce na percepção do mundo, porque 
o mundo é infinito ao nível da possibilidade, na medida que só a sua invisibilidade permite. Isto 
é, a percepção mostra-nos que o mundo só aparece na perspectiva porque, em si mesmo, 
é invisível. E é esta invisibilidade, de uma profundidade inesgotável para a medida humana, 
que faz com que Descartes não tenha razão quando sonhou construir uma ciência completa 
e definitiva, com a consequente desvalorização da arte. Hoje sabemos que enquanto houver 
homens haverá caminhos para a ciência percorrer e esses mesmos homens serão sempre 
paixão que é o fundamento da arte. É tarefa do arquitecto conciliar o saber e a arte na intimidade 
da existência. Carlo Scarpa realiza este gesto e faz aparecer um novo mundo, através do seu 
próprio traço, marca intemporal inscrita nas pedras que são arquitectura.

A percepção do complexo Monumental Brion é o modo de realizar a primeira aproximação 
ao mundo maravilhoso de carlo Scarpa, onde se pretende, a partir da vivência com Scarpa, 
descobrir o seu próprio lugar. Lugar que ainda é um lugar onde acontecem as paixões e os 
sonhos de um homem. É a descrição da tomba Brion, tentativa de aproximação a Scarpa.

A percepção é o acto por meio do qual o homem, tal como com as mãos colhe frutos 
da árvore, assim, através dos sentidos apreende informações do mundo que lhe dizem o 
que o mundo é. É o que acontece nesta viagem com Scarpa. É através dos sentidos que se 
descobre, envolto em surpresa, o mundo de carlo Scarpa. 

É na tomba Brion que este mundo melhor se revela. Aqui vivemos a sublimação do 
sentir. Scarpa disse que “a tomba Brion é o único trabalho que vou ver com prazer, porque 
me parece ter conquistado o sentido da natureza, como os Brion queriam. todos aí vão com 
muito carinho, as crianças brincam, os cães correm [...]. Venho aqui muitas vezes meditar” 
(Scarpa, 1978). É aqui que reside a maior surpresa com Scarpa: cemitério com ar de jardim. 
Jardim que deixa repassar todas as linguagens de Scarpa. Existe, neste lugar, uma espécie 
de sfumatto que une toda a sua obra. Há a possibilidade de revisitar obras anteriormente 
realizadas. encontra-se Scarpa por todo o complexo, a sua maneira de fazer, o seu estilo, 
em todas as partes que constroem o templo: no trabalho da luz; nas transições espaciais, 
nos materiais, nas funções, na memória; no tratamento das superfícies; nas ligações entre os 
elementos estruturais, pavimentos, paredes e tectos; nos suportes e fixações; nas texturas e 
aplicações de materiais; nas aberturas e remates; nos cheios e vazios: opaco, transparente; 
na utilização da água…

6 Cf. - MERLEAU-PONTY, Maurice. (1945) – 1995. Phénoménologie de la perception; Paris: Gallimard, pp. 183 e ss.
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Mas é no pormenor de cada peça do complexo Monumental Brion que se reconhece Scarpa 
com maior facilidade. cada peça é um projecto dentro do projecto, um projecto construído, um 
todo, um processo. Um processo enraizado nas artes e ofícios, na experiência quotidiana da oficina 
artesanal. Revela o Amor que é sempre eros, amizade e dádiva sublimada. Amor ao construído.

Um corpo é sempre corpo, seja ele um Complexo sistema construído de matérias fixas, 
seja ele um Complexo organismo de matérias vivas. A obra de arquitectura, aqui testemunho 
de Scarpa no tempo, pedras do complexo Monumental Brion, é em si mesma carlo Scarpa. 
Nós somos feitos da mesma matéria que o universo, e as coisas, que gritam aos ares um hino 
de eternidade, nunca são colocadas sós no mundo. não há obra por um lado e vida por outro. 
Há uma totalidade, um milagre que a tudo e a todos nos envolve.

no interior desta totalidade concretiza-se o puro fenómeno da percepção, sempre uma 
experiência humana realizada num corpo, que nasce na descoberta das coisas que se 
escondem por detrás dos mantos visíveis do mundo. O invisível é a fonte da percepção.

2. aRquitectuRa: históRia e sentiR

O encontro com Carlo Scarpa é descobrir as várias dimensões que constituem a sua 
própria existência. É uma sobreposição de planos que mostram que não há separação entre o 
corpo e o espírito. esta sobreposição é história, uma dimensão que incorpora na sua estrutura 
um conjunto de dimensões que nascem na vivência humana. O mesmo será dizer, que a 
história do Complexo Monumental Brion transporta consigo uma série de vivências, que em 
si mesma já são outras histórias. carlo Scarpa refere que “talvez possa ajudar se […] contar 
alguma da minha história pessoal, assim poderá perceber melhor” (Scarpa, 1978) o que 
acontece na arquitectura.

Carlo Scarpa, arquitecto Veneziano, é uma das figuras da arquitectura contemporânea. 
Nasce em Veneza a 2 de Junho de 1906. É aqui que constrói o seu percurso. Envolvido pelo 
ambiente cultural e artístico de uma cidade como Veneza, estuda desenho arquitectónico no 
Accademia Reale di Belle Arti, onde anos mais tarde será professor (IUAV). Paralelamente a 
esta actividade, Scarpa sempre fez arquitectura com a convicção que a obra de arquitectura 
é uma obra de arte. e assim percorreu o caminho da arquitectura por caminhos paralelos 
às tendências da altura, o que o levou ao isolamento na ilha de Murano, como resposta e 
autodefesa do oportunismo fechado do regime. “Após a finalização da Accademia encontrei 
trabalho numa vidreira de Murano. Aprendi a trabalhar com um material maravilhoso. Hoje 
continuo a pensar, de vez em quando, em desenhar algo para a produção nas vidreiras. 
conheço o vidro e sei o que se pode fazer com ele. Gosto muito deste tipo de trabalho” (Scarpa, 
1978). Foi aqui, virado para o artesanato de qualidade dos vidros forjados de Murano, que 
passou 14 anos da sua vida, onde amadureceu e fortaleceu a sua relação com a arquitectura, 
bem como a sua personalidade, convicções, sonhos e paixões. Por outro lado, Scarpa cedo 
iniciou a colaboração com a Bienal de Veneza, que durou cerca de 30 anos, desempenhando 
funções de curador, director artístico e artista convidado.

carlo Scarpa nunca deixou a arquitectura, mas sempre a viu de maneira muito particular. 
Desenvolveu, juntamente com a actividade de professor e de director artístico de vidros de 
Murano, projectos de arquitectura e de design. Encontramos no espólio da obra de Scarpa 
mais de duas centenas de projectos, entre colaborações, concursos e exposições. É um 
horizonte que envolve arquitectura de interiores, organização de exposições, projectos de 
remodelação/construção de arquitectura e de design de equipamento.

São muitas as obras de referência do arquitecto, professor, construtor, designer, consultor. 
Mas é no complexo Monumental Brion que se descobre a unidade de carlo Scarpa. esta obra 
é o culminar de todo o seu percurso, o culminar da expressão de Scarpa.
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O Complexo Monumental Brion nasce por vontade de Onorina Brion viúva aos 49 anos de 
idade pela morte inesperada do marido de 59 anos, Giuseppe Brion. casaram-se pouco antes 
do início da Segunda Guerra Mundial e em conjunto criaram em Milão, a Brionvega, empresa 
familiar de design industrial ligada ao ramo da electrónica de uso doméstico, televisores e 
rádios, que se tornaram ícones internacionais da indústria italiana. Após a morte de Giuseppe, 
Onorina quis edificar um túmulo para comemorar a ligação entre o casal, um elogio ao amor, 
um templo de consagração. É uma obra única, quer pela sua monumentalidade e arquitectura 
quer pelo tema fundamento de todo o Complexo: “a representação do amor conjugal ligada ao 
matrimónio” (Vitale, 2005: 20), a morte como consumação de um amor eterno, união definitiva 
na vida e na morte. Esta é a ideia originária de todo o projecto que Scarpa reconhece quando 
“perguntou à viúva se pretendia casar novamente. Ela excluiu essa possibilidade e Scarpa 
afirmou que se assim não fosse, não poderia assumir o encargo” (Vitale, 2005: 22). Esta 
ideia é bem visível nos sinais que se encontram por todo o complexo: o ninho do casal Brion; 
o Arcossólio, onde os dois sarcófagos se inclinam um para o outro, “quando dois seres se 
amaram em vida e se inclinam um em direcção ao outro para se cumprimentarem após a 
morte, é belo” (Los, 1994: 131); os círculos intersectados, sinal de união, representação de 
Giuseppe e Onorina Brion; o Pavilhão de Meditação sobre a água; as estrelas japonesas que 
pulverizam e iluminam o complexo com dourados…

 
encontrada a ideia operativa, o conceito de desenvolvimento de todo o complexo, bem 

como a sua localização em San Vito de Altivole, terra natal de Giuseppe Brion, era necessário 
adquirir o terreno no cemitério para desenvolver o projecto. A configuração actual do Complexo 
Monumental Brion implicou um longo processo de negociação, para aquisição dos terrenos 
onde agora o Complexo se implanta, que durou aproximadamente um ano. Onorina Tomasin 
inicia as negociações com a Câmara de Altivole no início de 1969 (seis meses após a morte 
de Giusepe Brion), para adquirir uma parcela de 68m2 de terreno do cemitério camarário. 
Após as negociações com a Câmara foi destinado à família Brion uma parcela de terreno no 
canto nordeste do cemitério, onde se localizava a pequena capela oitocentista de cerimónias 
fúnebres, localizada no enfiamento da estrada de acesso ao cemitério. Nesta altura, existiam 
uma série de factores, que são em si mesmo condições, que fizeram com que o processo 
de aquisição não parasse por aqui: por um lado, a ambição do arquitecto e do cliente de 
construírem um monumento para a eternidade, por outro, as ideias de projecto e a exigência 
camarária da reconstrução da nova Capela, para assegurar as comuns celebrações fúnebres. 

carlo Scarpa descobre que parte do cemitério utiliza terrenos adjacentes de proprietários 
privados, um novo argumento para ampliar a área dos Brion. Na Primavera de 1969, a área de 
ampliação aumentou para 100m2. contudo, o pensamento ambicioso do arquitecto, revelado 
através de desenhos, faz sonhar Onorina. As mediações entre a Câmara e os proprietários 
dos terrenos adjacentes continuaram nos meses seguintes. Em Junho de 1969, quando o 
projecto sobre a área de 100m2 estava praticamente autorizado, a área do terreno Brion 
sofreu uma mudança radical passando de 100m2 para 2400m2 (terreno cedido pela câmara 
e pela compra de terrenos privados). Área definitiva do jardim que permite realizar os sonhos 
de Scarpa. torna-se possível “a ideia de colocar as sepulturas num jardim que permitia pensar 
um espaço de movimentos vivos, entendendo a morte como um evento indissoluvelmente 
ligado à existência terrena” (Vitale, 2005: 61). Não é a morte que esconde a vida, mas a vida 
que, quando aparece, traz em si a própria morte.

Com a área de implantação definitiva os trabalhos iniciaram-se no Verão de 1970. A 
construção do complexo Monumental Brion pode ser dividida em duas fases principais. A 
primeira7 consistiu na modelação do terreno bem como na construção de todos os edifícios 

7 Cf. PIETROPOLI, Guido in ZANCHETTIN, Vitale. 2005. Carlo Scarpa: Complesso monumentale Brion; Venezia, 
Regione del Veneto: Marsilio Editori: 1970 - modelação do terreno (aterros e desaterros) e construção do primeiro 
tanque, a Sul onde se situa o Pavilhão de Meditação, bem como o início da construção do muro de fortificação 
do terreno (final de 1970); 1971 - construção do Propileu, Arcossólio e edícula dos Familiares; 1972 - construção 
da capela e Sacristia.
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e muro do perímetro do complexo. em novembro de 1972 esta fase estava praticamente 
concluída. A segunda fase, que começou nesse mesmo ano de 1972 e ocupa Scarpa até 
ao final da sua vida, em 1978, consistiu na realização dos pormenores que conferem o 
conteúdo à estrutura dos edifícios anteriormente construídos. carlo Scarpa, artista e adepto 
do amadurecimento da obra, considerava que a obra quando estava finalizada estava morta: 
“Scarpa nunca levou o trabalho ao fim, acreditando na ideia que a procura da sua arquitectura 
deveria ser uma projecção excepcionalmente dilatada no tempo” (Vitale, 2005: 107). Percorrer 
a vida da tomba Brion, é percorrer a vida de carlo Scarpa. É repassar a sua existência e 
encontrar nas pedras da tomba Brion toda uma história. A história é este conjunto de marcas 
dos nossos passos, sempre uma experiência humana realizada num corpo, corpo humano 
que se confunde com o mundo. O corpo é em si mesmo mundo, espaço e tempo, estrutura 
que é corpo próprio. O corpo próprio é este corpo, unidade e totalidade, que se levanta em 
direcção ao mundo, que tem a capacidade de sentir, onde não há distinção entre o olho e o 
espírito. É neste corpo que se realiza a existência e onde a vivência faz com que haja mundo 
para nós, organizando o conjunto de inscrições que nós próprios somos, e estabelecendo-
as como definitivas em nós. A história é pedaços de vida inscritos na carne do mundo, isto 
é, “uma estrutura de presença em que o passado e o futuro se entrelaçam na autonomia do 
presente, que não é senão a consciência impregnada nas coisas” (Ferreira, 2004:91). É vida 
amadurecida e intimidade partilhada, somente com possibilidade de acontecer na autonomia 
da existência, no mundo dos vivos, mas na quase presença dos nossos mortos. 

Por outro lado, história é o desenvolvimento do sentir. O sentir é a abertura do nosso 
corpo ao mundo, verdadeiro inconsciente, abertura para a verdade. esta matéria, que o 
corpo é, transfigura-se em corpo próprio a que chamamos espírito, visibilidade de algo que a 
estrutura do mundo contém e permite o aparecer da vivência humana, fundamento de todo o 
real por instituição.

A arquitectura é história porque o mundo humano se realiza em cada um de nós integrados 
na mesma aventura, porque todos nós somos um desejo radical. O Complexo Monumental 
Brion é a concretização de um sonho de Onorina Tomasin. Uma construção de um templo 
para comemorar a ligação entre o casal, “a representação da morte ligada à ideia de amor 
conjugal num mundo profundamente laico” (Vitale, 2005: 20). Aparece assim, em San Vito di 
Altivole, uma história de amor que nem a morte tem o poder de destruir. Uma história de amor 
eterno, escondida no tempo e revelada pela pedra nos traços de Scarpa. 

 
na tomba Brion carlo Scarpa continua presente na história. esta obra tem o poder de 

se mostrar a si mesma e fazer-nos aproximar da história de Scarpa. encontramos a sua 
existência nos fragmentos da Tomba Brion: a coincidência de Scarpa com Veneza, o lugar 
onde encontrou espaço para se tornar naquilo que hoje é - artista singular portador de uma 
áurea capaz de transformar o mundo. Encontramos também a sua formação e influências 
(Frank Loyd Right, Mies; Secessão Vienense; Arts and Crafts, Murano, Escola Austríaca-
Alemã, Oriente), bem como o seu percurso arquitectónico não linear até à realização da 
Tomba Brion. Uma construção actual sem nunca apagar a memória do lugar. Constrói como 
o desenvolvimento da história, como uma nova página do mesmo livro, como o fazer nascer 
uma obra de arte, pois é ela que tem o poder de dizer quando está finalizada. É invenção com 
memória, num contexto espacial e temporal já existente, aliada à técnica e a uma fabulosa 
memória visual e interesse pela história da arte. É um trabalho de aperfeiçoamento, uma 
simbiose pura entre a tradição e a contemporaneidade. Duas linguagens que apesar de 
distintas constroem a mesma realidade.

Falar da tomba Brion é falar de carlo Scarpa. Falar desta unidade é falar da história, 
dimensão invisível, que nasce na força do sentir e que transporta com ela fragmentos de festas 
esquecidas, sempre matéria da mesma vida. O sentir é a fonte da história.
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3. aRquitectuRa: exPRessão e silêncio

O Complexo Monumental Brion é o culminar da expressão de Carlo Scarpa. Nele podemos 
encontrar todo o caminho realizado pelo arquitecto. A tomba Brion é uma última palavra, mas 
com a autenticidade da primeira, uma palavra originária. Esta palavra é sempre linguagem 
que transporta com ela a incapacidade de nunca transmitir aquilo que verdadeiramente quer. 
A linguagem pode desagregar-se por fragmentos, por tipos e géneros. O pintor que pinta a 
tela encontra nos pincéis, tintas e cores a sua forma de comunicar com o mundo. O músico 
através de notas, ritmos, melodias e sons encanta a sua própria vida. O canteiro com maceta 
e ponteiro esculpe na pedra a sua existência. O escritor com letras, textos, prosa ou poesia. 
O arquitecto com desenhos, cores e compassos. O ser comum, entre sorrisos, olhares e 
palavras. todos estes são aqueles que a partir de si próprios, da sua vivência, constroem novos 
mundos. Mundos coloridos ou a preto e branco que são sempre revelação. A palavra “não é 
senão o sinal exterior de um reconhecimento interior que poderia fazer-se sem ele e para o 
qual não contribui” (Merleau-Ponty, 1995: 204). A verdadeira linguagem é indirecta. Silêncio é 
possibilidade de comunicação profunda. A Tomba Brion é uma palavra que rasga o silêncio, 
e é neste quebrar momentâneo do silêncio deste lugar, que encontramos os significados 
escondidos pelos significantes, que aqui são fragmentos construídos na fidelidade ao traço 
do arquitecto. O leitor, ou viajante, encontra no texto aquilo que a sua estrutura lhe permite. 
Quem descobre a tomba Brion, de coração aberto, encontra nela aquilo que o seu autor quis 
dizer, aquilo que as pedras mudas cantam a quem quer ouvir.

 
Cada pedra do Complexo Monumental Brion esconde sob o manto visível significados e 

sinais, que mostram a tentativa de carlo Scarpa comunicar com o mundo através do traço do 
arquitecto. O Propileu, nome que Carlo Scarpa atribui à entrada principal, é em si mesmo a 
reinterpretação de um conceito arquitectónico da antiguidade clássica, nome atribuído ao portal 
da sagrada acrópole. Agora, com Scarpa, é o portal para o mundo sagrado dos Brion. Indexado 
à entrada do Complexo está o Peristilo, a manga de distribuição, que é mais uma interpretação 
de Carlo Scarpa. Aqui, na galeria de acesso às partes do Complexo, são vários os sentidos 
que se escondem por detrás do betão, que constitui este templo. O símbolo do infinito, sinal 
da eternidade, e do horizonte da expressão. Todo o acto de expressão é infinito ao nível das 
consequências possíveis. Este símbolo é a união de dois círculos. O da esquerda é vermelho, 
símbolo do feminino, o da direita, azul, referência masculina. O anel vermelho, símbolo de 
força, livre sem impedimento, claro, leve e aberto ao ar, ao verde e ao cheiro da terra molhada 
do jardim. Para o lado direito, o anel azul é mais fechado, escuro, pesado, privado, símbolo 
de beleza e entrada do Pavilhão de Meditação sobre a água, para a introspecção. Quando 
observamos estes círculos do jardim as cores alteram-se, assumindo o mesmo lado de quem 
vê no interior. Esta alternância faz com que cada um dos cônjuges dê e receba características 
do outro. É unidade e intimidade partilhada. Direita, Pavilhão de Meditação, onde a viúva com o 
sentimento sonhava. Esquerda, jardim, onde a linguagem e lógicas se vivem. A parte resultante 
da intersecção dos dois círculos é o olho que tudo vê. A união. O uno.

 
Os dois círculos intersectados não são o único sinal que se mostra no Peristilo. A altura 

de Giuseppe Brion assinalada com a faixa de azulejos e as marcas da cofragem do betão. A 
lua estucada que se mostra na entrada do jardim. A água que se sente por baixo da laje onde 
se caminha. O portão de vidro de acesso ao Pavilhão de Meditação que activa um Complexo 
sistema hidráulico no exterior. Este sistema de roldanas é uma representação figurativa de 
Scarpa. Representa uma constelação, o Triângulo de Verão, composta por três estrelas muito 
brilhantes: Vega (Alfa da Lira), Altair (Alfa da Águia) e Deneb (Alfa do Cisne). Vega é nome de 
família. 

O Pavilhão de Meditação sobre a água, onde os dois círculos da união Brion servem agora 
de binóculos, é o lugar privilegiado com vista panorâmica sobre a terra natal de Giuseppe 
Brion, San Vito di Altivole, e o seu lugar do eterno descanso, o Arcossólio. A sobreposição de 
planos no rasgo de um olhar mais profundo. No tanque Sul, onde o Pavilhão de Meditação é 
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peça central, são vários os símbolos que tentam descrever um pouco mais da história deste 
lugar. Os círculos afundados, a cruz flutuante, os nenúfares, as carpas, a água sinal de vida e 
matéria unificadora de todo o Complexo. 

No Arcossólio consegue-se perceber que o ninho do casal Brion é resultado da união dos 
círculos dos Brion: o círculo da terra e o círculo do céu. este nome, atribuído por Scarpa e revelado 
em Memoriæ Causa8 reflecte influências da antiguidade, do cristianismo primitivo, o Paleocristão. 
Scarpa reinterpreta conceitos, formas e elementos decorativos da antiguidade para realizar o 
túmulo dos cônjuges Brion. O lugar do casal, centrado no terreno do Complexo, é o ponto de 
articulação entre a zona Sul, o Propileu e o Pavilhão sobre a água, e a zona Noroeste, a Capela 
e a sacristia. Os dois sarcófagos centrados numa área circular, evocação da cúpula celeste, 
rebaixada em relação à cota do jardim. É um género de ninho, um berço na terra mãe, que acolhe 
a história de amor do casal. Os dois sarcófagos, inclinados um para o outro, são as peças centrais, 
rodeadas de azulejos e estrelas japonesas, que iluminam o lugar onde a água ainda chega.

O próximo elemento da sequência narrativa dos Brion é a Edícula familiar. Metaforicamente 
apresenta-se como uma caverna9, de forma aguçada, acoplada ao muro do perímetro do 
Complexo. É um lugar que acolhe os familiares do casal, que convida as almas a ascenderem 
ao céu através da abertura na cobertura. É novamente um lugar de comemoração que se 
articula com o jardim.

O caminho até à Capela desenvolve-se por um novo Peristilo que contém a Sacristia. A 
entrada para a Capela faz-se através da “porta Mondrian. […] Uma pessoa que a olha pode 
ver a cintilação das luzes e, de manhã, o sol faz com que as paredes se iluminem de maneira 
diferente. não sei se os jovens sentem estas coisas, mas não interessa: se a arquitectura é 
boa, quem a escuta e a observa pode sentir os seus benefícios sem se aperceber” (Scarpa, 
1978). Ao entrar no interior da Capela passa-se um portal interno em forma de ómega. Por 
aqui todo o interior é repleto de sinais e significados. A pia baptismal de mármore branco, com 
o símbolo da união Brion, também gravados na veneziana atrás do altar de bronze. A água. 
As estrelas japonesas que acompanham o ómega. Os vitrais de mármore português que 
originalmente “se queriam transparentes, depois tentei utilizar o alabastro e então o mármore 
cor-de-rosa de Portugal, que filtra uma belíssima luz durante todo o dia” (Scarpa, 1978). O 
candelabro, em forma de cruz, constituído por três elementos de madeira: três, Santíssima 
Trindade. O altar que é a proa do barco. A abside é denominada como proa e a igreja como 
navio que sulca o espaço e o tempo10. A cobertura em forma piramidal, com revestimento de 
madeira, influenciada pela cobertura da Tahoe Summer Colony de Frank Lloyd Wright. A luz. 
A porta Mondrian de acesso ao Jardim dos Ciprestes. No jardim, remate do Complexo, onze 
ciprestes plantados por Scarpa atenuam a aridez dos elementos de betão. 

À semelhança da água que percorre e unifica todo o Complexo Monumental Brion, 
existe outro motivo, que une todas as partes, o motivo 5,5 x 5,5.11 este molde/motivo, aqui 

8 Cf. - ZANCHETTIN, Vitale. 2005. Carlo Scarpa: Complesso monumentale Brion. Venezia, Regione del Veneto: 
Marsilio editori, p. 27: “Scarpa projectou um volume que foi editado em 200 cópias com o título de Memoriæ 
Causa. Trata-se de uma recolha fotográfica com uma planta do cemitério que explica sintacticamente o Complexo 
Brion. esta publicação representa uma das poucas publicações com a assinatura de Scarpa. nesta, ele deu o 
nome a cada elemento e definiu como Arcossólio a viga curva em forma de arco rebaixado que cobre o túmulo 
dos dois cônjuges. Trata-se de um livro autografado dos motivos inspiradores desta solução que podemos 
considerar como um dos poucos traços da ideia inicial, invocada por Scarpa para comunicar a projectar.”

9 Cf. DAL CO, Francesco; MAZZARIOL, Giuseppe. 1996. Carlo Scarpa 1906-1978. Milano: electa, p. 68: “A 
edícula, utilizada como representação metafórica de uma caverna, permite colher um motivo simbólico, intenso 
como lugar de passagem do nascimento à morte. […] Segundo lendas antigas que têm um longo eco na cultura 
ocidental, é a caverna o lugar mítico onde nasce a Fonte da vida.“

10 cf. 2007. Quaderno della mostra «Memoriae Causa. Carlo Scarpa e il complesso monumentale Brion 1969-
1978» a cura di Fondazione Benetton iniziative culturali, con la collaborazione di Adriana Vescovi e la consulenza 
scientifica di Guido Pietropoli, p. 9.

11 cf. ScARPA, carlo. (1978). Mille cipressi. trascrizione della conferenza tenuta da carlo Scarpa a Madrid. 
“Adoptei truques. Precisava de uma certa luz e pensei tudo segundo um módulo de 5,5 cm. Este motivo/molde 
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sistematicamente aplicado, é ao mesmo tempo elemento gerador de formas e decoração, 
estrutura e superfície. É parte integrante da matéria, determina-a, contém-na, ou até a cava, 
gera aberturas e sombras e modela a luz em tonalidades variáveis de claro-escuro. É um 
motivo que dá asas à imaginação de Scarpa, no qual depositou grande confiança ao ponto 
de ser considerado como a sua assinatura. Aqui as proporções falam com poesia “como um 
belíssimo rosto de mulher” (Scarpa, 1976).

Todos estes sinais e significações que nascem na obra de Carlo Scarpa só são possíveis 
na existência. e a concretização desta ideia só foi possível através do traço do arquitecto, do 
desenho. O desenho é para Carlo Scarpa a forma de ver as coisas. O desenho é a ferramenta 
para construir o mundo. “O arquitecto não deve meditar senão com um lápis de carvão na mão” 
(Los, 1967: 17). O sinal do lápis de carvão é já por si próprio arquitectura. Não é a representação 
da ideia, nem representação da arquitectura que vai ser. ele é em si mesmo arquitectura, um 
processo, um caminho, totalidade onde não existem distinção entre o conceito e a realidade. 
A arquitectura é processo criativo e técnico que aparece pelos traços do lápis de carvão sobre 
o papel. O desenho é o ventre materno da arquitectura. “Como um projecto nascia através do 
desenho de Scarpa, qualificava isso de poético” (Los, 1994: 131). O desenho é linguagem, 
conjunto de sinais que fazem nascer um sentido. “A linguagem é a forma de desenvolvimento do 
próprio pensamento” (Los, 1967: 15). O desenho como reflexão. O desenho como pensamento 
e acção. É deste modo que Scarpa considera o desenho. Scarpa vê o desenho como a 
possibilidade de se relacionar com o mundo e de fazer nascer novas vidas, animadas pela 
dança de todo o processo arquitectónico. “Quero ver as coisas, não confio senão nelas. Ponho-
as aqui diante de mim sobre o papel, para as poder ver. Posso ver as coisas só quando as 
desenho” (Scarpa, 1967). Scarpa mostra grande confiança no desenho, na experiência gráfica, 
e assim para ver as coisas como se já estivessem ali, desenha. É a forma de fazer e de se 
aproximar dessa realidade que sente ainda distante, e que quer trazer à presença através de 
traços rigorosos, precisos e intuitivos. Traços que são sinais, sentido e sonhos do arquitecto. 
Quando colocados no papel são interpretados e tornam-se o motor de desenvolvimento do 
projecto. O desenho para Scarpa tem uma função genética, é uma forma de visualização, uma 
forma de reflexão criadora, um raciocínio, a ligação entre a ideia e a sua materialização, entre 
o conhecimento e a visão. O desenho é também a ferramenta de comunicação entre todos os 
intervenientes na realização da obra de arquitectura. 

O desenho é uma palavra. As palavras são gestos do corpo. O desenho, gestos do 
arquitecto, palavra originária, inscreve um traço na história pelo quebrar do silêncio que o 
mundo seria sem o homem. É a força do gesto do mito originário em que se diz faça-se a 
luz e a luz está aí. O arquitecto desenha, narrativa ontológica, e a arquitectura floresce. A 
arquitectura é expressão porque o silêncio do universo foi quebrado pelo aparecimento da 
vida, e assim as pedras que eram mudas esperam pelo arquitecto para serem arte, o que só 
acontece porque o coração do homem terá sede de amor para sempre.

na tomba Brion vive-se a sublimação do sentir. É aqui, na medida em que o amor se 
torna visível, que se reconhece a condição humana que vive na arquitectura. A arquitectura 
é sempre viva, é sempre a manifestação do espírito. É o despertar do corpo próprio, matéria 
e sentido, que por sentir se torna um corpo vivo. corpo vivo é matéria em movimento. corpo 
vivo no mundo é espaço, é tempo. É existência. tempo é também o que permite dividir em 
partes a tomba Brion que em si mesma é indivisível. É assim que nasce a esperança de 
descobrir o fundamento da arquitectura, o invisível, o todo.

que parece ser uma fatuidade é, em vez disso, muito rico de possibilidades expressivas e de movimento… 
Medi tudo com os números 11 e 5,5. como tudo nasce de uma multiplicação, tudo está certo e cada medida 
resulta exacta. Alguém poderia objectar que as medidas podem resultar exactas utilizando também um módulo 
de 1 cm – não é verdade porque 50 por 2 dá 100, enquanto 55 por 2, e com outro 55 da 165, não mais 150, e 
redobrando torna 220 e depois 330, 440. Desta maneira posso fraccionar as partes, e nunca terá 150 mas 154. 
Muitos utilizam os traçados regulares ou a sessão áurea; o meu é um módulo muito simples que pode permitir 
movimentos - o centímetro é árido, enquanto no meu caso se obtêm relações.”
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Existe entre o corpo vivo e a Tomba Brion uma relação íntima e originária. Tomba Brion, 
conjunto de sinais que Carlo Scarpa inscreve no mundo, e que surgem a quem a vive como 
um novo sentido, uma nova vida. O seu aparecimento, que é sempre novo, faz suspeitar que 
o sonho de Scarpa é realizar a expressão através do traço da arquitectura. na tomba Brion, 
através de Scarpa, pode-se descobrir a finitude humana. A expressão é sempre uma tarefa 
infinita. A expressão não é mais que um quebrar passageiro do silêncio. O silêncio envolve a 
Tomba Brion e no interior deste silêncio mantém-se a esperança que aconteça o milagre da 
vida que a arquitectura protege.

 
A expressão é o rasgar do véu que envolve o sentir. É desenvolvimento, estilhaçar do 

silêncio originário, revelação de uma existência. É no rasgar momentâneo deste silêncio que 
se descobre a comunicação de Scarpa com o mundo. São muitos os significados e relações 
que nascem com ela, e muitos os que se escondem por detrás daquilo que os nossos olhos 
vêm. Seriam precisas várias existências para nos aproximarmos do significado de todos os 
segredos do Complexo Monumental Brion. 

Mas na Tomba Brion nasce o túmulo de Carlo Scarpa como conseguida e definitiva 
expressão, envolto no silêncio que envolve toda a tomba Brion. este representante da 
humanidade integrou a sua morte no seu plano de vida. Admiramos o homem que integrou o 
seu lugar de silêncio eterno em Terra de Ninguém. Pequena parcela de terreno entre o antigo 
cemitério e a tomba Brion, que Scarpa projectou para acolher a sua última morada. Aqui 
repousa Carlo Scarpa sob o sinal de betão, executado pelo filho Tobia Scarpa, com forma da 
assinatura do próprio Carlo Scarpa. Aqui, na Terra de Ninguém, terra de relação, erguido por 
sonoridades harmoniosas que evocam o lugar do silêncio.

carlo Scarpa refere que o “valor de uma obra consiste na sua expressão. Quando uma 
coisa é bem expressa, o seu valor torna-se muito mais elevado” (Scarpa, 1976). É o caso da 
Tomba Brion. Aqui Scarpa é a charneira do visível e invisível. O silêncio foi estilhaçado pelo 
gesto do arquitecto. Aconteceu a expressão. O Complexo Monumental Brion, obra de arte, 
tem o poder de manter no mundo Carlo Scarpa vivo. O silêncio é a fonte da expressão.

***

A pedra, a água, a relva, os ciprestes, o céu azul, os pássaros, o amor do casal Brion são 
os elementos fundamentais em que a arquitectura se cristalizou. É a arquitectura de Scarpa.

A vida está inscrita na estrutura do universo. O seu desenvolvimento é a história 
verdadeira. O amor, a sua sublimação mais pura. A Tomba Brion proclama o desejo de um 
homem conseguir superar o tempo. Realizar o impossível, trazer a eternidade para a finitude 
do instante. É o sonho de Scarpa.

A palavra é um gesto do corpo que a pronuncia. Quando acontece o milagre de a palavra 
ser coincidente com o sentir, vivemos o estilhaçar do silêncio primordial, palavra originária, 
expressão do sentido. É a tomba Brion, pormenor e totalidade. É o desenho de Scarpa.
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