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Janus: a transição arquitetónica

Jano (Janus em latim) foi o deus romano das mudanças e transições. Tinha o poder sobre todos os começos e “nesse poder de Jano
estão os inícios”, em referência às mudanças do tempo e do mundo.
A figura de Jano é associada a portas de entrada e saída, bem como
a transições. A sua face dupla também simboliza o passado e o futuro. Jano é o deus dos inícios, das decisões e escolhas…
“Transition Architecture. A Transition Architecture provides a formal description of one state of an architecture
that represents an architecturally significant point in time.
One or more Transition Architectures may be used to describe the progression in time from the Baseline to the Target
Architecture”.

. Da circunstância;

Redazione TuttoBolognaWeb, @TuttoBolognaWeb

A casa de Janus

31

Gonçalo Seabra

Do contexto abrupto de 2020 nasceu a virtude de Janus, o
instinto de Darwin; no espaço de semanas grande parte da urbe
mundial colapsou. Todas as metrópoles (meios geográficos caracterizados por densas concentrações populacionais geradoras de redes orgânicas de trocas perpétuas) eram agora tidas como zonas
de conflito, interditas, de risco ou insalubres. Restava o reflexo da
migração civilizada. Uma Síria tecnológica, esclarecida e ainda assim não menos aterrorizada. Da mutação do Status Quo milhões no
mundo inteiro abandoaram (temporária e momentaneamente) as
suas vidas para as redefinirem fora das cidades, fora do contexto,
numa outra circunstância. Os gestos de contenção social e de sobrevivência iniciais deram origem a um novo habitar, uma nova lógica
protecionista. Ninguém assumiu nada. Não houve tempo. Mudou
o paradigma e mudaram as urgências, as prioridades. A família e
a casa tornaram-se o centro do mundo. A comunicação assumiu-se
digital sem complexos, desprovida da carne. A casa deixou de ser
cenografia estática, assumindo-se palpável, tangível, contorno do
pavor físico. Pela primeira vez muitos de nós tinham agora a mesma dedicação ao espaço como tem aquele que o projecta. Tempo,
olhar, análise demorada. É de facto possível habitar um espaço e
compreender a luz poética de final de tarde que o alimenta. É possível assimilar porque razão a luz molda esse espaço e o define sensorialmente. Do mesmo modo, o lugar. A vida funciona afinal num
lugar que não o urbano, que não a metrópole, sustentada nas redes
digitais que anulam a distância física. A rotina deixou de ter estradas, tráfego e perdas. Tornou-se aterradoramente certeira, imediata,
finita. A vida deixou de ser caos e espuma para se assumir essencial
e pragmática, desligada das rotas estéreis que nos guiam de casa
para o trabalho, do trabalho para casa. O habitar assumiu-se essencial e a raiz da nossa existência. Num primeiro momento era tudo
o que nos restava até o caos assumir uma ordem mínima. Todas as
horas despendidas na conceção do espaço eram agora utilizadas
por aquele que o habita na contemplação. Boa ou má, certeira ou
errática, a casa ultrapassou o conceito da metragem quadrada para
se assumir como espaço cubico. Durante meses o universo mediu-se pelo limpo das lajes. As janelas assumiram-se como fenestrações
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de ligação ao exterior e à realidade do desconhecido. O desenho e
decoração do espaço passou a substrato intelectual e a matéria dos
dias. Nunca, desde o paleolítico, a ligação entre o homem e a caverna fora tão íntima.
. Da resiliência;

Pieter Bruegel: Triunfo da Morte (1562) – Prado, Madrid
Em 1562 o “Triunfo da Morte” de Bruegel eternizou-se entre
as 50 pinturas mais notáveis de sempre. Sustentado no Apocalipse
bíblico teve a sua motivação nas chacinas da dominação espanhola e na revolta dos “mendigos”, inspirada na resiliência humana.
Preocupava-o a condição humana, servil aos vícios, à loucura, ao
homicídio e ao medo. Nesta composição, a exemplo das obras de
Bosch, ele sublinha que, no final, a morte triunfará sobre tudo e
todos, que mesmo os poderosos e os opressores serão arrebatados
por ela, pouco relevando a sua glória terrena. Alheio à pertinência
que assumiria 458 anos mais tarde Pieter Bruegel retratou aquele que foi um dos momentos chave do sistema humano enquanto
espécie. No contexto, a resiliência humana esteve na aptidão para
recuperar o seu equilíbrio, enquanto sistema, depois de ter sofrido
uma violenta perturbação. Este conceito remete para a capacidade
de restauração de um sistema, de manter a imunidade mental dos
seus indivíduos mais fortes como base para criar resiliência emocioA casa de Janus
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nal. O indivíduo condiciona a mente ao tolerar os pensamentos que
o atormentam e consegue esquivar-se ao sofrimento assimilando
que a dor fará, inevitavelmente, parte da sua trajetória da vida, assumindo a sua valiosa finitude.
. Da arquitetura, mudanças e transição;

Gastro Safe Zone by HUA HUA Architects. Image Courtesy of
Hary Marwell Photography
Uma conversa recente entre dois editores da ArchDaily, publicada no passado mês de Maio, gerou um curioso debate que procurou
investigar as tendências atuais, prever o futuro e oferecer insights
sobre o campo da arquitetura. Abordando a evolução da profissão,
das empresas e dos indivíduos, principalmente jovens e estudantes,
este artigo teve como objetivo revelar o que irá passar-se no cenário da arquitetura. Temas como a interdisciplinaridade (abordagem
colaborativa em desafios mundiais “compartilhados” integrará noções de saúde pública e pessoal, mobilidade e transporte, psicologia
ambiental, biofilia e até mesmo agricultura), surgirão conceitos internacionais como “Emergency Architecture” ou “Crisis Architecture”, o conceito de Casa e do Habitar serão repensados (áreas verdes
e jardins, coberturas acessíveis, luz natural e ventilação, varandas e
terraços, ambientes internos mínimos e saudáveis, entradas transi34
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tórias e filtradas, etc), novos parâmetros (desenho e materiais serão
repensados de
 acordo com a situação atual, gerando novas formas de
viver), cidades adaptáveis (serão reabordados os conceitos de espaço
público ou de densidade como é exemplo o “Parc de la Distance”
proposto para Vienna pelo Studio Precht), transportes e mobilidade
(muitas cidades do mundo já planeiam substituir as faixas de tráfego
por percursos pedestres. Garantindo o distanciamento social e reduzindo a dependência de carros e transportes públicos, os cidadãos
são incentivados a caminhar e andar de bicicleta).
Os jovens profissionais da arquitetura enfrentam desafios específicos no mercado de trabalho atual. Dependendo da sua formação,
o impacto do COVID-19 terá um impacto diferente. Os novos alunos
devem concentrar-se no longo prazo, pois a recuperação económica
é provável, especialmente nos próximos dois a cinco anos. À medida
que mais escolas fazem a transição para o e-learning, isto também
moldará a forma como a educação é oferecida, e os alunos provavelmente precisarão de se adaptar a novas modalidades de aprendizagem. Para recém-formados, é importante ter um portfólio forte que
mostre diversos talentos e o domínio das mais recentes ferramentas
digitais. É importante lembrar que existem muitos caminhos diferentes disponíveis tanto dentro da prática quanto fora dela.
O momento que vivemos trará mudanças irreversíveis nos conceitos de consumo, e-learning, relações de trabalho, entretenimento,
logística doméstica, segurança na internet e no habitar em família.
“As casas passaram a estar sobrelotadas e disfuncionais tendo
que comportar em si mesmas uma escola, um escritório e um restaurante para toda a família. Os espaços públicos à toa, em busca
de layouts que observem as regras de distanciamento, compartimentações modulares, acabamentos antibacterianos, soluções de ventilação adequadas e tecnologias touchless.”
Do mesmo modo,
“Nem há 6 meses atrás estávamos todos, arquitetos e designers,
mas também engenheiros e construtores, sem mãos a medir.
A casa de Janus
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Projetos e obras ao rubro, tirando o máximo partido da fase do
“Portugal está na moda” sendo um dos destinos mais procurados
pelos investidores. Prevê-se que a lei da oferta e da procura esteja
mais favorável para o lado de quem quer desenhar e pôr de pé.
Antecipa-se que os preços da construção, que estavam astronómicos, desçam agora um pouco à terra.
Somos claramente um sector chamado a pensar e redesenhar o mundo. Há tudo para fazer! Que tarefa honrosa
esta! Ânimo e competência para estar à altura desta enorme responsabilidade!”
Maria Roquette
Arquitecta na AJIMOS
Architecture & Interior Design in Observador, 17 Maio de 2020
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