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Resumo

Essa dissertação tem como foco central a convergência entre as artes plásticas e a arquitetura no mundo contemporâneo tendo como objeto de estudo
a análise das obras do artista Olafur Eliasson e do arquiteto suíço Peter
Zumthor. Para tanto, articula-se o conceito da fenomenologia, pensada por
Martin Heidegger, Christian Norberg-Schulz, Juhani Pallasmaa e Karsten
Harries, para abarcar a construção de um lugar singular, que instigue as
percepções, sensações e memórias do indivíduo. Elegeu-se como exemplo
principal o projeto expositivo The Mediated Motion (2001), de Eliasson em
parceria com o paisagista Gunther Vogt, realizada no Kunsthaus Bregenz
na Áustria, projetado por Zumthor. Pretende-se discutir temas caros a
ambos tais como o conceito de atmosfera relacionada a ressonância entre
as características e elementos que compõe um ambiente, o conceito de site
specific e a relação do visitante com o objeto artístico e o espaço museológico considerando o movimento e o tempo.
Tanto Zumthor quanto Eliasson relacionam o conceito de atmosfera à forma
como experimentamos os espaços. Ambos consideram que é a partir de
nossas memórias e percepções que se dá a leitura espontânea e emocional
do espaço e não pela racionalidade. Nesse sentido, apesar de construírem
lugares singulares, o fazem por meio de matrizes distintas. Enquanto Eliasson frequentemente faz uso da imaterialidade para construir a materialidade percebida fisicamente pelo sujeito, para o arquiteto isso é obtido, em
grande medida, a partir dos materiais que emprega em seus edifícios.
O embate teórico acerca das novas práticas da arquitetura e das artes
plásticas é pautado no conceito de campo ampliado elaborado por Rosalind
Krauss em 1979. Abordamos também o tema relativo às transparências
literal e fenomênica, como conceituado por Colin Rowe e Robert Slutzky,
bem como o regime 24/7, definido por Jonathan Crary.
Palavras chave: arquitetura, arte, atmosfera, espaço, site specific, materialidade, imaterialidade, campo ampliado, transparência literal e fenomênica.

Abstract

KUNSTHAUS BREGENZ: relationships between art, space,
and architecture, seen from an exhibition project
This dissertation has as its central focus the convergence between the
plastic arts and architecture in today’s world having as object of study
the analysis of works by the artist Olafur Eliasson and the Swiss architect Peter Zumthor. To this end, it is used the concept of Phenomenology,
designed by Martin Heidegger, Christian Norberg-Schulz, Juhani Pallasmaa and Karsten Harries, to encompass the building of a unique place,
which causes the perceptions, feelings and memories of the individual.
It was elected as the main example the exhibition project The Mediated
Motion (2001), by Eliasson in partnership with the landscaper Gunther
Vogt, held at the Kunsthaus Bregenz in Áustria, designed by Zumthor. It is
intended to discuss dear issues to both such as the concept of atmosphere
related to resonance between the features and elements that make up an
environment, the concept of site specific and the relationship of the visitor
with the artistic object and the museum space considering the motion and
time.
Both Zumthor and Eliasson relate the concept of atmosphere to the way
we experience the spaces. Both consider that it is from our memories and
perceptions that we give the spontaneous and emotional reading of space
and not by rationality. In this sense, although they build singular places,
they do so by means of distinct matrices. While Eliasson often makes
use of immateriality to construct the materiality perceived physically by
the subject, for the architect, this is obtained to a large extent, from the
materials it uses in its buildings. The theoretical clash about the new
practices of architecture and plastic arts is based on the concept of expanded field elaborated by Rosalind Krauss in 1979. We also discussed the
theme concerning the literal and phenomenal transparencies, as conceptualized by Colin Rowe and Robert Slutzky, as well as the 24/7 regime,
defined by Jonathan Crary.
Keywords: architecture, art, atmosphere, space, specific site, materiality,
immaterial, extended field, literal and phenomenal transparency.
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Introdução

Pretende-se investigar nesta pesquisa a relação entre a arquitetura e a
arte na contemporaneidade, tendo como fio condutor a construção do
espaço ou do lugar, e suas implicações na experiência dos indivíduos. Essa
reflexão parte do conceito de campo ampliado, elaborado por Rosalind
Krauss em seu texto Sculpture in the expanded field (1978), no qual abarca
as transformações da escultura a partir da década de 1960, com o advento
da Minimal e da Land Art, e de suas produções tridimensionais. A autora
propõe uma nova leitura para estes objetos artísticos, interpretando-os por
meio de negação, como aquilo que não é nem paisagem e nem arquitetura.
Por essa via, constata-se a similaridade das estratégias adotadas tanto no
campo das artes quanto no campo da arquitetura, que não se diferenciam
mais pelos meios empregados, pelos métodos de produção ou, mesmo,
pela busca do próprio resultado formal. Partindo desse pressuposto, este
trabalho objetiva uma dupla reflexão: as contribuições do espaço arquitetônico para a instalação artística e da instalação para a arquitetura, e o
impacto dessas técnicas cruzadas sobre a experiência cognitiva e existencial do sujeito.
A discussão das convergências entre a arte e a arquitetura se dá numa
apreciação conjunta do Kunsthaus Bregenz (KUB), 1997, na Áustria, projetado pelo arquiteto suíço Peter Zumthor, e a exposição The Mediated Motion
(Movimento Mediado), 2001, do artista islandês-dinamarquês Olafur Eliasson em parceria com o paisagista Gunther Vogt, instalada naquele espaço.
Esse projeto artístico tensionou as noções de percepção do indivíduo ao
alargar suas experimentações sinestésicas que incluíam, além dos sentidos, o movimento e as reflexões sobre as propriedades simbólicas da
matéria. Essa obra construiu um cruzamento entre a arquitetura do museu,
a instalação e o visitante. Nessa linha de argumento, são discutidos alguns
conceitos caros ao artista e ao arquiteto tais como: atmosfera, materialidade e imaterialidade, percurso, tempo e consciência corporal.
Um dos conceitos utilizados é o da fenomenologia, sob os pontos de vista
de Martin Heidegger, de Christian Norberg-Schulz, de Juhani Pallasmaa
e de Karsten Harries. É a partir dessa teoria que se investiga a construção do espaço como um lugar particular, e como produção mental de cada
um. Para esses pensadores, a experimentação do espaço é mediada pela
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consciência corporal obtida a partir de nosso encontro com as coisas, que
nos dá a sensação de pertencimento, de transformação do que era originalmente um espaço estranho, agora um lugar de maior empatia e identidade. À essa leitura soma-se a problematização do lugar como dimensão
da existência humana, decorrente da necessidade do indivíduo em compreender e dar significado às relações com o entorno. Acrescenta-se à essa
chave a reflexão relacionada à apreensão psíquica do projeto arquitetônico
e objeto artístico a partir do conceito de atmosfera.
A atmosfera é entendida aqui a partir das reflexões do filósofo alemão Gernot
Böhme - em referência explícita a Heidegger -, como um espaço sintonizado com um conjunto de elementos indefinidos e espacialmente distribuídos. Isso se dá por meio da correlação entre uma presença emissora
e a percepção física do sujeito. Böhme argumenta que a atmosfera não se
refere a características espirituais, mas a uma atitude reflexiva e crítica
relacionada à consciência da corporeidade e da percepção do indivíduo.
Para o filósofo, a atmosfera constrói uma estética da presença, na qual o
objeto impacta o sujeito observador na mesma medida em que o sujeito
transforma o objeto. Nesse sentido, o corpo atua não como uma unidade
fechada, mas, sim, como um conjunto de possibilidades em troca contínua
com as energias e características do ambiente circundante. Por essa via,
a atmosfera pode ser entendida como um sentimento indivisível do sujeito
sensível frente à presença de algo.
A construção da atmosfera nos projetos arquitetônicos de Peter Zumthor
e nos objetos e espaços artísticos de Olafur Eliasson ocorre a partir de
matrizes distintas. Nas instalações de Eliasson a atmosfera é construída
em grande medida, a partir da imaterialidade – o som, a luz, a névoa, o
cheiro. É por meio da percepção multissensorial e das experiências desses
elementos que o visitante constrói a obra.
Eliasson emprega, para tanto, técnicas provocativas que relacionam o sujeito
com o objeto, construindo uma subjetividade difusa que possibilita várias
leituras. Para isso, o artista expõe abertamente os métodos construtivos e
tecnologias empregadas para a obtenção dos efeitos desejados, tratando
assim, a realidade e a ilusão como itens duais relacionados por meio de
mecanismos artificiais. Nesse sentido, coloca como centro de sua narrativa
a relação entre a percepção do fruidor com uma obra desmaterializada de
caráter mutável. Os elementos que constroem a atmosfera adquirem uma
presença física e passam a ser percebidos de forma concreta. O artista
manipula também a compreensão espacial do visitante ao alterar a confi-
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guração inicial do lugar com efeitos desorientadores em escala ampliada,
implicando na mobilidade, na estabilidade, na temporalidade e na linearidade de cada um. Propõe ainda, como chave de reflexão, a construção
do espaço a partir da imaterialidade que gera no indivíduo a percepção de
materialidade. O enfrentamento destas questões é pautado principalmente
nos textos do próprio artista, do crítico de arte Jonathan Crary, do filósofo
Jean-François Lyotard, do antropólogo Bruno Latour, e das questões trazidas pelo movimento artístico californiano Light and Space, da década de
1960.
Para discutir esses temas são analisados os seguintes trabalhos: The
weather project, Double sunset, Feelings are facts, Your Watercolor Horizon,
Your Rainbow Panorama e Parliament of Reality, de Olafur Eliasson; e as
Termas de Vals, a Capela Saint Benedict e a Capela Bruder Klaus, de Peter
Zumthor.
Na arquitetura de Zumthor, tema do segundo capítulo, a atmosfera é obtida
essencialmente pela percepção emocional do visitante em relação ao
espaço e à forma como este foi construído: os materiais empregados, a
luminosidade, a ambiência. É a partir da atmosfera que se constrói a vivência de um espaço envolvente e instigante, no qual ocorre a transformação
de um espaço qualquer em um lugar cheio de significados. Defende-se,
portanto, a qualidade da arquitetura relacionada aos processos projetuais
que, além de proverem lugares capazes de emocionar os seus usuários,
respeitem o lugar em que serão implantados, e incorporem o seu genius
loci (espírito do lugar). A reflexão destes temas é feita principalmente a
partir de textos do próprio arquiteto e do teórico Bruno Zevi, acrescidos dos
conceitos fenomenológicos elaborados pelos pensadores já mencionados.
O último capítulo trata da relação entre a instalação The Mediated Motion e
o edifício do Kunsthaus Bregenz. A partir desse encontro se desvelam temas
tais como a temporalidade, a relação entre o objeto artístico e o espaço
museológico, o edifício e o fruidor que constrói a obra a partir de suas
percepções, sensações e memórias. Aludindo à pele de vidro que recobre
o edifício, refletiremos também sobre os conceitos de transparência literal
e transparência fenomênica, tal como colocado por Colin Rowe e Robert
Slutzky no texto seminal Transparency: literal and phenomenal, de 1963.
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Olafur Eliasson: É... sem ser...mas sendo

Quando olho para o mundo de hoje, parece-me cada vez mais que o
maior desafio não é criar sistemas de concordância, mas pelo contrário,
criar espaço para a discordância; um espaço onde o consenso não
seja exigência. (ELIASSON, apud VOLZ, 2011. p.38, nossa tradução)

Propõe-se neste capítulo a investigação sobre a prática do artista islandêsdinamarquês Olafur Eliasson a partir de suas considerações sobre
espaço, lugar e atmosfera, discutindo, essencialmente, as implicações
dessa narrativa na experimentação da instalação pelo visitante. A construção de sua obra se dá a partir do emprego da materialidade e imaterialidade, tratando a realidade e a ilusão como elementos duais interligados
por meio de aparatos artificiais que resultam numa atitude crítica do sujeito
em relação às suas percepções, consciência corporal e sensibilidade.
Entre as inúmeras reflexões relativas às práticas da arte contemporânea,
a discussão parte de duas vertentes. A primeira trata do momento histórico, em que a arte é colocada como uma atividade que perpetua a si
mesma de forma repetitiva, como uma prática de reciclagem sem fim e de
reapropriação de um enorme fluxo de sinais e gestos culturais esteticamente agradáveis, estabelecendo, simultaneamente, uma relação irônica
e autorreflexiva. A segunda prática refere-se às novas tecnologias da informação, comunicação e sistemas de processamento de imagens. Inserido
em um contexto desterritorializado, o cidadão globalizado e multicultural
é confrontado com novos pressupostos artísticos relacionados às relações
entre subjetividade e representação.
Como resposta a esse processo, surgem práticas provocativas que trabalham os processos de interpenetração entre as ideias e a experiência
sensorial, entre o sujeito e o objeto, pressupondo uma noção de subjetividade difusa e permanentemente exposta à uma infinidade de percepções
e possibilidades. Esse processo é tensionado por novos usos do tempo no
cotidiano, pela globalização, pelas narrativas fragmentadas e diluídas no
fluxo midiático que seguem principalmente a lógica do capital financeiro.
Olafur Eliasson é um dos artistas que operam nessa chave. Sua obra trata
de questões relacionadas à fenomenologia da percepção que transborda
os limites da fruição retiniana ao aludir às sensações corporais, explora
as percepções, as experiências e o movimento do visitante em detrimento
de características como a velocidade, a homogeneização global, o espaço
indeterminado, o excesso de tecnologia e imagense a imersão sem recuo
suficiente para enxergar o contorno de nossos tempos. Para tanto, pauta
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o seu trabalho na investigação de como diferentes técnicas e construções
podem produzir intervenções com potencial de aumentar e transformar a
percepção humana. Como afirma o historiador da arte Jonathan Crary,
(...) o trabalho de Olafur opera em um campo de eventos em que nada
de objetivo é produzido, onde as condições são criadas para permitir que uma zona de virtualidade flua no limite da sua realização. É
uma reflexão sobre a mobilidade e a relação não hierárquica entre
o espectador, o aparato e os elementos sem os quais os fenômenos não identificáveis e não localizáveis se fundem e subsistem (...)
as suas instalações são propositalmente transparentes ao exporem
os componentes e funcionamento dos mecanismos empregados.
Assim, enquanto existe esse caráter distintamente desmistificante
para a prática e concretude desses elementos,paradoxalmente,
estão em desacordo com os efeitos altamente evanescentes e até
sublimes que esses elementos produzem. O material e o imaterial
coexistem dentro do mesmo campo carregado (CRARY, 1997. p.7,
nossa tradução).

Suas produções partem de uma narrativa complexa que envolve questões
relativas à ciência e à filosofia, mas que só se concretizam com a fruição do
público. As experiências propostas discutem a interioridade e exterioridade,
a distância entre sujeito e objeto e a relação de ambos. O visitante é convidado, em última instância, a se perceber construindo a obra, o que resulta
em obras paradigmáticas. Nesse sentido, o sujeito, ao mesmo tempo que
gera efeitos sobre o ambiente, é impactado por ele. Trata-se, portanto, de
um tema misto – o corpo como observador e produtor –, imerso em um
sistema de interdependência dinâmica.
Encontra-se nas obras de Eliasson a desmistificação dos efeitos efêmeros e luminotécnicos que criam as zonas de virtualidade. Para concretude
desses elementos, expõe o sistema construtivo e os aparatos sem ocultar a
maneira como as instalações foram montadas. Portanto, o desvendamento
desses processos rompe com as condições habituais de percepção, falsifica a realidade mais do que a clarifica, desmaterializa o espaço pela ilusão
de movimento e fluidez, faz uso de recursos evanescentes e cromáticos,
além da utilização de efeitos obtidos a partir da luz, dentre muitos outros.
Para Jochen Volz, que realizou a curadoria de uma exposição do artista no
Brasil em 2011,
Seu trabalho deixa claro que boa parte do que percebemos não
tem existência física, exterior, mas, na verdade, dá-se no âmbito do
nosso sistema sensorial e no cérebro (...). As instalações de Olafur
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funcionam como ferramentas que modificam nossa visão do mundo,
e o prazer lúdico de seu trabalho consiste, em última instância, em
nada mais do que a alegria de perceber, aprender e compreender a
nós mesmos (VOLZ, 2011. p.38).

Dessa forma, o espaço ilude continuamente o visitante, oscilando entre a
realidade e a virtualidade. Vem daí o aspecto surrealistas encontrado em
suas produções, que em grande medida reproduz elementos naturais e os
confronta com os encontrados na natureza, criando uma prática na qual a
ilusão está interconectada com a realidade (WISNIK, 2012). Nas palavras do
próprio artista,
Estamos sendo testemunhas de uma mudança na relação tradicional
entre realidade e representação, assim já não evoluímos do modelo
(maquete) à realidade, mas do modelo ao modelo, ao mesmo tempo
em que reconhecemos que, na realidade, ambos os modelos são
reais, consequentemente, podemos trabalhar de um modo muito
produtivo com a realidade experimentada como um conglomerado
de modelos, pois mais que considerar o modelo e a realidade como
modalidades polarizadas, eles agora funcionam no mesmo nível.
Os modelos passaram a ser coprodutores da realidade (apud.
WISNIK, 2012. p.237).

Your felt path, Olafur Eliasson, 2011 (fig 1)
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Para Wisnik, a relação tradicional entre realidade e representação deve ser
entendida a partir das mudanças relativas ao conceito dos significantes no
pós-modernismo, a hipertrofia da imagem na sociedade de consumo e a
acelerada virtualização na utilização das novas tecnologias digitais,
(...) no caso de Olafur, ao invés de reforçar esse efeito de artificialidade como perda total do referente, os trabalhos procuram criar
um campo de equalização dessas instâncias, na medida em que
deixam de ser tratadas como polaridades duais. Vem daí o seu foco
na questão da participação do visitante como condição da experiência dos trabalhos de arte. O que quer dizer que esses trabalhos só
se realizam como necessárias negociações intersubjetivas entre o
artista, o espaço e o público (WISNIK, 2012. p.238).

Essa percepção sensorial do espaço é marcante, já que se sofre o impacto de
algo sem contornos precisos, em que a percepção dos materiais, dimensões,
limites e reações suscitadas são completamente diferentes para cada indivíduo.
Dessa forma evitam-se polaridades binárias, abarcando o sujeito e o objeto numa
operação simultânea em que o modo de nos relacionarmos com o entorno transborda a apreensão retiniana em direção à fenomenologia construída por meio
da atmosfera. Esse conceito é identificado regularmente como um sentimento
ou humor associado a um lugar, pessoa ou coisa em particular, sem qualquer
referência à alguma característica espiritual, e sim a algo produzido por nós.
Nesse sentido, a atmosfera é percebida de maneira difusa e periférica, e não
por uma observação precisa e consciente, mas como um espaço alinhado
com um conjunto de características indefinidas e espacialmente distribuídas. Sua construção corresponde à organização do espaço tridimensional
que compõe o lugar e ao caráter do ambiente. Isso se dá a partir da maneira
como percebemos e experimentamos os espaços de uma instalação ou edificação. Detalhes arquitetônicos e intervenções artísticas podem tornar o
visitante mais consciente da atmosfera existente. A materialidade pode tornar
a atmosfera explícita, ampliando a sensibilidade de cada um, operando de
forma libertadora e não reguladora, abrindo caminhos para criação do envolvimento do visitante com a atmosfera. Pode-se dizer que todos os materiais
têm conteúdo intrínseco, explicitando o ambiente e tornando-o tangível.
Analisaremos na sequência os conceitos do movimento Light and Space (Luz
e Espaço) que discute o tensionamento entre a materialidade do objeto e a
imaterialidade da luz, tema recorrente na obra de Eliasson, bem como as
instalações do artista: The weather Project, Double sunset, Feelings are facts,
Your Watercolour Horizon, Your Rainbow Panorama e Parliament of Reality.
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1.1

Light is life... light is space… life is space

Aludindo ao que já foi dito, retomo para a reflexão sobre a relação do fruidor
com as instalações de Olafur Eliasson. Em grande medida, essas obras
desmaterializadas dramatizam o caráter mutável do sensório a partir da
construção do espaço pela luz e da materialidade a partir da imaterialidade. A luz, comumente entendida como um conceito vago, adquire uma
presença física e passa a ser percebida e conceituada de forma concreta.
Essa narrativa foi abordada pelos artistas Robert Irwin, James Turrell,
Michael Asher e Maria Nordman no movimento Light and Space.
Formado no sul da Califórnia na década de 1960, esses artistas criaram
obras baseadas no potencial extrasensorial da luz ao utilizar o espaço dentro
e ao redor dela como um quadro imersivo que aumentava a consciência do
visitante em relação à experiência mente-corpo. Seus trabalhos reduziam a
arte a seus elementos mais puros como luz e espaço, eliminando a hierarquia inseparável das imagens narrativas e apresentando ao fruidor uma
experiência corporal direta, que operava com estímulos incomuns em uma
configuração desconhecida. Para Turrell,
Ao trabalhar com a luz, o que é realmente importante para mim é
criar uma experiência de pensamento sem palavras, para tornar a
qualidade e a sensação de luz em si como algo realmente tátil. A luz
tem uma qualidade aparentemente intangível, mas pode ser fisicamente sentida. Muitas vezes as pessoas alcançam e tentam tocá-la
(TURRELL, apud. BROWN, 1985, nossa tradução).

Contudo, Turrell se opõe à idéia de ilusão em seu trabalho,
As pessoas falam sobre ilusão no meu trabalho, mas não entendo
que seja uma ilusão porque o que você vê alude ao que na verdade
o trabalho realmente é: um espaço onde a luz é marcadamente
diferente (TURRELL, apud. BROWN, 1985, nossa tradução).

Os artistas exploraram o uso desses elementos essenciais para alterar a
percepção de maneira objetiva e direta ao criarem obras que oferecessem
tanto a possiblidade de transcêndencia como de sensibilização. Promulgaram a experiência de se perceber percebendo a partir de objetos artísticos,
enfatizando o valor da natureza fenomenológica da experiência.
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Para entender a motivação na criação de obras de arte que trabalham
conceitos abstratos, deve-se considerar o momento histórico em que foram
criadas. O movimento Light and Space surgiu durante a corrida espacial da
Guerra Fria, período de medo e desconforto em que novas tecnologias em
iluminação e materiais estavam sendo desenvolvidas como parte da comunidade de design aeroespacial e industrial. O movimento captava a dinâmica
essencial da cultura ensolarada de Los Angeles influenciada pela estética
existente, promulgada por culturas de surf com ethos hippie, que privilegiavam as experiências perceptivas psicodélicas e zen em detrimento de
commodities materiais.
Nas produções do movimento Light and Space foram utilizados materiais
translúcidos e transparentes recentemente disponíveis como resina de
poliéster, fibra de vidro, acrílicos, vidros revestidos e plásticos de todos os
tipos, além de luzes neon e fluorescentes. Esses materiais refletiam, refratavam e filtravam a luz, enfatizando as formas como a luz transpassa ou
se curva no espaço. Em constraste aos artistas de Los Angeles, a estética
minimalista de Nova York abraçou materiais industriais impermeáveis com
sombras e reflexões minimizadas em prol da concretude e estabilidade do
objeto específico. Embora a Pop Art e o Minimalismo tenham também utilizado alguns dos materiais do movimento Light and Space, a intenção era a
de oposição ao efeito ilusionista em detrimento do suporte material.
Desta forma, as obras do movimento Light and Space exemplificavam uma
transição na experiência estética do belo em direção ao sublime, instigando o fruidor a acessar sua conexão com a humanidade a partir de
experiências compartilhadas de ansiedade e resposta emocional. A arte
se afastava da ideia de beleza universal e seguia em direção a uma nova
experiência estética, um conceito do sublime que pudesse acomodar as
tensões da modernidade.
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Ganzfeld Apani, James Turrell, 2018 (fig 2)

Bridget’s Bardot, James Turrell, 2008 (fig 3)
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Retomo o protagonismo das novas tecnologias para abordar as produções
dos artistas Robert Irwin e James Turrell, frequentemente associados à
metafisica e à ciência. Suas investigações aproximaram de forma midiática
e verdadeiramente técnica os problemas referentes à percepção humana na
era da tecnologia. Enquanto manipulavam temas óticos ou intervenções nas
superfícies arquitetônicas, esses artistas trabalhavam o campo sensório com
a calibragem entre cor, iluminação controlada ou privação da luz, barulho e
atmosfera, recrutando os visitantes a uma apuração cognitiva.
Esses artistas criaram instalações minimalistas aparentemente infinitas, cuja presença da luz ora era abstrata, ora concretamente real. Dentro
desses espaços os fruidores perdiam o equilíbrio ao serem envolvidos por
uma percepção esmagadora que gerava uma experiência estética tensa
entre a realidade e a irrealidade, a materialidade e a imaterialidade, o visível
e o invisível. Outra reflexão possível para esse conflito é considerar como
real a experiência individual de cada um face às formas de representação
cultural. Os conceitos artísticos do movimento Light and Space foram revisados por Olafur Eliasson para o contexto contemporâneo.
Comparando algumas das produções, nota-se que em diversas dessas
instalações os visitantes se vêem diante de um campo de luz colorido que
sobrecarrega seus campos de visão e resulta na perda da percepção do
início e do fim da obra. O trabalho de Turrell leva a uma experiência estética
entorpecente e sensibilizadora. O mesmo não ocorre no trabalho de Eliasson, que não visa recriar uma experiência autêntica e corporal de luz e
espaço, mas sim, referenciar experiências naturais de envolvimento com o
entorno através da simulação tecnológica aparente na instalação.
O que o difere do Light and Space é que, embora adote o estilo e os conceitos
ligados à autenticidade do movimento, também expõe sua própria artificialidade ao mostrar a tecnologia que os criou. Constrói a experiência como
uma simulação ao mesmo tempo em que comemora a tecnologia que a
possibilitou. Olafur Eliasson afirma o seguinte a respeito do seu trabalho,
Penso que a razão pela qual eu desejo mostrar o mecanismo é para
lembrar as pessoas de que elas estão olhando. Em certos momentos,
você pode estar em um cinema e se sentir tão envolvido que acaba por
operar no mesmo nível de representação, mas no momento seguinte
se conscientiza e volta atrás. Acredito que a capacidade de entrar e sair
do trabalho é mostrar o mecanismo. Meu trabalho refere-se muito ao
posicionamento do sujeito (BIRNBAUM, 2005. p.79, nossa tradução).
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O artista emprega conceitos da fenomenologia ao trabalhar o olhar
consciente em relação à obra de arte e convida o fruidor a um percurso de
auto percepção com feedback, colocando como desafio a ideia de seeing
yourself seeing (vendo você se vendo). Assim, o visitante é mantido em uma
conversa imaginária com a obra de arte e pode fazer reivindicações por
possuir a experiência por extensão, o que justifica a utilização do pronome
possessivo your (seu) em seus títulos. Sobre isso Grynstejn observa,
(...) O trabalho de Olafur está intimamente envolvido em sublinhar
a capacidade potencial de percepção e ideologia do sujeito e de
reconhecer esses sistemas como construções que respondam ao
seu próprio desempenho. Com seus vários títulos que utilizam o
pronome possessivo your (seu), Olafur propõe abertamente que o
espectador esteja ativamente envolvido, escalando-o para o principal papel na produção estética do trabalho de arte. Esta é a tática
principal no seu arsenal de estratégias de forma a encorajar a
consciência e reflexão individual e finalmente uma maior consciência do funcionamento das grandes molduras econômicas e políticas
(GRYNSTEJN, 2007. p.14, nossa tradução).

Untitled, Robert Irwin, 1971 (fig 4)

Larry Bell’s 6x6 An Improvisation,
Robert Irwin (fig 5)
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The Weather Project, Olafur Eliasson, 2003 (fig 6)
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1.2 Natureza: tectônica e telúrica

Em 2003, Eliasson criou no interior da galeria das turbinas da Tate Modern,
em Londres, reconstruída por Herzog & de Meuron, a instalação intitulada
The Weather Project. A obra, que teve lugar no opulento hall de entrada era
composta por um semidisco metálico estruturado por andaimes e iluminado por centenas de lâmpadas de monofonia, similares às utilizadas na
iluminação urbana. Essas lâmpadas emitiam luz numa frequência tão
estreita que cores excetuando o amarelo e o preto tornavam-se imperceptíveis aos visitantes. Esse efeito transformou o campo visual que circundava o semicírculo em uma vasta paisagem em duotone.
Foram instalados trezentos painéis de espelho rentes ao teto da galeria que,
além de duplicarem o semidisco que deu forma a um sol, também reproduziram e refletiram o espaço e os visitantes da instalação. Esse conjunto era
envolto por uma névoa obtida a partir do bombeamento de injetores ligados
a motores, constituindo uma atmosfera que abarcava os visitantes num
cenário de inverossímil realidade. Ao longo do dia, a névoa se acumulava em
formações fracas e semelhantes a uma nuvem antes de se dissiparem pelo
ambiente. O arco refletido no espelho produziu uma esfera de brilho deslumbrante, meio ilusório, como uma miragem no deserto que, ao se duplicar,
completava-se, além, de potencializar uma certa irrealidade da situação do
espaço real como representação. Derivaram dessa experiência processos de
interpretação, associações e ressignificações ativadas a partir das reproduções e percepções multissensoriais produzidas pela instalação (site TATE).
A Tate Modern ocupa o espaço destinado anteriormente a Bankside Power
Station, responsável pela geração de eletricidade entre 1891 a 1981. Originalmente concebida como uma estação de energia a carvão, a Bankside foi
redesenhada para funcionar com petróleo, por conta da escassez de carvão
de 1947. Quando a estação foi construída, a preocupação pública era de que as
emissões do edifício não prejudicassem a cúpula da St Paul’s Cathedral, situada
do outro lado do rio. Em contraste com as chaminés vitorianas e as estações
de energia com queima de carvão, o edifício Bankside foi projetado para emitir
apenas um leve vapor sem fumaça, embora a história do ar poluído e amarelo
de Londres tenha sempre estado conectado a esse edifício. Ao introduzir no
Weather Project uma névoa amarela, Eliasson faz menção ao nevoeiro mais

conhecido e mortal, o Great Smog (grande poluição atmosférica), ocorrido
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em dezembro de 1952, causado por poluente tóxico composto de fuligem e
dióxido de enxofre, subprodutos da queima de carvão. Também conhecido
como Big Smoke (grande fumo), o nevoeiro durou mais de uma semana e
resultou na morte de pelo menos quatro mil pessoas em apenas um mês e
outras milhares como resultado da poluição que não conseguiu se dissipar
por conta da pressão descendente de uma frente fria que envolveu Londres
e depois se espalhou para grande parte do Reino Unido (HORNBY, 2017).
The Weather Project não pode ser considerada como uma instalação que opera
a irrealidade e a alienação, já que os mecanismos que permitiram sua montagem estiveram expostos ao público que pode ter acesso à desmistificação
dos efeitos obtidos, como uma grande mise-en-scène. Ao expor os materiais,
Eliasson objetivava colocar os visitantes em um campo fenomenológico que
os implicasse diretamente, enfatizando a desfamiliarização e desmistificação do que não era visivel anteriormente, criando uma nova dinâmica entre o
sujeito e o entorno. Nos termos dessa discussão, Wisnik afirma,
Aproximo aqui o verossímil do irreal na medida em que o trabalho logra
de fato dissolver essas polaridades, no calor implacável de sua luz fria.
O resultado é que as pessoas corriam em grande número para o museu,
durante o inverno londrino, com a intenção de se deitar no chão daquela
praia artificial, e receber na pele – ainda que apenas de forma mediada,
pelos olhos e o cérebro, porém de modo muito verossímil – a energia
daqueles benéficos raios solares (WISNIK, 2012. p.241).

A sala da turbina, aberta gratuitamente à visitação, transformou-se em
um espaço para atividades não museológicas – a relação do público com a
obra se deu a partir da performance, efeitos especiais, ambiente e humor,
imersão e atmosfera, e o envolvimento do visitante com o espaço. Em certo
sentido, as pessoas experimentaram uma consciência coletiva ao se perceberem refletidas no teto junto aos demais, mas, quando desorientadas,
ativavam vários aspectos cognitivos que permitiam que mergulhassem
em sua própria consciência espacial e também na consciência espacial
coletiva. O fruidor oscilava entre o reconhecimento do artifício e os efeitos
narcóticos do narcisismo, experimentando o estranho prazer de se encontrar refletido na obra de arte. Nesses termos Olafur reflete,
O benefício em divulgar os meios com os quais o trabalho foi
construído permite que o espectador entenda a experiência
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como uma construção e, em maior medida, lhe permiti questionar e avaliar o impacto que essa experiência tem sobre si
(ELIASSON in HORNBY, 2017).

Desse modo, considerando-se a escala, a experiência imersiva e perceptiva produziu de certa forma um afrontamento à imaginação do visitante,
no sentido em que excedeu a sua capacidade de esquematização. Dito de
outra forma, a experiência esteve ligada à certa violência contra a imaginação, submetida a uma formalização que só se deu por meio de uma inadequação em relação à representação. Essa vivência aproxima-se do conceito
estético do sublime, abordado aqui, a partir do filosofo francês Jean-François Lyotard e explicitado por Guilherme Wisnik,
(...) a presença do sublime estético implica, face ao confronto do
sujeito com aquilo que é demasiadamente grande, inabarcável, uma
referência a algo que não pode ser mostrado, e que, portanto, permanece incubado no trabalho de arte (ou de arquitetura, entendida como
arte). Algo que permanece apenas sugerido, como estado de expectância, iminência de alguma coisa que pode de repente ocorrer, numa
arte de presença imaterial. Daí o estado informe, incerto, vaporoso,
de muitos trabalhos que lidam com uma interpenetração estrutural
entre presença e ausência, ativando uma busca desejante das coisas
que é mobilizada através da sua falta (WISNIK, 2018. p. 299).

The Weather Project, Olafur Eliasson, 2003 (fig 7)
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Como discute Ricardo Fabbrini em seu texto Estética e crítica da arte em
Jean-François Lyotard, para Lyotard, a arte estimula o desejo na busca pela
estrutura que combina a presença e a ausência que nos remete a um sentimento de espera ou suspensão. É nesse estado que se desenvolvem as
experiências artísticas com tempo distendido, ou mesmo, experiências que
não são propriamente formalizáveis. A fruição do visitante é determinada
pela estagnação frente ao opulento e grandioso. Segundo Lyotard, é por
meio dessa percepção que nasce o conceito do sublime – estado de alma
pleno frente ao objeto. Neste contexto, toda ação é suspensa pois torna-se
inviável qualquer raciocínio frente ao objeto que é alvo de sua atenção. De
acordo com Fabbrini,
Das formas artísticas decorreria um sentimento de suspensão entre
o tempo presente e aquele que se anuncia sem jamais se realizar
(...) um desejo insatisfeito em permanente expectativa. Nessas formas
artísticas o que ocorre é o que nelas próprias se anunciam, algo
ocorrerá? É na sustentação dessa interrogação, na expectativa de
que alguma coisa surja, ou, ainda, na espera por algo que aconteça
no acontecimento, na formulação de Lyotard – que se evidenciaria a
possibilidade de que lugares que ainda não tiveram lugar venham a
ter lugar. (...) há expectação de que alguma coisa há de surgir desse
impulso que força a forma para fora de si mesma, para o informe,
como índice de alternativas ao dito real (FABBRINI, 2017. p. 47).

À noção do sublime acrescento a reflexão fenomenológica sobre a construção do lugar a partir da atmosfera. Essa característica atua diretamente
na percepção do visitante e na consciência de sua presença física. Nesse
sentido, o projeto expositivo do The Weather Project enfatiza a relação entre o
sujeito e o objeto artístico a partir de uma atitude crítica e reflexiva pautada na
atmosfera construída. Esse é o efeito emancipador da obra que, ao apreender o mundo intuitivo e sensorial de cada um, criou experiências subjetivas e
ambíguas que extraíram por alguns momentos os visitantes do contexto ao
qual estavam imersos. Esse tema será abordado nas demais instalações de
Eliasson, bem como nos projetos arquitetônicos de Peter Zumthor.
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1.3

Onde há dia, também é noite

Retomo a reflexão sobre as associações ativadas pelos processos de interpretação do sujeito em relação ao objeto artístico para tratar da contaminação entre a arte e vida e como uma experiência na qual a ilusão e a realidade se conectam de maneira indiscerníveis. Para Olafur Eliasson, não há
precedência do real sobre a representação, pois, em sua visão, o mundo
não é dado, mas construído.
A instalação Double Sunset (Duplo Pôr do Sol) – feita em Utrecht, na Holanda,
em 1999 –, propôs a reflexão sobre alguns embaralhamentos como natureza
e artifício, natureza e homem, realidade e representação. A construção de
um sol falso com espectro real suscitou aos observadores a conscientização da existência de um sol verdadeiro ao mesmo tempo em que o tornava
visível. Criou-se, assim, uma dualidade entre a representação e a realidade
algo sinistra. O conceito de sinistro para Freud relaciona-se à criação de
um novo real como possibilidade de revelação no qual tudo o que se está
acostumado a ver muda de sentido, o familiar se torna estranho.

Double Sunset, Olafur Eliasson, 1999 (fig 8)
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Nesse trabalho urbano, o artista criou um grande disco circular de metal
ondulado amarelo, com 38 metros de diâmetro, posicionado no alto de um
edifício industrial localizado próximo à uma rodovia que interliga os subúrbios de Utrecht ao centro. As pessoas que passavam pelas adjacências da
instalação experimentavam um duplo pôr do sol. Vislumbravam simultaneamente um sol real e outro construído, a realidade e o artifício postos lado a
lado criando um efeito de atmosfera desmaterializada. À noite, esta superfície era iluminada pelas luzes que provinham de um estádio de futebol
situado nos arredores, provocando a ilusão de um pôr do sol que nunca
termina, ou mesmo, de um sol noturno. Assim como na instalação realizada
na Tate Modern, a estrutura da instalação não foi camuflada. A relação do
observador com a obra não se deu por uma recepção passiva, como hábito
mecânico ou observação distanciada, mas sim, a partir da relação entre a
obra, o sujeito e a experiência perceptiva, suscitando questões referentes à
realidade e representação como terreno fértil a ser explorado.
(...) tendemos a naturalizar o mundo real até o ponto em que
começa a se assemelhar a sua própria representação. Ao tornar
visível a mecânica de suas obras e lançando o artifício da ilusão,
Olafur aponta para a relação elíptica entre a realidade, a percepção,
e a representação do real. No entanto, mesmo quando seu trabalho expõe as tecnologias que estruturam processos naturais, ainda
promove uma indelével emoção, talvez mesmo com conotações do
sublime (MARCOCI, 2001, nossa tradução).

Dessa forma, Olafur evoca propositalmente o conceito de sublime para
impedir a sua manifestação. Ao abordar o fenômeno como arte e fato,
desmistifica as características de sublime nas artes – como mediação e
representação –, e revela a atividade científica. Ao fazê-lo, impede deliberadamente qualquer relação direta ou de contemplação da natureza como
algo transcendente. Nessa narrativa, o sublime operaria não como objeto
e sim como uma disposição de espírito a partir da qual uma representação passaria a ocupar o juízo reflexivo do sujeito. Retomo aqui a reflexão de
Fabbrini,
(...) o sentimento do sublime elevaria a fortaleza da alma acima
de seu nível médio permitindo descobrir em nós mesmos uma
faculdade de resistência de espécie totalmente diversa a qual nos
encorajaria a medir-nos com a aparente onipotência da natureza
(FABBRINI, 2017. p. 56).
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Nesse sentido, a obra de Eliasson abarca a relação do sujeito com o
entorno. O artista opera nos espaços urbanos de forma a tornar as cidades
visíveis para seus habitantes que, em sua grande maioria, já não percebem
seu modo de funcionamento e tendem a reconhecer o ambiente como algo
imutável e reconfortante. Muitos vêem o espaço urbano como uma imagem
externa com a qual não têm conexão, a cidade se torna uma imagem mental
em detrimento de um lugar de interação e compromisso. A linguagem
artística pode, nesse contexto, operar como estímulo ao diálogo interativo
entre o observador e seus arredores, promovendo a unificação entre arte e
experiência de forma a inspirar e beneficiar a vida de seus habitantes.
À parte do reconhecimento do ambiente urbano, a instalação sugere
questões sobre nossos pensamentos representacionais, nos quais a
natureza costuma ser entendida como algo isolado. Nessa intervenção, até
o sol poente pode ser substituído por um outdoor que encobria o sol diariamente, camuflando-o sem deixar vestígios.
A instalação Double Sunset abriu a possibilidade para um diálogo sobre o
aqui e o agora, entre nós e o mundo, num conjunto de trocas que acontecem a partir da intersubjetividade da obra. Evoca um diálogo com nossa
existência ao chamar atenção à necessidade de estarmos sempre despertos, mesmo quando deveríamos dormir.
Nessa instalação, o artista questiona o modo de vida na sociedade contemporânea em permanente estado de atenção. Assim, a duplicidade criada
entre o sol real e o sol artificial, e a situação que se desdobrava durante
a noite quando os holofotes faziam brilhar o círculo criado, como um sol
noturno, suscitou a reflexão sobre o conceito de tempo, a velocidade, o
excesso de claridade e conexão permanente de nossos dias.

Double Sunset, Olafur Eliasson, 1999 (fig 9)

Double Sunset, Olafur Eliasson, 1999 (fig 10)
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Os pontos levantados pela instalação de Eliasson são similares às considerações de Jonathan Crary, que denomina o tempo da vida contemporânea como 24/7-, um tempo vivido 24 horas por dia, sete dias na semana,
como um tempo de indiferença, onde o sono passa a não ser necessário.
Um tempo alinhado com as coisas inertes e atemporais que produz alguns
paradoxos, tais como a substituição do sono pela vigília e a destruição do
dia pela escuridão. O assolamento da condição de luminosidade, exceto as
funcionais, atende a lógica de consumo do capitalismo global, como afirma,
(...) a inscrição generalizada da vida humana na duração sem
descanso, definida por um princípio de funcionamento contínuo. É
um tempo que não passa mais, apartado do relógio. Para além da
vacuidade do slogan, a expressão 24/7 é uma redundância estática
que desautoriza qualquer imbricação com as tessituras rítmicas e
periódicas da vida humana. Evoca um esquema arbitrário e inflexível de uma semana de duração, esvaziado de quaisquer desdobramentos de experiências, cumulativas ou não (...) um ambiente 24/7
aparenta ser um mundo social, mas na verdade é um modelo não
social, com desempenho de máquina- e uma suspensão da vida que
não revela o custo humano exigido para sustentar a sua eficácia (...)
(CRARY, 2016. p.18).

Double Sunset, Olafur Eliasson, 1999 (fig 11)
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Essa dinâmica dos mercados, regida pelo embaralhamento do público e
privado, vida cotidiana e meios institucionais, e subordinada à financeirização excessiva dissolve os limites entre o pessoal e o profissional, entretenimento e informação. A globalização nessa economia da atenção 24/7 opera
como homogeneização dos comportamentos, não existindo nada na cultura
e na natureza que não tenha sido transformado e poluído segundo os meios
e os interesses da indústria de consumo e entretenimento contemporânea.
Neste contexto, o sono acaba por ser a última barreira, a única característica natural que resiste e que o capitalismo não consegue eliminar. Nesse
sentido, há de se considerar que o advento da internet e as comunicações
digitais impactaram de forma substancial à financeirização e a mercantilização, impingindo novo comportamento às esferas da vida social e individual. De acordo com Jonathan Crary, fica evidente que a discrepância entre
o mundo dos homens e o funcionamento dos sistemas globais não mais
ocorre, muito pelo contrário, afirma que são esses os sistemas capazes de
ocupar as nossas horas de vigília (CRARY, 2016).

Double Sunset, Olafur Eliasson, 1999 (fig 12)
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Nesta nova condição contemporânea, é fácil constatar que a padronização
das experiências em tão larga escala tem provocado a perda da identidade
do sujeito. O excesso de imagens a que somos bombardeados contribui para
um presente congelado e desprovido de futuro, uma sociedade subjugada a
um regime definido por Jonathan Crary como 24/7, que denota a destruição
do dia tanto quanto a escuridão da noite, do sono como a última fronteira
do inútil, ou como forma de resistência. Esse processo de incapacitação da
experiência promove uma massificação e despersonalização do indivíduo
frente a sua capacidade cognitiva e participativa.

34 | Olafur Eliasson: É... sem ser... mas sendo

1.4

Mergulho no desamparo

A instalação Feelings are facts (Sentimentos são fatos) de 2010, foi idealizada por Olafur Eliasson em parceria com o arquiteto chinês Ma Yansong.
A intervenção é uma obra site specific – foi projetada especificamente para
ocupar uma das galerias da UCCA (Ullens Center for Contemporary Art),
num antigo edifício industrial de Pequim. O projeto expositivo trabalhou
o embaralhamento perceptivo e conceitual do indivíduo a partir de alguns
elementos presentes em grande parte das instalações do artista, tais como
luz, sombras, cor, vento e nevoeiro. Esses mecanismos impactaram na
fruição do sujeito pelos espaços expositivos dos museus e galerias. Sobre
esse tema Eliasson observa que,
a tendência dos museus tradicionais é criar uma espécie de temporalidade uniforme, com pessoas que se movem no mesmo ritmo,
consomem no mesmo ritmo, fazem tudo no mesmo ritmo. A diversidade de ritmos é um elemento saudável e fundamental, quando
estamos olhando para a arte. Precisamos entender que os espaços
mais criativos são aqueles que criam oportunidade para que as atividades lentas ou velozes ao extremo possam acontecer no mesmo
espaço, e se confundirem (VOLZ, 2011. p.409).

A sala inteiramente branca da galeria da UCCA, com cerca de 60 por 20
metros, foi preenchida por uma névoa artificial que recebia iluminação
proveniente de uma grade composta por lâmpadas fluorescentes coloridas afixadas no forro da sala. Essas luzes incidiam sobre a bruma criando
campos nas cores vermelho, verde e azul. No momento em que esses feixes
de luz se sobrepunham, formavam zonas de transição em tons de ciano,
magenta e amarelo. A esse jogo óptico desorientador, acresceu-se a intervenção na arquitetura da sala que teve o seu teto rebaixado e o piso inclinado por meio de uma longa rampa construída na entrada que se desenvolvia de forma gradual, em direção à parte posterior do espaço, tornando-se
íngreme em uma das extremidades.
As condições físicas do espaço impactavam o equilíbrio dos espectadores.
Para compensar a inclinação do piso, os visitantes tinham de se reequilibrar constantemente, deslocando seu peso e postura. Essa configuração desafiava os padrões cotidianos de navegação espacial dos espectadores que se percebiam num ambiente desmaterializado e sem limite,
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com um campo visual reduzido, onde só era possível vislumbrar os
demais como figuras sombrias imersas na atmosfera densa e colorida.
Nesse sentido, a intervenção operou na percepção e definição do espaço
pelo visitante. Vem daí a observação do arquiteto Ma Yansong,
Espaço e luz trazem a vida à existência -, não há espaço, a não ser a
luz existente e os limites. O espaço nunca existiu, apenas os sentimentos específicos que ele induz, a realidade. Nossos sentimentos e sensibilidades percebem os fatos no contexto da vida presente. Somente
ao fecharmos os olhos, sentimos o mundo internamente, e, nesse
momento, espaço e luz tocam a nossa alma (...) a função da arte é a de
se integrar a sociedade, para que novamente atue em nossa orientação
sensitiva em um mundo onde tecnologia e mídia forçam a natureza para
um segundo plano (apud HALL, 2012. p.19, nossa tradução).

Os projetos elaborados pelo arquiteto chinês Ma Yansong, com formas
ousadas que se assemelham a elementos orgânicos, costumam surpreender
os observadores por romperem com soluções formalistas usuais e, também,
pela designação de materiais e técnicas avançadas para a sua construção.
Essa prática o aproxima de Eliasson, no sentido em que ambos propõem uma
forma ampla e negociada de ver e viver o espaço de forma a experimentar algo novo e desconhecido. Essa parceria nos remete à reflexão sobre o
esgarçamento dos limites entre arte, arquitetura e vida no mundo contemporâneo, que a teórica norte-americana Rosalind Krauss denominou como o
campo ampliado da arte. Identifica-se a partir de sua reflexão que tanto a arte
quanto a arquitetura têm adotado meios e estratégias similares para suas
produções. Para ela, a arquitetura convergiu, em grande medida, a utilização
de formas escultóricas enquanto que a arte prescindiu do suporte material
em detrimento da exploração espacial, aproximando-a da arquitetura. É o
que se constata na instalação Feelings are facts, na medida em que o visitante
se vê desafiado a estabelecer uma nova relação com o espaço arquitetônico e
com as percepções e sentimentos despertados pelo objeto artístico. Vem daí
a reflexão do curador da exposição, Jérôme Sans,
Aqui, o espectador, ao invés de simplesmente ver um objeto de arte
do lado de fora, testemunha surpreendentemente que se torna parte
integrante da obra de arte. O espectador entra em um mundo de
percepção extrassensorial, segundo a qual a cor, a luz e a arquitetura permitem reavaliar sua relação com o meio ambiente (COLIN,
2010, nossa tradução).

Sob tal ponto de vista, coloca-se a reflexão do arquiteto finlandês Juhani
Pallasmaa relacionada ao conceito da atmosfera. Para o filósofo, a atmos-
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fera está relacionada à fusão multissensorial das características ambientais de um lugar. Dessa forma, o julgamento do caráter do espaço perpassa
pela consciência corporal e existencial do indivíduo, sendo percebido de
maneira difusa e periférica a partir das percepções, memórias e imaginações de cada um. Nesse sentido, cada espaço e lugar sugere atos e atividades distintas. O que nos leva a pensar que a paisagem, o espaço ou o lugar
nada mais são que experiências singulares, imagens mentais e neutras que
se fundem à nossa experiência cognitiva e existencial.
A arquitetura, como todas as artes, está intrinsicamente envolvida com
as questões da existência humana no espaço e no tempo, ela expressa
e relaciona a condição humana no mundo (...) (PALLASMAA, 2007. p.16).

Para além dessa narrativa, a construção da atmosfera encontrada nessa
obra, afora mergulhar o visitante na obscuridade, também impõe uma
cegueira momentânea que remete às condições de neblina parecidas com
o ar poluído da cidade de Pequim.
Esse enevoamento do espaço se contrapõe à experiência contemporânea
mais dominante, marcada pela excessiva nitidez e falta de ambiguidade das
imagens e das coisas. Trata-se, de acordo com Wisnik, de um mundo sem
fissuras e que parece não conseguir mais ser transformado por parte do
sujeito (no caso um artista ou arquiteto). Para Wisnik, a potência da obra de
Olafur está em justamente ser capaz de operar em sentido contrário,
Contrariando a tendência de se reduzir a arte a imagens irretocáveis
e autônomas, Olafur trabalha através de uma poética do embaçamento, nublando a nitidez do mundo através de instalações ambientais que terminam por questionar o caráter de verdade que costuma
acompanhar essa percepção orientada das coisas (...) procura
resgatar dimensões simbólicas na arte, retardando ou suspendendo
o seu momento de significação (WISNIK, in VOLZ, 2011. p. 263).

Na instalação Feelings are fact, Olafur Eliasson faz uso do nevoeiro como
uma tecnologia de desorientação e impermanência, que tece uma interioridade que bloqueia o mundo, mas nunca os sentidos do sujeito, tornando o
ar visível como cor e transformando a atmosfera em um meio quase sólido.
Assim, segrega o indivíduo do coletivo e reduz o mundo aos limites de um
fruidor que se move ao longo de um corredor, de um ponto a outro, mas
sem chegar a lugar algum. Através de um processo de privação sensorial,
os efeitos conduzem o visitante para um estado tabula rasa, proporcionando
uma oportunidade para uma experiência não filtrada (HORNBY, 2017).
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Feelings are facts, Olafur Eliasson, 2010 (fig 13)

Feelings are facts, Olafur Eliasson, 2010 (fig 14)
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Feelings are facts, Olafur Eliasson, 2010 (fig 15)
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Your watercolour horizon, Olafur Eliasson, 2009 (fig 16)
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1.5 Entre o céu e a terra, o mutável horizonte

A instalação Your Watercolour Horizon (Seu Horizonte de Aquarela), de 2009,
aborda o tema da construção do espaço a partir de intervenções óticas que
enfatizam a luz artificial, refração e escala que envolvem o fruidor numa
experiência única. A escolha dessa exibição se deu por possibilitar a reflexão sobre a percepção da luz em um espaço expositivo situado dentro de um
museu, e totalmente vedado à entrada de luz natural. A obra foi composta por
um holofote direcionado a um prisma que separava a luz branca das cores do
espectro luminoso. Essas cores foram projetadas nas águas de uma piscina
circular que as reproduzia por toda a extensão das paredes da sala de exposição, na forma de um arco-íris. Dentro da água foi colocada uma haste ligada
a um pedal, que quando acionado pelo visitante, produzia pequenas ondas na
água que faziam com que a projeção do arco-íris vibrasse.
A exposição molda a sala com uma atmosfera que convida à experiência
corporal e estética obtida a partir do engajamento tátil com a fisicalidade
da luz que sensibiliza a experimentação do novo. Nesse ambiente imersivo,
cabe ao fruidor adequar a sua visão para se ajustar ao espaço, obrigando-o
a se conscientizar do campo visual em seu entorno, propondo questões ao
invés de fornecer respostas, e recrutando-o a uma apuração cognitiva, pois a
luz e o espaço costumam ser fenômenos invisíveis e abstratos que não fazem
parte da nossa realidade consciente. Nesse sentido, o entorno é percebido
por meio de imagens que são incorporadas à experiência existencial e cognitiva do visitante. O fruidor é convidado a se perceber construindo a obra
enquanto movimentava-se ao longo do espaço, sem chegar a lugar algum.
Sob esse ponto de vista, faz-se necessário um aguçamento da sensibilidade
para as matizes e nuances das imagens que mudam sutilmente de aspectos ou mesmo de sentido, dependendo da posição do observador. Trata-se,
portanto, de uma tentativa para se evitar que o olhar fique refém da fascinação total, ou, dito de outra maneira, refém da profusão aleatória de signos da
realidade virtual. Para que essa percepção se dê, é necessário que ocorra a
espera, a lentidão e o adiamento. No entanto, vivemos em um mundo com
tempo frenético, regido pela mídia eletrônica que cria a sensação de simultaneidade e imediatez. O tempo denominado por Jonathan Crary, e, já abordado
aqui, como 24/7 – 24 horas por dia, sete dias na semana.
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A considerar o exposto, conclui-se que a configuração da instalação Your
Watercolour Horizon marcada pela baixa luminosidade e pelo movimento,
promoveu as condições essenciais para a percepção lenta e incerta, instigando uma reação à voracidade e a pressa que rege a vida contemporânea.

Your watercolour horizon, Olafur Eliasson, 2009 (fig 17)

Your watercolour horizon, Olafur Eliasson, 2009 (fig 18)
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1.6

Arco-íris Dantesco

Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson, 2011 (fig 19)

A instalação Your Rainbow Panorama (Seu Panorama do Arco-Íris) pode
ser entendida como um mediador que cria relações entre o AROS Aarhus
Museum, a cidade de Aarhus e o fruidor. O visitante acessa pontos de vista
da cidade e enquadra-os à medida que se desloca pelo corredor contínuo
de atmosferas com cores sutilmente transformadoras, como se fosse um
farol ou uma ferramenta de orientação. Embora instalada em um museu, a
instalação visa ativar a percepção do visitante através da luz natural do sol.
Olafur Eliasson foi o vencedor do concurso para a transformação da laje
de cobertura do AROS Museum na cidade de Arthus, Dinamarca. A instalação Your Rainbow Panorama, finalizada em 2011, oferece aos visitantes
uma vista panorâmica da cidade e do horizonte distante. Trata-se de uma
passarela circular elevada de 150 metros de comprimeto e três metros de
largura, com 360º de visão da cidade obtida a partir de vidro laminado de 2
x 12 mm, composto por até seis folhas coloridas que criam tons individuais
em todas as cores do espectro. A estrutura com diâmetro de 52 metros é
sustentada por doze pilares de aço com altura de três metros e meio apoiados na laje de cobertura do museu. Esta laje com área de mil e quinhentos metros quadrados é revestida com madeira resistente e serve como
espaço recreativo e plataforma de visualização para os visitantes, uma vez
que está situada a cinquenta metros de altura do nível da rua. Nas palavras
do próprio artista,
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Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson, 2011 (fig 20)

Eu criei um espaço visando reduzir a fronteira entre o interior e o
exterior - um lugar onde o espectador se perguntasse sobre o fato
de estar em uma obra de arte ou em parte do museu. Esta incerteza
é importante para mim, pois incentiva as pessoas a pensar e a sentir
além dos limites dentro dos quais estão acostumados a funcionar
(ARCSPACE, 2012, nossa tradução).

O círculo da instalação se projeta sobre o plano do quadrado do museu. Estas
formas geométricas básicas estabelecem um diálogo em relação às dimensões espaciais, o movimento, a passagem do tempo e a compreensão da interface entre arte e arquitetura. A curva contínua limita a visão do fruidor a cerca
de vinte metros à frente, revelando uma sombra de cor após a outra. A intimidade criada por esta curta distância se reflete nos corpos em movimento.
Your Rainbow Panorama sintoniza a percepção do fruidor ao se ver vendo e
percebendo o seu corpo como sujeito-objeto. O visitante atravessa a passarela com sua visão colorida a partir dos vários tons do espectro de cores,
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta e usufrui nesse
caminhar de um conjunto de atmosferas arejadas pela luz do sol. Foram
muitos os avanços na teoria das cores. Isaac Newton, em sua teoria da luz e
cores do início do século XVIII, desacoplava a cor do mundo dos objetos em
favor de uma teoria relacionada às diferenças atmosféricas da luz, tratando
a cor como ar ao invés de objeto. Tempos depois, a Teoria das Cores de
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Goethe deslocou o posicionamento central da luz de Newton para o olho
humano, tornando o protagonista na experiência luminosa. Esse protagonismo foi adotado nos trabalhos do Light and Space e de Olafur Eliasson
como expressão de subjetividade e interioridade ao criar a partir da cor um
espaço atmosférico que nega a possibilidade de externalidade e reforça a
perspectiva e a experiência construída pela interação do indivíduo com o
espetáculo imersivo e colorido (HORNBY, 2017).
Envolvido na atmosfera do arco-íris, a visão produz afterimages em tons
complementares às cores que os cercam, alterando e definindo a percepção dos painéis de vidro ao seu redor. Se o fruidor olhasse para a cidade
através do vidro vermelho, seus olhos desenvolveriam uma imagem verde.
Se se movimentasse num rítmo mais rápido, as cores permaneceriam
vibrantes. Mas se o visitante parasse em uma zona de cores, a tonalidade
ao seu redor ficaria pálida, enquanto as cores na visão periférica, onde as
curvas se acentuam se intensificariam. A intensidade das cores depende da
sua velocidade de deslocamento.
Remeto às considerações de Ricardo Fabbrini para refletir sobre a relação
que Jean-François Lyotard estabeleceu entre a cor dada e a cor acontecimento – cor que evidencia a presença imaterial a partir de sua matéria.
Assim, recuperando o conceito da estética do sublime, existem duas
modalidades de cor: a cor pigmento e a cor luz. De acordo com Fabbrini, a
primeira é a mais concreta ou material. A segunda, um elemento imaterial
que ocasiona o acontecimento cromático. Neste contexto, a cor não é uma
qualidade do objeto, mas, um atributo que irradia um espectro cromático.
Dessa forma, a cor obtida pelos filtros coloridos do Your Rainbow Panorama,
criam a irradiação cromática experimentada pelo fruidor, que testemunha
a falta ou o excesso, o inominável.
Your Rainbow Panorama se tornou uma referência para os habitantes
do local, que acompanham a luminosidade de suas cores nos diferentes
horários do dia. O traçado do percurso da instalação somado aos vidros
coloridos cria uma ambiência que coloca as percepções e as sensações
como instrumento de produção e construção do espaço, tanto para quem
visita o museu quanto para quem reside na cidade. O efeito é aumentado à
noite quando está acesa a iluminaçao artificial.
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Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson, 2011 (fig 21)
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Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson, 2011 (fig 22)

O edifício do ARoS, com dez andares, foi projetado por Schmidt Hammer
Lassen, e é um dos maiores museus da Europa. Se não considerarmos o
porão, é possível fazer uma alusão entre os nove pavimentos do museu
e os nove círculos do inferno na Divina Comédia de Dante. Essa relação
interessou aos curadores, que não só refletiram sobre o próprio inferno,
mas sobre a relação entre o inferno e o céu. Para tanto, pintaram de preto
os nove pavimentos da galeria para que nelas se manifestassem os nove
infernos e escolheram a instalação de Olafur na cobertura para representar o céu.
Pode-se pensar que a intenção de Olafur nesse projeto foi a de aproximar
a arte contemporânea da arquitetura, usando toda a cidade como parte
ativa nessa experiência. O encontro entre interior e exterior, acentuado
pela intensidade, tonalidade e níveis de luz natural, estimula a experiência
retiniana do espectador. À noite o anel iluminado se torna uma referência
na cidade.
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Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson, 2011 (fig 23)
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Parliament of Reality, Olafur Eliasson, 2009 (fig 24)
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1.7

Ágora contemporânea

A escolha da obra Parliament of Reality (Parlamento da Realidade) se deu por
possibilitar várias abordagens, tais como: a fenomenologia, a percepção e
construção do espaço pelo indivíduo e a reflexão sobre aproximação entre as
práticas arquitetônicas e artísticas. Eliasson projetou essa instalação para a Bard
College, no estado de Nova York, a pedido do Centro de Estudos de Curadores
(CCS Bard). Esse centro é voltado para exibições, práticas artísticas e curatoriais.
O projeto, inaugurado na primavera de 2009, foi financiado pela Fundação
Luma, que tem como principal objetivo promover e implementar projetos internacionais e interdisciplinares que explorem a relação entre arte e
cultura, reforcem os direitos humanos e protejam o meio ambiente, bem
como projetos que promovam educação e pesquisa interdisciplinar e seu
papel na sociedade contemporânea.
Para Eliasson, essa intervenção tem como vocação construir um lugar que
conecte as pessoas com o ambiente de forma fenomenológica, por esse
motivo o espaço foi pensado com o propósito de inspirar a troca de ideias
através do diálogo e da negociação, além de atrair a atenção para o meio
ambiente, tanto artificial como natural, ao desafiar a maneira de percebermos e atuarmos no mundo.

Parliament of Reality, Olafur Eliasson, 2009 (fig 25)
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Parliament of Reality compreende uma lagoa circular artificial de aproximadamente 42 metros de diâmetro, cercada por um anel de 24 árvores
plantadas junto a gramíneas selvagens. No centro da lagoa foi construída
uma ilha circular com 30 metros de diâmetro, pavimentada com pedras
individuais que inscrevem um padrão de doze pontos derivados das linhas
meridianas das cartas náuticas e da bússola. A ilha é acessada através de
uma ponte de aço inoxidável com 6 metros de comprimento, revestida por
pedra e coberta por um túnel de rede de aço composto por uma série de
elipses, que se intensificam gradualmente até o ponto em que a ponte e a
ilha se encontram. À medida que os visitantes atravessam a ponte, o design
do túnel muda gradualmente, proporcionando uma experiência temporal
simbólica de movimento e da entrada em um palco ou fórum ao ar livre. No
centro da ilha foi construída uma plataforma elevada que pode ser usada
para performances, discussões e outras destinações. Ao redor da borda
exterior da ilha foram colocadas duas fileiras de pedras grandes e irregulares para serem utilizadas como assentos que criam uma área de estar ao
ar livre para estudantes, professores e público em geral se reunirem.
Nesse sentido, a obra combina o mundo natural com o cultural, sem, no
entanto, resolver a tensão entre os dois. Isso é percebido ao longo do ano
quando ocorrem as mudanças de estações: no inverno, por exemplo, o lago
congela e as árvores circundantes perdem suas folhas; no verão, as ervas
selvagens cobrem o grande campo aberto ao sul do local, e no outono o
usuário usufrui de uma exuberante capa de folhagem dourada. É por este
motivo que a intervenção é considerada como site specific. Isso nos remete
ao conceito romano de genius loci (espírito do lugar) - abordagem fenomenológica entre o lugar e suas características preexistentes que operam
como ferramenta de aclaramento dos significados do entorno, incorporarando os traços que constituem a sua essência. Essa prática acentua a
experiência e a percepções de se estar em um lugar sem igual.
Outro aspecto a se investigar é a aproximação e a contribuição do projeto
arquitetônico para a intervenção artística do Parliament of reality. É fácil
constatar que Eliasson elaborou um objeto artístico que em muito se
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aproxima de um projeto arquitetônico. Essa prática pode ser entendida como
a convergência entre essas duas disciplinas. Assim, dissolvem-se os limites
entre ambas para uma produção intersticial. À essa dinâmica aplica-se o
conceito de campo ampliado elaborado por Rosalind Krauss, em 1979, que
trata das transformações da escultura a partir da década de 1960 e seus
recentes desdobramentos e deslocamentos para o âmbito da arquitetura.
Ocorre, portanto, uma contribuição do espaço arquitetônico para a escultura ou da escultura para a arquitetura. Nesta esfera de debates onde arte
e arquitetura encontram-se enredadas, a própria noção de campo ampliado
parece ter se esgarçado. O objeto artístico, nesse caso, desvela a tendência da unidade espacial da obra, na qual fica indiscernível onde se inicia o
espaço da exposição ou a exposição da obra. Esse tema será retomado no
capítulo 3 sob o viés das relações entre a obra e o espaço expositivo de um
museu.
No projeto do Parliament of Reality, Eliasson constrói um espaço que só
se concretiza a partir da presença das pessoas, da sua relação com o
ambiente. O fato de estar instalada em uma ilha, no meio de um lago e
dentro de uma universidade, lugar de reflexões e construção do conhecimento, transforma a obra de arte em um fórum onde tudo pode ser discutido e negociado, preservando as referências de exterioridade separadas
simbolicamente pela ponte que medeia a jornada entre o ser na ilha e o não
estar na ilha.
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Parliament of Reality, Olafur Eliasson, 2009 (fig 26)
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Do espaço indefinido ao lugar singular

Arquitetura seria como música congelada
Schopenhauer

Vivemos em uma sociedade que se articula em torno de uma galáxia de
imagens constantemente renovadas que buscam o olhar do observador
a todo momento, conseguindo apenas prender a sua atenção de maneira
fugaz antes de desaparecerem. Trata-se de um modelo regido pelo consumismo, pelo imediatismo, pela atemporalidade e pela lógica do capital
financeiro.
A arquitetura também é impactada por essa realidade ao dar protagonismo
excessivo à dimensão da visão, impondo uma espécie de ditadura do olhar
que produz, muitas vezes, edifícios de formas escultóricas e exuberantes, que não dialogam com as populações locais, e não levam em conta as
características materiais e tectônica do próprio lugar onde serão implantados – a chamada arquitetura de estilo global. Como define o crítico e teórico
norte-americano Fredric Jameson,
A globalização é uma espécie de ciberespaço em que o capital
(dinheiro) chegou ao seu final na desmaterialização, como as
mensagens que passam instantaneamente a partir de um ponto
nodal a outro pelo antigo globo, antigo mundo material (JAMESON,
1998. p.154).

Essa arquitetura midiática, ao ser transformada em imagem, opera a
estetização e a celebração do superficial ao desenhar museus, estádios e
aeroportos, entre outros edifícios, que produzem valor em si mesmos por
sua dimensão espetacular, atuando apenas como vetor promocional para
gerar lucro.
A prática dessas grandes obras é regida pela lógica da performance, no
sentido artístico do termo, resultando em um consumo estético de um capitalismo artista. Entende-se por capitalismo artista um estado de ordem econômica liberal que investe cada vez mais nas indústrias de criação, com o intuito
de colocar no mercado uma multidão de produtos e serviços de consumo, de
bens que proporcionem prazer, distração e experiências emocionais. Como
afirmam Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, O capitalismo artista forjou uma
economia emocional de sedução assim como um consumidor louco por novidades permanentes (...) (LIPOVETSKY e SERROY, 2014. p.49).
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Guggenheim Bilbao, Frank Gehry, 1997 (fig 27)

Cidades como Dubai, Abu Dhabi, Pequim e muitas outras são exemplos
dessa prática. Em meio a um mundo de cidades globais, muitas metrópoles
competem entre si pela duvidosa honra de possuir o edifício mais alto do
mundo, ou o museu mais midiático que se puder construir, prática sintomática de nossa sociedade do espetáculo, como descrita em obra seminal do
pensador francês Guy Debord (1931-1994).
Há de se considerar o ritmo frenético de nossos dias. Estabeleceu-se uma
nova relação entre o espaço, o tempo, o efêmero e o real. Esta transformação
subverteu a relação do sujeito com as coisas, do sujeito com os objetos, e do
sujeito com as suas percepções e sensações na construção do lugar – entendendo-se lugar como a apropriação do espaço experimentado e vivido. Também
resultou na perda da noção de distanciamento. Hoje parece não existir mais o
fora, e sim um ambiente onde está tudo dentro, numa imersão total.
A arquitetura foi igualmente tensionada por essas questões. O enfrentamento
a tal realidades se deu de inúmeras formas. Partindo dessa reflexão, elegi
os trabalhos do arquiteto suíço Peter Zumthor (1943), entendendo que este
seja talvez um dos nomes que mais opere em sentido contrário à submissão
irrestrita da arquitetura aos ditames do mercado de imagens. Suas reflexões
e estratégias visam construir edifícios que evitem o desperdício de materiais
e a repetição de formas tão frequentes nos projetos atuais. Seu trabalho é
voltado principalmente ao entendimento da obra como um lugar específico.
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É fato que o pensamento visual esteve sempre presente no trabalho dos
arquitetos. Até o início da modernidade, a arquitetura aspirou expressar a
ordem do mundo tomando a proporção como analogia da ordem cósmica. Os
edifícios eram entendidos como instrumentos de mediação entre o cosmo
e os homens, entre os deuses e os mortais, entre o passado e o futuro.
Contudo, desde as produções modernas até os tempos atuais, os edifícios
vêm perdendo a sua relevância metafisica e cósmica, ao mesmo tempo
que a arquitetura vem se transformando em fonte matricial na criação de
imagens (PALLASMAA, ALVARADO, 2009).
Não se pode deixar de considerar que vivemos numa sociedade da hipervisibilidade (ou hiperreal), do fascínio e superficialidade das imagens, do
excesso de nitidez das coisas, do pouco esforço de interpretação e da circulação sem fim de signos como saturação e neutralização da percepção.
De acordo com o filosofo francês Jean Baudrillard (1929-2007), o conflito
das imagens na contemporaneidade resulta em imagens hegemônicas,
numa simulação total, na irrupção do algo real, em um real que não mais
se origina na realidade retratada, e que ele entende como simulacro. Esse
conceito, como em outros campos, sintetiza bem a crise da arquitetura no
mundo atual (FABBRINI, 2016).

Império da Luz II, René Magritte, (fig 28)

É certo que os projetos arquitetônicos contemplam o conceito vitruviano da
venustas, associado à beleza e à apreciação estética. No entanto, a arquitetura também implica na construção de espaços, na relação com o sítio,
com a paisagem e com a tectônica empregada. E, além disso, essa prática
acontece não apenas por meio de elementos construtivos que delimitam o
espaço, mas também, como definido pelo arquiteto e historiador italiano
Bruno Zevi (1918-2000), por meio do vazio, do espaço que não pode ser
representado e reconhecido a não ser pela experiência direta do indivíduo
(ZEVI, 2000). Para explicitar a sua leitura, Zevi faz uso de uma citação de
Frank Lloyd Wright:
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Declaro que chegou a hora para a arquitetura reconhecer a sua
natureza, compreender que deriva da vida e tem como objetivo
a vida como hoje a vivemos, de ser, portanto uma coisa inteiramente humana. Se vivermos com personalidade e beleza, a arquitetura torna-se a necessária interpretação da nossa vida (…). Sim,
a interpretação da vida: esta é a verdadeira tarefa da arquitetura,
pois os edifícios são feitos para se viver neles, para se viver neles
com felicidade, são construídos para acrescentar o prazer de viver
(apud ZEVI, 1978, p.426).

Casa da Cascata, Frank Lloyd Wright, 1936 (fig 29)

Uma das abordagens escolhidas para tratar desses paradigmas que
modelam a teoria da arquitetura é a da fenomenologia. Uma linha central
do pensamento fenomenológico pode ser entendida a partir da problematização da relação homem-espaço proposta pelo filósofo alemão Martin
Heidegger (1889-1976) no livro Ser e tempo (1927). O que nos interessa
aqui é a análise a respeito da nossa capacidade de habitar como reflexão
da relação entre o homem e o espaço. Para Heidegger, a compreensão
objetiva do espaço pressupõe a experiência reflexiva de cada um com o seu
próprio ser, como uma construção mental que organiza os espaços a partir
da matéria.
A teoria arquitetônica recente aproximou-se da reflexão filosófica
ao problematizar a interação do corpo humano com o seu ambiente.
Sensações visuais, táteis, olfativas e auditivas constituem a parte
visceral da apreensão da arquitetura, um veículo que se distingue
por sua presença tridimensional (NESBITT, 2008. p.31).
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À essa leitura somam-se os conceitos defendidos pelo arquiteto e pensador da arquitetura norueguês Christian Norberg-Schulz (1926-2000), que
problematiza o espaço como dimensão da existência humana. Para Schulz,
o interesse do homem pelo espaço tem raízes existenciais decorrentes
de sua necessidade em compreender e dar significado às relações com o
entorno, orientando-se de forma cognitiva e afetiva, visando estabelecer
um equilíbrio dinâmico com o espaço que o cerca.
Na mesma chave acrescenta-se a reflexão do arquiteto finlandês Juhani
Pallasmaa (1936) relacionada à apreensão psíquica da arquitetura obtida a
partir da percepção sensorial de cada pessoa.
Sob tais pontos de vista, coloca-se como reflexão fundamental o conceito
da atmosfera, frequentemente descrita como um sentimento ou humor
associado a um lugar, pessoa ou coisa em particular. Com referência explícita a Heidegger, o filósofo alemão Gernot Böhme (1937) define a atmosfera como um espaço sintonizado com um conjunto de estados indefinidos,
espacialmente distribuídos.
Böhme se refere à atmosfera como a emergência das coisas, a interdependência entre a percepção física de uma presença emissora
- objeto, e a realização da presença física do eu observador – e o
sujeito. Com a ajuda da teoria da fenomenologia e da comunicação, a
estética pode transcender a relação com a obra de arte e a questão
do julgamento racional do gosto (Kant), no sentido de desenvolver
uma percepção integral da nossa presença física, sempre envolta
numa troca contínua de energias com o ambiente circundante - é
por ele denominada como atmosfera (FISCHER, 2007. p.38, nossa
tradução).

O argumento central de Böhme é o de que a ideia de atmosfera não se
refere a alguma característica espiritual, e sim a algo produzido por nós.
Para Böhme, a experiência de ambientes sinestésicos e imersivos
não exclui uma postura reflexiva e crítica, pelo contrário, a consciência da corporeidade e consciência da percepção humana são os
alicerces da inteligência, da maturidade e de um acesso estético à
realidade - abrindo o efeito emancipador da arte e da arquitetura
(FISCHER, 2007. p.38, nossa tradução).
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É claro que toda e qualquer edificação tem o caráter vitruviano da firmitas
– construção firme e bem estruturada -, mas existem aquelas que problematizam questões como as inter-relações entre o edifício, o espaço, o uso e
o corpo do usuário em sentido amplo, onde à dimensão sensorial se somam
a psicológica e a cultural. Nessa perspectiva, a arquitetura fortaleceria o
entendimento do real, ao fundir o nosso sentido de identidade com a experiência de estar e ser no mundo.
Para dar conta de todas essas proposições elegi três projetos de Zumthor:
as Termas de Vals, a Capela Saint Benedict, e a Capela Bruder Klaus. Acrescenta-se ainda como objeto de estudo os temas relativos à temporalidade,
e à construção do espaço a partir da materialidade e da implantação, como
coisa que não se esgota a priori, mas, sim, com a experiência e as percepções subjetivas de quem visita as obras.

Residência em Haldenstein, Peter Zumthor, 2012 (fig 30)

Com um currículo que misturava a prática projetual e a carreira acadêmica,
Zumthor ingressou em 1968 no Departamento de Manutenção e Preservação de Monumentos do Cantão de Graubüngen, na Suíça, onde desenvolveu pesquisas em técnicas construtivas e novos materiais aplicáveis não
somente ao patrimônio histórico, mas também a novos edifícios. Em 1979
iniciou uma carreira autônoma, e, em 1985 abriu o próprio escritório, na
pequena aldeia de Haldenstein, próxima à cidade de Chur, nos Alpes suíços.
Desde então, vem produzindo projetos emblemáticos que priorizam o uso
de materiais em seu estado natural, buscando não apenas a integração do
edifício com a paisagem e a valorização do aspecto vernacular - do local e
da história -, mas também uma arquitetura sensorial que explore outros
sentidos além dos aspectos meramente visuais.
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Optou-se por efetuar, inicialmente, a análise do projeto que tornou Zumthor
conhecido internacionalmente: a construção das Termas de Vals (1996).
Pode-se considerar este projeto como o objeto matricial de sua prática
arquitetônica, dada a sua concisão formal-material algo minimalista. Sua
base formativa como carpinteiro favoreceu o seu desenvolvimento e intimidade no manuseio da matéria, habilidade que foi aperfeiçoada no curso de
arquitetura e design feito no Pratt Institute, em Nova York.
Na sequência, o protagonismo do edifício é usado como ponto de partida
para o debate da experimentação e da relação entre o indivíduo e a realidade espaço-temporal em que está situado.
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Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996 (fig 31)
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2.1 Termas de Vals: na pedra, com pedra;
na montanha e fora dela; água, muita água
Vals é uma pequena vila localizada no fundo de um vale remoto a 1252
metros de altitude, no cantão suíço de Graubüngen. O centro da vila é pontilhado por casas tradicionais, construídas majoritariamente com troncos de
madeira. Essa mesma tipologia pode ser encontrada ao longo da linha do
vale cercado por imponentes cachoeiras.
O cinzento é o tom predominante na vila, podendo ser notado nas coberturas das casas construídas em duas águas e revestidas com a pedra local,
solução que as integra à paisagem envolvente. Deste modo, tendo como
cenário a presença dos Alpes suíços, arquitetura e natureza caminham
lado a lado numa combinação na qual a serenidade, a tranquilidade e o
silêncio predominam.
O acesso à cidade se dá por uma estrada sinuosa com 98 curvas para a
esquerda e 103 para a direita. Na década de 1960, vários hotéis foram ali
construídos para acomodar turistas que vinham esquiar e fazer excursões
alpinas no inverno e, no verão, para tomar banhos em seu balneário. Inevitavelmente, o fácil acesso a outros centros conduziu ao enfraquecimento
turístico da cidade, só retomado no final dos anos 1980, com a contratação de Peter Zumthor para a renovação dos banhos termais (ZUMTHOR,
HAUSER, BINET, 2007).

Vals (fig 32)
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O projeto de um edifício que desaparece à maneira dos terraços cultivados e sustentado por paredes de pedra foi apresentado na forma de um
modelo em escala 1:10, executado com a mesma pedra que seria utilizada
na construção propriamente dita. Na leitura de Zumthor:
O lugar é pedra e o lugar é a água (...). Chegou um momento em
Vals em que eu expulsei todo o resto, e disse: só esta pedra local.
Nós confiamos na pedra. Nós a polimos, nós a cortamos e nós a
colocamos junto a água. Há uma relação de longa data entre pedra
e água: a pedra gosta da água e a água gosta de pedra. Este é o nível
material, mas há também algo de mitológico sobre o banho (...).
Nós não precisamos de nada, só precisamos da água em diferentes temperaturas e da pedra em diferentes tratamentos. Houve
então um jogo de liberdade e sedução inventado por mim, onde você
passeia e encontra as coisas (OBRIST, PEYTON-JONES, 2011).

A utilização da pedra natural na história das edificações remete inicialmente aos monumentos megalíticos, passando pela arquitetura do poder
e pelas construções vernaculares, chegando à sua adaptação às linguagens arquitetônicas modernas e contemporâneas. Esse material conota
uma série de valores simbólicos, estéticos e de transcendência, tais como
firmeza, constância e identidade, que lhe conferem o seu caráter específico
e, por outro lado, lastreiam o seu uso ao longo dos anos.
Nesse projeto foi especificada uma variedade de gnaisse extraída de
pedreiras locais, um tipo de rocha metamórfica muito particular que, ao ser
submetida às mesmas condições de calor e pressão que afetam as águas
ferruginosas dos banhos, desenvolve características e coloração particulares. Esta escolha reforça o sentido de materialidade na medida em que
utiliza um material extraído da natureza para expressar a sua origem e a
passagem do tempo. No entanto, essa relação com a paisagem não impõe
um mimetismo ao que é encontrado na região, mas é a partir dela que se
desenvolve a técnica a ser utilizada no projeto.
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Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996 (fig 33)

Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996 (fig 34)
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Da mesma forma que atentou à especificação e utilização deste material,
Zumthor também considerou as características preexistentes do sítio em
que o projeto seria implantado, tais como a paisagem, a topografia e o genius
loci (espírito do lugar), tema que será abordado mais adiante. Esses traços
foram incorporados ao projeto, dando-lhe um significado que constitui a sua
essência. Por consequência, o espaço construído representa a interpretação de um contexto anterior e maior, expresso em formas arquitetônicas
edificadas, habitáveis. À sua maneira, o arquiteto pensou no espaço termal
com sua imponência, distribuído horizontalmente no terreno, de forma a
não causar impacto e nem dissonâncias, como tantos projetos contemporâneos. Pelo contrário, o projeto transmite a sensação de que o edifício
sempre esteve ali, que sempre pertenceu à geografia local.
O conjunto das Termas, anexo a um complexo hoteleiro preexistente, está
localizado numa encosta próxima à fonte de água termal terapêutica Saint
Peters. O acesso ao edifício só pode ser feito a partir do interior do hotel,
por meio de um pequeno corredor de concreto preto subterrâneo que
conduz às áreas mais amplas. O caminho se bifurca sem que haja sinal
algum: um leva ao centro de fisioterapia no andar térreo, provavelmente
o destino daqueles que receberam instruções; e o outro para os banhos
termais. O corredor seguinte de acesso ao complexo tem, em suas laterais,
drenos de latão que perfuram o muro de contenção, pelos quais são expelidas as águas terapêuticas ferruginosas da encosta. Estas águas deixam
uma mancha alaranjada que recrudece a cada dia ao escorrer pelo muro,
até alcançar a grelha no piso de pedra.
Estamos, portanto, diante de um problema de ordem conceitual. Se a
indagação sobre a concretude da marca de ferrugem no muro refere-se
simplesmente à materialidade, ou se a partir daí pode-se perceber outros
conceitos caros ao arquiteto, tais como a constatação da passagem do
tempo e a criação de uma atmosfera que desperte sensações no usuário.
Isto é: a matéria como meio de percepção do tempo. A imaterialidade do
tempo como materialidade.
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Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996 (fig 35)

Esse fenômeno pode ser utilizado como uma qualidade arquitetônica do
edifício, ao assumir as diversas metamorfoses que o material sofre ao
longo do tempo. Esse envelhecimento natural constrói o seu significado aos
nossos olhos, despertando memórias que humanizarão a sua presença.
O tema da atmosfera será abordado mais à frente, mas fica aqui evidente o
protagonismo do indivíduo em relação à obra e ao lugar, na medida em que
lhe é dada a vivência de um espaço envolvente e instigante que opera em
consonância com o corpo e materiais, que prioriza as coisas que nos rodeiam.
O que afinal se percebe é que para Zumthor o propósito do construir relaciona-se à transformação de um sítio em um lugar, isto é, à intenção de revelar
os significados presentes de modo latente no ambiente dado.
Neste mesmo corredor encontram-se cinco vestiários com armários de
mogno embutidos em nichos, também de pedra. Os vestiários dão acesso
a uma sala que em muito se parece a uma gigantesca caverna escavada
em um bloco maciço. A laje de cobertura em concreto é perfurada por uma
malha de estreitas claraboias, responsáveis pela projeção dos raios de luz
que também iluminam os banheiros escuros, que mais lembram grutas.
O fato de os percursos internos não terem uma rota definida impacta na
orientação do visitante, reforçando a sensação de um labirinto escuro.

70 | Do espaço indefinido ao lugar singular

Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996 (fig 36)

A edificação das termas é composta por quinze blocos justapostos com
diferentes dimensões. Foram criados entre os blocos vãos com 8 cm de
largura, com o intuito de permitir a passagem dos feixes de luz que iluminarão o interior e os materiais empregados – em particular a pedra, encontrada em todo o complexo. Esses blocos estruturam e delimitam o edifício
ao criar espaços abertos e fechados, cheios e vazios que formarão a circulação, o ambiente de estar e as demais dependências.
Seu projeto estrutural é outro ponto que merece ser mencionado. Construído em concreto armado, é constituído por lajes em balanço sustentadas
por uma treliça de cabos de aço cujas cargas são distribuídas em pilares
envoltos em uma capa de concreto revestida de pedra. O edifício revela um
processo no qual priorizou-se o cuidado com os detalhes, com o intuito
de reforçar o tema do corte de uma grande massa monolítica. Para tanto,
revelou-se as separações e cortes nas lajes, nos pisos, nos pilares e nas
lajes de cobertura colocadas lado a lado. Fundido à montanha, o edifício
chega ao limite da eliminação do supérfluo, oferecendo uma arquitetura de
materiais puros e espaços contínuos, incrivelmente simples e misteriosos.
As Termas possuem duas piscinas maiores (uma interna e a outra externa)
e quatro piscinas menores, denominadas como banhos: banho de som,
banho de fogo, banho frio e banho de flores. Esses banhos estão locados
em salas com diferentes configurações espaciais, e oferecem distintas
características, tais como as térmicas, as olfativas, as cromáticas e as
táteis, entre outras. Ao promover um contraste de sensações, despertam
em cada visitante experiências e percepções totalmente particulares.
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Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996 (fig 37)

Do espaço indefinido ao lugar singular | 73

Termas de Vals, Peter Zumthor, 1996 (fig 38)

Resta abordar o conceito de atmosfera como materialização da matéria
percebida. A concretude dos materiais e características de cada banho propiciam uma experiência singular. Estes elementos incorporados à construção favorecem a criação de espaços emocionais, envolventes, harmônicos
e serenos que, mais uma vez, priorizam as coisas que nos rodeiam.
Assim como a luz, o som também atua de forma determinante na percepção sensorial dos espaços de descanso ou de convivência, e, em particular,
na pequena sala denominada como a pedra ressonante. Esta câmara escura
com paredes revestidas em couro estofado e piso de pedra sobreposto
por uma grade de madeira transforma-se em um lugar silencioso e sem
os ruídos externos, que em conjunto com a escuridão convertem o som
em algo distante. Exceto por esta sala, nos demais ambientes das Termas
são produzidos sons pelas pedras oscilantes. Tanto o som como a luz são
imateriais, impalpáveis, percebidos de forma subjetiva, mas se materializam e colaboram na construção do lugar como uma experiência transcendente do indivíduo, que percebe a realidade e dá a ela um significado que
lhe faça sentido naquele momento.
Para exemplificar a sonoridade que almeja em seus projetos, Zumthor
recorre com frequência ao exemplo de John Cage, compositor e teórico
musical norte-americano (1912-1992) que produziu composições a partir
de ruídos e sons aleatórios. Encontra-se nas partituras de Cage a estrutura
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de um evento musical no eixo temporal com ritmos, compressões, intensidades, entre outros. Para o arquiteto suíço, Cage não trabalhava com
música, mas sim com o contexto, tal como ele mesmo. Para Zumthor, os
interiores são como grandes instrumentos, coletando o som, amplificando-o, transmitindo-o para outro lugar (ZUMTHOR, HAUSER, BINET, 2007).

Black and White music art, John Cage (fig 39)

Isso nos leva a pensar na real importância da audição na experiência
espacial. Pode-se afirmar que os edifícios têm sons característicos, tais
como intimidade, monumentalidade, convite ou rejeição, hospitalidade ou
hostilidade, entre outros. Sob este ponto de vista, os distintos espaços das
Termas operam como se fossem vários instrumentos que ampliam e transmitem os sons. Esse efeito é obtido a partir da planta dos ambientes, das
superfícies dos materiais empregados, da maneira como foram assentados
e da sua ocupação.
A seguir, valho-me da reflexão sobre a fenomenologia no conjunto de
distintos autores, com o intuito de elucidar os temas da materialidade e
da tectônica na construção do lugar. Seja pelos períodos em que foram
concebidos, seja pela maneira que manejam o conceito da percepção como
construção mental.
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2.2 Atravessamentos
A essência do construir é deixar habitar.
A construção realiza sua essência ao edificar lugares
por meio da reunião de seus espaços. Somente se
formos capazes de habitar poderemos construir
(HEIDEGGER, in NESBITT, 2008. p. 476)

Para nos aprofundarmos nesta reflexão, retomemos o complexo da Terma
de Vals. Encontra-se nesse projeto o compêndio dos princípios da fenomenologia inspirada na filosofia de Martin Heidegger. Em sua obra Ser e tempo
(1962), Heidegger afirma que a nossa experimentação do espaço é mediada
pelo corpo em movimento em um dado período de tempo. No entanto, para
que esse processo se efetive, faz-se necessário considerar as qualidades
sensoriais dos edifícios. Estas características possibilitarão o nosso encontro com as coisas e a construção do lugar, que se dará como produção
mental de cada um.
Heidegger questiona tanto o espaço Euclidiano, geométrico e homogêneo,
quanto o modelo proposto pela ciência moderna. O filósofo se alinha ao
conceito aristotélico do espaço que considera os quatro elementos (água,
terra, fogo e ar), com suas relações e dinâmicas como fundamentais para a
construção de um lugar carregado de significado. Um espaço que fale por nós.
Suas reflexões são motivadas pela constatação da incapacidade do homem
moderno de refletir sobre a sua existência. A partir deste pressuposto,
Heidegger trabalha o conceito de habitar, permanecer ou estar com as
coisas. Aqui, as coisas se referem aos elementos reunidos na natureza:
terra, céu, seres mortais e seres divinos. A ideia de habitar como matriz
para a arquitetura e para a relação entre o homem e o espaço; como um
espaço de inteligibilidade no qual as coisas se apresentem. Dessa forma, o
mundo nomearia a condição necessária de toda a experiência e, como tal,
não poderia ser perdido. Todavia, para o filósofo, o mundo moderno, governado pela razão, representa uma recusa a essa inteligibilidade ao ocultar ou
esconder a sua própria essência. O mundo moderno é, portanto, um mundo
negligenciado.
Há de se considerar também a importância do território na prática de
projetar. A memória e a consciência dos limites do sítio inserem o objeto
construído como o marco mais amplo de uma ecologia artificial.
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O que a palavra para espaço (Raum, Rum) designa está contido em
seu antigo significado. Raum significa um lugar desocupado ou
livre para assentamento e alojamento. Um espaço é algo onde foi
criado lugar disponível, algo que, apesar de desocupado e livre, tem
um limite-peras, em grego. Um limite não é aquilo em que algo se
detém, mas, como reconheceram os gregos, o limite é aquilo a partir
do qual alguma coisa inicia sua presença. É por isso que o conceito
é de horimos, isto é, o horizonte, o limite. Espaço é, em essência,
aquilo para o qual se criou um lugar, que é deixado dentro de seus
confins. Aquilo para o qual se criou lugar é sempre concedido, e,
portanto, unido, isto é, reunido, em virtude de uma localização: algo
como uma ponte. Desta maneira, os espaços recebem o seu ser das
localizações e não do espaço (FRAMPTON, 2015. p.341).

Partindo do pensamento de Heidegger, o filósofo e teórico alemão Karsten
Harries (1937) introduz à discussão a revolução tecnológica e a sua capacidade de construção e senso de um espaço sem fronteiras, onde o fluxo de informações circula livremente, onde as coisas não se deterioram e se conectam
às pessoas num universo utópico que molda o mundo em que vivemos. Essa
leitura do espaço segue em sentido contrário ao conceito antigo de habitar:,
(...) A casa ou apartamento se torna apenas mais um lugar onde
alguém dorme, come, faz amor, talvez crie uma família - pelo
menos não um lugar que permita a integração de todas as importantes funções humanas. É um lugar, diria Heidegger, onde alguém
simplesmente mora, mas não mora. A vida na metrópole espalha os
indivíduos em diferentes atividades (...) o destino não é mais o local.
Essa libertação, no entanto, é encoberta por uma sombra assustadora: o ataque à distância. Alguns, no entanto, entendem que a
revolução na comunicação nos permitiu fazer de todo o mundo a
nossa casa, que estamos à beira da aldeia global (...) (HARRIES,
2000. p.172, nossa tradução).

Se, por um lado, o excesso de tecnologia pressupõe uma desconstrução do
conceito de espaço, por outro a sensação de não pertencimento, de se ter
negada a verdadeira possibilidade do habitar um lugar, é inseparável da
necessidade da criação de limites que determinem esse lugar. Nota-se que
Heidegger, já em 1947, se refere à supressão das distâncias, à relativização
excessiva das noções de perto e de longe geradas a partir do incremento do
rádio, cinema, avião e, sobretudo, da televisão: um mundo onde o homem
passa a ser capaz de colocar diante de si, a uma distância mínima, a totalidade das coisas; tudo se torna igualmente próximo e igualmente longe,
como se não houvesse a dimensão crítica da distância.

Do espaço indefinido ao lugar singular | 77

Nesse viés heideggeriano, a arquitetura se coloca como uma tentativa de
transformar o que era originalmente um espaço estranho num lugar de
maior identidade, que ofereça uma certa resistência à cultura contemporânea do século XX, e que proporcione um questionamento tanto dos limites
do espaço quanto de nós mesmos. A arquitetura, então, pode ser entendida
como a construção de fronteiras num espaço determinado pela paisagem,
com características e peculiaridades próprias, que se revelam muito antes
de qualquer atuação no local.
Avançando na reflexão do conceito de lugar, Harries introduz em seu livro
as ideias do historiador inglês Geoffrey Scott (1884-1929). Para Scott, com
a intenção de se ter a experiência das coisas faz-se necessária a mediação
de nosso corpo, que está sujeito à sua localização no espaço e no tempo.
A partir dessa ideia, pode-se concluir que nossa relação com os edifícios está inseparavelmente ligada à experiência e percepção de cada um
e de como somos afetados pelos espaços que habitamos. Essa reciprocidade é esperada, como contextualiza Heidegger, se o ser for um ser-no-mundo (dasein), não podendo ser dissociado da temporalidade. O tempo
está, na mesma medida, envolvido em nossa experiência com a arquitetura,
enquanto o espaço na construção do habitar. Harries ressalta que esse
tempo não é linear e homogêneo, não podendo ser representado por uma
linha reta e infinita, mas sim pela organização de eventos e episódios que
darão um significado específico aos tempos associados (HARRIES, 2000).
Nesse sentido, a arquitetura ajudaria a moldar esse relacionamento,
independentemente de se colocar contra o tempo, desafiando-o, ou
afirmando a inevitabilidade de sua passagem, ajudando-nos assim a
construir a nossa experiência de temporalidade a partir da maneira desigual
pela qual percebemos os espaços.
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2.3 O espaço além da forma:
a arquitetura questiona o lugar e o tempo
Retomaremos aqui o tema da construção do lugar, na chave da relação
entre o edifício, a paisagem e o site em que será implantado. Adotaremos o
termo lugar para referenciar a especificidade da experiência espacial.
É certo que todos os edifícios intervêm na paisagem criando uma tensão
entre o novo e o existente, gerando alterações na dinâmica e subvertendo a
lógica do lugar. Para se atingir a qualidade nessa mediação faz-se necessário considerar as características existentes, a relação com o entorno
circundante, equipando o novo de forma a se inserir naturalmente com a
tipologia e a história do lugar.
O problema da relação do edifício com o entorno vem sendo diagnosticado
desde a antiguidade. Faremos aqui a análise crítica deste tema na produção arquitetônica da modernidade.
Segundo Luis Fernández-Galiano, a tábula rasa da modernidade não foi
somente histórica, mas também topográfica. Fazendo uma certa generalização, pode-se dizer que os modernos, no seu esforço em construir edifícios
genéricos, e seguindo a obediência às formas e à funcionalidade, procuraram apagar as referências arquitetônicas do passado, tomando-as como um
repertório estilístico incômodo e completamente incompatível com o despojamento formal e com a pureza atávica dessa arquitetura. Os modernos também
lutaram contra a diversidade dos lugares ao desconsiderar em seus projetos
a topografia e os recursos climáticos do sítio. Pretendiam implantar modelos
replicáveis, com construções normalizadas (FERNÁNDEZ-GALIANO, 2014).
Segundo esse raciocínio, a modernidade deixaria de lado a memória e o
lugar, e priorizaria essencialmente o estilo internacional. Foi só a partir da
revisão crítica da tábula rasa moderna que se deu a consciência da nossa
relação com o universo natural e do nexo necessário entre a construção e
a paisagem.
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Pavilhão alemão na Feira Universal de Barcelona, Mies Van Der Rohe, 1929 (fig 40)

Desde o início da década de 1980, um número crescente de arquitetos passa
a defender a ideia de que os projetos têm de ter como escopo a construção
de um lugar, e não simplesmente a ocupação de um sítio. A transformação
começa a se dar por meio de conceitos como genius loci (espírito do lugar)
e arquitetura topográfica.
Paradoxalmente, pode-se pensar no genius loci tanto como um caráter
efêmero, desfocado e imaterial, quanto focado e material. Explico melhor:
o caráter efêmero se dá a partir das características do lugar, que lhe conferem qualidades únicas e memoráveis. Essa percepção se dá para além dos
cinco sentidos aristotélicos, ao envolver também os sentidos de orientação, gravidade, equilíbrio, estabilidade, movimento, duração, continuidade,
escala e iluminação. Ao passo que o caráter material e nada efêmero é
dado pelas características estruturais do site. Nesse sentido, a criação de
lugares específicos se dá a partir do genius loci, da materialidade e sua
expressão estrutural à percepção multissensorial ampliada (NESBITT,
2008).
Esta prática forjou a concepção de edifícios que se inserem no sítio como
paisagens artificiais. Algumas obras são especialmente topográficas, mas,
sob esse viés, toda a arquitetura deveria pretender ser uma obra site specific. Neste ponto, acentua-se a experiência e a sensação de se estar em um
lugar único. O projeto arquitetônico como ferramenta de explicitação dos
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significados presentes no ambiente dado. Este é um tema caro ao arquiteto
Peter Zumthor, que defende como centro da expressão de sua arquitetura
as características preexistentes do sítio em que os edifícios serão implantados, tais como: a paisagem, a topografia, a tipologia, a tectônica e o genius
loci (espírito do lugar).
A arquitetura não vive de estilos. Cada edifício é pensado num determinado lugar, para uma determinada sociedade e com um objetivo.
Deve ser criado com a adequada precisão para o lugar e a função
(ZUMTHOR, 2009. p.66).

Com uma abordagem arquitetônica, tanto vernacular quanto contemporânea, que notadamente contempla estas características, elegi para esta
discussão o projeto elaborado por Zumthor para a Capela Saint Benedict
(1988).
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Capela Saint Benedict, Peter Zumthor, 1984 (fig 41)
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2.4 O templo do tempo percebido

A Capela Saint Benedict fica localizada em um terreno íngreme, à beira de
uma antiga trilha de cascalho que passa por fazendas, estábulos e casas de
veraneio, na montanha acima da aldeia de Sumvitg, Graubünden. A capela
é cercada por uma floresta densa que no inverno a protege de eventuais avalanches. Sua localização, no topo da montanha, propicia a visão da
montanha e da aldeia logo abaixo.
A antiga capela em estilo barroco foi destruída por uma avalanche em
1984. Para a construção do novo edifício foi implementado um concurso
pela comunidade, que tinha como programa um edifício que transmitisse
a ideia de senza perschuasiun (sem convicção). Somado a esta determinante, foi solicitado pelos prelados do Mosteiro Disentis, com o intuito de
atrair as futuras gerações, a elaboração de um projeto com características
contemporâneas. Zumthor venceu o concurso ao apresentar o projeto de
uma capela hermética e misteriosa, que não reproduzisse a tipologia das
capelas alpinas, construídas em pedras.

Capela Saint Benedict, Peter Zumthor, 1984 (fig 42)
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Retratou uma arquitetura com novas formas, capaz de reinventar as técnicas e os materiais tradicionais. Vista à distância, a capela se mostraria
modesta e despretensiosa por conta de sua forma simples, parecida com
a de um barco. Da mesma maneira que em seus outros projetos, foi dada
atenção especial à implantação e à adequação do edifício à topografia do
terreno. Neste caso, o edifício está inserido completamente na paisagem
bucólica, embora seja possível perceber, mesmo assim, uma certa tensão
entre a volumetria da capela, mais abstrata e plástica, e as construções
locais com formas tradicionais. Agrada-me a forma como Zumthor abordou
o tema na palestra da Universidade de Tel Aviv, ministrada em 2013:,
Você sempre constrói em um lugar. Uma possibilidade é a de impor
seu próprio estilo onde quer que você vá. A outra possibilidade é a de
que o local te inspire a fazer algo especial. Eu pertenço à segunda
categoria. Eu vejo o site como uma fonte de inspiração e meu desejo
é criar algo que corresponda a ele (ZUMTHOR, 2013)

A fachada do edifício se desdobra em camadas que definem uma espacialidade topológica. Não se encontra na capela uma janela que articule a
transição entre interior e exterior, solução comum para expressar uma
continuidade espacial mais convencional. Em oposição a esta tipologia,
construiu-se o telhado em forma de um casco de navio e alvenarias sem
qualquer abertura, revestidas por uma pele de lamelas encaixadas por
sobreposição, em madeira rústica maciça, posicionadas de forma inclinada
e na horizontal, que em muito se parecem com as casas do vilarejo.
Entre o forro e as alvenarias foi projetado um vão que acomoda um caixilho
de madeira em forma de anel, composto por colunas verticais e painéis de
vidro que possibilitam a entrada da luz natural que banha de forma suave
o interior da capela. A luz é tratada com protagonismo nos projetos elaborados por Zumthor. Atua como fator determinante para a identidade do
espaço, promovendo a apreensão das coisas e dos materiais ao redor, e
criando interações entre a percepção, a memória ou mesmo a fantasia.
É também a partir da entrada da luz natural que se percebe a passagem do
tempo enquanto fator primordial e originário. As diferentes projeções dos raios
solares nas paredes da capela conscientizam o visitante quanto à temporalidade, gerando surpresa e estranhamento. Parece que o tempo escapa incessantemente do nosso conhecimento, construindo novas relações entre o corpo
e o espaço. Assim, é gerada uma experiência pessoal do tempo, quer seja na
percepção do espaço, quer seja na construção pelo movimento.
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Capela Saint Benedict, Peter Zumthor, 1984 (fig 43)

A música pode servir novamente como ponto de reflexão aqui. Retornemos ao exemplo do compositor John Cage, já mencionado no texto relativo
às Termas de Vals, para explicar a formalização encontrada nos projetos
de Zumthor. Ambos trabalham com o conceito e a estrutura, para depois
descobrirem a sonoridade a partir de algumas estratégias de formalização,
sendo que, para o arquiteto, o recurso empregado é o da repetição intensa
de pequenos componentes (neste caso, as pequenas lascas de madeira).
Esta repetição não resulta somente em ritmos, mas também em vibrações
com diferentes intensidades, que colaboram na construção da atmosfera e
do lugar.
O acesso à parte interna se dá a partir de uma porta ripada em madeira,
localizada em um pequeno volume que se sobressai à edificação. Os poucos
degraus que conduzem à entrada operam como uma conexão direta entre o
solo e o prédio. Esta escada é composta por cinco degraus de concreto, que
mais parecem um bloco de pedra cortada. Para além da porta, chega-se ao
saguão que antecede a capela, onde há uma espécie de quebra e descon-
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tinuidade na experiência, causada pela súbita mudança na percepção do
cheiro, que internamente remete à madeira, e externamente ao cheiro da
floresta misturada com o prado. Não há transparência entre o exterior e o
interior, muito pelo contrário, a atmosfera e a construção do lugar ficam
totalmente preservadas numa proposição fenomenológica. A materialidade
da construção em madeira afirma um volume íntegro em meio à paisagem
existente. O desenho interno corresponde exatamente à sua forma exterior.
A parte interna da capela é formada por um único espaço, com planta
centralizada e forma fluída, sem que haja convergência para um ponto
específico. O seu layout é composto por seis fileiras de bancos e pelo altar
feitos em madeira. Com exceção do mobiliário, nota-se a total ausência de
elementos decorativos. Essa disposição elimina qualquer tipo de distração,
direcionando a atenção do visitante ao interior da capela.
A formação de Zumthor como marceneiro e artesão fica aqui evidente, ao
criar um delicado espaço etéreo composto por um único material. O piso
levemente abobadado, com desenho em forma de folha, parece flutuar sem
tocar as colunas de madeira. O mesmo traçado é reproduzido no forro da
capela, sustentado por longas vigas de madeira.

Capela Saint Benedict, Peter Zumthor, 1984 (figs 44 e 45)
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Nota-se a materialidade como mecanismo projetual de Zumthor tanto nos
projetos das Termas de Vals quanto na capela em questão. A procura pela
experiência em relação às coisas que nos rodeiam o levou à escolha da
madeira por conta de suas propriedades táteis, térmicas, olfativas, além
das já mencionadas. O protagonismo da madeira pode ser entendido por
sua raiz etimológica nas línguas latinas. Em espanhol, por exemplo, madera
(madeira) vem de matéria, que por sua vez vem de mater, que para os
romanos não só era a madre (mãe), mas também a qualidade do material;
esta é a origem do termo matéria-prima (FERNÁNDEZ-GALIANO, 2014).
A magia do real é para mim esta ‘alquimia’ da transformação de
substâncias reais em emoções, este momento especial da apropriação ou assimilação emocional da matéria, substância, e da forma no
espaço arquitetônico (ZUMTHOR, 2009, p.85).

A imaterialidade, neste caso, surge pela percepção da textura e da temperatura
do material a partir do tato. O toque afeta principalmente o nosso estado de
conforto. Esse é um fator condicionante para a construção individual do espaço.
Ao construir uma capela que exalta valores tradicionais, e utiliza materiais
locais, Zumthor criou um lugar tranquilo, um espaço de contemplação e
introspecção.
A estética minimalista da capela evidencia a vocação de Zumthor para
combinar a qualidade tradicional da construção com o pensamento
contemporâneo. Nas proximidades da nova capela, conservam-se ainda as
ruínas da antiga capela barroca, estabelecendo um diálogo entre a história
e a modernidade. O projeto permanece tão atual que não parece ter sido
construído há 30 anos.
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Capela Saint Benedict, Peter Zumthor, 1984 (fig 46)
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2.5 Camadas do lugar

Conforme elencado na apresentação da Capela Saint Benedict, retomamos nesta parte a reflexão do projeto arquitetônico como meio de explicitação dos significados encontrados no ambiente dado. É notório que o
espaço arquitetônico e o entendimento da sua construção passaram por
mudanças significativas ao longo dos tempos. A mais perceptível foi a que
se deu a partir das ideias de Heidegger, como já mencionado na análise
das Termas de Vals, retomadas nas reflexões do período da “pós-modernidade”, quando sobreveio a dissociação da relação entre tempo e espaço
nas sociedades urbanas contemporâneas.
Essa mudança implica novas formas no pensar a arquitetura, como ocorre
com o arquiteto norueguês Christian Norberg-Schulz, considerado um dos
principais filósofos deste tema na pós-modernidade. É com base no conceito
de habitar de Heiddeger que ele problematiza o espaço como dimensão
da existência humana, definindo-o como espaço existencial. Segundo esse
conceito, será desenvolvida a ideia de uma arquitetura que concretiza
esquemas e imagens ambientais que servirão de orientação para se estar
no mundo. No seu entender, a maioria das ações do homem compreendem um aspecto espacial direcionado por objetos distribuídos de acordo
com as relações: dentro e fora, longe e perto, separado e unido, contínuo e
descontínuo, entre outros. De forma geral, adaptamo-nos às coisas que nos
cercam por meio de um equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o entorno.
Em seu livro, o arquiteto coloca,
O problema do espaço humano foi estudado por psicólogos por cerca
de cem anos. Tomando-se a questão da experiência do homem em
seu ambiente, ficou provado que a percepção espacial é construída a partir de um complexo processo que envolve múltiplas variáveis. Não percebemos simplesmente um mundo que seja comum a
todos nós, como alguns realistas ingênuos sustentam, mas mundos
diferentes que são um produto de nossas motivações e experiências passadas. Em geral, a percepção visa validar as suposições
sobre a natureza do ambiente, sendo que essas suposições variam
de acordo com as situações das quais participamos (...) A percepção
medeia um mundo que poderia ser descrito como eventos em um
espaço-tempo quadridimensional (NORBERG-SCHULZ, 1972. p. 10,
nossa tradução).
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Essa abordagem mais dinâmica se contrapõe aos primeiros conceitos
psicológicos de caráter estático e absoluto. Para Norberg-Schulz, as leis
restritivas da psicologia da Gestalt foram substituídas pelas reflexões do
psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), que propôs esquemas mais flexíveis, construídos a partir da interação, assimilação e acomodação do indivíduo com o ambiente. Nesse sentido, o sujeito o modificaria ao impor a sua
estrutura, ao invés de submeter-se de forma passiva à realidade encontrada. Para o psicólogo, a nossa consciência espacial está embasada numa
imagem construída a partir da experiência com as coisas. Essa imagem,
denominada por ele como schemata, constitui os vários esquemas espaciais
que possibilitam a percepção das diversas situações. Esses dispositivos são
culturalmente determinados e compreendem propriedades qualitativas
resultantes da nossa necessidade de identificação afetiva com o entorno
(NORBERG-SCHULZ, 1972).
Desse modo, Norberg-Schulz realça a dimensão psicológica como preponderante na avaliação da consciência espacial de cada um. Essa leitura se
dá a partir de esquemas operacionais definidos por Piaget como esquemas
no conceito de espaço existencial. De acordo com o psicólogo, os esquemas espaciais podem ser divididos em: espaço programático (envolve uma
ação, integra o homem com o ambiente natural); espaço perceptivo (orientação imediata, essencial para a identidade do indivíduo); espaço existencial (constrói a imagem do sujeito em relação ao meio social e cultural);
espaço cognitivo (se refere à análise e à significação do entorno); e, finalmente, o espaço lógico (oferece as ferramentas para descrever os demais).
É a partir da sistematização desses cinco esquemas que será construído o
espaço que expressa a estrutura do mundo de cada um como imagem do
mundo real, sob o viés da psicologia.
Prosseguindo nessa discussão, colocaremos ênfase no aspecto fenomenológico de Norberg-Schulz. Tal como Heidegger, o arquiteto considera o
pressuposto de que a identidade do sujeito provém da identidade do lugar,
de um retorno às coisas em oposição às abstrações e construções mentais
e faz duras críticas à construção de ambientes desprovidos de significado
e que não estabeleçam relação com o usuário. Aproxima a arquitetura do
conceito heideggeriano de habitar – estar em paz num lugar protegido –
defendendo uma análise fenomenológica sobre o objeto do projeto arquitetônico e a sua relação com o ambiente circundante, que constrói lugares
fundamentados no próprio caráter do ser existencial.
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Para tal compreensão e significação, nos aprofundaremos sobre o protagonismo da construção do lugar e do genius loci na arquitetura. Essa reflexão
se dará por meio do entendimento da relação do indivíduo com o entorno,
com o ambiente natural e com o construído; de como cada um percebe
os edifícios, lugares e cidades. Por esse ângulo, a implantação do edifício
resultará num ato de demarcação ou diferenciação da paisagem.
Proteger e conservar o genius loci implica concretizar sua essência
em contextos históricos sempre novos. Poderíamos dizer também
que a história de um lugar deveria ser sua autorrealização. O que, a
princípio, era simples possibilidade, é revelado pela ação humana,
iluminado e conservado em obras de arquitetura que são ao mesmo
tempo velhas e novas. Assim sendo, o lugar comporta propriedades
que têm um grau variável de invariância (NESBITT, 2008. p.454).

O fato da construção ser apreendida pelo espírito do lugar cria uma dialética entendida por Norberg-Schulz como um processo de partida e retorno.
Essa dinâmica se dá em um fluxo contínuo de associações e ressignificações nas quais certas características são preservadas, algumas importadas
e outras exportadas por meio de transferências, traduções e transposições.
O entendimento desse mecanismo é vital para a reflexão dos conceitos de
continuidade e mudança defendidos por ele. Em sua narrativa sobre o genius
loci o filósofo descreve como fundamental: a visualização e compreensão
do ambiente natural, a complementação do que falta no ambiente dado e a
simbolização do real como ferramenta para uma arquitetura que não esteja
comprometida simplesmente com a reprodução do existente, mas, sim, com
a criação de algo novo e diferente. Essa correspondência se dá a partir da
experimentação e comunicação. Nesse sentido, o edifício também pode ser
entendido como algo que está em relação com o entorno construído.
Para dar luz a essa reflexão, pensemos na Capela Saint Benedict como a
estrutura de um lugar que resulta da relação entre o edifício e o caráter do
site – efêmero e original – em que está implantado. A construção corresponde à organização do espaço tridimensional de madeira que compõe o
lugar e ao caráter do ambiente, a propriedade que denota o conceito de
atmosfera, percebida de maneira difusa e periférica, e não por uma observação precisa e consciente. A somatória desses dois conceitos pode ser
entendida como espaço vivido. De acordo com Heidegger: O mundo a
qualquer momento revela a espacialidade do espaço que lhe pertence (apud
NORBERG-SCHULZ, 1972. p.34, nossa tradução).
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Interessa, a meu ver, analisar o sentido do lugar natural e do lugar criado.
O arquiteto coloca como propósito da arquitetura a construção de um sítio
que seja transformado em um lugar, isto é, revele os significados presentes no ambiente dado. Para tanto, Norberg-Schulz coloca como elementos
do ambiente criado pelo homem, em primeiro lugar, os assentamentos de
diferentes escalas, das casas às fazendas, das aldeias às cidades. E, em
segundo lugar, os caminhos que os conectam, além de outros elementos
que transformam a natureza em paisagem cultural. E afirma:
As casas particulares, as aldeias, as cidades são construções que
reúnem dentro delas e em torno delas esse entre multiforme. As
construções trazem a terra, como paisagem habitada, para perto do
homem e, ao mesmo tempo, situam a intimidade da vizinhança sob
a vastidão do céu (NESBITT, 2008. p.448).

Nesse sentido, a estrutura do lugar se revela em conjuntos ambientais que
incluem: o espaço, como sistema de relações, indicado por preposições:
acima, abaixo, antes, atrás, de, além das que indicam relações topológicas;
o caráter, indicado por adjetivos e peculiaridades: áridas, férteis, ameaçadoras, naturais e, finalmente, os lugares, denominados por: países, regiões,
paisagens, assentamentos, construções, entre outros (NESBITT, 2008).
A identificação do homem com o lugar tem como narrativa a sua relação
com determinado ambiente que é entendido como portador de um significado, como uma correspondência entre o mundo externo e o interno,
entre o corpo e a alma, como base do sentimento de pertencer. Os objetos
de identificação podem ser percebidos como propriedades concretas do
ambiente e como identidade do lugar em função de sistemas de pensamentos. Essa identificação com o lugar e pertencimento determina o conceito
de habitar em um lugar concreto e protegido.
Conclui-se até aqui, portanto, que para Norberg-Schulz o genius loci opera
como ponto central na apropriação arquitetônica, implicando num processo
de tradução e discussão da linguagem da arquitetura.
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Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, 2007 (fig 47)
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2.6 Percepções contundentes

Ver é esquecer o nome das coisas que se vê
Paul Valery

O projeto da Capela Bruder Klaus pode ser considerado como um dos mais
emblemáticos de Peter Zumthor. A capela apresenta uma concepção original
do espaço e dos materiais, aqui utilizados de forma a operar principalmente na
percepção tátil e olfativa do visitante, na construção de um lugar singular.
Diferentemente dos projetos das Termas de Vals e Saint Benedict, a Bruder
Klaus não pode ser considerada como um edifício topográfico e site specific, mesmo que tenham sido utilizados materiais locais em sua construção. O acesso à capela, implantada no meio de um prado, se dá por uma
caminhada de aproximadamente quinze minutos, em uma estreita trilha de
terra batida. Esta capela homenageia o agricultor e místico suíço Bruder
Klaus (1417-1487), cujo verdadeiro nome era Niklaus von Füe. Popular entre
a comunidade rural alemã, é também considerado como o santo padroeiro
da Suíça, e foi canonizado em 1947. Pelo fato de ter impedido, em 1481, uma
guerra civil entre os Cantões, atribui-se a ele a perene unidade nacional.
Klaus era também o santo de devoção da mãe de Zumthor. É provável que
por conta dessa familiaridade ele tenha aceitado o convite dos agricultores
Eifel Hermann-Josef e Trude Scheidtweiler para a construção da capela
rural em suas terras. Por este trabalho o arquiteto recebeu apenas uma
taxa nominal, um valor simbólico pelo projeto.
Ao observarmos o edifício, inaugurado em 2007, percebe-se que se assemelha mais a um menir pré-cristão - monumento de pedra cravado verticalmente no solo, às vezes de tamanho bem elevado – do que ao programa
construtivo típico de uma igreja cristã. A capela, em sua austeridade e
simplicidade, se mostra como um projeto campestre. Essa configuração
a aproxima do ascetismo de Klaus, e às características minimalistas de
Zumthor, diferindo-a em grande medida de qualquer outro lugar de culto
em grande escala. Uma leitura possível da atmosfera construída é a sensação de, ao adentrar o local, sentirmo-nos transportados à experiência vivida
por um eremita do século XV, que optou por desistir de uma vida próspera
em favor de uma existência de fome e exposição a dificuldades, em nome
de sua espiritualidade (PALLISTER, 2015).
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Bruder Klaus, (fig 48)

Menir pré-cristão, (fig 49)

O projeto da Capela Bruder Klaus, em Mechernich, na Alemanha, transcende a forma; estabelece uma conexão com a vida ao apresentar em seu
interior um ambiente intimista, sensual e místico, que convida à reflexão,
ocultando um exterior monolítico, retangular e rígido. A relação entre o
exterior e o interior se dá de forma descontinuada.
Erguido literalmente pelos amigos e familiares de Scheidtweiler, visando
os menores custos possíveis, a capela gira em torno de uma estrutura
cônica e alongada, semelhante a uma tenda, escorada internamente por
112 troncos de pinheiros. O corte e adequação desses troncos foi feito pela
comunidade, sob a orientação de um carpinteiro. O mesmo grupo preparou
o concreto composto por cimento, areia e cascalho encontrado na região.
Para o casco foi criado um quadro e, sobre ele, aplicado diariamente uma
camada de concreto com 50 centímetros de espessura, até que se alcançasse os doze metros de altura projetados.
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Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, 2007 (fig 50)

O resultado construtivo é uma superfície áspera e estriada, pontilhada
por pequenos buracos deixados durante a concretagem, e preenchidos
posteriormente com gotas de vidro, que mais parecem com um céu estrelado. Utilizando o processo de queima de carvão, foi acesa uma fogueira
que ardeu por três semanas em combustão lenta. Embora intencional,
este processo é relativamente incontrolável, logo, o resultado não era de
domínio do arquiteto nem dos artesãos envolvidos. Tanto que a queima
incompleta da madeira deixou vestígios sobre o concreto interno. Devido
às chamas, o interior da capela se assemelha a uma cavidade enegrecida,
com permanente cheiro de substância carbonizada. O chão foi forrado por
uma camada de chumbo derretido, espalhado manualmente no local. Esse
material se assemelha à tonalidade do carvão.
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Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, 2007 (fig 51)

Origina-se da somatória dos elementos descritos, um ambiente altamente
olfativo e tátil para o visitante; requintado e sublime por sua sisudez, austeridade, e indutor da transcendência – como poucos projetos contemporâneos de cunho religioso.
O espaço interior delimitado pela torre de cinco lados recebeu um tratamento litúrgico, como solicitado pelo cliente. Não se encontra um altar
tradicional, mas sim, um pequeno aparador com areia para acendimento
das velas. Próximo a ele, está uma escultura em bronze do irmão Klaus,
elaborada pelo escultor Hans Josephalson.
O acesso à parte interna da capela se dá por uma porta de aço, maciça
e triangular. Essa abertura conduz a uma pequena entrada de passagem,
estreita e escura, para o interior circular da capela. Uma vez dentro da
edificação, como em um movimento descontinuado, ocorre a alternância da
caminhada linear para a de loop, e o visitante tem a sua percepção e identificação espacial tensionada, vivenciando a cada passo uma nova e inesperada experiência. Neste projeto de Zumthor não se encontra uma espacialidade definida, mas uma justaposição de vários materiais com diferentes
níveis de representação.
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Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, 2007 (fig 52)

É fato que o olhar é atraído para a abertura circular no topo da edificação. Isso se dá principalmente por conta do posicionamento cônico das
paredes e pela abertura existente por onde penetram os raios solares, a
neve e a chuva que deixam as suas marcas no interior da capela. É a partir desses indícios climáticos, e da incidência da luz natural, que se tem a
experiência da passagem do tempo, e da construção de um espaço emocional e individual, atributos que o arquiteto reitera não somente aqui, tanto
que o tema foi abordado anteriormente nos projetos das Termas de Vals
e da Capela Saint Benedict.
Não há na capela qualquer encanamento ou eletricidade. Em sua primeira
versão, Zumthor pensou na instalação de painéis solares na fachada sul
do edifício, e fibras óticas na parte interna, com o intuito de se alcançar
um ambiente angelical. Ao longo dos três anos seguintes, essa solução foi
deixada de lado, sendo priorizada a utilização dos elementos básicos como:
água, ar, fogo e terra. O arquiteto abandonou a ideia inicial da utilização da
tecnologia priorizando a construção de um espaço para meditação, prece
e reflexão. Isso explica o fato da iluminação da capela ser exclusivamente
feita de luz natural, proveniente da abertura superior, configuração que
remete ao célebre edifício do Panteão em Roma.

Do espaço indefinido ao lugar singular | 99

O tema do tempo percebido pelo visitante a partir da incidência da luz,
que varia ao longo dos dias e das estações do ano, assim como na Capela
em questão, se faz presente, sendo um recorrente recurso projetual de
Zumthor.
O projeto de Bruder Klaus nos permite experimentar simultaneamente
a descontinuidade e a síntese, a alienação e a identidade, a desorientação e a certeza, o passado, o presente e o futuro. Nos permite também a
construção de um lugar onde as imagens mentais, a memória espacial, e
a fé religiosa convirjam.
Para além das implicações táteis e sublimes aqui abordadas, aprofundaremos a seguir os conceitos de atmosfera e da percepção subjetiva da construção do lugar, por meio dos conceitos explicitados pelo próprio arquiteto, e
do também arquiteto e teórico Juhani Pallasmaa.
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Capela Bruder Klaus, Peter Zumthor, 2007 (fig 53)
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2.7 Aura instigante
O grande segredo da arquitetura: reunir coisas
e materiais do mundo para que unidos criem o espaço
(ZUMTHOR, 2006. p.23, nossa tradução)

A demanda por um conceito ou por uma definição que especifique o que
se quer dizer é um requisito clássico da filosofia. Como regra, no entanto,
essa demanda dificilmente pode ser satisfatória. A definição por princípio
restringe e fixa algo, ao passo que um conceito resulta da diversidade de
vários fenômenos. O tema da atmosfera, centro da expressão arquitetônica na obra de Peter Zumthor, pode ser lido por essa chave. Para ele, a
concepção da atmosfera não se relaciona somente ao interior do edifício,
mas também à forma na qual o projeto está inserido na paisagem existente
e às coisas que nos cercam.
Aludindo às percepções e sensações suscitadas pelo edifício da Capela
Bruder Klaus, nos vem a mente o conceito de atmosfera descrito por
Zumthor em seu livro de mesmo nome. Esse tema já foi abordado ao tratarmos das reflexões de Martin Heidegger e Christian Norberg-Schulz. Aqui,
o que mais interessa na análise de Zumthor sobre a atmsofera é a experiência inicial e imediata do espaço e a qualidade arquitetônica. Nessa chave, a
atmosfera opera na magia do verdadeiro e do real. Para o arquiteto, essa
reflexão pode ser dividida em nove ítens: o corpo da arquitetura (estrutura); a consonância dos materiais (relação dos materiais a partir de suas
características e possibilidades); o som do espaço (mescla dos sons e sua
reverberação); a temperatura do espaço; as coisas ao meu redor; entre o
sossego e a sedução (arquitetura como arte temporal e espacial, criação
de lugares onde se possa simplesmente estar); tensão entre o interior e
o exterior (como jogo entre o individual e o público); graus de intimidade
(proximidade e distância, como algo corporal, relacionado ao tamanho e
a proporção percebida por cada um); a luz sobre as coisas (materiais e
superfícies sob o efeito da luz) (ZUMTHOR, 2006).
O termo atmosfera tem origem no campo meteorológico e refere-se às mudanças climáticas que ocorrem devido às diferenças de temperatura, umidade do
ar, entre outros. A partir do século XVIII, a palavra aplicada metaforicamente
para indicar sensações emocionais – humores -, ou como definição de um
espaço. Atualmente, em nosso discurso cotidiano, o termo define fenômenos
de sinestesia e caráter dos ambientes, objeto estudado pela fenomenologia.
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A atmosfera foi definida pelo filósofo alemão Gernot Böhme, um dos pioneiros na reflexão sobre o tema, como um conjunto de estados imprecisos e
espacialmente distribuídos, com caráter determinado pelas propriedades
das coisas ao redor. Nesse sentido, a atmosfera está relacionada à percepção proveniente da experiência do sujeito com o objeto e com o ambiente;
isso é, da realidade comum entre o percebedor e o percebido. Refere-se,
portanto, a um sentimento indivisível do sujeito sensível frente a presença
de algo. Isso se dá basicamente a partir da consciência corporal de cada
um. Para Böhme, a atmosfera é um fenômeno quase objetivo - por ser tanto
objetiva como subjetiva. Faz referência a Heidegger ao defini-la como um
espaço sintonizado, no sentido em que, para ele, toda atmosfera é construída
a partir de relações específicas entre as coisas e suas propriedades. Do
ponto de vista fenomenológico, as atmosferas só podem ser caracterizadas
se percebidas em um determinado lugar ao longo de certo tempo. Dito de
outra forma, a atmosfera está relacionada às maneiras complexas e sutis
com as quais as diferentes coisas encontram-se no espaço e produzem
emoções e afetos na relação do sujeito com o objeto (BÖHME, 2013).
(...) a arquitetura produz atmosferas em tudo que cria. É certo que
também resolve problemas específicos e constrói objetos e edifícios de todos os tipos. Mas a arquitetura relaciona-se a estética
no sentido de que projeta espaços com uma qualidade especial de
humor, isto é, as atmosferas. … O visitante, o usuário, o cliente, são
impactados pelas atmosferas (BÖHME,1995. p.97, nossa tradução).

Isso nos leva à avaliação do caráter do espaço. Para Böhme, essa ação
invoca a consciência corporal e existencial de cada um, sendo percebida
de maneira difusa e periférica, e não por uma leitura precisa e racional. É
determinada por um processo temporal que combina percepção, memória
e imaginação.
O arquiteto Juhani Pallasmaa lança luz sobre o tema ao considerar como
atribuição da arquitetura a integração e a acomodação do sujeito com o
espaço. Para ele, a arquitetura relaciona, media e projeta significados aos
edifícios. Essa prática implica em questionamentos relativos à existência
e à identidade do sujeito no espaço e no tempo. Em seu livro intitulado Os
olhos da pele: a arquitetura e os sentidos, ele coloca:
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Como consequência dessa interdependência entre o espaço e o
tempo, a dialética do espaço externo e interno, do físico e do espiritual, do material e do mental, das prioridades inconscientes e
conscientes em termos de sentidos e de suas funções e interações
relativas tem um papel essencial na natureza das artes e da arquitetura. (PALLASMAA, 2011, p.17).

Nesse sentido, a arquitetura incita e emancipa as percepções e as sensações de cada um. O edificio é experimentado em sua essência material
e espacial de forma singular, como uma imagem mental que se funde
às funções cognitivas. Há de se considerar, no entanto, que vivemos em
uma cultura de controle e velocidade, eficiência e racionalidade, na qual
experiências e sensações são subestimadas quando comparadas a aspectos conceituais, intelectuais e de compreensão verbal. Essa lógica coloca
a visão como o principal sentido, restringindo a experiência à esfera exclusiva do olhar. O protagonismo da visão em detrimento dos demais sentidos
e da consciência corporal tende a nos forçar à alienação, ao isolamento e
à exterioridade. Fomos ensinados a observar e a avaliar os espaços arquitetônicos como objetos estéticos e formais, como uma arquitetura ótica,
que não considera as percepções difusas e multissensoriais. De acordo
com Pallasmaa, essa prevalência fez surgir a necessidade da busca por
uma arquitetura tátil e atmosférica, que promova a compreensão gradual
do corpo e da pele, uma arquitetura sensorial. Nesse contexto, é a partir
do toque que ocorre a fusão entre a nossa experiência de mundo e nossa
individualidade.
Minhas suposições sobre o papel do corpo como local de percepção,
pensamento e consciência e o signifcado dos sentidos na articulação, na armazenagem e no processamento das respostas sensoriais e dos pensamentos tem sido reforçadas e confirmadas. (...)
A própria essência de nossa vivência é moldada pela tatilidade e
pela visão periférica afocal. A visão focada nos põe em confronto
com o mundo, enquanto a visão periférica nos envolve na carne do
mundo. (...) Todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do
tato (PALLASMAA, 2011, p.1o).

Pallasmaa, como vimos, refere-se de forma crítica à ditadura do olhar que
nos coloca como meros observadores com entendimento fragmentado,
focalizado e perspectivo do espaço. Contra esse pano de fundo ele propõe a
substituição da percepção perspectiva pela percepção periférica – inconsciente e desfocada. Para ele, a percepção periférica transforma a imagem
focada pela retina em um envolvimento multi-perspectivo que acentua a
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sensação de atmosfera. De acordo com Pallasmaa, a atmosfera pode ser
considerada como o sexto sentido, pois opera de forma determinante na
maneira multissensorial, corpórea e emotiva que nos relacionamos com
o espaço ao redor. Esse tema foi tratado pelos arquitetos da era moderna
como algo ingênuo e romântico. O pensamento moderno centrado na racionalidade não considerou tais pressupostos como fundamentais para a
constituição da qualidade do ambiente. Como observa o autor:
Uma das razões pelas quais as percepções periféricas foram subvalorizadas, ou totalmente negligenciada na arquitetura foi a de que
nós não reconhecemos que as emoções articulam e estruturam as
nossas relações com o mundo. Emoções são consideradas inconscientes, reações secundárias, ao invés de possuírem intencionalidade e valor. No entanto, as emoções surgem de níveis primordiais
de consciência e significação (PALLASMAA, 2016, nossa tradução).

Fica evidente, dessa forma, que a nossa relação com a arquitetura se dá
por meio de todos os sentidos simultaneamente. A percepção periférica
promove lentidão e intimidade, e aprofunda as nossas experiências de estar
no mundo, fortalecendo nosso senso de realidade e de existência. Somos
transformados em participantes. As reações e decisões inconscientes que
resultam dessa construção operam como um jogo essencial entre corpo e
mente, concreto e abstrato, material e imaginário. A visão periférica nos
resguarda do olhar defensivo e sem foco dos tempos atuais, carregados
de imagens instantâneas e distanciadas. É a partir dessa narrativa que se
cria um espaço que reflita a harmonia, a atmosfera e a forma de como as
coisas realmente são. Desse modo, os arquitetos fazem uso do conceito da
atmosfera para a construção de lugares singulares, que tragam significados, sensações e criem espaços emocionais. Que promovam a conscientização e a relação corporal com o espaço de uma forma não impositiva.
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Intangível realidade

A situação é do espectador. Sem o espectador, as leituras das
obras poderiam ser infinitas. Assim, com cada espectador, as
leituras e as experiências aproximam-se de condições subjetivas;
sem o espectador, de certa forma, nada existe.(ELIASSON in
GRYNZTEJN, BIRNBAUM, 2002. p.14, nossa tradução).

A aproximação entre a arte e a arquitetura como plataforma para o estudo
dos conceitos de atmosfera, espaço, materialidade e imaterialidade, tempo
e mediação pode ser ilustrativa para o entendimento da experiência sensorial e corporal do indivíduo. Pretende-se investigar, aqui, os diálogos entre
os dois campos, utilizando as considerações retiradas de ambos para proceder uma dupla investigação: a construção do lugar a partir da relação entre
o usuário e a obra; e a confrontação entre os conceitos de materialidade
e imaterialidade. Para tanto, selecionei o projeto do Kunsthaus Bregenz
(KUB) 1997, na Áustria, projetado por Peter Zumthor, e a instalação The
Mediated Motion em 2001, de Olafur Eliasson e Gunther Vogt, ali apresentada. No desenvolvimento dessas considerações, procurei demonstrar que
tanto a arquitetura quanto as artes utilizam-se de elementos fenomenológicos para as suas construções, experimentações e percepções do espaço.
Dessa forma, perdem importância os produtos finais, e ganham importância os processos de construção dos lugares.
Para que essa construção seja possível, o artista e o arquiteto defendem
como premissa o conceito de atmosfera – que, em ambos os casos, se dá
a partir das percepções e leituras do sujeito em relação ao espaço circundante. Como já referido, a arte de Eliasson utiliza-se de efeitos imateriais
para alcançar a materialidade de suas instalações, enquanto Zumthor
emprega a materialidade para obter a imaterialidade no ambiente construído. Nesse sentido, o projeto arquitetônico e a intervenção artística colaboram de maneira libertadora e não normativa para a conscientização e o
engajamento do sujeito com a atmosfera existente. Agrada-me a forma
como Olafur Eliasson aborda o tema,
Quando falamos de normatização e atmosferas, penso que é importante notar que muitas vezes estamos entorpecidos com as atmosferas que nos rodeiam. Nesse sentido, detalhes arquitetônicos e intervenções artísticas podem tornar as pessoas mais conscientes de
uma atmosfera já existente. Isto é, a materialidade pode realmente
tornar as atmosferas explícitas - pode atrair sua atenção e amplificar
sua sensibilidade para uma atmosfera particular. Todos os materiais
têm conteúdo psicossocial, e o material certo pode tornar a atmosfera aparente, dando-lhe uma trajetória, tornando-a quase tangível
(ELIASSON in BORCH, 2014. p. 95, nossa tradução).
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Pretende-se refletir também sobre o conceito do chamado cubo branco
com suas características minimalistas, contidas e sintéticas. O projeto do
Kunsthaus Bregenz pertence a essa categoria. O edifício tem sua estrutura
ocultada por uma camada de painéis de vidros translúcidos que refletem
e permitem ver além, simultaneamente. Essa constituição ambígua, base
das considerações de Colin Rowe e Robert Slutzky sobre a transparência,
nos remete às discussões contemporâneas em torno das superfícies arquitetônicas e da dialética entre a transparência literal, que tudo explicita, e a
fenomênica, que permite a multiplicação de reflexos, perspectivas e entendimentos de forma ambígua.
Também é discutido o tensionamento do conceito de escultura sob o ponto
de vista de campo ampliado, tema que corresponde ao transbordamento do
espaço escultórico tradicional para as novas formas de expressão artística
que ocorreram a partir das décadas de 1960 e 1970. Essas investigações
serão pautadas nas reflexões de Rosalind Krauss.
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3.1 Museus: geometria espacial e sensorial

O museu de uma pequena cidade não deveria imitar suas contrapartes
metropolitanas. O valor de tal museu depende da qualidade de
suas obras de arte e da maneira como elas são exibidas.
Mies van der Rohe

Museu para uma pequena cidade,
Mies van der Rohe, 1942 (fig 54)

Museu do crescimento ilimitado,
Le Corbusier, 1939 (fig 55)

Os museus, desde a sua concepção, assumiram inúmeras formas, designações e conotações: religiosas, políticas e mercantilistas. A instituição
moderna e contemporânea, tal qual a identificamos, teve sua base tipológica
determinada a partir do século 20, embora, o tema tenha tido pouca relevância entre as décadas de 1920 a 1960, período da arquitetura moderna. No
entanto, foram desenvolvidos nesse período pelos arquitetos modernistas
alguns projetos paradigmáticos, tais como: o Museu do Crescimento Ilimitado (Le Corbusier, 1939), o Museu para uma Pequena Cidade (Mies van der
Rohe, 1942), ambos não construídos, e o museu Guggenheim de Nova York
(Frank Lloyd Wright, 1937). Nota-se nestes edifícios a aplicação dos postulados caros à arquitetura moderna, tais como os grandes vãos, os panos de
vidro, as plantas livres e os espaços flexíveis (NEIVA, PERRONE, 2013).
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Museu Guggenheim, Frank Lloyd Wright, 1937 (fig 56)

Em seu artigo Una caja es una caja es una caja, Luis Fernández-Galiano refere-se ao período composto pelas décadas de 1960 e 1970 como o intervalo em
que os preceitos defendidos pela ortodoxia moderna – simplicidade, eficiência e concisão – foram revisados, resultando em sua substituição na década
seguinte pelos preceitos pós- modernos que defendiam a desconstrução
consciente do binômio forma-função empreendida até aquele período.
Essas novas práticas utilizavam-se de referências ornamentais históricas,
bem como buscavam expressar em seus projetos o conceito do informe, e
não mais a forma como constituição (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1995).
No texto A forma e o programa dos grandes museus internacionais,
os autores Simone Neiva e Rafael Perrone colocam que:
Ao longo do século 20, o aparecimento de tecnologias avançadas, a
evolução dos estudos sobre museografia, a necessidade de expansão dos acervos e o novo papel do museu como atrator de recursos forçaram a uma revisão das premissas modernistas (...), mas,
sobretudo a partir dos anos de 1980, os museus, como poucos
espaços contemporâneos, sofreram modificações radicais em seu
aspecto formal e programático, a fim de atenderem à sociedade de
consumo. Sua arquitetura assumiu formas mirabolantes e passou a
dedicar uma considerável porcentagem de sua área a lojas, cafés e
espaços de estar. (NEIVA, PERRONE, 2013. p. 94)

Os conceitos defendidos pelos arquitetos pós-modernos e exaustivamente aplicados em seus projetos resultaram em excessos arquitetônicos.
As especulações pós-modernas declinaram ao longo da década de 1990,
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abrindo campo para uma nova abstração formal. No entanto, persistiu a
noção pós-moderna de fachada como invólucro, entendida como reação às
fachadas modernas de vidro, que relacionavam o exterior com o interior.
Guilherme Wisnik aborda esse tema em seu livro Dentro do Nevoeiro,
Hoje, apesar de vivermos período histórico que não é revolucionário
do ponto de vista artístico, há sinais claros de estarmos em meio a
profundas mudanças de paradigmas, que correspondem a alterações
substanciais na base produtiva da sociedade, e parecem reestruturar
as formas de subjetividade. No campo da arquitetura (...), nota-se um
progressivo deslocamento de ênfase simbólica do esqueleto estrutural – a transparência moderna – para as peles: o invólucro pós-moderno e os véus contemporâneos (WISNIK, 2018. p. 277).

Essa nova narrativa na arquitetura – de sobriedade e abstração –, resultou em uma arquitetura entendida como leve e minimalista, de contenção
formal, sendo representada, em grande parte, por edifícios em forma de
caixas geométricas e regulares, revestidas por peles de vidros translúcidos, coloridos, serigrafados e reflexivos, que criam um efeito ilusionista.
Segundo Fernández-Galiano,
Ao contrário da vanguarda moderna, o novo rigor minimalista
carece de um programa de reforma técnica ou social. A semelhança
entre eles se dá na austeridade formal e na regularidade geométrica, (...) funcionalmente agnóstico e ideologicamente solipsista,
esses prismas impassíveis exploram o terreno visual e perceptivo,
manipulando as certezas plásticas dos primeiros modernos para
construir caixas luminosas e leves de pele ambígua, translúcida ou
opaca, rajadas por treliças ou perfuradas por malhas modulares
(FERNÁNDEZ-GALIANO, 1995. p. 36).

Desse modo, surge uma arquitetura lacônica e contida, que encontra nos
arquitetos suíços Jacques Herzog, Pierre de Meuron e Peter Zumthor seus
principais expoentes. A simplicidade formal de seus projetos, somada ao
rigor na escolha e utilização dos materiais, colocaram-nos como figuras
paradigmáticas de uma nova arquitetura elegante e austera. Esse é um
tema que abarca as discussões e práticas arquitetônicas contemporâneas
de tal forma, que em 1995, foi organizada no MoMA de Nova York a exposição Light Construction, na qual foram apresentados vários projetos arquitetônicos compostos por invólucros de peles de vidro que se assemelhavam
a prismas reluzentes.
Para lançar luz sobre esses conceitos, analisaremos a seguir o projeto do
Kunsthaus Bregenz, projetado pelo arquiteto Peter Zumthor.
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3.2 Leitura pelo avesso
Visto de fora, o edifício parece um filamento.
Absorve a luz mutável do céu, a luz enevoada do lago, emana
luz e cor e, dependendo do ângulo de visão, da hora do dia e do
tempo, permite uma visão de sua própria vida interior.
(ZUMTHOR in KOB, 2010, nossa tradução)

A pequena cidade austríaca de Bregenz, com 29.500 habitantes, situa-se
em uma zona fronteiriça ao longo do lago Constança. A localidade sedia
anualmente, durante o verão, um importante festival de ópera.
O Kunsthaus Bregenz foi construído em frente ao lago na área que compõe
o centro da cidade. É cercado por vários edifícios históricos como o teatro
municipal e o correio, bem como pelo Voralberg Museum, com arquitetura
contemporânea. Para a escolha do projeto arquitetônico foi organizado um
concurso internacional em 1989, patrocinado pelo Ministério da Cultura
austríaco, propondo a construção de um museu que contemplasse somente
exposições temporárias. O arquiteto Peter Zumthor saiu-se vencedor ao
propor um projeto minimalista nos moldes do cubo branco, já referido aqui.

Kunsthaus Bregenz, Peter Zumthor, 1997 (fig 57)
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O conjunto do Kunsthaus Bregenz é composto pelo edifício que acomoda
as salas expositivas e pelo anexo com as áreas funcionais do museu: a
administração, a biblioteca, o café e a loja do museu. Esse anexo foi implantado perpendicularmente ao edifício principal. Pela baixa estatura, funciona
como elemento de transição entre o museu e os prédios baixos da parte
antiga da cidade. Os dois edifícios do KUB emolduram a praça por onde se dá
o acesso ao conjunto. Esta praça é utilizada para performances, exposições
ou como espaço de convívio. O KUB café, instalado no térreo do anexo, com
suas mesas e cadeiras espalhadas à frente de suas instalações, movimenta
a praça ao longo de todo o ano, integrando a comunidade local ao museu.
O projeto de Peter Zumthor destacou-se entre os demais concorrentes por
ser o único a propor uma praça como área urbana. Todos os outros projetos
planejaram uma área densamente construída no terreno disponível.

Kunsthaus Bregenz, anexo, Peter Zumthor, 1997 (fig 58)

O Kunsthaus Bregenz foi revestido por uma pele de vidro translúcido que se
assemelha a uma estrutura escamosa com característica similar à encontrada na Capela Saint Benedict, projetada por Zumthor e já referida no
capítulo anterior. Os setecentos e doze painéis de vidro com tamanho idênticos, 1.72 metros de largura e 2.93 metros de altura, foram afixados por
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grampos em consoles de metal, sobrepostos e inclinados de forma a deixar
que as bordas dos vidros ficassem expostas. Essa configuração permite
que o vento proveniente do lago penetre pelos vãos dos vidros e circule
por todo o prédio através de andaimes autoportantes de aço, com noventa
centímetros de largura, que circundam a construção. A estrutura que se
inicia no porão do edifício e eleva-se até a laje de cobertura funciona como
uma pele de vidro que harmoniza o interior com o exterior dando leveza ao
corpo principal do edifício. Com sua transparência, opera no isolamento
térmico e na modulação da entrada da luz refratada, fator essencial para o
ajuste da iluminação interna. De acordo com Fernández-Galiano,
A nebulosa superfície translúcida e a angulação oblíqua dos painéis
de vidro transformam o cubo em uma presença volátil que está em
constante mudança ao longo do dia, dependendo das condições de luz,
incidência do sol, de modo que em alguns momentos quase pareça
evaporar-se, enquanto no período noturno se transforme em uma
lanterna radiante (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1997. p. 94, nossa tradução).

Kunsthaus Bregenz, Peter Zumthor, 1997 (fig 59)
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A estrutura do museu é formada por planos de concreto que partem desde a
sua fundação. Com diferentes comprimentos que seguem a progressão de 5,
9 e 12 unidades, ocultam os elevadores, o conjunto composto pela escada de
incêndio e dutos de ar condicionado e, finalmente, a escada principal. Esses
conjuntos internos constituem o esqueleto estrutural que sustenta o edifício, liberando a fachada de qualquer elemento edificante. O uso do concreto
tanto para a estrutura quanto para os revestimentos internos resultou numa
estética uniforme e escultural. O visitante não consegue distinguir entre as
paredes e o piso, relação que constrói um distanciamento do mundo exterior
e a valorização da obra exposta. Para o piso dos pavimentos expositivos e
escadas foi utilizado o concreto polido numa tonalidade cinza-claro; na
Arena e subsolos foi utilizada a tonalidade cinza-escuro. Mesmo tratando-se de grandes áreas de superfície de piso, não foram empregadas juntas de
dilatação. Isso só foi possível pois junto às paredes externas foram projetados vãos para absorção da movimentação do piso. A circulação do visitante
pelo museu se dá principalmente pelas escadas e de forma ascensional
(KOB, 2010). Essa característica deu nome à instalação de Olafur Eliasson,
The Mediated Motion, que será analisada mais adiante.
A utilização do concreto possibilita o ajuste à temperatura obtida a partir
de um sistema de canos com água quente ou gelada, integrados às paredes
e ao teto. Esse sistema com capacidade de absorção e armazenamento
garante um clima estável evitando, assim, a necessidade da instalação de
um sistema de refrigeração convencional com grandes dutos.

Kunsthaus Bregenz, Plantas: arena e 1, 2 3 e pavimentos, Peter Zumthor, 1997 (fig 60)
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Kunsthaus Bregenz, espaço expositivo 1, 2 3 e pavimentos, Peter Zumthor, 1997 (fig 61)

O Kunsthaus Bregenz é composto por uma arena, no pavimento térreo e três
andares expositivos, totalizando 1.880.0 m² de área para as exibições. A
arena ocupa uma área de aproximadamente 500.0 m² e funciona como um
espaço multifuncional, acomodando exposições ou, simplesmente, como
espaço de convívio, além de lá estarem instaladas a bilheteria, o balcão para
informações e venda dos catálogos e a chapelaria. Suas paredes externas
são compostas por vidros gravados locados desde o piso até a laje. Essa
solução também foi adotada no primeiro subsolo.
Sob a arena, foram construídos dois subsolos. No primeiro, aberto ao
público, localizam-se os sanitários, uma sala de aula, o centro educacional do museu e as salas de manutenção e estoque. Esse pavimento recebe
iluminação natural advinda da mesma estrutura que compõe a pele de
vidro. No segundo subsolo, fechado ao público, encontram-se os depósitos, os aparelhos de ar condicionado e aquecimento, bem como os quadros
elétricos e demais instalações.
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Kunsthaus Bregenz, entrada, Peter Zumthor, 1997 (fig 62)

Kunsthaus Bregenz, arena, Peter Zumthor, 1997 (fig 63)
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Kunsthaus Bregenz, cortes, Peter Zumthor, 1997 (fig 64)

O KUB foi concebido como um museu diurno. Enquanto no pavimento térreo
e subsolo encontram-se aberturas que permitem a entrada da luz, nos
outros isso se dá de maneira distinta. As galerias superiores são cercadas por paredes de concreto, condição que dificulta a entrada da luz por
qualquer um dos lados. No entanto, para o arquiteto o tema da iluminação
foi uma das principais premissas para a concepção do museu com miolo
de concreto e invólucro de vidro. Para alcançar o efeito desejado, foram
instalados forros sobre as paredes de concreto, compostos por painéis de
vidro gravado com bordas expostas, sustentados por varetas de aço afixadas nas lajes dos pavimentos. Esses painéis funcionam como coletores da
luz que entra pelos vãos existentes entre as paredes divisórias do museu e
as lajes, na altura de 2.50 metros. A fachada de vidro serve como uma pele
para captar e difundir a luz do dia. Embora essa luz tenha sido refratada
três vezes (fachada de vidro, vidro isolante, tetos iluminados), ainda assim
é suficiente para a iluminação dos espaços e para a apreciação das obras.
No entanto, a luminosidade é tratada de forma distinta nos três pavimentos
expositivos. Por conta da altura do forro, 4.70 metros, o terceiro pavimento
é o que apresenta as melhores condições para a entrada da luz do dia,
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quando comparado ao primeiro e o segundo pavimentos, com 4,20 metros
de altura. Com a entrada da luz natural constrói-se uma atmosfera para o
visitante. Para complementar a iluminação, foram instalados sob o forro
de vidro lâmpadas pendulares que são controladas por um sensor de luz
instalado na laje de cobertura do edifício (KOB, 2010).
Constata-se, novamente, que a luz é tratada por Zumthor como fator preponderante para a construção do espaço pelo visitante, promovendo a apreensão das obras ao criar interações entre a percepção, a memória ou mesmo
a fantasia. Da mesma forma que na Capela Saint Benedict, é a partir da
entrada da luz que se percebe a passagem do tempo, as mudanças climáticas
enquanto fator central e originário. As diferentes posições dos raios solares
no interior do museu conscientizam o visitante quanto à temporalidade e a sua
movimentação pelo espaço expositivo. Tem-se a impressão de que o tempo
constrói novas relações entre o corpo e o espaço. Tema que será retomado
mais à frente, quando abordar-se a instalação The mediated motion
.

Kunsthaus Bregenz, detalhes pele de vidro, Peter Zumthor, 1997 (fig 65 e 66)
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O edifício do anexo é composto por três pavimentos. Encontra-se em suas
fachadas cinco vãos verticais compostos por painéis de concreto e painéis
de vidro deslizante que se sobrepõe quando abertos. Por esse motivo,
pode-se considerar que o edifício de serviço tem mais transparência do
que o edifício translúcido a que serve.
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3.3 Interpenetrações

Uma luz suave permite a brincadeira, a ilusão.
A luz suave tem uma conotação erótica, assombra,
mas ao mesmo tempo dá ao objeto sua forma de beleza
(NOUVEL, 2016)

Aborda-se aqui a complexidade da tensão entre a transparência literal e o
seu par dialético, a transparência fenomênica, tal como proposto por Colin
Rowe e Robert Slutsky em seu texto Transparency: Literal and Phenomenal
(1963). Segundo os autores existem dois tipos de transparências na arquitetura. A transparência literal ou real pode ser entendida como qualidade
inerente à matéria, como ocorre com as telas metálicas e paredes de vidro,
ou, pode estar associada a uma qualidade inerente à aplicação e organização, no caso da transparência fenomênica, ou aparente.
Este conceito pode também ser aplicado ao campo das artes plásticas. À
época da publicação do texto, estava em curso a reflexão sobre os conceitos
defendidos pelos modernos nos campos das artes plásticas e da arquitetura. Como exemplo entre as formas de transparência no campo das artes,
Rowe e Slutzky recorreram ao modelo da pintura cubista para justificar a
distinção entre o caráter ilusionista da transparência. Sob esse ponto de
vista, a percepção da transparência se dá pela sobreposição das imagens,
sendo a classificação de literal ou fenomênica determinada a partir da
complexidade e da forma em que essas sobreposições ocorrem.
Na arquitetura, os autores analisam a relação entre as transparências a
partir dos projetos do edifício da Bauhaus de Walter Gropius 1926, e, a Villa
Stein de Le Corbusier, 1927. Para Rowe e Slutzky, a diferença entre as duas
transparências ocorre em decorrência de como o vidro foi empregado:
enquanto Gropius ressaltava os atributos translúcidos, para Corbusier
interessava as suas qualidades planas. Nesse sentido, os contrastes entre
superfícies opacas e translúcidas, cheios e vazios e a dificuldade na identificação entre as divisões internas e a fachada, relacionariam a Villa Stein
a transparência fenomênica. Enquanto que a explicitude construtivista da
Bauhaus, com seus planos transparentes que deixavam à mostra a planta e
a estrutura do edifício, poderia ser associada à transparência literal.
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Villa Stein, Le Corbusier, 1997 (fig 67)

A busca incessante do movimento moderno pela desmaterialização da
arquitetura a partir de planos transparentes e cristalinos resultou nas
peles de vidro projetadas por Mies van der Rohe. Com o passar do tempo,
essas caixas foram dando lugar a vidros reflexivos, serigrafados e coloridos, perdendo dessa forma a sua transparência inicial em detrimento da
transparência fenomênica. A indeterminação proveniente dessas construções desperta no sujeito novas relações e experimentações com o entorno,
como uma arquitetura que confunde o real com o virtual, ou, dito de outra
maneira, do formato objetivo ao formato percebido. Há de se considerar
que mesmo a transparência literal pode ser associada ao ilusionismo, pois
é a partir da matéria, no caso vidro ou elementos equivalentes que é possível, simultaneamente, ver além e ver-se refletido nela.
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Bauhaus, Walter Gropius, 1997 (fig 68)

O tensionamento entre a transparência literal e fenomênica também pode
ser analisado por meio da divergência entre a materialidade e a imaterialidade. Esta dialética direciona a narrativa das artes plásticas e da arquitetura desde pelo menos o início da década de 1960. No campo das artes, o
minimalismo explorou a materialidade dos objetos físicos distribuídos pelo
espaço, operando em sentido contrário à pop arte, que fez uso de signos
midiáticos. Na arquitetura, as superfícies passaram a ganhar progressivamente ambiguidade pictórica, sujeita ao juízo de valor e gosto dos arquitetos.
Guilherme Wisnik refere-se a esse tensionamento na arquitetura
contemporânea,
Fica implícito, nos diáfanos véus da arquitetura contemporânea dita
minimalista – porém marcadamente pop (...) -, a ideia de que a transparência literal é impossível (ou inverossímil) em um mundo dominado
pela forma-mercadoria, e por objetos feitos de substâncias aglomeradas e materiais sintéticos, cujas lógicas construtivas e funcionais
não são evidentes nem dedutíveis. Assim, acrescentando mistério e
sensualidade às fachadas de vidro, de chapa perfurada ou de resina
e plásticos, e sublimando a matéria e seu peso, o dito minimalismo
arquitetônico contemporâneo – que é, portanto, mais fenomênico do
que literal – se distingue claramente das duas formas derradeiras de
expressão moderna na arquitetura (...) (WISNIK, 2018. p. 35).
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North American Corporate, Mies van der Rohe (fig 69)

Essa foi a narrativa adotada por Peter Zumthor no projeto do Kunsthaus
Bregenz. Aludindo à pele de vidro translúcido do museu, retomo a reflexão
recorrente do arquiteto em relação ao conceito da atmosfera e da construção do lugar pelo visitante. Nesse sentido, a luz que ilumina e reflete.
Constata-se aqui uma nova aproximação entre a arquitetura de Zumthor e
a arte de Eliasson: a ideia de ver e se ver vendo, tema também presente nas
instalações de Olafur Eliasson, como já referido. A transparência fenomênica no KUB transforma algo sólido e estável em algo frágil e incerto. A
luminosidade atravessa a arquitetura de vidro, de luz e contraluz, de pontuações e tramas para construir o embaçamento dos contornos que despertarão no sujeito a percepção e identificação com o lugar.
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3.4 Encontro: arte e arquitetura

Para além da reflexão sobre a importância específica do projeto arquitetônico
na contextualização do museu, há de se considerar a relação direta entre a
arte e a arquitetura. Tomemos como narrativa as instalações minimalistas e
suas propostas na utilização de materiais e técnicas industriais que, fizeram
surgir, a necessidade de espaços com maiores dimensões para suas exposições. Nesse sentido, o minimalismo rompeu com os parâmetros tradicionais
da pintura e escultura e sua forma de exibição. Criou-se a partir dessas obras
uma nova relação entre o sujeito e o espaço do museu. Ocorre, portanto, uma
mudança de comportamento no fruidor, que é desafiado a interagir com a obra
e o espaço arquitetônico a partir de sua percepção e engajamento. Desse modo,
a arte assume o caráter de estética da presença. De acordo com Hal Foster,
essa dinâmica promove a reciprocidade entre a arte e arquitetura: a arte articula
a arquitetura mesmo quando é emoldurada por ela (FOSTER, 2015, p. 136).
Em seu artigo The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum, Rosalind
Krauss reflete sobre o espaço museológico como objeto e como veículo
para a exposição das obras. Refere-se ao esforço de remodelagem de
vastas extensões com o intuito de promover a neutralidade necessária à
exibição das obras para operar somente como pano de fundo. No entanto,
em grande medida, isto não ocorre pois o edifício se expressa em suas
salas de grandes proporções e exuberância. Nesse sentido, o espaço do
museu passou a ter o mesmo protagonismo que as paredes que recebiam
as pinturas ou as bases utilizadas para expor as esculturas.
Há de se considerar, também, que o antigo discurso do museu diacrônico, interpretativo e com um tempo histórico, foi substituído pelo discurso
sincrônico que abandonou o historicismo em detrimento da intensa experiência espacial e estética (KRAUSS, 1990). Dá-se, portanto, uma mudança
de paradigma pois o que era antes considerado como um lugar de certeza
e conhecimento passa a ser um lugar para improvisações táticas dos
usuários. Esse novo lugar, de acordo com Stan Allen, é impactado pelo
avanço da mídia, da cultura de consumo e das telecomunicações, que
resulta na diminuição da capacidade do museu em representar e abrigar a
memória coletiva. O mesmo conjunto de expectativas significa, de acordo
com Allen, o aumento da incerteza sobre o que constitui o conhecimento,
quem tem acesso a ele e como ele é distribuído (ALLEN, 1985).
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mais do que uma configuração formal, essa realidade implica uma
arquitetura que admite mudança, acidente e improvisação. É uma
arquitetura que não investe em durabilidade, estabilidade e certeza,
mas uma arquitetura que deixa espaço para a incerteza do real
(ALLEN, 1985. p. 2, nossa tradução).

O embaralhamento dos limites entre os meios artísticos extrapola a esfera
da arte, indo de encontro à noção do espaço que, até então, era ocupado
primordialmente pela esfera da arquitetura. Como já mencionado, isso se
dá com o desarranjo das fronteiras interdisciplinares disparada pela crise
do paradigma moderno, na qual as categorias analíticas de forma e função
já não davam conta de interpretar as novas práticas artísticas. É nesse
período que surgem movimentos como a Pop Art, Land Art e o minimalismo caracterizado pela noção de apropriação derivada dos ready-mades
de Duchamp. Percebe-se uma convergência de questões e conceitos entre
arte e arquitetura, que, se por um lado as aproxima no sentido da dissolução das fronteiras, por outro gera conflitos.
Este tema foi abordado por Rosalind Krauss em seu texto a Escultura no
Campo Ampliado (1979). Neste, Krauss reflete sobre a tendência da escultura contemporânea extrapolar os seus antigos limites:
Nos últimos 10 anos coisas realmente surpreendentes têm recebido a
denominação de escultura: corredores estreitos com monitores de TV
ao fundo; grandes fotografias documentando caminhadas campestres;
espelhos dispostos em ângulos inusitados em quartos comuns; linhas
provisórias traçadas no deserto. Parece que nenhuma dessas tentativas, bastante heterogêneas, poderia reivindicar o direito de explicar
a categoria escultura. Isto é, a não ser que o conceito dessa categoria
possa se tornar infinitamente maleável (KRAUSS, 1984. p. 129).

A partir desta reflexão é possível identificar-se a paridade das estratégias adotadas tanto no espaço da arquitetura quanto no da arte, por não mais diferenciarem-se em relação aos meios que adotam e às suas estratégias de produção.
Se considerarmos um cenário mais abrangente, é possível pensar que a crise
advinda do período moderno, relacionada ao conceito de objetividade, reflete-se na arte e na arquitetura de diferentes formas. A arquitetura direcionou-se,
em grande medida, ao emprego de um formalismo exacerbado e escultórico.
Muitos arquitetos transformaram-se em escultores, focando excessivamente
em ornamentos como vidros, serigrafias, cerâmicas ou superfícies cenográficas. A arte, por sua vez, se aproxima da arquitetura ao abdicar do suporte
material a partir de uma exploração espacial e sensitiva com o seu espectador.
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3.5 Expressividade do fictício

O público é a obra, porque todo o resto está em fluxo
(ELIASSON in SCHNEIDER, 2001)

Para lançar luz sobre essa discussão elejo a obra de Olafur Eliasson em
colaboração com o paisagista Gunther Vogt, intitulada The mediated motion
(2001), instalada no Kunsthaus Bregenz (KUB), projetado por Peter Zumthor.
A narrativa criada por essa parceria nos leva a refletir sobre o conceito de
sinestesia, pois, além de serem valorizadas as percepções e sensações,
também o foram para a construção da atmosfera o movimento e o tempo
de visitação da obra. Deste modo, as modificações que se deram no edifício
por conta da intervenção artística alteraram significativamente a maneira
com que o visitante se relaciona com o museu. O traçado criado por Olafur
opera no movimento do sujeito, ao conduzi-lo por um trajeto sinuoso pelos
pavimentos do prédio. Guilherme Wisnik aproxima a instalação às características do edifício pelo tema da atmosfera:
(...) a obra reage à atmosfera de estímulos dada pelo edifício projetado por Peter Zumthor, gerando paisagens interiores. Trabalhando com a ideia de “movimento mediado”, Eliasson estabelece
um percurso ascensional no interior da austera caixa de concreto,
criando diferentes ambientações em cada um dos quatro andares
do museu (...) (WISNIK, 2018. p. 279).

O visitante se deparava com a instalação no momento em que acessava
o saguão do museu situado no pavimento térreo. Em uma das paredes
desse espaço foram apoiados trinta troncos de madeira com espessuras
e comprimentos variados e revestidos com cogumelos do tipo Shitake, em
diferentes estágios de desenvolvimento.
Sua manutenção se dava a partir de seis pulverizações diárias e uma rega
noturna, momento em que recebiam uma cobertura de plástico similar
às utilizadas em estufas. Nessas condições mantinham-se protegidos e
regenerados. A espécie selecionada foi importada desidratada do Japão.
Para o seu emprego utilizou-se uma técnica complexa que consistia na sua
imersão em água pelo período de 24 horas. Após esse processo, os Shitakes
eram injetados nas toras de madeira exposta na entrada.
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The Mediated Motion, Olafur Eliasson, 2001 (fig 70)

No Kunsthaus Bregenz, o acesso aos espaços expositivos localizados nos
pavimentos superiores é feito por meio de escadas situadas ora numa
lateral, ora na lateral oposta do edifício. Nessa configuração, em que cada
pavimento possui uma única entrada (para quem faz uso das escadas), o
visitante é compelido a percorrer todo o espaço expositivo para acessar o
próximo lance de escadas, em um trajeto espiral ascendente. Este aspecto
foi amplamente explorado no The mediated motion, considerado como uma
instalação site specific. Essa denominação lhe foi dada pelo fato de Eliasson
ter-se utilizado da arquitetura do museu como ferramenta para a mediação do movimento e a construção do percurso, tema central da exposição.
Explicita-se nessa prática o diálogo e a aproximação entre a arte e a arquitetura e o borramento de seus limites. Para Eliasson e Zumthor, como já
mencionado, essa relação se dá a partir da atmosfera e das percepções,
sensações e construções emocionais do sujeito.
O tema da construção da atmosfera perpassa toda a instalação. No primeiro
pavimento foi construída uma lagoa artificial e, sobre ela, uma passarela com a mesma largura encontrada na escada do KUB. Essa estrutura
apoiada em pontões conduzia o espectador da escada de acesso a esse
pavimento à escada que ascende ao pavimento superior. A água da lagoa
com tonalidade escura e reflexiva armazenava uma fina camada de vegetação composta por pequenas folhas flutuantes, as lentilhas d’água. Como
essas plantas se reproduzem rapidamente, formou-se ao longo da exposição uma espécie de tapete verde sobre a água.
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Esse processo só foi possível por conta da entrada da luz natural advinda das
fachadas de vidro. Os raios alcançavam a parte interna do museu a partir de
vãos existentes entre as divisórias e as lajes dos pavimentos. No entanto,
não só as plantas foram impactadas pela luz, mas também a experiência
da passagem do tempo durante a sua visitação. Essa percepção, somada
ao odor proveniente da decomposição das plantas e a humidade existente
no ambiente operaram fenomenologicamente na construção do lugar e na
relação do sujeito com o edifício e com a obra de arte.
Nesse sentido, o projeto de Eliasson enfatiza a ambivalência do edifício do
museu, com sua forma monolítica em concreto por um lado e a leveza das
aberturas de vidro que acessam o exterior por outro. Contudo, a relação
com o exterior não se dá somente pela entrada da luz natural, mas também
pela relação entre a lagoa artificial com cinco centímetros de altura e 470
m² de área total construída sobre uma fina camada de plástico e o lago
Constança, que margeia a cidade. Dessa forma, a imaterialidade e subjetividade constroem a materialidade e a concretude percebidas.
A passarela encontrada nessa instalação transforma-se em uma escada de
madeira que foi estruturada a 1,50 metros acima da existente. Isso se deu
por conta do enchimento empregado na instalação do segundo pavimento
que aumentou significativamente a diferença de altura entre os andares.
Por esse motivo, a escada teve de ser alongada, criando a sensação de que
o percurso parecesse ainda mais estreito e íngreme do que de fato era.
A instalação localizada no segundo pavimento foi composta por uma densa
camada de barro e tijolo triturado com cinco centímetros de espessura.
Essa mistura foi prensada sobre a laje de forma a se obter um plano diagonal inclinado com desnível de 1,50 metros, medidos a partir do ponto mais
baixo (chegada da escada) ao mais alto (canto diagonal oposto). A falta de
rigidez da mistura gerou insegurança, instabilidade e lentidão no movimento
do visitante, perceptível no seu caminhar. A leve inclinação do piso também
contribuiu para essa dinâmica, embora mais acentuadamente na percepção visual do que no movimento propriamente dito..
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The Mediated Motion, Olafur Eliasson, 2001 (fig 71)

The Mediated Motion, Olafur Eliasson, 2001 (fig 72)
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The Mediated Motion, 2° pavimento, Olafur Eliasson, 2001 (fig 73)

A instalação construída no terceiro pavimento difere totalmente das
anteriores. Nesse projeto expositivo as fronteiras do espaço desapareceram na névoa que também encobriu as paredes, o piso e os forros da sala.
Para a obtenção desse efeito, instalou-se um piso com fendas estreitas,
locadas junto às paredes de sustentação dos cabos de aço da passarela.
Por essas fendas era insuflado ar frio, no intervalo de quarenta minutos e
com duração de sessenta segundos. Essa operação resultou na formação
de uma camada de ar que se aquecia gradualmente em um movimento
ascendente até ser sugada pelo sistema de ventilação rente ao forro. Nesse
ambiente enevoado foi construída uma ponte suspensa que atravessava
todo o espaço expositivo. O espectador era conduzido por esta ponte até
uma parede cega, que o obrigava a retornar pelo mesmo trajeto. O fluxo
nos dois sentidos da ponte impactou o visitante que teve o seu movimento
mediado pela instabilidade, pelo desequilíbrio, pela falta de visibilidade e
pela vibração suscitada pela passagem dos demais.
Por meio de sua presença, os visitantes alteraram as instalações e influenciaram na sequência dos eventos, tomando consciência de si mesmos como
observadores e como autores na construção da obra. Essa dinâmica operou
na percepção corporal de cada um e na alteridade para a construção do
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lugar e da experiência. A percepção visual foi também comprometida pelo
efeito de esfumaçamento do ambiente, que fez com que os demais sentidos,
além da consciência corporal, fossem evidenciados e a relação com a obra e
a arquitetura se desse por outra lógica, que não a do olhar. Nesta instalação,
Eliasson fez uso da fumaça como materialidade para a construção da atmosfera que opera na experiência na qual a ilusão e a realidade se conectam.
Essa polarização entre a representação e a realidade foi comentada por
Guilherme Wisnik em seu livro Dentro do nevoeiro:
Uma das questões recorrentes trabalhadas por Eliasson é a reversibilidade entre a exterioridade e a interioridade das coisas e dos sujeitos, em ambiências enevoadas e jogos ópticos de espelhamento, por
meio dos quais os visitantes dos museus ou galerias se percebem
simultaneamente dentro e fora desses espaços, que se mostram
complexos do ponto de vista da percepção (WISNIK, 2018. p. 281).

The Mediated Motion, 3° pavimento, Olafur Eliasson, 2001 (fig 74 e 75)
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The Mediated Motion, 3° pavimento, Olafur Eliasson, 2001 (figs 76)

The Mediated Motion, 3° pavimento, Olafur Eliasson, 2001 (figs 77)
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O percurso em direção à saída se dá pelo mesmo trajeto já percorrido, mas em
sentido contrário, ao revés. A instalação passa, então, a ser percebida a partir
de diferentes perspectivas que possibilitam novas sensações e vivências.
Pelo exposto, percebe-se que as intervenções propostas por Eliasson
destinaram-se a induzir e produzir diferentes modos de comportamento
na relação com o edifício, nos quais a temporalidade e o movimento se
tornaram meios para desafiar a construção do espaço. O artista enfatiza a
interação entre o tempo e o espaço:
(...) a temporalidade é, por definição, interna. Eu não dou como certo
que a sequência de experiências que meu corpo atravessa quando
me movo em um espaço em particular será a mesma para as outras
pessoas. No entanto, embora eu tenha um “tempo” diferente das
outras pessoas, não impede que eu me coloque também eu suas
posições (...) Ao caminhar por um edifício, posso realmente elaborar
a construção do tempo para entender aonde estou, e qual a forma
como me relaciono temporalmente com ele. Portanto, o tempo não
é uma constante nesse sentido. Eu sou psicologicamente capaz de
negociar comigo mesmo, sobre o meu sentimento relativos ao trajeto
ou a sequência (ELIASSON in BORCH, 2014. p. 96, nossa tradução).

Fica explicitado, portanto, que os espaços não são regidos unicamente pela
sua forma, de modo autônomo, mas, pela organização espaço-tempo. Não
há um padrão específico e único nessa relação dinâmica, mas a experiência
individual. Nesse sentido, pode-se pensar que as qualidades não figurativas
que caracterizam a organização espacial-atmosfera aplicam-se também à
estrutura temporal do evento espaço-tempo. Portanto, o visitante sente-se compelido a experimentar o espaço de distintas maneiras, dentre elas
a percepção distraída e a imersiva. Ao abordar esse tema Ulrik Schmidt,
considera em seu artigo intitulado Ambience and Ubiquity que,
A distração é tipicamente entendida como o desvio de atenção do
seu centro focal para a periferia. Walter Benjamin distinguiu a
experiência distraída dos artefatos tecnologicamente reproduzíveis,
da experiência concentrada de obras de arte originais auráticas.
(...) há, no conceito de distração de Benjamin, uma ligação estreita
entre a disseminação de uma determinada estrutura e a disseminação da experiência dessa estrutura. A imersão, em contraste,
refere-se à absorção profunda, física ou cognitiva, do indivíduo em
um fenômeno. É a experiência de submergir ou ser sugado por um
ambiente alternativo que substitui, mais ou menos, a realidade
familiar circundante (SCHMIDT, 2013. p. 180).

134 | Intangível realidade

The Mediated Motion, percurso, Olafur Eliasson, 2001 (fig 78, 79 e 80)

Sob este ponto de vista, tanto a distração quanto a imersão fazem parte
da mesma experiência de se estar rodeado por uma atmosfera envolvente.
Retomando a instalação The mediated motion, Eliasson não abarcou somente
o interior do museu, mas também, o seu entorno. Foram instalados seis
painéis fotográficos ao longo da margem do Lago Constança, locados desde
a estação ferroviária de Bregenz até o edifício do museu. Cada painel com
10 m² apresentava ao transeunte, pela perspectiva da lente de uma camêra,
a imagem de uma passarela de madeira, construída dentro de uma floresta.
Próximo a dimensão real, essas fotos simulam a realidade e criam a ilusão
de que realidade e simulação estão conectadas.
Para Eliasson, a arte não deve ficar limitada ao interior das galerias e
museus, mas, sim, exteriorizada tanto para a comunidade quanto para
o visitante da exposição. De acordo com o artista, inexiste o limite entre
dentro e fora, o engajamento com a obra ocorre antecipadamente à entrada
do visitante na instituição que recebe a exposição. O museu, nesse sentido,
opera não só como um microscosmo mas a serviço da comunidade.
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The Mediated Motion, percurso, Olafur Eliasson, 2001 (fig 81)

Conclui-se, portanto, que o projeto artístico The mediated motion trabalhou
a criação da realidade como um construto subjetivo, colocando a questão da
artificialidade da natureza e os filtros culturais como paradigma da percepção. Há de considerar também que a obra site specific só poderia ter sido
executada no KUB, pelo fato do museu oferecer as condições arquitetônicas
necessárias para a fruição do visitante e instalação do projeto expositivo.
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As instalações de Olafur Eliasson e os edifícios de Peter Zumthor oferecem aos visitantes a oportunidade de expandir sua capacidade perceptiva e sensorial, estimulando uma atitude crítica em relação à realidade
do entorno. É por meio da experiência que o visitante se confronta com a
construção do espaço, com a sua consciência corporal e com a passagem
do tempo. Isso se dá no entrelaçamento das dimensões interiores e exteriores. É a partir do encurtamento das distâncias que separam o sujeito do
objeto que ocorre a experiência com o ambiente e a construção de um lugar
singular. Nesse sentido, o indivíduo participa de forma ativa na concepção
da obra ao se perceber percebendo. Desse modo, tanto os objetos artísticos quanto os edifícios operam como ferramenta para o visitante negociar e
avaliar o ambiente dado. Essa percepção sensorial do espaço é marcante, já
que, antes mesmo de separar visualmente os objetos e materiais, é possível perceber o impacto de algo ainda não identificado.
Há um componente ritualístico nesse processo, uma espécie de coreografia que rebenta à medida em que o corpo se aproxima da obra, seja
ela instalação ou edifício. Cada um dos projetos forja uma certa solidão no
visitante, desconectando-o da realidade espaço-temporal e arrastando-o
para dentro dela; faz com que se experimente um espaço e tempo diversos
do que ordinariamente se vivenciaria.
Foi essa minha percepção e experiência ao visitar as Termas de Vals, as
Capelas Saint Benedict e Bruder Klaus e o Kunsthaus Bregenz. A atmosfera encontrada em cada um dos edifícios, construída por meio da entrada
da luz, dos materiais empregados, da implantação me remeteu à minha
consciência corporal e percepção do lugar. Por suas localizações, tanto a
Capela Saint Benedict como a Bruder Klaus, isoladas em sítios distantes,
constroem um ambiente de silêncio, introspecção e reflexão; os edifícios
inspiram a espiritualidade e a placidez. A Capela Saint Benedict, toda em
madeira, acolhe e aquece o visitante em meio ao inverno suíço. A iluminação
natural que percorre toda a extensão da capela, retrata e pontua a passagem do tempo, construindo uma relação espaço-temporal indescritível.
A Capela Bruder Klaus me tocou de forma bem distinta. Havia chovido
no dia anterior, o céu estava escuro e repleto de nuvens. Em seu interior,
composto por paredes muito altas de concreto, imperava a baixa tempera-
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tura e negritude. Encontrava-se ainda no centro do espaço, uma pequena
poça d’água formada pela chuva da véspera. A atmosfera do ambiente,
embora perturbadora, transmitia serenidade frente aquela grandiosidade
e singeleza. O concreto queimado marcado pelo tempo, pela quietude e, a
visão do céu obtida a partir da abertura superior construiu uma experiência
inigualável.
O projeto das Termas de Vals remete a outro tipo de relação e percepção. Sua implantação, material empregado e as propriedades do ambiente
– térmicas, olfativas, táteis e sonoras –, remetem às percepções multissensoriais e corporais. Me percebi construindo a obra, numa relação direta
entre o edifício e a minha experiência. O mesmo se deu com o Kunsthaus
Bregenz, e seus espaços expositivos iluminados naturalmente. Sua arquitetura com volumetria envidraçada chama a transparência e opacidade, à
continuidade entre o exterior e o interior, a atmosfera e as obras ali expostas, promovendo uma fruição instigante dentro do museu. Por essa via, ao
invés do espaço desaparecer como se não existisse, reaparece com mérito
redobrado.
Dentro desse campo, Eliasson projeta suas instalações embasado nos
mesmos conceitos de Zumthor. O artista coloca a percepção, as memórias
e as sensações como instrumento de produção e organização do espaço
construído. Elege como temas centrais de sua reflexão a natureza, a cultura
e a sociedade, além da fenomenologia relacionada à experiência sensorial
e a consciência corporal, colocando em discussão a velocidade de nossos
dias, a relação destrutiva com a natureza, a representatividade e identidade
na sociedade atual e o poder do capital financeiro. Esses questionamentos e provocações geram no visitante uma reflexão sobre as ações de cada
um e em relação ao coletivo. Suas instalações constroem ambiências com
diferentes atmosferas que estimulam a relação do fruidor com o objeto,
alcançando, assim, resultados imprevisíveis.
O que pretendi discutir com esse trabalho focado na construção de um
lugar singular a partir da experiência e percepção de cada um, propôs, não
tanto como conclusão mas como reflexão as atribuições das artes em geral
e da arquitetura nesta nova condição de vivermos. Diante desse contexto é
de extrema importância que a arquitetura e as artes instiguem reflexões,
questionamentos e tensionamentos frente a globalização, estetização, e o
ritmo frenético e massificante de nossos dias, identificando, compreendendo
e avaliando as práticas culturais e a própria sociedade contemporânea.
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FIG 78. The Mediated Motion_Percurso, Olafur Eliasson, 2001
Disponível em: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/
objektimages_final/IMG_MDA100103_1600px.jpg>.
Acesso em: Janeiro 2019.
FIG 79. The Mediated Motion_Percurso, Olafur Eliasson, 2001
Disponível em: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/
objektimages_final/IMG_MDA108933_1600px.jpg>.
Acesso em: Janeiro 2019.
FIG 80. The Mediated Motion_Percurso, Olafur Eliasson, 2001
Disponível em: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/
objektimages_final/IMG_MDA108928_1600px.jpg>.
Acesso em: Janeiro 2019.
FIG 81. The Mediated Motion_Instalaçao Externa, Olafur Eliasson, 2001
Disponível em: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/olafureliasson.net/
objektimages_final/IMG_MDA114145_1600px.jpg>. Acesso em: Janeiro 2019
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