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resumo

PERROTTA BOSCH, F. B. Informes. 2017. 168f. Dissertação (Mestrado) – Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Tudo inicia com o verbete de um dicionário não convencional. A revista Documents, na 
qual se publicava o Dictionnaire Critique, era editada pelo escritor francês Georges Ba-
taille quando ele escreveu sobre o informe: um termo que “serve para desclassificar”; 
um vocábulo que não existe para dar significado a determinadas coisas, mas para insti-
gar “tarefas”; uma noção antagônica a toda “sobrecasaca matemática”; uma disrupção 
ao academicismo “que geralmente demanda que cada coisa tenha sua forma”. Esta 
dissertação fundamenta-se na acepção batailliana, destrinchando nuances, revisitando 
múltiplas leituras feitas a posteriori, buscando compreender o verbete em meio a todo 
conjunto do Dicionário Crítico, e, por fim, aceitando a diversidade e as contradições 
da rede de relações que Bataille instituía. Alicerçado nesse verbete acerca do informe, 
estabeleço uma operação crítica de observação do mundo, a qual irradia uma série de 
questões para além daquelas enfrentadas à época pelo grupo surrealista da Documents.
Informes, no plural, apresenta um campo de diálogo entre trabalhos artísticos, projetos ar-
quitetônicos, obras literárias. A crise do ideal de forma não é unívoca. O informe lança uma 
ilimitada multiplicidade de questões; nesta dissertação, apresentam-se algumas delas em 
um labirinto que põe em contato o  Partially Buried Woodshed de Robert Smithson, o Tent Pile 
do Formlessfinder, a Endless House de Frederick Kiesler, o apartamento de A Espuma dos Dias, 
o Gutter Corner Splash e as espirais de Richard Serra, a crise da arte como ciência europeia 
por Edmund Husserl, os Sacchi de Alberto Burri, o vão livre do Masp e o pré-artesanato nor-
destino pela ótica de Lina Bo Bardi, a Torsione de Giovanni Anselmo somada a tantos outros 
trabalhos da dita Arte Povera, o Monumento a Bataille de Thomas Hirschhorn, o Merzbau de 
Kurt Schwitters, o Vortex do Raumlabor, o empilhar de telhas de Wang Shu, a entropia que 
se ausenta em O ateliê vermelho de Henri Matisse, o estúdio de Rémy Zaugg projetado pelo 
Herzog & de Meuron, a Mesa de Nelson Felix, o Fun Palace de Cedric Price, o Granby Four 
Streets do Assemble, os inacabados prisioneiros de Michelangelo. 
Essa polifonia consubstancia-se nos dezenove ensaios que se seguem. Tal como uma en-
trada de dicionário, cada texto é autossuficiente; entretanto,  suas questões ricocheteiam 
ao longo da dissertação. Inspirado no Dictionnaire Critique e no livro Formless: A User’s 
Guide, de Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss, faço um emaranhado de heterogêneas rela-
ções a partir de diferentes autores, artistas, arquitetos. Não há uma mesma unidade nem 
métrica para os ensaios: as estruturas textuais são diversas, os tamanhos são distintos, e 
sua leitura também não se faz exigente em ordem sequencial.. Há uma metalinguagem 
entre o informe e o (não)formato deste Informes. O que se intenta é o enfrentamento às 
convenções, ao status quo, ao senso comum. Uma busca deste mestrando para não ver o 
mundo como conjunto de formas, as quais obrigatoriamente devamos nos enquadrar. 
Afinal, já dizia Bataille, “o universo é algo como uma aranha ou um escarro”.

palavras-chave
Informe; Georges Bataille; arte; arquitetura; literatura; crítica; crise; forma; espaço; 
matéria; tempo; entropia; inacabamento.
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abstract

PERROTTA BOSCH, F. B. Formlesses. 2017. 168f. Dissertação (Mestrado) – Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Everything begins with an entry of an unconventional dictionary. The magazine Docu-
ments, in which the Dictionnaire Critique was published, was edited by the French writer 
Georges Bataille when he wrote about the formless: a term that “serves to bring things 
down”; a word that does not exist to give meaning to certain things, but to instigate 

“tasks”; an antagonistic notion to any “mathematical frock coat”; a disruption to aca-
demicism that “generally requiring that each thing have its form”. This dissertation is 
based on the bataillian sense of the formless, unraveling nuances, revisiting multiple 
readings made a posteriori, seeking to understand the entry in the midst of all set the 
Critical Dictionary, and, finally, accepting diversity and contradictions of the network 
of relationships that Bataille instituted. From this entry on the formless, I establish a 
critical operation for observing the world, which radiates a number of issues beyond 
those that the Surrealist group faced at the time of Documents magazine.
Formlesses, in plural, present a field of dialogue between artistic works, architectural pro-
jects, literary writings. The crisis of the ideal of form is not univocal. Formless launches 
unlimited and multiple questions, which, on this dissertation, present themselves in a la-
byrinth that put in contact the Partially Buried Woodshed by Robert Smithson, the Tent Pile 
by Formlessfinder, the Endless House by Frederick Kiesler, the apartment of L’Écume des Jou-
rs, the Gutter Corner Splash and the spirals by Richard Serra, the crisis of art as a European 
science by Edmund Husserl, the Sacchi by Alberto Burri, the great span of Masp and the 
northeastern pre-crafts from the perspective of Lina Bo Bardi, the Torsione by Giovanni 
Anselmo together with many other of the Arte Povera, the Monument to Bataille by Thomas 
Hirschhorn, the Merzbau by Kurt Schwitters, the Vortex by Raumlabor, the stacking of tiles 
of Wang Shu, the absence of entropy in The Red Studio by Henri Matisse, the atelier of Rémy 
Zaugg designed by Herzog & de Meuron, the Mesa by Nelson Felix, the Fun Palace by Ce-
dric Price, the Granby Four Streets by Assemble, the unfinished prisoners of Michelangelo.
This polyphony is embodied on the following nineteen essays. Like a dictionary entry, 
each text is self-sufficient; however, their issues ricochet throughout the dissertation. 
Inspired by the Dictionnaire Critique and the book Formless: A User’s Guide, of Yve-Alain 
Bois and Rosalind Krauss, I make a tangle of heterogeneous relationships from diffe-
rent authors, artists, architects. There is neither unity nor metric on the essays: the 
textual structures are diverse, their sizes are different, and it is not necessary to read 
them in a sequential order. There is a metalanguage between the formless and the 
(non)format of this Formlesses. What I attempt is to confront the conventions, the sta-
tus quo, the common sense. A search of this graduate student for not to see the world 
as a set of forms, in which we must necessarily fit in. After all, as Bataille had already 
said, “the universe is something like a spider or spit”.

key words
Formless; Georges Bataille; art; architecture; literature; criticism; crisis; form; space; 
matter; time; entropy; unfinished.
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informe1

Un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne 
donnerait plus le sens mais les besognes des mots. Ainsi in-
forme n’est pas seulement un adjectif ayant tel sens mais un 
terme servant à déclasser, exigeant généralement que cha-
que chose ait sa forme. Ce qu’il désigne n’a ses droit dans 
aucun sens et se fait écraser partout comme une araignée 
ou un ver de terre. Il faudrait en effet, pur que les hommes 
académiques soient contents, que l’univers prenne forme. 
La philosophie entière n’a pas d’autre but: il s’agit de don-
ner une redingote à ce qui est, une redingote mathémati-
que. Par contre affirmer que l’univers ne ressemble à rien 
et n’est qu’informe revient à dire que l’univers est quelque 
chose comme une araignée ou un crachat.

formless
A dictionary begins when it no longer gives the meaning of words, but their tasks. Thus 
formless is not only an adjective having a given meaning, but a term that serves to bring 
things down in the world, generally requiring that each thing have its form. What it 
designates has no rights in any sense and gets itself squashed everywhere, like a spider 
or an earthworm. In fact, for academic men to be happy, the universe would have to 
take shape. All of philosophy has no other goal: it is a matter of giving a frock coat to 
what is, a mathematical frock coat. On the other hand, affirming that the universe re-
sembles nothing and is only formless amounts to saying that the universe is something 
like a spider or spit.

informe
Um dicionário começaria quando não mais fornece o significado das 
palavras, mas suas tarefas. Assim, informe não é somente um adje-
tivo com determinada acepção, mas um termo que serve para des-
classificar as coisas do mundo, que geralmente demanda que cada 
coisa tenha sua forma. O que designa não tem direito em qualquer 
sentido e fica esmagado em todo o lugar, como uma aranha ou uma 
minhoca. Na verdade, para que acadêmicos fiquem contentes, o uni-
verso deve ter uma forma. Toda filosofia não tem outro objetivo: dar 
uma sobrecasaca ao que for, uma sobrecasaca matemática. Por ou-
tro lado, afirmar que o universo não se assemelha a nada e é apenas 
informe equivale a dizer que o universo é algo como uma aranha ou 
um escarro.

1 BATAILLE, Georges. Documents. 1929. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Ro-
salind. Formless. A User’s Guide. Nova York: Zone Books, 1997. p.5. [Tradução 
livre do autor para língua portuguesa].
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bataille e o sêmen do informe

Déclasser. Desclassificar. Eis um ato de violência a fim de derrubar a ordem e a prática do 
ordenamento. O verbete introdutório é um ataque à taxonomia das coisas no mundo: 
cortar, dividir, organizar, categorizar, catalogar. Seu autor, o escritor francês Georges 
Bataille, confabula uma auspiciosa agressão àqueles que dão uma “sobrecasaca mate-
mática” ao universo: os acadêmicos. Contrapõe-se à práxis de conferir formas a todos 
os conteúdos. Afinal, “o universo não se assemelha a nada e é apenas informe”.

Por conseguinte, está se perturbando toda e qualquer hierarquia: decompõem-se di-
ferenças entre alta cultura e baixa cultura, entre origem e destino, e, principalmente, 
visa-se golpear profundamente a distinção entre o que é modelo e o que é cópia.2 Em 
concordância com tal desclassificação, o artista americano Robert Smithson escreveu, 
décadas após o verbete original, que as “separações de ‘coisas’, ‘objetos’, ‘figuras’ etc., 
com começos e fins, são meras ficções convenientes: só há uma ordem desintegração 
incerta que transcende os limites das separações racionais.”3 Na “transgressão da forma”4 
urdida por Bataille, dilaceram-se acepções dos vocábulos, sensos comuns, convenções 
tradicionais ou convenientes. Por outro viés, podemos concordar com o filósofo francês 
Georges Didi-Huberman, o qual disserta que o informe batailliano equivaleria “a privi-
legiar as relações em detrimento dos termos”5.

De fato, estabelecer um emaranhado de relações é uma proposta central da revista 
Documents, que esteve nos anos 1929 e 1930 sob a direção de Georges Bataille, do histo-
riador e crítico de arte Carl Einstein, e do museólogo Georges Henri-Rivière. Dentro do 
periódico estava o Dictionnaire Critique, onde se publicou, ainda no primeiro ano de exis-
tência, o verbete seminal sobre o informe. Tal dicionário teve uma série de colaboradores 
das mais distintas áreas de interesse – antropologia, arqueologia, etnografia, geologia, 
história da arte, medicina, psicanálise, etc. –, sendo eles quase todos intelectuais provin-
dos do cisma com a vertente surrealista capitaneada por André Breton. Seja escrevendo 
verbetes, seja produzindo fotografias ou ilustrações, entre os que participaram do di-
cionário estavam Michel Leiris, Raymond Queneau, Serguei Eisenstein, André Masson, 
Hans Arp, Alberto Giacometti, Georges Braque, Pablo Picasso. De modo geral, temos 
um conjunto de curtos textos com significados de determinados vocábulos. Todavia, o 
Dictionnaire Critique em muito difere de um dicionário comum: não está em ordem alfa-
bética; cada termo tem sua autoria explicitamente atribuída à determinada pessoa; em 
nenhum momento houve a intenção de abranger a totalidade de um léxico, sendo que 
a redundância também não se configurou um problema, visto que alguns dos vocábulos 
tiveram duas ou até três entradas, elaboradas por diferentes escritores. Ao analisar esta 
estrutura editorial, o crítico de arte Yve-Alain Bois constata: “O ‘dicionário’ em Docu-
ments permanece como um dos mais efetivos atos de sabotagem de Bataille contra o 
mundo acadêmico e o espírito sistemático. Essa sabotagem obtém sua efetividade do 
contraste entre a artimanha formal – o próprio uso da ‘forma de dicionário’, isto é, um 

2 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2015. p.37.

3 SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. 1968. In: COTRIM, Cecília; FERREI-
RA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.196.

4 DIDI-HUBERMAN, Georges. Op. cit. p.27.
5 Ibidem. p.52.
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dos marcadores mais óbvios e convencionais da ideia de totalidade – e o efeito de surpre-
sa.”6 Ou seja, aplica-se a forma de um dicionário, mas se desloca criticamente a relação 
entre significante e significado. É uma crítica à organização do conhecimento por meio 
do escamoteamento em um dos modelos de sistematização mais recorrentes ao longo da 
história da humanidade.

Não somente os verbetes do Dictionnaire Critique atribuem particulares significân-
cias a determinados vocábulos. As imagens têm um papel equivalente: não operam 
como meras ilustrações dos textos, mas carregam em si significações próprias, tendo 
papel ativo em “uma assombrosa rede de relações, de contatos implícitos ou explosivos, 
de verdadeiras e falsas semelhanças, de falsas e verdadeiras dessemelhanças”7. Didi-Hu-
berman prossegue seu argumento defendendo que os editores da Documents estabele-
ceram uma trama de conexões de conteúdo tão complexa e intrincada – “maior e mais 
concertada desordem”8 –, que ainda hoje não é compreendida em toda sua amplitude. 
Nessa teia polifônica, raramente são óbvios os múltiplos vínculos intertextuais; mais 
frequentemente estabelecem-se correlações pela discórdia e pelo choque. Uma dialéti-
ca que emerge do disparate. Dictionnaire Critique é uma montagem de oximoros linguís-
ticos com paradoxos imagéticos num conjunto absolutamente horizontal – isto é, não 
hierárquico –, que provoca inquietação, estranheza, espanto. A estranha montagem de 
díspares acepções acaba por ser um “um verdadeiro trabalho de desmontagem teórica”9, 
uma perturbação ao conhecimento, ou melhor, ao modo como organizamos nosso co-
nhecimento, reconhecemos os distintos elementos e estabelecemos valores desiguais a 
estes. Citando mais uma vez Didi-Huberman, é uma “contra-história da arte”.10 Não há 
nada mais esclarecedor das intenções dos responsáveis pelo Dictionnaire Critique que o 
introito do verbete sobre o informe: “Um dicionário começaria quando não mais for-
nece o significado das palavras, mas suas tarefas.”

A entrada acerca do informe pode ser lida como uma explicitação da matriz que 
fundamenta o Dictionnaire Critique: este dicionário crítico é em si informe. Quan-
do Bataille revela que a compilação de vocábulos “não mais fornece o significado 
das palavras”, ele está se contrapondo à autonomia cognitiva dos verbetes, isto é, 
o valor de uso deles não se encerra na sua compreensão e na sua identificação en-
quanto ente singular. Os termos geram “tarefas”, incumbências, trabalhos, portan-
to, não algo que se conclui no dicionário, mas algo para o porvir. Yve-Alain Bois e 
a crítica de arte Rosalind Krauss foram os curadores da exposição L’Informe: mode 
d ’emploi no Centro Georges Pompidou, em Paris, em 1996, a qual deu origem a um 
livro-catálogo de mesmo nome [Formless. A User’s Guide], que também alicerceia 
esta dissertação. Em tal mostra, partindo do mesmo verbete, faz-se uma leitura do 
informe como operação: “Não é a ‘forma’ nem o ‘conteúdo’ que interessa a Batail-
le, mas a operação que desloca ambos os termos.”11 Desclassificar é uma operação. 

6 BOIS, Yve-Alain. The Use Value of “Formless”. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. 
Nova York: Zone Books, 1997. p.16.

7 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2015. p.23.

8 Ibidem, p.53.
9 Ibidem. p.23.
10 Ibidem. p.24.
11 BOIS, Yve-Alain. Op.cit. p.15.
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Dilacerar taxonomias é uma operação. Rebaixar é uma operação. Transgredir as 
formas é uma operação.

Isso tudo leva à elucidação de que informe não é a ausência de forma. E esta questão 
óbvia e basilar até já havia sido tratada no século V por Santo Agostinho:

Numa desordem extrema, meu espírito revolvia formas horrendas e repulsivas, mas que 
ainda assim eram formas; e eu chamava de informe não aquilo a que faltasse forma, mas 
sim o que tivesse uma forma tal que, ao surgir, seu aspecto insólito e bizarro desenco-
rajasse meus sentidos e desconsertasse a fraqueza do homem. O que eu assim concebia 
era informe, não por privação de toda forma, mas comparação com formas mais belas. 
[...] Dirigi minha atenção aos próprios corpos, observando mais profundamente sua mu-
tabilidade, que os fazia deixar de ser o que tinham sido e começar a ser o que não eram. 
Suspeitei, quanto a essa própria passagem de forma a forma, que era em virtude de algo 
informe que ela se produzia, e não de um nada absoluto.12

Em linhas gerais, para o filósofo cristão, o informe antagoniza com o belo, o que vai 
ao encontro das ideias de Immanuel Kant, em sua Crítica da Razão Pura, quando apro-
xima o “objeto informe” da noção de sublime, especialmente na incapacidade de com-
preendê-lo em sua totalidade. Logo, com esses dois exemplos, fica claro que o termo 
informe não significa a não-forma, muito menos foi criado por Georges Bataille. Aliás, 
nem mesmo foi ele o primeiro a utilizar o termo informe no Dictionnaire Critique. Na 
primeira edição de Documents, Michel Leiris escreveu um verbete sobre o vocábulo que 
conclui a entrada sobre o informe de Bataille: 

escarro
O escarro é, enfim, por sua inconsistência, seus contornos indefinidos, a imprecisão re-
lativa de sua cor, sua umidade, o próprio símbolo do informe, do inverificável, do não 
hierarquizado, pedra no meio do caminho, mole e viscosa, que derruba, melhor do que 
qualquer calhau, todas as diligências daquele que imagina o ser humano como sendo al-
guma coisa. [...] Como o ato sexual consumado à vista de todos, ele é o próprio escândalo, 
já que rebaixa a boca – que é o sinal visível da inteligência – à categoria dos órgãos mais 
vergonhosos, e em consequência o homem inteiro à altura desses primitivos animais que, 
não possuindo mais que uma única abertura para todas suas necessidades e estando assim 
isentos dessa separação elementar entre o órgão da alimentação e o da excreção a que 
corresponderia a diferenciação entre o nobre e o ignóbil, estão ainda completamente 
mergulhados numa espécie de caos diabólico onde nada é distinto.
Por isso o escarro representa o cúmulo enquanto sacrilégio, A divindade da boca, por 
meio dele, é diariamente conspurcada.13

O escarro é “o próprio símbolo do informe”. Vários outros termos do breve texto 
ajudam a qualificá-lo: “inconsistência”, “imprecisão”, “inverificável”, “não hierarquiza-

12 AGOSTINHO. Apud DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges 
Bataille. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. p.15.

13 LEIRIS, Michel. Crachat: l’eau à la bouche. In: DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio 
saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. p.170-171.
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do”, “mole e viscosa”. Orifício pelo qual nos alimentamos e nos comunicamos, a boca 
também é compreendida pelo resíduo que expele. O interesse deliberadamente nome-
ado como “escatológico” por Bataille rebaixa a fala à produção da saliva – uma matéria 
indelineável e abjeta, sempre ao risco de ser emitida tal como a voz o é. O editor e 
arquiteto Julian Rose nota que tanto Leiris quanto Bataille “têm interesse no escar-
ro, mas sobretudo estão interessados na boca do filósofo: onde você tem a origem do 
conhecimento e do aprendizado, o canal de sua transmissão, a voz, mas que também 
expele o escarro.”14 A referência ao que é da sorte do cuspe é uma metonímia para hos-
tilizar o (dito) saber do acadêmico. “A divindade da boca [...] diariamente conspurcada” 
demonstra, por outro lado, que o informe [o escarro] é um fato inerente à existência, 
por mais que a intelligentsia tente omiti-lo.

É preciso também posicionar o informe do Dictionnaire Critique à conjuntura da épo-
ca em que Bataille o escreveu. O grupo surrealista responsável pela Documents estabele-
ce clara oposição a uma parcela considerável das vanguardas modernistas dos anos 20, 
as quais trazem em seus manifestos uma ânsia revolucionária de conferir uma metodo-
logia de caráter científico às suas atividades, tendo como finalidade a redenção social de 
modo totalizante (ou mesmo totalitário). Yve-Alain Bois esclarece que “estas operações 
[do informe] se separam do modernismo, insultando a própria oposição entre forma e 
conteúdo – que é em si formal, emergindo de uma lógica binária –, declarando-a nula e 
sem efeito.”15 O dualismo ao qual Bataille se contrapõe é o que Marshall Berman consta-
ta como predominante no século XX: “Visões abertas da vida moderna foram suplanta-
das por visões fechadas: Isto e Aquilo substituídos por Isto ou Aquilo.”16 Com o informe, 
Bataille busca se posicionar externamente a esse binômio, assim rompendo com o ato 
de estabelecer oposições para desenvolver um raciocínio. Em certo aspecto, foi uma 
proposta de reordenação da modernidade.

O que resta é o inerente senso de tragicidade. O informe como operação, da leitura 
de Bois e Krauss, corresponde ao “trabalho de parto ou de agonia”, defendido por Didi

-Huberman: “uma abertura, uma laceração, um processo dilacerante que condena algo 
à morte e que, nessa mesma negatividade, inventa algo absolutamente novo.”17 Esse 
irreversível rebaixamento resulta em algo inaudito, que não está, porém, em qualquer 
aspecto ligado a um desfecho remissivo. Qualquer antever está intrinsecamente vincu-
lado à degradação. O idear está embaraçado. Voltando a Yve-Alain Bois, “nós precisa-
mos também lembrar que [...] é a decomposição sem qualquer possível redenção, então 
talvez a arquitetura esteja sempre condenada se nós seguirmos completamente a lógica 
do informe.”18 Não por acaso se insere aqui a arquitetura: se projetar, em primeira ins-
tância, é uma antevisão, quando esta é impossibilitada, compromete-se todo o modus 
operandi arquitetônico. Por ora, atenhamo-nos ao fato de que a primeira entrada escrita 
por Bataille no Dictionnaire Critique, em maio de 1929, é sobre arquitetura:

14 Entrevista concedida por Julian Rose em 29 de setembro de 2015, em Nova York.
15 BOIS, Yve-Alain. The Use Value of “Formless”. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. 

Nova York: Zone Books, 1997. p.16.
16 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.35. 
17 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2015. p.29.
18 BOIS, Yve-Alain. Finding the formless: a conversation. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian (Org.). Mani-

festo Series: 01 Formless. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013. p.181.
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arquitetura
A arquitetura é a expressão da verdadeira alma das sociedades, assim como a fisionomia 
humana é a expressão das almas dos indivíduos. No entanto, é particularmente para as fi-
sionomias de personagens oficiais (prelados, magistrados, almirantes) que essa compara-
ção pertence. Na verdade, é somente a alma ideal da sociedade, que tem autoridade para 
comandar e proibir, que se expressa em composições arquitetônicas propriamente ditas. 
Assim, grandes monumentos são erguidos como diques, opondo-se à lógica e à majesta-
de da autoridade contra todos os elementos perturbadores: é sob a forma de catedral ou 
palácio que Igreja ou Estado falam às multidões e impõem silêncio sobre elas. É, de fato, 
óbvio que monumentos inspirem prudência social e muitas vezes até mesmo o medo de 
verdade. A queda da Bastilha é simbólica desse estado de coisas: é difícil explicar esse 
movimento da multidão que não pela animosidade das pessoas contra os monumentos, 
que são seus verdadeiros senhorios.
Ademais, cada vez que a composição arquitetônica aparece em algum lugar diferente que 
não monumentos, seja na fisionomia, moda, música ou pintura, pode-se inferir um gosto 
predominante para a autoridade divina ou humana. As grandes composições de certos 
pintores expressam o desejo de forçar o espírito para um ideal oficial. O desaparecimen-
to da construção acadêmica na pintura é, pelo contrário, a abertura das portas para a 
expressão (por consequência, mesmo exaltação) de processos psicológicos que são os 
mais incompatíveis com a estabilidade social. Isto, em grande medida, explica as fortes 
reações provocadas por mais de meio século pela transformação progressiva da pintura 
que, até então, foi caracterizada por uma espécie de esqueleto arquitetônico oculto.
É óbvio, além disso, que a organização matemática imposta à pedra não é outra senão a 
conclusão de uma evolução das formas terrenas, cujo significado é dado, na ordem bioló-
gica, pela passagem do símio à forma humana, este último já apresentando todos os ele-
mentos da arquitetura. No progresso morfológico, homens aparentemente representam 
apenas uma etapa intermediária entre macacos e grandes edifícios. Formas tornaram-se 
mais e mais estáticas, mais e mais dominantes. A ordem humana desde o início é, com a 
mesma facilidade, ligada à ordem arquitetônica, que não é mais do que o seu desenvolvi-
mento. E se alguém ataca a arquitetura, cujas produções monumentais são atualmente os 
verdadeiros mestres do mundo, agrupando multidões servis em suas sombras, impondo 
admiração e espanto, ordem e limitação, é, por assim dizer, atacar o homem. Uma ativi-
dade completamente terrena, no presente, sem dúvida a que é mais brilhante na ordem 
intelectual, demonstra, aliás, apenas uma tendência, denunciando a inadequação da pre-
dominância humana: assim, por mais estranho que possa parecer quando diz respeito a 
uma criatura tão elegante como o ser humano, de certo modo revela – como foi indicado 
por pintores – a direção de uma monstruosidade brutal; como se não houvesse nenhuma 
outra possibilidade de escapar ao bando da corrente arquitetônica.19

Georges Bataille é explicitamente hostil à arquitetura. Porém, a qual acepção de 
arquitetura ele está se referindo? Não parece dizer respeito estritamente a edificações 
em si, seja qual for o lugar no planeta onde são implantadas. Muito menos se restrin-

19 BATAILLE, Georges. Documents. 1929. In: HOLLIER, Denis. Against Architecture: The Writings of Georges 
Bataille. Cambridge: The MIT Press,1992. p.46-54.
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ge ao utilitarismo cotidiano. E aparenta transcender o campo da estética. Um trecho 
especialmente elucidativo do verbete é “sob a forma de catedral ou palácio que Igreja 
ou Estado falam às multidões”: arquitetura é, portanto, a materialização de um poder. 
A partir das ideias de Hegel, o crítico literário Denis Hollier discorre: “Arquitetura, 
antes de qualquer outra qualificação, é idêntica ao espaço de representação: ela sem-
pre representa alguma coisa diferente de si mesma a partir do momento em que se 
distingue de um mero edifício.”20 A arquitetura é mais que mera construção física. A 
arquitetura formata a rede de relações humanas que vem a constituir uma comunida-
de. A arquitetura organiza a arena social dentro e ao redor de si. Em um paralelo não 
muito distinto da relação entre um dicionário e uma língua, a arquitetura confere le-
gibilidade a uma sociedade.

Nesse sentido, a arquitetura pode ser compreendida como sistema. Aquilo que estrutura 
a congregação de pessoas, dotando de significado aquilo que é produzido por mais e para 
mais de um indivíduo. Definir significações equivale a instituir modelos. Esses modelos 
sistematizam e regulam o corpo social, mas também, segundo Bataille, “impõem silêncio 
sobre elas [as multidões]”. De acordo que esta acepção, a arquitetura é responsável por im-
por a ordem ao mundo, acabando por “inspirar medo”21. Cabe perceber que, entre a série de 
questões apresentadas no verbete, há a referência à queda da Bastilha, ou seja, a uma prisão 
cuja destruição é simbólica da Revolução Francesa e inaugura, segundo convenção histó-
rica, a Idade Contemporânea. Denis Hollier abre o livro Against Architecture: The Writings 
of Georges Bataille com um esclarecimento a esse respeito: “Houve infinitos argumentos 
acerca de qual teria sido a origem da arquitetura: se foi a casa, o templo, a tumba, etc. Para 
Bataille, foi a prisão.”22 Sua noção de arquitetura está associada à repressão. Aproxima-se 
da ideia de monumento, mas principalmente em sua carga simbólica de representação au-
toritária. Dar a entender que a arquitetura seria a autoridade é o mesmo que dizer que a 
arquitetura é um sinônimo de instituição.

Continuando a dissecar o verbete, é preciso ter especial atenção ao seguinte trecho: “E 
se alguém ataca a arquitetura [...] é, por assim dizer, atacar o homem.” É uma constante, no 
Dictionnaire Critique, Bataille atacar a figura humana. O filósofo francês não investe contra 
o homem que se posiciona dentro ou fora de uma construção arquitetônica: o ataque é 
contra a arquitetura no interior do homem. Contesta-se a condição do corpo subjugado 
a um domínio. Logo, o que temos é um combate às convenções, às etiquetas, aos hábitos, 
aos costumes, aos protocolos, às praxes, às regras que nos são ensinadas para aplicarmos 
em nós mesmos. Este é um confronto com o determinismo: a luta por liberar condutas in-
dividuais de modelos impostos (direta ou indiretamente) pela autoridade. São repressões 
à natureza humana. O homem permanece confinado em um corpo, desejoso de se igualar 
à perfeição de sua espécie, porém é um corpo que contém o ser, que o aprisiona: por isso, 
remete à prisão – a Bastilha é uma metáfora. Bataille está se contrapondo a “transformar 
a si próprio em uma ‘composição arquitetônica’”23. A arquitetura aqui problematizada é a 
forma do homem.

20 HOLLIER, Denis. Against Architecture: The Writings of Georges Bataille. Cambridge: The MIT Press, 1992. p.31-
32.

21 BOIS, Yve-Alain. Threshole. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. Nova York: 
Zone Books, 1997. p.185. 

22 HOLLIER, Denis. Op. cit. p.IX.
23 BOIS, Yve-Alain. Op. cit. p.185.
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Ao que se aspira – ou o que se ensina, ou, até mesmo, se impõe – é um modelo 
correto para essa forma do homem. Aquilo que, apropriando-se de termos kantianos, 
a razão pura demonstra ser o certo. Portanto, escrever sobre a forma do homem é 
entrar no campo do idealismo. Não por acaso, o próprio Bataille coloca no verbete 
que, em sua acepção, a arquitetura “é somente a alma ideal da sociedade.” Aqui, na 
verdade, as páginas do Dictionnaire Critique estão estabelecendo um conflito: o infor-
me em nenhuma medida se relaciona com a noção de ideal. Se o universo não tem 
forma, sendo algo como o escarro, o informe não reconhece que o idealismo seja ve-
rossímil no mundo real. Baseado em análises realizadas a posteriori por Michel Leiris, 
Didi-Huberman ressalta que “Documents permitia que Bataille fizesse o esboço (e 
acrescentarei: a experimentação prática) de uma ‘filosofia agressivamente anti-ide-
alista’. Documents, por outro lado, foi uma ‘revista agressivamente realista’, [...] pois 
Bataille e seus amigos ali reivindicavam, contra ‘o possível da imaginação’, [...] ‘o 
impossível do real’”.24

No mesmo Documents e ainda em 1929, Bataille publicara o artigo “Le Cheval Aca-
démique” (O Cavalo Acadêmico), no qual contrasta a civilização grega com a barbárie 
gaulesa. O que os diferencia é a cultura, fomentada e defendida pelos civilizados en-
quanto é atacada pelos bárbaros. A barbárie é apresentada como distúrbio aos códigos 
arquitetônicos e acadêmicos – o estudo do homem, de suas proporções, de sua forma 
ideal está na gênese da ciência e filosofia europeia. Enquanto os gregos estudavam e 
reproduziam as proporções ideais da forma humana em esculturas, nas colunas e nas 
cariátides dos templos, os gauleses promoviam o “medo das coisas indefinidas e infor-
mes.”25 Percebe-se agora que Bataille apresenta o informe (com índole bárbara) como o 
que é externo à cultura.

Ao ver a possibilidade de extrair o “esqueleto arquitetônico oculto” do corpo humano, 
Bataille percebe que “um caminho foi aberto para a expressão de processos psicológicos, 
profundamente incompatíveis com a estabilidade social”, como pontua o historiador e crí-
tico Anthony Vidler, que complementa: “Somente no movimento de distanciamento da 
elegância da figura humana e em direção à forma de uma ‘bestial monstruosidade’, Bataille 
concluiu que talvez pode prover uma chance de escapar da penitenciária arquitetônica.”26 
O corpo humano deixa de ser mensurado por suas proporções ideais. Não mais se intenta a 
estabilidade harmônica entre as partes. Não é fortuito o interesse de Bataille pelo acéfalo. 
Esta desfiguração é ruído implantado por Bataille na passagem supramencionada do estudo 
morfológico do corpo humano para o subsequente estabelecimento do ideal de forma: uma 
fricção na metamorfose de esqueleto para estrutura.

O acéfalo é o corpo que não se compatibiliza com o sistema de relação de medidas. Não 
é simplesmente uma questão de incompletude ou de discrepância entre lados: é o que não 
se encaixa em normas. Os atos de quantificar e estabelecer valores e grandezas ficam preju-
dicados. Não haver simetria ou equilíbrio indica que a métrica, a geometria e a perspectiva 
são externas ao acéfalo e, mais amplamente, ao informe. Não cabe mais dizer que a arqui-

24 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2015. p.24.

25 BATAILLE, Georges. Le Cheval Académique. In: HOLLIER, Denis. Against Architecture: The Writings of Geor-
ges Bataille. Cambridge: The MIT Press, 1992. p.50.

26 VIDLER, Anthony. The Architectural Uncanny: essays in the modern unhomely. Cambridge, Londres: The MIT 
Press, 1992. p.137.



24

tetura é uma “organização matemática imposta à pedra” e que toda filosofia dá “uma sobre-
casaca matemática”. Deu-se um golpe em qualquer abstração cuja finalidade é racionalizar 
algo do universo em um sistema.

Retorno ao entendimento do informe como a aceitação do universo sem querer lhe im-
por uma taxonomia – formas –, seja para compreendê-lo, seja para dominá-lo. Afinal, tal 
imposição seria meramente uma ficção da mente humana: o que Didi-Huberman nomeia 
como “impor nas formas a insubordinação dos fatos materiais”27. Para Bataille, todo mate-
rialismo é idealista. Chamava de materialistas aqueles que intentam determinar o que certa 
matéria deveria ser. Aqueles que designam uma carga simbólica às coisas. Aqueles que insti-
tuem nelas um significado, por vezes, uma metáfora. Quando, como destaca Yve-Alain Bois, 
o “tipo de matéria que Bataille quer falar sobre é o que nós não temos ideia, o que não faz 
sentido [...] Matéria não pode ser reabsorvida pela imagem (o conceito de imagem pressu-
põe uma possível distinção entre forma e matéria, e é essa distinção, enquanto abstração, 
que a operação do informe tenta colapsar).”28

Ao contestar tal conversão da matéria em imagem e abrir-se ao desconhecido (“o 
que nós não temos ideia, o que não faz sentido”), a capacidade de antever é posta em 
xeque. O ato de projetar – arquitetura – depende da capacidade de antever. Enten-
de-se melhor, com isso, o porquê do período de agitação revolucionária – a queda da 
Bastilha, ou seja, a Revolução Francesa – receber especial interesse de Bataille, pois 
nesse momento a sociedade é informe: estando nele não se pode antever as formas das 
arquiteturas (instituições).

Parece agora um tanto óbvio atentar que, sob o entendimento de Bataille, a arquitetura 
não é feita pelo arquiteto. Arquitetura diz respeito à fisiologia, à fisionomia, ao vestuário, à 
música, às artes visuais, à economia, à política. Mesmo quando está relacionada à constru-
ção de edificações, o papel do arquiteto não é o do grande autor. O arquiteto está distante 
da figura do demiurgo responsável pela criação, sendo sim uma espécie de tradutor a ma-
terializar autoridades.

Não obstante, o informe também atinge o arquiteto no âmago e na origem da profis-
são, pois os instrumentos e parâmetros de projeto – o seu ofício – são maculados quando 
se explicita o que é a antevisão, sob “ordem e limitação” do conhecimento do presente. 
Isto equivale à imobilidade própria à arquitetura – equivalente à petrificação do organis-
mo. Por um lado, o ser humano (isto é, a autoridade) delega à arquitetura a representação 
de sua permanência no planeta Terra – de modo direto, nos túmulos, jazigos ou monu-
mentos mortuários, mas, se bem analisarmos, tal desejo humano de perdurar no mundo 
aplica-se a todas as edificações –; por outro lado, o arquiteto cria a ilusão da anulação do 
tempo. Ingenuamente acha que se salva da entropia ou que tem controle do porvir. En-
tretanto, como Hollier pondera, acaba por “reduzir o futuro a não mais do que a repro-
dução do presente, construir o futuro da maneira que o arquiteto visualiza um projeto, é 
colocar uma ‘sobrecasaca matemática’ formal que para o tempo. O movimento revolu-
cionário libera o futuro das prisões da ciência.”29 Em contato com o arquiteto, o informe 

27 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2015. p.39.

28 BOIS, Yve-Alain. The Use Value of “Formless”. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. 
Nova York: Zone Books, 1997. p.29.

29 HOLLIER, Denis. Against Architecture: The Writings of Georges Bataille. Cambridge: The MIT Press, 1992. p.55.
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pode derrubar o status quo, perturbar procedimentos, romper com cânones, desordenar 
a ideia de projeto como antevisão de uma forma ideal, aceitar o efêmero e romper com 
a quimera da eternidade.

Há, contudo, uma curiosa nuance na escrita de Bataille que os arquitetos do For-
mlessfinder (Julian Rose e Garrett Ricciardi) atentaram no artigo “Besides Form” [Além 
da Forma]: “em seu Dicionário Crítico, o mesmo documento que incluía sua ‘definição’ 
notoriamente insultuosa de arquitetura, Bataille elogiou as qualidades informes de espa-
ço.”30 Podemos até ler como mais uma (pensada) contradição da Documents, porém, para 
Bataille, a arquitetura é incompatível com a ideia de informe, mas será no espaço que o 
informe se realiza.

O verbete “Espaço” escrito por Georges Bataille no Dictionnaire Critique é apresen-
tado associadamente a um quadro com quatro imagens: (1) um muro desmoronado de 
uma prisão; (2) um macaco que segura uma cesta de piquenique estando vestido com 
um tutu de balé e uma touca que completa a vestimenta própria a uma pequena burgue-
sa da virada do século XIX a XX; (3) uma tribo de índios norte-americanos que, para um 
ritual, ficam sob uma indumentária de palha que oculta por completo suas cabeças; (4) 
a fotografia de um peixe negro de boca aberta a devorar um animal aquático congênere, 
tendo como legenda “O espaço pode se tornar um peixe que come outro.”31 As inten-
ções desta entrada no dicionário claramente não dizem respeito ao significado da pala-
vra “Espaço”, mas, segundo Didi-Huberman, “são quatro ‘tarefas’, ou, melhor, quatro 
sintomas de espaço, que são ali propostos, ‘documentados’, colocados para trabalhar. Era 
preciso para isso montá-los e reuni-los numa certa relação de semelhança [...] semelhança 
paradoxal.”32 A primeira imagem confere a tarefa de derrubar. Em seguida, uma comuta-
ção de espécies, gêneros, seres. A terceira fotografia estabelece o elo com o acéfalo. Por 
fim, a devoração.

O espaço é o campo da existência onde as arquiteturas que dominam o mundo po-
dem ser derruídas, transfiguradas, desfiguradas, devoradas. Em suma, é no espaço que 
o informe pode operar. Prosseguindo esteado na interpretação de Didi-Huberman: 

“O ‘espaço’ batailliano [...] designaria, portanto, [...] a própria capacidade do informe, 
a capacidade de desproporção, de corte, de devoração, de massificação, de esfola-
mento e, enfim, de esmagamento, em que toda ‘Figura humana’ é votada ao desastre, 
ao desmentido, à verdade sintomal de sua perturbadora fragilidade.”33 Nesse espaço, 
as formas estão prestes a serem dilaceradas: a forma pura – o belo – desmantela-
se, toda forma conhecida está sob risco mortal, a forma controlada por convenções 
deturpa-se em desproporções, as formas institucionais desmancham-se em desastre. 
O transgressivo dicionário revela a crise das formas. Inconveniente, desconcertante, 
desorientadora crise. E não se tome Georges Bataille como um iconoclasta. Sua dis-
rupção não é somente de signos, mas de estruturas, de sistemas, de autoridades, de 
instituições, de arquiteturas.

30 RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian. Besides Form. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian. Manifesto Series: 
01 Formless. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013. p.101-103.

31 BATAILLE, Documents. In: DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo 
Georges Bataille. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. p.100-101.

32 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2015. p.99.

33 Ibidem. p.167.
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a negação à arquitetura

O veemente e constante confronto de Bataille com a arquitetura 
pode levar à sua negação – comportamento que o artista america-
no Robert Smithson (1938 - 1973) converteu na ideia de “des-arqui-
teturação”34. Nesta, o espaço é impenetrável, a estrutura é colap-
sada, a matéria deteriora-se. Nada resta da fantasia do arquiteto 
de anular o tempo em prol de uma arquitetura ideal. A ingênua 
e arrogante ficção de controle das forças do mundo é substituída 
pela aceitação da (então reprimida) entropia.35

34 SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. 1968. In: COTRIM, 
Cecília; FERREIRA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009. p.186.

35 “Architects tend to be idealists, and not dialecticians. I propose a dialectics of entrophic 
change.” SMITHSON, Robert; SKY, Alison. Entropy Made Visible. 1973. In: SMITH-
SON, Robert. Robert Smithson: The Collected Writings. Berkeley, Los Angeles: University of 
California Press, 1996.
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O trabalho de Smithson que corporifica tal ideia é o Partially Bu-
ried Woodshed [Parcialmente enterrado galpão de madeira], de 1970. 
Para Yve-Alain Bois, é um “não-monumento” para a “des-arquite-
turação”: “Arquitetura é o material, e entropia é o instrumento (no 
mesmo sentido que a gravidade servia a Pollock como instrumen-
to).”36 Já para o arquiteto e editor Julian Rose, Smithson “estava basi-
camente esmagando arquitetura com o informe: o galpão e a viga são 
simbolicamente primitivos, a arquitetura ali é praticamente gram-
peada”.37 Segundo esta interpretação, em Partially Buried Woodshed, o 
informe seria a impossibilidade da arquitetura.

Entendamos tal argumento por meio da cronologia da exis-
tência de Partially Buried Woodshed. Em janeiro de 1970, Robert 
Smithson passa pouco mais de uma dezena de dias na Kent State 
University, em Ohio (EUA), como artista residente: ficou respon-
sável por algumas palestras e planejava fazer trabalhos com lama 
em parceria com os alunos, o que foi inviabilizado pelo rigoroso 
inverno. Entretanto, os estudantes da Escola de Artes da Univer-
sidade obtiveram a permissão para que se utilizasse um abando-
nado galpão de madeira da antiga fazenda que ocupava o terreno 
do campus. Retiraram o excesso de lenha armazenada no velho 
pavilhão, enquanto Smithson esboçava desenhos que guiariam a 
operação artística.

Foram necessárias uma retroescavadeira alugada e vinte carretas 
carregadas de terra e detritos. Aos poucos, despejou-se todo esse 
material sobre o telhado do galpão até quebrar a viga da cumeeira.

A primeira fase do trabalho – o ato de enterro do velho armazém – 
contém dois pontos fundamentais do processo de “des-arquitetura-
ção”: fraturar a estrutura e negar o espaço. 

Não é fortuito que o instante crucial de Partially Buried 
Woodshed seja o rompimento da peça estrutural do topo da 
cobertura: este é o momento simbólico da conclusão da in-
tervenção direta do artista e do início da entropia. Desfaz-se 
todo o equilíbrio da estrutura. Colapsa todo o sistema de for-
ças que mantinha aquela construção sólida e estável. Perdeu-
se, irreversivelmente, a firmitas.

Cada vez que a pá mecânica derramava barro e resíduos, esses 
elementos entravam pelas portas e janelas, invadiam e ocupavam o 
interior do galpão. Conforme aumentava, o monte de terra não fazia 
distinção do que era dentro e fora da edificação. Quando a telúrica 
pilha atingiu uma dimensão semelhante à do que restou do pavilhão 
de madeira, o espaço arquitetônico per se deixa de existir. O recin-
to não pôde ser acessado. O ambiente não pôde ser vivenciado. Ao 

36 BOIS, Yve-Alain. Threshole. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s 
Guide. Nova York: Zone Books, 1997. p.188.

37 Entrevista concedida por Julian Rose em 29 de setembro de 2015, em Nova York.
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a negação à arquitetura

O veemente e constante confronto de Bataille com a arquitetura 
pode levar à sua negação – comportamento que o artista america-
no Robert Smithson (1938 - 1973) converteu na ideia de “des-arqui-
teturação”34. Nesta, o espaço é impenetrável, a estrutura é colap-
sada, a matéria deteriora-se. Nada resta da fantasia do arquiteto 
de anular o tempo em prol de uma arquitetura ideal. A ingênua 
e arrogante ficção de controle das forças do mundo é substituída 
pela aceitação da (então reprimida) entropia.35

34 SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. 1968. In: COTRIM, 
Cecília; FERREIRA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009. p.186.

35 “Architects tend to be idealists, and not dialecticians. I propose a dialectics of entrophic 
change.” SMITHSON, Robert; SKY, Alison. Entropy Made Visible. 1973. In: SMITH-
SON, Robert. Robert Smithson: The Collected Writings. Berkeley, Los Angeles: University of 
California Press, 1996.
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se negar o espaço, desmantelou-se a ideia de arquitetura enquanto 
abrigo e amparo às atividades humanas.

Dois anos antes do Partially Buried Woodshed, Smithson escrevera 
o artigo “Uma sedimentação da mente: projetos de terra”, com uma 
esclarecedora descrição do que compreendia por trabalho de movi-
mentação do solo. Uma interpretação que enxerga certa grandeza 
nesse ato humano de transformação da natureza:

Com tal maquinaria, a construção assume a aparência de destruição, 
talvez seja por isso que certos arquitetos odeiam máquinas de terra-
planagem e retroescavadeiras. Elas parecem transformar o terreno 
em cidades inacabadas de destroços organizados. [...] A construção 
de edifícios assume um aspecto singularmente selvagem à medida 
que carregadores escavam e dragam o solo por toda parte. As escava-
ções formam montes informes de escombros, minideslizamentos de 
terra, lama, areia e cascalho. Caminhões de carga espalham a terra 
em uma infinidade de pequenos montes. A pá da retroescavadeira 
de mineração tem 7,60m de altura e escava 250 toneladas em uma 
investida. Esses processos de construção pesada têm um tipo de-
vastador de grandeza primordial e são, em muitos aspectos, mais 
espantosos que o projeto acabado.38

No dia 22 de janeiro de 1970, Robert Smithson nomeia o traba-
lho e deixa um documento à Universidade, dotando Partially Buried 
Woodshed de um valor de dez mil dólares: era uma estratégia (não 
tão bem sucedida) para impedir que membros da reitoria intervies-
sem no local, seja modificando, seja demolindo o trabalho. E assim 
iniciou-se a dissolução desse earthwork, tanto naturalmente quanto 
pela ação humana.

Um traumático episódio marcou a Kent State University: em 4 de 
maio do mesmo ano da estadia de Smithson na instituição, quatro 
estudantes foram mortos pela polícia durante um protesto contra a 
invasão no Camboja pelo exército americano. O campus universitá-
rio esteve fechado por um tempo, e foi quando picharam no lintel 
da porta do galpão semienterrado: “May 4 Kent 70”. Como na asso-
ciação lançada por Bataille, o Partially Buried Woodshed ganhava co-
notação política: o arruinamento da arquitetura equivalia ao arrui-
namento dos valores do Estado e das grandes instituições públicas 
da época. Para os estudantes que presenciaram a tragédia, a rachada 
cumeeira da cobertura era vista como a rachadura dos órgãos gover-
namentais que deveriam proteger os seus, e não dividi-los e matá-los.

O grafite foi mantido e passou a ser uma das principais razões do 

38 SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. 1968. In: COTRIM, 
Cecília; FERREIRA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 
2009. p.183-184.
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incômodo que as autoridades locais sentiam com o Partially Buried 
Woodshed, cuja implantação era próxima e visível de um novo portão 
de acesso ao campus construído no começo daquela década. No ano 
seguinte ao do falecimento de Smithson, o presidente da institui-
ção educacional lançou o primeiro plano de destruição do earthwork 
para dar outro destino à área. Por sorte, a Comissão de Artes da Uni-
versidade emitiu um parecer que permitiu sua manutenção. Contu-
do, em março de 1975, um incêndio criminoso (a perícia encontrou 
uma latinha de Pepsi com querosene dentro) destruiu parte conside-
rável do galpão de madeira. Ou seja, para além do apodrecimento in-
trínseco da madeira e do seu engolimento pela vegetação que crescia 
do solo e do monte de terra, a degradação da estrutura arquitetônica 
foi potencializada pela ação humana destrutiva.

Isso somente ampliou o debate na Universidade: seus adminis-
tradores pró-demolição argumentavam que a obra teria perdido a 
originalidade, já os defensores do trabalho alegavam que toda trans-
mutação era inerente à concepção de Smithson. A solução dada foi 
o plantio de frondosas árvores coníferas ao redor do Partially Bu-
ried Woodshed, impedindo que ele fosse avistado das ruas do cam-
pus. Para vê-lo era preciso se embrenhar pela vegetação, o que fez 
com que fosse praticamente esquecido pelos docentes e discentes 
locais. O público que o visitava era principalmente de interessados 
na produção de Robert Smithson, de fora da Kent State University. 
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No começo da década de 80, a cobertura do galpão havia desabado 
completamente, as paredes já continham diversos buracos, até que, 
em fevereiro de 1984, percebeu-se que, sem qualquer comunicado 
ou responsável, haviam removido o trabalho.

Restaram as fotografias feitas por Smithson em janeiro de 1970 
e por muitos daqueles que lá visitaram nos quatorze anos seguin-
tes – importantes registros de acompanhamento da entropia. Como 
a curadora Dorothy Shinn atesta, “A criação e a ruína [do Partially 
Buried Woodshed] servem não somente para reconhecer materica-
mente as sucessivas condições do tempo, mas também esclarecem a 
preocupação escultórica contínua de Smithson com a problemática 
natureza da forma – não sua mística, mas sua mutabilidade. Para 
Smithson, ‘permitiam-se as variações sazonais no estado das suas 
esculturas. Ele assumia múltiplos estados, não somente um.’”39 O ra-
ciocínio do artista tirava partido do reconhecimento da instabilida-
de própria à vida. Aceitava que a ação erosiva dos dias, meses e anos 
não é um risco, mas um fato inerente ao estar no mundo. Desapare-
cer como presença física no local de sua implantação original não é 
problema; afinal, esse lento e contínuo processo de sedimentação e 
desintegração foi incorporado como alicerce da concepção artística.

Em parte, o caráter seminal de Partially Buried Woodshed pode ser 
compreendido pela explicação da crítica Miwon Kwon sobre deter-
minadas características disruptivas próprias ao site-specific: “o espaço 
estéril e idealista puro dos modernismos dominantes foi radicalmente 
deslocado pela materialidade da paisagem natural ou do espaço im-
puro e ordinário do cotidiano.”40 Porém, aqui cabe atestar o Partially 
Buried Woodshed como ponto de partida para o informe na arquitetura.

Concordando de modo literal com o corrosivo verbete de Batail-
le, Robert Smithson fez um potente ataque à arquitetura. Partially 
Buried Woodshed é a impossibilidade da arquitetura. Não há credo no 
projeto. Não há nada de construtivo, nem perspectivas ou promessas 
de progresso – o porvir está relacionado à deterioração entrópica, até 
a data em que o trabalho se torna indiferente para o mundo. Se “o 
sonho da arquitetura, entre outras coisas, é de escapar da entropia”41, 
Smithson mostra a inevitabilidade desta. É uma franca oposição ao 
modo como os arquitetos operam, organizam seu trabalho, expõem 
suas expectativas, definem seus objetivos – não há ideais. Partially 
Buried Woodshed é uma indomável construção que “assume a aparên-
cia de destruição”. Nela, o informe é a tragédia do espaço, da estru-
tura, da matéria, da forma.

39 SHINN, Dorothy. Robert Smithson’s Partially Buried Woodshed. Kent: School of Art Galleries, 
Kent State University, 1990. p.11.

40 KWON, Miwon. One Place After Another: site-specific art and locational identity. Cambridge, 
Londres: The MIT Press, 2004. p.11.

41 BOIS, Yve-Alain. Threshole. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s 
Guide. Nova York: Zone Books, 1997. p.187
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pilar em pilha

Dórica, jônica, coríntia, compósita são as ordens que her-
damos da Idade Antiga. A analogia do corpo humano com 
as colunas da Era Clássica contém até mais literalidade nas 
cariátides gregas. Por sua vez, a modernidade absteve-se 
de ornamentos quando se fizeram os pilotis. Cabe especial 
menção ao sistema construtivo dom-ino de Le Corbusier: 
a síntese em dois elementos arquitetônicos, somente pila-
res e lajes. Em suma, colunas são protagonistas há milênios 
da história da arquitetura. Neste começo de século XXI, 
somos instigados por uma dupla de jovens arquitetos: e se 
transformássemos pilares em pilhas?

Julian Rose e Garrett Ricciardi criaram o escritório de 
arquitetura com o nome Formlessfinder. Traduzindo: “Lo-
calizador do informe” ou “Descobridor do informe”. De-
sencadeando suas pesquisas a partir da instigação existente 
no verbete de Bataille sobre o informe, Rose e Ricciardi 
também ponderam, inicialmente, acerca da ofensiva defini-
ção de arquitetura que o escritor francês elaborou no mes-
mo Dictionnaire Critique. Concordam com as leituras feitas 
por Denis Hollier e, posteriormente, por Yve-Alain Bois, 
segundo as quais Bataille está atacando “não tanto a ima-
gem do homem dentro da arquitetura, mas a imagem da ar-
quitetura dentro do homem: seja do homem da autoridade 
(‘prelados, magistrados, almirantes’) ou o homem que ser-
ve a autoridade”, isto é, aquele “que faz o seu melhor para 
transformar a si próprio em uma ‘composição arquitetôni-
ca’”.42 Em outros termos, os autores aquiescem que a ácida 

42 BOIS, Yve-Alain. Threshole. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. 
A User’s Guide. Nova York: Zone Books, 1997. p.186.
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crítica à arquitetura por Bataille é um juízo negativo com 
relação aos homens e suas instituições. Não é, portanto, 
uma reprimenda à construção, nem à materialidade. Tanto 
que os arquitetos do Formlessfinder perceberam que (numa 
quase contradição) “Bataille exaltava as qualidades infor-
mes do espaço.”43 Se a espacialidade pode ser informe, Rose 
e Ricciardi deduziram: “Assim sendo, ironicamente talvez 
não haja melhor lugar para as ideias de Bataille do que a ar-
quitetura, desde que ela não seja confundida com forma.”44

Na busca pela possibilidade do informe na arquitetura, 
o Formlessfinder visa trazer características como “a crueza, 
o não processado, o instável, o efêmero e o degradável”45 
para a concepção projetual. Intenta construir com a inde-
terminação, mantendo a incerteza ao longo de todo o pro-
cesso de projeto, isto é, destituindo o controle que a forma 
exerce sobre o material, a estrutura, os espaços e, em úl-
tima instância, as atividades e a vivência humana no inte-
rior da arquitetura. Deste modo, buscam estabelecer uma 
outra relação entre o corpo humano e a edificação: uma 
experiência física e espacial diversa, mas que se mantém 
arquitetônica, pois espaços mantêm sua função, sua moti-
vação de existência. A dupla de jovens arquitetos baseados 
no Brooklyn demonstra, assim, que o interesse não está na 
literalidade do informe batailliano, mas na capacidade de 
romper: “Bataille está interessado em cuspir, é claro. Mas o 
que realmente lhe importa é a boca do filósofo: onde você 
tem a origem do conhecimento e do aprendizado, o canal 
de sua transmissão, a voz, mas também tem o cuspe. Sem-
pre há esse elemento disruptivo.”46 Isto posto, abrem-se 
questões: Até que ponto interessa atacar a prática arquite-
tônica convencional? Todo e qualquer projeto pode ser in-
forme? Uma construção pode ser informe como um todo? 
A resposta de Julian Rose é elucidativa: “O que defende-
mos em nosso estúdio é a ideia de ‘momentos informes’ 
na arquitetura. Já tivemos essa conversa com vários outros 
críticos, não é algo de tentar destruir completamente ar-
quitetura: sem geometria, sem estrutura. Isso é impossível 
e nem é interessante. O que nos interessa é trazer os ele-

43 FORMLESSFINDER. Besides Form. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Ju-
lian (Org.). Manifesto Series: 01 Formless. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013. 
p.101.

44 Idem. p.101-103.
45 FORMLESSFINDER. Statement. Disponível em: http://www.formlessfinder.

com/statement. Acesso em: 24 set. 2015.
46 Entrevista concedida por Julian Rose em 29 de setembro de 2015, em Nova 

York.
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mentos informes para jogar com outros elementos arquite-
tônicos.”47 Mesmo que sua estratégia parta de um dualismo, 
de raciocínio que estabeleça um par de opostos – arquite-
tura e informe, o que também pode ser uma contradição à 
própria crença da possibilidade do informe na arquitetura 

–, é a partir dessa lógica que se fundamenta a conversão do 
pilar em pilha.

Isso fica evidente no Tent Pile [Pilha para Tenda], no qual 
uma pilha de areia sustenta um telhado de treliça metálica. 
Executado para uma feira de Miami, esse projeto faz com 
que uma cobertura de estrutura e engenharia convencio-
nais seja apoiada em um monte composto por uma matéria 
granular e em nada inerte. Forçava-se a interação entre a 
geometria rigorosa do teto com a não-geometrização do 
ponto de apoio. Calculando riscos, manteve-se a estabili-
dade própria à arquitetura, a segurança do abrigo, assim 
comprovando a capacidade estrutural da pilha.

Outra característica importante da pilha é o fato de, ob-
viamente, ocupar maior área que um pilar. O pragmatismo 
racionalista poderia reprovar tal expansão espacial, mas sur-
ge aqui um valor de uso: as pessoas puderam ocupar a pilha, 
fazendo dela uma superfície de estar, para convivência. É 
passível de ser apropriada e utilizada pelo ser humano, pois 
se tornou uma continuidade do chão. Tal característica é ra-
dicalmente disruptiva: rompe-se com a diferenciação tipo-
lógica entre a verticalidade da coluna e a horizontalidade do 
piso. O que nas palavras de Julian Rose aparece: “Por exem-
plo, quando nós substituímos a coluna pela pilha, você ainda 
lê seu corpo em relação ao elemento estrutural, porém, ao 
invés de uma figura vertical, você terá algo que é tanto chão 
quando horizonte. [...] A pilha é interessante por ser conco-
mitantemente vertical e horizontal.”48

Ter o rés-do-chão tratado como relevo em interação es-
trutural direta com a cobertura é uma proposta projetual 
que remete ao Pavilhão Brasileiro da Exposição Universal de 
Osaka, no Japão, em 1970, obra de Paulo Mendes da Ro-
cha.49 Segundo Flavio Motta, “ocorre de imediato a ima-
gem de um pavilhão que se abre em todas as direções; de 
um pavilhão cuja cobertura apenas pousa sobre a terra, e 
cuja terra se eleva levemente, em ondulações que balan-

47 Idem.
48 RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian. Formlessfinder - Portfolio. Nova York, 2013. 

p.83. No prelo.
49 O projeto foi escolhido por meio de concurso público nacional. A equipe era 

composta por Flávio Motta, Júlio Katinsky, Ruy Ohtake, Jorge Caron, Siguer 
Mitsutani, Marcelo Nitsche e Carmela Gross.
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ceiam entre o ‘natural’ de uma paisagem dada e o ‘men-
tal’ dos perfis milimetricamente controlados pelo rigor da 
apropriação construtiva ou tecnológica.”50 O chão asfáltico 
da mostra de pavilhões nacionais elevava-se na parcela des-
tinada ao Brasil, configurando três morrotes sobre os quais 
pousavam pontos de apoio da grande cobertura – uma es-
trutura em grelha de concreto, tendo os modernos “caixo-
tões” com núcleos translúcidos para iluminação zenital, tal 
como o teto da FAU-USP.51 Em contraposição ao soergui-
mento do solo, uma dupla de arcos entrecruzados confi-
gurava o outro sustentáculo daquele pavilhão. Fato é que 
Mendes da Rocha inaugurava um partido em que se criava 
uma topografia cuja peculiaridade formal permitia a ela ter 
uma incumbência estrutural. A suave ondulação propor-
cionava a indissociação entre a horizontalidade do rés-do-
chão e a verticalidade dos esteios de uma construção.

Porém, há uma particularidade nas intenções que nor-
tearam o partido arquitetônico do Pavilhão de Osaka. Isso 
é bem expresso no memorial descritivo escrito por Flavio 
Motta, quando diferencia o “natural”, que diz respeito à 
paisagem, do “mental”, relacionado ao “rigor da apropria-
ção construtiva”. Também esclarecedora é a declaração fei-
ta pelo próprio vencedor do prêmio Pritzker de 2006: “E 
surgiu essa ideia tão fantasiosa de configurar qualquer coi-
sa como se fosse o próprio território, com colinas capazes 
de amparar as construções humanas – porém nem todas – e 
de repente surgem as cidades, que são os arcos.”52 A eleva-
ção do solo no Pavilhão de Osaka é resultante de uma analo-
gia com a natureza, com o primitivo, com o que é anterior 
às cidades ou, em termos próprios à Paulo Mendes da Ro-
cha, algo que precede à técnica do ser humano. O que nos 
induz a dizer que essa “ideia tão fantasiosa” das “colinas” a 
apoiarem a cobertura em Osaka faz referência a algo pré-
vio à métrica, à matemática, à perspectiva, à geometria, à 
engenharia, à arquitetura.

No campo das metáforas com o primevo, é necessário 
também mencionar a proposta de Rem Koolhaas para o 
Complexo de Hotel e Centro de Convenções de Agadir, no Marro-
cos, em 1990. O projeto fundamenta-se na internalização 
e na similitude com a paisagem ao redor. Dentro de um 

50 MOTTA, Flavio. Arquitetura brasileira para a EXPO’70. Acrópole. São Paulo, 
n. 372, abr.1970. p.25.

51 MENDES DA ROCHA, Paulo. O sertão vai virar mar, e o lavrador marinheiro, 
2001. In: WISNIK, Guilherme (Org.). Encontros Paulo Mendes da Rocha. Rio de 
Janeiro: Azougue Editorial, 2012.

52 Idem.
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perímetro quadrado, o arquiteto divide o edifício em duas 
partes: o embasamento (centro de convenções) e a cober-
tura (com hotel), tendo um vazio entre estes. A especifici-
dade da proposição do arquiteto holandês está no teto do 
embasamento, o qual reproduziria formalmente as dunas 
do litoral marroquino. Essa inconstante topografia encon-
traria seu rebatimento no variável teto desse interstício do 
Complexo de Agadir.

A diferença fundamental em relação ao Tent Pile do For-
mlessfinder e ao Pavilhão de Osaka de Paulo Mendes da Ro-
cha está no fato de que o relevo do chão e a cobertura não 
se tocariam. Em nenhum momento, o piso faria as vezes de 
ponto de apoio estrutural. O que haveria, na verdade, seria 
uma profusão de pilares – das mais diversas dimensões, for-
mas, (des)alinhamentos – e circulações verticais – elevado-
res, escadas rolantes e normais, plataformas –, assumindo 
a multiplicidade de elementos e estímulos visuais próprios 
à dinâmica do capitalismo. Essa estranha paisagem cons-
truída – as dunas de onde emergem elementos arquitetu-
rais – encontra semelhança na ideia dicotômica – natureza 
e cultura – apresentada, de distintas maneiras, tanto por 
Flavio Motta em Osaka quanto por Julian Rose na sua dife-
renciação entre a pilha informe e a cobertura comum.

O Complexo de Hotel e Centro de Convenções de Agadir não 
foi executado, mas serviu de antecedente para projetos 
como o Milstein Hall da Universidade de Cornell (Ithaca, 
estado de Nova York, nos Estados Unidos), de 2011, de 
autoria do OMA de Rem Koolhaas, e a Villa VPRO (Hil-
versum, Holanda), de 1997, dos arquitetos também holan-
deses do MVRDV. Porém, fica claro nesses dois projetos 
construídos algo que provavelmente ocorreria em Agadir: 
vemos menos um solo arquitetado e mais uma laje curva. 
Formulando comparações, talvez esses projetos não se 
aproximem tanto da ideia de Paulo Mendes da Rocha para 
Osaka, estando mais próximos de um formalismo próprio 
a Oscar Niemeyer – como se tivessem entalado pequenas 
pseudo-Ocas do Ibirapuera entre lajes planas. Por outro 
lado, o que aproxima o Pavilhão de Osaka de Mendes da Ro-
cha do Complexo de Hotel e Centro de Convenções de Agadir de 
Koolhaas é que ambos operam sob metáforas: o piso como 
relevo topográfico é justificado como alegoria de uma con-
dição prévia à intervenção humana (à arquitetura), isto é, à 
natureza. Concordando com esta interpretação, o Pavilhão 
de Osaka seria uma ficção de formalização neoconcretista 
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por Paulo Mendes da Rocha, enquanto o Complexo de Aga-
dir seria uma operação de índole escultórica e impressio-
nista por Koolhaas. Em suma, alicerçando-se em metáfo-
ras, tais projetos acabam por ser exercícios formais.

Nesse sentido (e por menor que seja o projeto), o Tent 
Pile assume a literalidade: não é semelhante a uma pilha de 
areia, ele é uma pilha de areia. Julian Rose falou expressa-
mente sobre tal questão: “Uma coisa que nós estamos sem-
pre tentando reverter é essa tendência da arquitetura em 
adotar uma metáfora. A arquitetura aceita muito bem essas 
propriedades simbólicas. O que é irônico, pois a arquite-
tura é o que há de mais literal que posso imaginar. Mas as 
pessoas tendem a transformar em metáfora. [...] Tal como 
o projeto de Peter Eisenman em Santiago de Compostela. 
Não estou dizendo se é um bom ou mau projeto, mas aque-
le projeto é ‘como uma montanha’. E se fizéssemos um pro-
jeto que fosse literalmente uma montanha?”53 Em última 
instância, propõe-se extirpar o simbolismo imposto aos 
materiais, e passa-se a tratá-los simplesmente pelo que são.

Estando no campo da denotação, a questão que se po-
tencializa no projeto arquitetônico está relacionada à ca-
racterística dos materiais. Para sua execução, uma pilha de 
areia em muito se afasta dos instrumentos da engenharia 
convencional. No Tent Pile, foi um físico (e não um usual 
engenheiro calculista) que fez o cálculo da pequena colina 
desse material granular oriundo da desagregação de rochas 
por meio da erosão. Ele é um cientista especialista em ma-
teriais cuja composição microscópica é irregular devido à 
mistura de elementos – por exemplo, areia e vidro. Dentro 
das variáveis para o cálculo da pilha, além da sustentação da 
cobertura, levou-se em consideração o ângulo para permitir 
que as pessoas subissem e ocupassem esse monte de areia. 
Igualmente pertinentes são estudos pluviométricos, de cir-
culação de ventos – por mais que haja um grau de indeter-
minação grande nestes fatores, estudaram-se medidas para 
mitigação do risco de desestabilização completa dessa efê-
mera construção – e das propriedades termais – na areia, o 
calor oriundo dos raios solares não se propaga rapidamente 
da superfície para interior e vice-versa, o que permitiu o de-
senvolvimento de um sistema de circulação de ar passando 
pelo interior da pilha, que mantém uma temperatura agra-
dável desse chão. De certo modo, contrariando a ideia de 

53 Entrevista concedida por Julian Rose em 29 de setembro de 2015, em Nova 
York.
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Bataille, vemos que o informe do Formlessfinder não tem 
a ver com refutar a pesquisa e o conhecimento científico.

Evidentemente, é preciso relativizar a importância do 
Tent Pile: foi uma estrutura provisória, experimental e de 
pequena escala para uma feira comercial de Miami. A leitu-
ra deste trabalho da jovem dupla de arquitetos não é mais 
do que um interessante ensaio para o porvir. O próprio 
Formlessfinder fez outros projetos (não realizados) que de-
senvolviam a ideia do pilar em pilha: notoriamente, o Load 
Test [Teste de Carga], que explorava a performance de um 
maior número de materiais. O projeto é constituído por 
várias pilhas, cada qual com uma distinta matéria-prima, 
sustentando uma grande cobertura plana. Na pesquisa, a 
validade de determinado material e de determinada pilha 
está relacionada à sua capacidade estrutural e ao valor de 
uso do espaço gerado por essa colina arquitetural. Por um 
lado, há uma apropriação subversiva do funcionalismo: “Se, 
no diagrama dom-ino, os funcionalistas originais empre-
gassem a ideia de pilha, iria funcionar tão bem quanto”54, 
disse Julian Rose. Por outro, continha a ideia “de um espa-
ço que se tornasse a sua própria paisagem.”55

Este aspecto é mais bem compreendido na proposta 
conceitual do Ground Building [Edifício-Chão]. O raciocí-
nio aqui não será da construção, mas sim da extração, a fim 
de que se encontre um espaço. É o ato do projeto seguin-
do a lógica da caverna: “A ideia é basicamente construir 
um edifício ao reverso, escavando buracos entre as colu-

54 Idem.
55 Idem.
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nas. Você vai escavando embaixo disso e terá um estranho 
cruzamento da cobertura literalmente convertida em chão. 
Não que você esteja transformando em um contendor com 
limites pré-definidos, mas os limites do edifício seriam to-
talmente ditados pela geologia.”56 Aqui seria a derrubada 
de outra figura de linguagem: não mais a analogia com uma 
topografia existente, nem a reprodução de uma ambiência 
natural, mas a edificação no interior mesmo da natureza, 
sem, portanto, diferenciação entre uma e outra. A forma 
obtida resultaria da relação direta entre o homem e o solo. 
Aceitaria-se a desordem da geologia, a imprevisibilidade do 
que se encontra no ato de escavar, as contingências da na-
tureza e a perda do controle.57 A noção de projeto precisa 
mesmo estar obrigatoriamente relacionada à necessidade 
de controle e à intencionalidade? O ato inicial ao construir 
as fundações de um edifício, isto é, fazer buracos no solo 
pode ser uma informe ideia de projeto.

Há o risco de retorno ao primitivismo, mas não acredi-
to que seja um irremediável e errático fim. Afinal, o ponto 
central aqui é a possibilidade que se avista de uma quebra 
total do sistema estrutural: quando se trabalha na extração 
da matéria para fazer espaços, pilar ou pilha não mais têm 
sentido enquanto elemento de transmissão vertical de car-
gas estruturais. Constroem-se ambientes sem levantar uma 
coluna ou uma parede. A lógica chão-coluna-teto – hori-
zontal-vertical-horizontal – não existe no Ground Building, 
nem no Grotto for Meditation [Gruta para Meditação] de 
Frederick Kiesler, e já não importava nas cidades subter-
râneas da Capadócia de milênios atrás. Não há a distinção 
entre elemento suportado e elemento que suporta a carga 
estrutural do primeiro.58

A transformação de pilar em pilha parece ser uma es-
tratégia interessante para o informe na arquitetura, porém 
isto está mais para um estágio intermediário do que para 
a obtenção final. Não acredito que uma arquitetura infor-
me será obtida na conversão de elementos estruturais, mas 
sim quando pilar ou pilha forem suprimidos. Obviamente 
corro o risco do estar sendo naif, já que a gravidade existe 
e nada leva a crer que, no futuro, a maçã terá um compor-
tamento diferente da queda constatada por Isaac Newton. 

56 Idem.
57 FORMLESSFINDER. Besides Form. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Ju-

lian (Org.). Manifesto Series: 01 Formless. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013. 
p.107.

58 BOIS, Yve-Alain. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian. Formlessfinder - Por-
tfolio. Nova York, 2013. p.83. No prelo.
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Porém, como instigação, o informe na arquitetura pode es-
tar numa radical e profunda transformação da lógica estru-
tural de divisão de elementos horizontais e verticais, e sua 
transferência de esforços.

mutabilidade sem fim

Two Houses: New Ways to Build [Duas Casas: Novas Maneiras para Construir]
foi uma exposição realizada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, em 
meados de 1952, que pretendia demonstrar dois caminhos possíveis para a ar-
quitetura mundial dali por diante.59 Bem ao espírito de um mundo dicotômi-
co do começo da Guerra Fria, a curadoria do MoMA selecionou duas alterna-
tivas antagônicas. De um lado estava a precisão geométrica de uma residência 
sob a cúpula geodésica de Buckminster Fuller. Do outro, a estranheza causada 
pela Endless House de Frederick Kiesler, com sua rugosidade, seu espaço sem 
qualquer indício da presença de planos e ângulos retos, sua imprecisa forma – 
um projeto arisco a qualquer taxonomia arquitetônica.

O homem que viabilizou a aquisição da maquete de uma das versões dessa 
Casa Sem Fim pelo MoMA, Philip Johnson, definiu Frederick Kiesler como “o 
maior arquiteto não-construtor de sua época”.60 Da cabeça de Kiesler pro-
vinha uma miríade de projetos fantasiosos, porém, tal como a Endless House, 
poucos eram construídos e muitos nem mesmo eram exequíveis. Contendo 
um grau de importância similar, o real e o ficcional mesclavam-se em seus 
projetos. Kiesler dizia considerar intelectualmente mais honesto ser “o maior 
arquiteto não-construtor de sua época” do que “um não-arquiteto com o 
maior número de construções executadas”.61

Questionava explicitamente um argumento de autoridade da disciplina 
arquitetônica: a ponte entre o pensar (projeto) e o fazer (execução) esta-
belecida eminentemente por relações matemáticas, geometria, proporção, 
perspectiva. Tais parâmetros são postos em dúvida com sua irregularidade 
e inexatidão formal. Notemos que tal posicionamento arredio ao pensa-
mento convencional da arquitetura também contém uma crítica à conjuntu-
ra: Kiesler viveu o período áureo do modernismo, convivendo diretamente 
com grandes arquitetos e artistas das vanguardas europeias do entreguerras, 
além de presenciar, em 1932, a rotulação americana do International Style.62 

59 A proposta projetual de Kiesler ganhou notoriedade quando, em 1950, Philip Johnson adquire uma das 
primeiras maquetes da Endless House para o MoMA. Desde então, a instituição nova-iorquina expôs a 
casa inúmeras vezes, dentre as quais cabe destacar, além da Two Houses: New Ways to Build (1952), as ex-
posições Visionary Architecture (1960) – quando, sem sucesso, planejaram construí-la no jardim do Moma 

– e, recentemente, Endless House: Intersections of Art and Architecture (2015-2016) – que ratifica a atualidade 
das questões propostas por Kiesler.

60 JOHNSON, Philip. Art in America, Nova York, mar. 1960. Apud LINDER, Mark. Wild Kingdom: Fre-
derick Kiesler’s Display of the Avant-Garde. In: SOMOL R. E. (Ed.). Autonomy and Ideology: Positioning 
an Avant-Garde in America. Nova York: The Monacelli Press, 1997. p.124.

61 KIESLER, Frederick. New York Times, Nova York, 21 abr. 1960. Apud LINDER, Mark. Op. cit. p.134.
62 Morando em Nova York no período, Frederick Kiesler posicionou-se publicamente de modo crítico à exposi-

ção The International Style (1932), no MoMA, com a curadoria de Henry-Russell Hitchcock e Philip Johnson.
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Kiesler, claramente, foi um antagonista ao establishment modernista, tanto 
na sua atuação como projetista quanto em dezenas de artigos publicados. 
Por exemplo, em franco desacordo com os modernistas americanos (na dé-
cada de 1930, em especial com os curadores do MoMA), resistia à uniformi-
dade do International Style e à sua suposta capacidade de ser uma panaceia 
para as massas. Kiesler ainda escreveu uma crítica à exposição Cubism and 

Abstract Art [Cubismo e Arte Abstrata], de 1936, notadamente com relação 
à aproximação feita pelo curador Alfred Barr da arquitetura de Le Corbu-
sier e Mies van der Rohe com a pintura cubista e neoplasticista: mesmo 
concordando que “o funcionalismo moderno na arquitetura tem suas raízes 
na pintura abstrata contemporânea”, Kiesler afirma que os arquitetos, re-
dutivamente, “confundiram formas geométricas com abstração, tomando 
simplicidade (ou planimetria) como funcionalismo”.63 Sem dúvida, podemos 
assumi-lo como um iconoclasta.

Ainda em 1925, Kiesler bradara em um manifesto: “não mais muros”64 entre 
arquitetura e arte. Se estava a contestar as fronteiras da arquitetura, é tam-
bém possível dizer que sua contrariedade era mais ampla, pois refutava a se-
paração entre quaisquer disciplinas. Kiesler insistia em “correlacionar” e não 

“segregar”.65 Sua atuação abrangia (e hibridizava) pintura, escultura, arquitetu-
ra, cinema, teatro, design de objetos e gráfico, cenografia, expografia e dança. 
Não operava no interior de cada disciplina, mas sua postura era de descola-
mento dos cânones de cada uma. Concomitantemente, intercambiava entre 
ser uma figura articuladora e a autossuficiência. Entre a interdisciplinaridade 
e a independência. Tal posição permitiu-lhe costurar uma rede de relações, 
referências, parcerias e atividades absolutamente heterogêneas: esteve próxi-
mo dos neoplasticistas do De Stijl, dos surrealistas, de Marcel Duchamp, de 
Peggy Guggenheim. Foi diretor de projetos cênicos da Juilliard School (1933-
1957) e capaz de fazer uma série de vitrines para a loja de departamentos Saks 
(1928-1930). Uma ideia primeiramente apresentada em um espaço de venda 
de mobiliário (a Modernage Furniture Company) depois foi desenvolvida em um 
Laboratório que criou na Universidade de Columbia. Assim, com essas apro-
ximações improváveis, foi capaz de antecipar certas questões e estratégias 
que vieram a ser desenvolvidas posteriormente pela pop-art, pelo pós-mini-
malismo e pela Land Art.66 Estudava biologia com afinco para compreender 
as formas da natureza. Muito antes de Apple, Microsoft ou Google, Kiesler 
vislumbrava a presença de estímulos multimídia na vida, experimentando com 
projeções de imagens para transformar ambiências espaciais de modo total e 
perpetuamente cambiante. Em suma, ao explorarmos o esquisito universo de 

63 KIESLER, Frederick. Pseudo-Funcionalism in Modern Architecture. Partisan Review, Nova York, jul. 
1949. Apud LINDER, Mark. Wild Kingdom: Frederick Kiesler’s Display of the Avant-Garde. In: SO-
MOL R. E. (Ed.). Autonomy and Ideology: Positioning an Avant-Garde in America. Nova York: The Mona-
celli Press, 1997. p.134.

64 KIESLER, Frederick. Manifesto of Tensionism. De Stijl, Leiden, abr. 1925. In: PHILLIPS, Lisa (Org.). 
Frederick Kiesler. Nova York: Whitney, 1989. p.108.

65 PHILLIPS, Lisa. Environmental Artist. In: PHILLIPS, Lisa (Org.). Op. cit. p.108.
66 Em sendo uma intervenção de grande escala na paisagem natural, o projeto Grotto for Meditation (1963) 

é uma óbvia antecipação da Land Art.
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Kiesler, é preciso estar ciente da multidimensionalidade de seu raciocínio e 
sua atividade. É necessário, principalmente, ter em mente que estamos lidan-
do – em suas virtudes e seus limites – com um precursor.

–
Nasceu em 1890 na cidade de Chernivtsi, na época pertencente à Romênia 

e hoje parte do território ucraniano. Frederick Kiesler foi para Viena ainda 
criança, onde passou sua adolescência e juventude vivendo a Viena fin-de-siècle, 
tendo sido aluno de expoentes da Secessão e trabalhado, segundo alguns his-
toriadores, com Adolf Loos.67

Seus primeiros projetos estão ligados ao teatro, onde encontrou um meio 
aberto a experimentações – lugar onde podia conceber ambiências totais, isto 
é, microcosmos integralmente engendrados por ele. Os registros iniciais de 
Kiesler são da montagem da peça R.U.R. – iniciais de “Rosumovi Univerzální 
Roboti”, o que, traduzido diretamente do tcheco, significa “Robôs Universais 
de Rossum”, porém publicado no Brasil como “A Fábrica de Robôs” – do es-
critor tcheco Karel Čapek, cuja estreia em Berlim aconteceu em 29 de março 
de 1923. O palco era repleto de peculiaridades: por meio de instrumentos me-
cânicos, algumas partes cênicas eram móveis; além disso, o cenário continha 
projeções cinematográficas – é o primeiro caso registrado de uso de filme ao 
fundo de tablados teatrais – e diversas aparelhagens a emitir sons e promover 
ilusões óticas, tais como um equipamento do século XIX chamado Tanagra – 
um sistema de espelhos que reflete a movimentação dos bastidores numa tela, 
exibindo as luzes e sombras. Esse palco multimídia (dentro das possibilidades 
da época) chama a atenção de membros da Bauhaus, como László Moholy-
Nagy, de suprematistas, como El Lissitzky, e de neoplasticistas, como Theo 
van Doesburg, com o qual Kiesler estabelece uma relação mais próxima, a tal 
ponto de convidá-lo a integrar o grupo De Stijl.

Já o Space Stage de Kiesler existiu por três semanas do outono austríaco 
de 1924. Era como se apropriasse do Monumento à Terceira Internacional (1919) 
de Vladimir Tatlin e depois o achatasse para caber dentro do Konzerthaus 
de Viena, criando um palco circular que se ativava quando invadido pelos 
atores em movimento. A referência a Tatlin não é fortuita: o palco foi um 
experimento do chamado Teatro Construtivista, uma vertente da vanguarda 
moderna nos anos 20. Concebido para a Exibição Internacional de Novas Técni-
cas Teatrais, a analogia à torre de homenagem ao então jovem regime socialista 
também se dá por um viés estrutural – o arcabouço é exposto, sem adornos, 
com cada visível perfil da estrutura fazendo com que sua estética seja a cons-
trução em si – e, principalmente, por sua mobilidade.

Se a monumental escultura de Tatlin tinha sido concebida para rotacionar 
ao longo do dia, o Palco Espacial de Kiesler “encorajava uma variedade de mo-
vimentos entre os atores, sendo possível moverem-se sobre ele em todas as 
direções – verticalmente, horizontalmente, radialmente e centripetamente”.68 

67 PHILLIPS, Lisa (Org.). Frederick Kiesler. Nova York: Whitney, 1989. p.139.
68 LESÁK, Barbara. Visionary of the European Theater. In: PHILLIPS, Lisa (Org.). Frederick Kiesler. Nova 

York: Whitney, 1989. p.39.
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Proporcionava-se aos atores uma apropriação específica do espaço. Adverso 
ao espaço cênico tradicional, o Space Stage praticamente demandava que as 
peças fossem escritas e montadas exclusivamente para aquela estrutura.

O Space Stage era uma sobreposição 
de planos para performances: come-
çava-se pela rampa circular, que de-
limitava metade do perímetro, até a 
plataforma intermediária, cujo centro 
era ocupado pelo patamar mais eleva-
do, acessível somente por escadas tipo 
marinheiro. Críticos vienenses à época 
estabeleceram analogias com ringues de 
boxe, picadeiros de circo, vias de pas-
sagem de veículos, montanhas-russas. 
Kiesler aproveitou tais críticas ao fazer 
seu texto-manifesto teatral intitulado 

“Railway Theater” – o “Teatro Ferrovia”, 
cujos termos, em alemão, também poderiam ser lidos como “Teatro Montanha

-Russa” –, no qual assume a inspiração em formas de equipamentos mundanos.69

É possível analisar o Space Stage segundo suas linhas e planos para deduzir 
que Kiesler ali aplicou certos princípios do De Stijl. Naquele momento, po-
rém, isso ficava mais evidente no catálogo, nos tíquetes e nos pôsteres da Exi-
bição Internacional de Novas Técnicas Teatrais. A proximidade com os neoplasti-
cistas no seu início de trajetória aparece principalmente com a expografia do 
City in Space, mostra que fez parte da Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes [Exposição Internacional de Artes Decorativas e In-
dustriais Modernas], em Paris.70 Conceitos da pura visualidade e de expansão 
espacial emergem nesse projeto, no qual Kiesler interseccionava estruturas 
lineares suspensas sobre o chão e planos coloridos (suporte expográfico), ex-
traindo o sistema neoplasticista da planalidade da tela de pintura para apli-
cá-lo no espaço. Sem dúvida é uma das mais bem sucedidas paráfrases dos 
princípios do De Stijl para um espaço arquitetural.

Em virtude desses três projetos, Kiesler é convidado para a International 
Theatre Exposition [Exposição Internacional de Teatros] de 1926, em Nova 
York. Lá apresenta seu primeiro projeto “sem fim”: o Endless Theater, uma edi-
ficação de forma ovoide, onde o palco e a plateia circulares misturavam-se em 
meio a rampas espiraladas e planos inclinados, entremeados por projeções 
nas paredes curvas e vítreas, o que impele a tudo e a todos daquele univer-
so teatral a encenações dinâmicas em perpétuo movimento. Antecipando a 
Endless House em cerca de 25 anos, o Endless Theater já continha “uma estru-
tura biomórfica que propunha um novo modelo escultórico para a arquitetu-
ra, um modelo de espaços livres da forma ao invés da usual configuração do 

69 Ibidem. p.40.
70 PHILLIPS, Lisa. Architect of Endless Innovation. In: PHILLIPS, Lisa (Org.). Op. cit. p.13.
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grid”.71 Chegou até a receber um convite para construir seu Endless Theater 
no Brooklyn. A execução não prosperou, mas Kiesler seguiu morando em 
Manhattan até o fim da vida.

Assim, Kiesler tornou-se um caso atípico de membro da vanguarda euro-
peia que imigra para os Estados Unidos, pois ele chega uma década antes 
de Piet Mondrian, Walter Gropius, László Moholy-Nagy, Mies van der Rohe, 
que fogem da Europa sob a sombra do nazifascismo e da Grande Guerra, 
transferindo o centro mundial das artes para Nova York. A mescla de proximi-
dade e independência com que Kiesler lidou com as vanguardas dos anos 20 
deve-se, em grande medida, a sua mudança precoce. Isso lhe permitiu ser um 
filiado “mole” – ou mesmo, poder-se-ia considerá-lo somente um entusiasta 
– de tais movimentos, tendo uma prática francamente influenciada, mas não 
totalmente alinhada.

No ano em que chega à América, Kiesler concebe o Telemuseum (1926): 
uma exposição no Brooklyn Museum que não seria composta somente pe-
las obras de arte fisicamente instaladas no museu. Essa mostra foi capi-
taneada pela Société Anonyme, grupo fundado na década de 1920 ao qual 
pertenceram artistas como Katherine Dreier, Marcel Duchamp e Man Ray. 
As pinturas seriam embutidas em nichos por trás de superfícies de vidro, 
as quais, por vezes, ocultariam as obras primas originais, por outras, as re-
velariam. Concomitantemente, imaginou a colocação de várias telas para 
transmitir imagens – um dos primeiros registros de apropriação de recur-
sos da televisão –, de modo a criar uma ambiência com uma multiplicidade 
de estímulos. Haveria uma simultaneidade entre as obras de arte (real) fisi-
camente implantadas no lugar e as imagens (virtual) de trabalhos artísticos 
que estão longe dali. Ou seja, de modo laudatório, Kiesler leva a questão 
da reprodutibilidade técnica da obra de arte para o espaço museológico. 
Por outro viés, também se percebe que, antes de os aparelhos de televisão 
propagarem-se pelas residências do século XX, Kiesler preconizava a im-
portância da transmissão de imagens na arquitetura de interiores – repre-
sentações visuais substituindo objetos físicos. Contudo, há de se perceber 
que Kiesler defendia o potencial da produção criativa das máquinas – sua 
capacidade de construir singularidades –, advogando na contramão da pro-
dução estandardizada, em série, como veio a ser a televisão. Será principal-
mente útil perceber como o Telemuseum demonstra o caráter ilusório que 
espaços podem vir a ter.

Essa experiência potencializa-se no Film Guild Cinema (1929), o primeiro 
edifício construído com a finalidade de ser cinema em Nova York, isto é, pres-
cindindo do palco do teatro. Ali, Kiesler fez uma tela com formato de olho, o 
qual era, na verdade, um enorme diafragma (como em câmeras fotográficas) 
que controlava a abertura (neste caso, o tamanho) da tela de acordo com o 
filme. Em paralelo, desenvolvia o screen-o-scope: um espaço para projeções cine-
matográficas que não tinha somente a tela ao fundo, como o usual, mas conti-

71 Ibidem. p.13.
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nha também três telas auxiliares – no teto e nas paredes laterais. Objetivava-se 
uma ambiência total, com as imagens em movimento envolvendo o especta-
dor. O filme não seria transmitido por um plano, mas pelo espaço. A ilusão de 
mobilidade dos planos apoia-se somente na luminotécnica no project-o-scope: 
um cinema cujas cenas do filme determinariam a ambiência da sala, que varia-
ria de acordo com a intensidade e a cor da luz.

De 1928 a 1930, Kiesler fez uma série de vitrines para a loja de departamen-
to Saks da Quinta Avenida, em Nova York. Nessas encomendas encontrou 
um outro campo para desenvolver suas experiências cênicas e museológicas, 
também sendo ali onde começa a incorporar questões do surrealismo que 
emergia na Europa. Aliás, naquele período, Kiesler defendia o potencial das 
vitrines comerciais nos EUA como espaços de propagação da arte moderna, 
um papel equivalente ao que tiveram os salões, galerias e museus de arte nas 
nações europeias. Sem qualquer traço de pudor ideológico, Kiesler enxergava 
as lojas como locais propícios à popularização do modernismo para as massas 
na América. Tais ideias gestadas nas vitrines da Saks, ordenadas em um proje-
to gráfico ainda muito alinhado ao De Stijl, vieram a dar origem ao livro Con-
temporary Art Applied to the Store and Its Display [Arte Contemporânea aplicada 
à loja e seus expositores], em 1930.

–
Não por acaso, foi numa feira de mobiliário, a Modernage Furniture Com-

pany [Companhia de Mobiliário da Era Moderna] de Nova York, que Kiesler 
começa a apresentar uma ideia de casa capaz de se transfigurar ao longo do 
tempo: era a primeira versão da Space House [1933]. Uma casa não-estática, que 
interagiria com o morador por meio de um intercâmbio de forças e energia – 
a plenitude da incorporação do movimento na arquitetura de Kiesler.

Kiesler sustentava que a Space House “deve atuar como um gerador para o 
indivíduo. O qual, por sua vez, descarregaria essas forças no mundo exterior. 
Digo mundo exterior como sua própria família ou qualquer outro círculo. A 
casa é construída nesse princípio de mão-dupla: carregar e descarregar através 
de uma flexibilidade que é a contração e a expansão.”72 Isto é, o arquiteto as-
sume, como princípio, que a casa seria um organismo vivo tal como é o corpo 
humano. Para tanto, os ambientes dessa Casa Espacial deveriam se movimen-
tar, em uma franca analogia à respiração – os movimentos de “contração” e 
de “expansão”.

A casa não-estática de Kiesler operaria tal como um organismo modificá-
vel de acordo com as necessidades e estímulos de seu habitante, sem que este 
atuasse diretamente com suas mãos e seu fazer. Como esclarece o pesquisador 
Stephen Phillips, “o desenho de Kiesler para seu projeto de Space House visava 
envelopar o morador no interior de uma arquitetura móvel-flexível que serviria 
para cultivar o corpo em coordenação com seus hábitos cotidianos. Ela [a Spa-
ce House] poderia carregar e descarregar as energias de uma pessoa de acordo 

72 KIESLER, Frederick. Notes on Architecture: The Space-House. Hound & Horn, Nova York, jan.-mar. 
1934. Apud: PHILLIPS, Shephen. Introjection and projection: Frederick Kiesler and his dream machi-
ne. In: MICAL, Thomas (Org.). Surrealism and Architecture. Londres: Routledge, 2005. p.142.
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com interações de trabalho, descanso e jogo.”73 Portanto, se estabeleceria uma 
relação de envolvimento orgânico entre pessoa e arquitetura, tendo aqui um 
caráter erótico, visto que para a ativação dessa ideia seria preciso um envolvi-
mento corporal, de toque entre morador e moradia. Com tais intenções, a Space 

House precisava ser constituída por uma membrana 
moldável e adaptável, capaz de ser tanto uma ca-
mada protetora para fazer-se abrigo quanto conter 
permeabilidade para permitir as transferências de 
energia entre interior-casa-exterior, isto é, mora-
dor-casa-mundo. As paredes se tornariam pele, na 
acepção mais próxima possível da biologia do cor-
po humano: “Estruturas de cobertura tensionada 
e contínua não teriam articulações, as quais estão 
sujeitas a se desarticularem. Ao invés, sua natureza 
elástica e estrutura celular resistiriam à fratura ou 
a seu arruinamento.”74

Descrevia que os pisos da moradia variariam de cota, imaginando o chão 
como uma espécie de esponja elástica que se transformaria de acordo com a 
pressão do peso do morador exercida em cada passo. Portas, janelas, todos os 
elementos constituintes da casa seriam capazes de se transfigurar. Pensava em 
paredes e tetos deslizantes, ou algo como uma pele que poderia ser rasgada 
e costurada pelo próprio mecanismo gerenciador dessa arquitetura mutante.

Assim, o tempo é o agente principal da configuração dessa casa. Uma ar-
quitetura que se recusa a resultar em uma forma inerte, mais que isso, uma 
arquitetura que refuta a ideia de resultar.

Tanto que a Space House apresentada na feira nova-iorquina de mobiliário em 1933 
não era o que Kiesler tinha em mente. E não tinha como ser, pois ele mesmo admitiu 
não existir tecnologia capaz de materializar o que vislumbrava.75 O modelo em esca-
la real era uma casa sem arestas, onde os planos se uniam em cantos arredondados, 
pisos de borracha, iluminação indireta (tal como no project-o-scope), um mobiliário 
moderno próximo à produção da Bauhaus, e lá também se expôs Oiseau dans l’espace 
[Pássaro no espaço], de Constantin Brancusi. De certo modo, esse showroom an-
tecipava em três décadas o que viria a ser a estética dos Jetsons (1962) e de algumas 
mansões californianas tão bem retratadas por Julius Shulman. Entretanto, não era 
esse viés estético que interessava a Kiesler, visto o conteúdo de seus artigos acerca da 
Space House publicados nas revistas Hound & Horn e Architectural Record, em 1934. Os 
textos do arquiteto visionário são mais elucidativos que o modelo construído.

73 PHILLIPS, Shephen. Introjection and projection: Frederick Kiesler and his dream machine. In: MI-
CAL, Thomas (Org.). Surrealism and Architecture. Londres: Routledge, 2005. p.144.

74 Ibidem. p.145. 
75 Em artigo por ele escrito, Kiesler assume: “A verdadeira realização de minha Space House no Modernage 

Company é um proporcional substituto indicando as reais possibilidades do plano original. Mas o prin-
cípio que advoga está demonstrado. Isso é tudo que pode ser esperado no presente.” KIESLER, Frede-
rick. Notes on Architecture: The Space-House. Hound & Horn, Nova York, jan.-mar. 1934. Apud LIN-
DER, Mark. Wild Kingdom: Frederick Kiesler’s Display of the Avant-Garde. In: SOMOL R. E. (Ed.). 
Autonomy and Ideology: Positioning an Avant-Garde in America. Nova York: The Monacelli Press, 1997. p.139.
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Sua pesquisa prosseguiu na Escola de Arquitetura da Universidade de 
Columbia, onde criou o Laboratório de Design-Correlação, com funciona-
mento de 1937 a 1942. Nele desenvolveu sua pesquisa de materiais segun-
do a “biotécnica”, termo que ele mesmo utilizava com a seguinte definição: 

“Biotécnica é a aplicação de tal conhecimento no campo específico do ade-
quado abrigo humano.”76 Utilizado tanto no laboratório universitário quanto 
para uma coluna que Kiesler assinou por seis edições da revista Architectural 
Record em 1937, o nome Design-Correlação faz referência ao que Frederick 
Kiesler chamava de “correalismo”: “uma investigação no interior das leis de 
inter-relacionamentos de organismos naturais ou feitos pelo homem.”77 Kies-
ler estava atento não a um ente ou matéria isolados, mas na interação que se 
estabelece quando dois ou mais são aproximados. Sua visão de mundo estava 
relacionada à ideia de campos de energia entre as partes, correlacionando-as 
para compor um lugar, como ele assim descreveu: “o que nós chamamos de 
formas, sejam elas naturais ou artificiais, são os únicos entrepostos visíveis 
das forças integradoras ou desintegradoras em contínua mutação a baixas 
taxas de velocidade.”78

Um trabalho artístico amplamente analisado por Kiesler e que ajuda a 
compreender a sua noção de “correalismo” é A noiva despida pelos seus celiba-
tários ou O grande vidro (1915-1923), de Marcel Duchamp. Cabe destacar que 
Kiesler e Duchamp tiveram uma relação pessoal próxima a partir de mea-
dos da década de 1920, tendo o segundo sido o esteio intelectual da postura 
crítica do primeiro perante as vanguardas modernas. Kiesler foi o autor do 
primeiro artigo nos EUA a respeito de O grande vidro79, tendo escrito: “Qual-
quer um que projete espaços (formas) sabe o comando pré-consciente para 
um contorno perspicaz, um contorno exato, uma acentuação sem erros dos 
horizontes do formato. Áreas entre fronteiras estão aqui, não pinceladas, 
porém uma vez e um milhão de vezes tamponados para gerar uma massa 
vibrante de densidades luminosas, transparentes, lucidamente estremecidas 
com suas camadas delicadas de coberturas coloridas.”80 Kiesler observava O 
grande vidro não particularizando (ou isolando) os diferentes elementos, mas 
sim buscando compreender as relações que enigmaticamente se estabele-
cem entre eles. Interessava-lhe a área “entre fronteiras” sem pinceladas, isto 
é, o espaço para correlações. São as interações que geram o conjunto, em 
termos de Kiesler, a “massa vibrante”. E, no mesmo artigo, ele sentencia: “O 

76 KIESLER, Frederick. On Correalism and Biotecnique: Definition and Test of a New Approach to 
Building Design. Architectural Record. Londres: n. 86, set. 1939. p.60-75. Apud PHILLIPS, Lisa. Archi-
tect of Endless Innovation. In: PHILLIPS, Lisa (Org.). Frederick Kiesler. Nova York: Whitney, 1989. 
p.24.

77 Ibidem. p.24.
78 Ibidem. p.24.
79 LINDER, Mark. Wild Kingdom: Frederick Kiesler’s Display of the Avant-Garde. In: SOMOL R. E. 

(Ed.). Autonomy and Ideology: Positioning an Avant-Garde in America. Nova York: The Monacelli Press, 
1997. p.135.

80 KIESLER, Frederick. Design-Correlation. [From Brush-Painted Glass Pictures of the Middle Ages to 
1920’s]. Architectural Record. Londres: n. 81, mai. 1937. Apud LINDER, Mark. Wild Kingdom: Frederick 
Kiesler’s Display of the Avant-Garde. In: SOMOL R. E. (Ed.). Autonomy and Ideology: Positioning an 
Avant-Garde in America. Nova York: The Monacelli Press, 1997. p.145.
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contorno é a ilusão do conjunto espacial de formas.”81 Ao atentar o descré-
dito de Kiesler perante a relevância de contornos para determinado campo 
pictórico, podemos compreender a essência de sua noção de forma ou, para 
este texto, de informe.

Outra aproximação para tal conceito de 
“correalismo” é o seu envolvimento com os 
surrealistas em exposições da década de 
1940. A primeira e mais relevante foi a Sala 
Surrealista (1942), um dos três espaços da 
Galeria Art of this Century, pertencente à 
colecionadora Peggy Guggenheim – casada 
na época com o artista Max Ernst –, e locali-
zada no lado oeste da rua 57, em Nova York.

A fantasiosa espacialidade da Sala Surrea-
lista era oriunda de dois planos curvos (côn-
cavos) de madeira que se destacavam das 
negras paredes da sala, e de onde partiam 
hastes grossas para suspender os quadros 
surrealistas expostos sem molduras. Do la-
boratório de Columbia veio o mobiliário de 

formas ameboides, com cadeiras de materiais que se moldavam ao sentar do 
espectador e suportes expográficos não planares – sem dar estabilidade ao 
objeto de arte que amparavam. Também se cronometrava a luminotécnica, 
de modo que, a cada dois minutos, modificava-se o direcionamento da luz, 
isto é, alterava-se a seleção de obras de arte que podiam ser vistas na sala. Os 
intervalos para modificação dos focos de luz – breves períodos de três se-
gundos em que se apagavam as luzes e permanecia-se em pleno breu – eram 
precedidos por um alto barulho de um trem em aproximação. Há de se notar 
que em nenhum momento a luz desvenda os limites da sala: o perímetro não 
é revelado sob o fundo escuro – um espaço “sem fim” [endless].

Portanto, estar na Sala Surrealista era uma espécie de jogo de concomitan-
te direcionamento e distração. Tais dispositivos de montagem luminotécnica 
estimulavam a observação das obras de arte de ângulos diferentes e com dis-
tintas condições de luz. Ao mesmo tempo, desviavam a atenção de quem ten-
tasse concentrar seu foco na observação de uma obra de arte específica. Por 
meio dessa ambiência em contínua metamorfose, Kiesler manipulava as cor-
relações entre sala, obras de arte e espectadores. Estimulava-se o imaginário 
do público, incitando esse ocupante a ser ativo, munindo-o da possibilidade 
de real interação com o espaço.

Um crítico de arte da época declarou que “o que Kiesler fez essencialmente foi 
retirar as molduras das pinturas, tirar as pinturas das paredes e as paredes longe da 
galeria... Sem moldura ou parede, o espectador tem uma percepção mais clara da 

81 Ibidem. p.145.
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imagem e pode ver imediatamente do que se trata.”82. Durante as quatro exibições 
que ocorram naquele espaço, a Art of this Century colocou em contato os artistas 
surrealistas europeus – em exílio durante a Segunda Guerra Mundial – com jovens 
americanos que viriam a pertencer ao Expressionismo Abstrato (e à Action Pain-
ting), que florescia nos Estados Unidos com figuras como Willem de Kooning e 
Jackson Pollock.

Em 1947, Kiesler foi responsável pela Salle de Superstition, parte da Exhi-
bition Internationale du Surréalisme, na Galerie Maeght, de Paris. Fez um am-
biente definido por uma fita pintada com variadas cores e que descrevia um 
movimento de dupla parábola, obliterando o perímetro da construção que a 
envolvia. A fita de Kiesler absorvia em si obras de Duchamp – que colaborou 
ativamente neste projeto de Kiesler –, Miró, Ernst, entre outros. 

Em Blood Flames (1947), na Hugo Gallery de Nova York, Kiesler imaginou 
um espaço que se assemelharia a estar no interior de uma artéria ou veia, sem 
fazer distinção no tratamento do piso, das paredes e do teto. Os quadros 
eram pendurados no teto, em quinas entre duas paredes, por vezes nem es-
tavam no prumo. As convenções de modos de expositivos para obras de arte 
estavam sendo ali conspurcadas. Uma deliberada provocação.

Responsável pela grande retrospectiva sobre o trabalho de Kiesler realizada 
no Museu Whitney em 1989, a curadora Lisa Phillips fez a seguinte análise acer-
ca dos projetos para galerias de arte: “Pintura e escultura, ele [Kiesler] começou 
a acreditar [ainda em 1947], não deveriam mais estar confinados em objetos 
isolados – retilíneas telas emolduradas ou pedaços de materiais postos sobre 
pedestais –, mas tinham de expandir em uma direção arquitetônica e ambien-
tal.”83 É, portanto, uma materialização da sua ideia de “correalismo”. Nesses 
projetos, fica patente o caráter combativo perante as noções funcionalistas e 
formalistas que predominavam no discurso arquitetônico modernista america-
no no período. Eram projetos expográficos para incitar reações das pessoas que 
adentravam neles, mas também para atiçar os meios artístico e arquitetônico.

–
Nos anos 1950, Kiesler passa a ser uma figura conhecida do mundo das ar-

tes nova-iorquino. Tinha ótimo trânsito com donos de galerias. Suas críticas 
ganham espaço tanto nas publicações que cobriam artes e arquitetura quanto 
na grande mídia: escreveu artigos no New York Times, Time Magazine, The 
Nation e até um texto sobre Brasília numa Harper’s Bazaar de abril de 1960.

Nesse período, Kiesler concebe uma série de esculturas que denomina 
como Galaxy. Surgem no cenário da peça Le Pauvre Matelot (1948) na Juillard 
e reaparecem em outros locais, como o jardim da Casa de Vidro de Philip 
Johnson, em 1953.84 O nome das esculturas não é fortuito. A mente de Frede-
rick Kiesler excitava-se com os avanços da ciência: dos campos magnéticos 

82 FARBER, Manny. A New Way of Seeing Pictures. Magazine of Art. dez. 1942. p. 295. Apud PHILLIPS, 
Lisa. Environmental Artist. In: PHILLIPS, Lisa (Org.). Frederick Kiesler. Nova York: Whitney, 1989. 
p.117.

83 PHILLIPS, Lisa. Architect of Endless Innovation. PHILLIPS, Lisa (Org.). Frederick Kiesler. Nova York: 
Whitney, 1989. p.30.

84 A escultura foi destruída na queda de um raio em 1956. 
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e ínfimas estruturas de átomos e moléculas até as descobertas de sistemas 
planetários na galáxia, numa época em que a humanidade lançava-se à lua, ao 
espaço, ao universo infinito. Dessa linha de raciocínio que emerge seu inte-
resse pelo que não tem fim – Endless.

Essa pesquisa iniciou no tempo que ainda residia em Viena, visto sua res-
posta ao ser indagado, em 1961, a respeito de quando começou a conceber a 
Endless House: “Os anos de 1922, 1923 e 1924 foram os mais frutíferos na mi-
nha vida. O que estou fazendo hoje são prosseguimentos dessas ideias e, do 
mesmo modo como fazia há quarenta anos, eu ainda estou procurando uma 
chance de construí-las.”85 De fato, a trajetória de Frederick Kiesler é marcada 
pela continuidade de uma mesma ideia, a qual passa por décadas de trans-
mutações. Essa mesma ideia emerge em projetos alicerçados por partes que 
se correlacionam, projetos que assumem para si a inerente mutabilidade das 
coisas perante o tempo, projetos Endless, Space ou Galaxy.

85 CREIGHTON, Thomas. Kiesler’s Pursuit of an Idea. Progressive Architecture. Nova York : Reinhold, 
jul. 1961. p.110. Apud LINDER, Mark. Wild Kingdom: Frederick Kiesler’s Display of the Avant-Garde. 
In: SOMOL R. E. (Ed.). Autonomy and Ideology: Positioning an Avant-Garde in America. Nova York: The 
Monacelli Press, 1997. p.125.
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Ainda na década de 1920, expôs o Endless Theater.86 Muitas das ideias em-
brionárias no projeto teatral passam a constituir o campo de intenções da Space 
House. Uma década e meia após, a Endless House é uma concepção mais amadu-
recida, mas ambas as casas fundamentam-se em relações corpóreas, de troca de 
energias, de fluidos. Há a continuidade proveniente do toque do corpo humano 
com a membrana que materializa a casa. Na Endless House, em virtude da íntima 
aproximação entre entes, desfaz-se o dualismo entre contentor e conteúdo.87

Kiesler fricciona a ideia da arquitetura como amparo à vida, isto é, como 
construção de abrigo ao homem, porque ele desloca a meta disciplinar: a 
questão principal não é como o sujeito será envolvido pela arquitetura; mas 
sim como a arquitetura – a Endless House – pode atuar como um sujeito. Uma 
edificação imbuída de vivacidade. A casa deixaria de ser um imóvel e passaria 
a existir tal como um organismo vivo.

Para tanto, [1] a forma não seguiria a função; [2] a organização programá-
tica seria absolutamente imprecisa; [3] e não haveria uma forma ideal para 
resolver todas as questões trazidas por nosso precursor. O pesquisador Mark 
Linder justificará isso por uma alteração pensada por Kiesler: forma e função, 
de certo modo, são substituídas por imagens e intenções. Linder prossegue: 

“Utilizando técnicas adaptadas da colagem surrealista e da fotografia, os apa-
ratos de Kiesler abrem uma sofisticada retórica visual projetada para seduzir 
o observador dentro de um mundo estrangeiro de incessantes e evasivas ima-
gens, onde aparências são fundamentais e substanciais.”88 Por meio de ima-
gens e intenções, o real e o virtual combinam-se e confundem-se.

O que vemos na Endless House são paredes, piso e teto como um todo con-
tínuo. Sua completa irregularidade corporificava-se em uma materialidade ru-
gosa, aparentemente rudimentar (nas maquetes). Entretanto, por meio da di-
ferenciação de texturas, cada espaço teria um caráter distinto de acordo com 
sua apropriação. Arquitetava-se (de modo inconclusivo) uma estrutura que 
amalgamava concreto com telas metálicas entremeados por uma matéria mol-
dável transparente. Não haveria chuveiro, mas piscinas de banho conectadas 
por filetes de água. As atmosferas sensoriais de cada ambiente seriam comple-
mentadas por efeitos de iluminação e projeção de imagens – efeitos ilusórios 
semelhantes aos do Telemuseum ou do project-o-scope. Kiesler desejava que a En-
dless House operasse como um grande cristal que filtraria a luz do sol para o seu 
interior ao longo do dia: a luz difusa no interior conteria as variações de cor dos 
raios solares, assim permitindo que as ações cotidianas dos moradores estives-
sem em pleno concatenamento com as condições naturais.

86 Os estudos da Endless House tiveram um rebatimento (e um retorno ao projeto de teatros) na irregula-
ridade externa do Universal Theater (1960-1961), com sua forma que parece começar a inflar e ascender, 
mas logo desiste de ser uma forma idílica e desaba desmilinguida ao lado de sua base, permanecendo 
como tal.

87 Menos ambicioso que a Endless House, Frederick Kiesler materializa o abrigo ao ser humano no interior 
das membranas ao fazer o Bucephalus (1963), o qual nasce de buscas por um conforto corpóreo e intrau-
terino que talvez já estivessem na casa.

88 LINDER, Mark. Wild Kingdom: Frederick Kiesler’s Display of the Avant-Garde. In: SOMOL R. E. 
(Ed.). Autonomy and Ideology: Positioning an Avant-Garde in America. Nova York: The Monacelli Press, 
1997. p.130.
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A mutabilidade sem fim da Endless House estaria em direta relação com 
aquele que estivesse morando. Retorna a ideia da Space House: um espaço que 
se contrai e que se expande conforme as atividades internas. Uma arquitetura 
que não é estática. Uma edificação que não se pacifica em uma geometria. A 
casa que não se estabiliza em uma única condição. A Endless House não tem 
uma forma ideal.

É esclarecedor o fato de a Casa Sem Fim ter sido um projeto desenvolvido 
ao longo de mais de uma década, tendo tido múltiplas versões muito distin-
tas, e nunca foi construída. A trajetória oscilante e experimental de Frederick 
Kiesler – cuja abertura e irradiação de campos de pesquisa parecem maiores 
do que o humanamente possível para um único autor – é reveladora do caráter 
da Endless House. Porém, este é um projeto que não se encerra com a morte de 
Kiesler. Permanece na história da arquitetura como uma antecipação do que a 
disciplina pode vir a se tornar. Tal como sua aparência, a Endless House é áspe-
ra a tentativas de execução, de materialização dela em escala real. Sua forma 
não se pacificou em uma solução única, exequível. A matéria que a constituirá 
ainda está por vir. O morador que a habitará ainda está por vir. É uma casa in-
forme na sua recusa à geometria, à materialidade, à configuração da sociedade 
tal como ela era em meados do século XX e ainda é no começo do século XXI.
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a espuma

Esvaziou a banheira fazendo um buraco no fundo. O chão do ba-
nheiro, revestido de ladrilhos hidráulicos amarelo-claros, era incli-
nado e levava a água para um orifício bem em cima da escrivaninha 
do locatário do apartamento de baixo. Fazia pouco tempo que ele, 
sem avisar Colin, mudara a escrivaninha de lugar. Agora, a água caía 
em cima de seu guarda-comida.89

Poucas coisas são tão instáveis quanto a espuma. Ela se expande. 
Ela se contrai. Na arrebentação das ondas do mar, a espuma vem e 
vai. Amolda-se à praia, numa infinita sequência de presença e ausên-
cia. Por sua vez, a espuma de sabão ocupa a banheira conformando 
frágeis indômitos relevos. A gente não a pega. Mal podemos ma-
nuseá-la. Ninguém consegue controlar a forma que a espuma terá. 
Conforme se amplia, a espuma usa de molde o espaço em que está. 
Mas também ela é capaz de se esvanecer, até chegar o instante de 
não mais percebermos que a espuma esteve por ali algum dia.

O corredor da cozinha era claro, com vidraças dos dois lados, e um 
sol brilhava de cada um dos lados, pois Colin gostava de luz.90

A espuma dos dias é um romance do escritor francês Boris Vian. 
Cientificamente falando, ele estava em Paris, no período de alívio e 
euforia do pós-guerra, quando concebeu o livro. Porém, sua última 
página traz na assinatura duas datas – 8 e 10 de março de 1946 – e 
duas cidades – Memphis e Davenport, nos Estados Unidos. Curio-
samente, Boris Vian escreveu o livro num continente em que nunca 
esteve. Para esclarecer é preciso ler o prólogo, também datado no 
décimo dia de março, mas na cidade americana de Nova Orleans:

Existem apenas duas coisas: o amor, de todas as maneiras, com ga-
rotas bonitas, e a música de Nova Orleans ou de Duke Ellington. O 
resto deveria desaparecer, pois o resto é feio, e as poucas páginas de 
demonstração que vêm a seguir extraem toda a sua força do fato de 
que a história é totalmente verdadeira, pois eu a imaginei do come-
ço ao fim. Sua realização material propriamente dita consiste, no 
essencial, em uma projeção da realidade, em atmosfera enviesada e 
aquecida, num plano de referência irregularmente ondulado e que 
apresenta distorção. Vemos que se trata de um procedimento per-
feitamente confessável.91

89 VIAN, Boris. A espuma dos dias. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p.10.
90 Ibidem. p.11.
91 Ibidem. p.7.
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Oposta ao resto e ao feio, A espuma dos 
dias apresenta o encontro de Colin, um bobo 
(bourgeois-bohème) e, de certo modo, alter ego 
do próprio Vian, com sua querida Chloé, 
mesmo nome de um amoroso e melancóli-
co jazz de Duke Ellington. As alternâncias 
rítmicas dessa manifestação musical nor-
te-americana servem de guia à não-métrica 
do livro. A “atmosfera enviesada e aquecida” 
que inicia a narrativa é da casa do protago-
nista, um ambiente gracioso em que o “sol 
brilhava de cada um dos lados”. Os inco-

muns aparelhos domésticos promovem surpreendentes encantamentos: 
a cozinha era equipada com um painel de bordo, a banheira se esvaziava 
quando Colin perfurava o piso e a água descia para a sala do vizinho de 
baixo, e, principalmente, havia o pianoquetel, peculiar instrumento musi-
cal no qual cada nota tocada correspondia a uma bebida, de modo que a 
cada música executada preparava-se um drinque. Cada espaço, cada ele-

mento decorativo é ricamente descrito, fre-
quentemente, com o uso de oximoros. Fato 
que induz à comum classificação do livro 
como surrealista e indica a conhecida proxi-
midade de Boris Vian com o escritor francês 
Raymond Queneau, autor de Zazie no Metrô 
e de artigos publicados na Documents, edita-
da por Georges Bataille. Daí se encontram 
pistas de por que é “um procedimento per-
feitamente confessável” que o autor faça uso 
de um “plano de referência irregularmente 
ondulado e que apresenta distorção”.

De forma sensivelmente quadrada, com pé-direito bastante alto, o 
quarto via o dia por uma janela de cinquenta centímetros de altura 
que corria sobre toda a extensão da parede a mais ou menos um 
metro e vinte do solo. O assoalho estava coberto por um grosso 
tapete laranja-claro, e as paredes eram revestidas de couro natural. 
A cama não ficava sobre o tapete, mas sobre uma plataforma a meia 
altura do muro. Chegava-se a ela por uma pequena escada de car-
valho de Siracusa ornada com cobre vermelho-branco. O nicho for-
mado pela plataforma, de baixo da cama, servia de alcova.92

Metricamente caracterizado como amplo, esse ambiente solar 
continha grandes fenestrações que davam vista para uma Paris de 

92 Ibidem. p.88-89.
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avenidas com nomes de jazzistas como Louis Armstrong. Em sua 
casa, Colin tinha o cozinheiro Nicolas, orgulho de sua família por ter 
seguido uma carreira mais “digna” que seu cunhado, um professor 
de Matemática do Collège de France, e sua irmã que “não deu certo 
[...]. Estudou filosofia.”93 Também recebia assiduamente seu grande 
amigo Chick, um viciado em Jean-Sol Partre – numa escancarada 
blague de Boris Vian com seu colega existencialista Jean-Paul Sartre. 
O apartamento de Colin foi o abrigo para uma juventude fantasiosa: 
pode até ser interpretada como descompromissada perante os pro-
blemas do mundo, mas, de certo modo, restituía nele uma inocên-
cia e uma ternura. Com abundância de cores e cheiros, a ambiência 
lúdica de exuberantes objetos e traquitanas mutantes nutre o amor 
de Chloé e Colin. A narrativa do relacionamento é ingênua, quase 
trivial, mas nos é contada com um quê de maravilhamento: conhe-
ceram-se numa festa de uma amiga em comum, a timidez perpassou 
a conversa inicial, no primeiro encontro foram alçados às nuvens, 
seguem com o namoro fantasioso e o casamento festivo de onde 
partiram num “carrão branco”94. Nessa contagiante alegria de vida, a 
casa era o recinto que protegia a magia do mundo.

Ao passar pelo corredor, Nicolas se deteve. Decididamente, os sóis 
estavam entrando mal. Os ladrilhos de cerâmica amarela pareciam 
embaçados e recobertos por uma bruma leve, e os raios, em vez de 
ricochetear em gotinhas metálicas, se espatifavam no solo e se espa-
lhavam em poças finas e preguiçosas. Manchadas de sol, as paredes 
não brilhavam mais uniformemente como antes.95

– Eu também não entendo – disse Nicolas. – Mesmo esfregando, não 
muda nada. Talvez seja a atmosfera que se tornou corrosiva...96

Algo mudou ao retornarem da lua de mel. Chloé tossia: a casa 
já não era tão solar. O brilho de paredes e pisos estava mais fosco. 
Turvava-se a transparência dos vidros. Tapetes e estofados ficavam 
puídos. Uma película envelhecida nascia, recobrindo todas as super-
fícies. O que antes cintilava passava a ter um aspecto viscoso. O 
apartamento estava perdendo seu viço. Nicolas percebia que algo 
estranho acontecia: “Parece que os ladrilhos estão respirando mal.”97 
Tal como um organismo enfermo, a construção estava reagindo.

Eles saíram do quarto e foram para a entrada. Diante da janela, 
Chloé parou. 

93 Ibidem. p.16.
94 Ibidem. p.92.
95 Ibidem. p.111.
96 Ibidem. p.112.
97 Ibidem. p.116.
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– O que há aqui? Está menos dia que de costume...
– Claro que não – disse Colin. – Tem muito sol.
– Não – disse Chloé –, eu me lembro bem, o 
sol vinha até este desenho no tapete, e agora 
só vem até aqui...

– Depende da hora – disse Colin.
– Não, não depende não, porque era na mesma 
hora!...

– Vamos ver amanhã, na mesma hora – disse 
Colin.

– Olha lá, vinha até o sétimo traço. Agora, está 
no quinto...98

Pouco a pouco, encolhiam as dimensões de cada recinto do apar-
tamento. Chloé tinha sido diagnosticada com um crescente nenúfar 
no pulmão: o tratamento recomendado pelo professor Comemangas 
era de mais não dar água para essa planta aquática alojada no corpo da 
protagonista e encher seu quarto de flores que disputariam o ar com 
o nenúfar. O belo e o trágico passam a coabitar a mesma imagem: a 
miríade de pétalas, que poderia insinuar uma profusão de cores e aro-
mas, acaba por ser uma longa e dolorosa antecipação de velório. Tudo 
apodrecia: as flores, o apartamento, o corpo de Chloé, a rotina de Co-
lin. Ele deixou de ser um bon vivant e passou a trabalhar para custear 
a impossível cura da amada. Encontrava empregos que escancaravam 
a cinza realidade das máquinas. Na visão de Boris Vian, o trabalho, a 
indústria e a técnica claramente equivaliam a uma degradação moral.

A grande janela projetada para fora, que corria sobre toda a extensão 
da parede, só ocupava dois retângulos oblongos, arredondados nas 
extremidades. Uma espécie de pedúnculo se formara no meio da ja-
nela, ligando as duas margens e interrompendo o caminho do sol. O 
teto havia baixado consideravelmente e a plataforma onde ficava a 
cama de Colin e Chloé não estava mais longe do piso.

– Como é que isso é possível? – perguntou Alise. 
– Não sei... – disse Chloé. – Olha, um pouco de luz.
O camundongo de bigodes pretos tinha acabado de entrar, carre-
gando um pequeno fragmento de um dos ladrilhos do corredor da 
cozinha que espalhava um brilho forte. 

– Assim que fica meio escuro – explicou Chloé – ele me traz um pouco.99

Os ápices de alegria e melancolia da vida a dois, que reverberam 
nas mutações da casa, podem ser visualizados tanto por meio das 

98 Ibidem. p.148. 
99 Ibidem. p.161.
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palavras de Boris Vian quanto nas cenas da adaptação cinematográ-
fica feita pelo diretor francês Michel Gondry, em 2013. O trabalho 
de direção de arte e cenografia faz uma operação de transliteração 
das imagens descritas no livro. O cineasta concedeu a si próprio a 
liberdade de criar novos objetos e ambientes, mas seguindo os (anti-)
parâmetros estabelecidos por Vian. A sala do apartamento transfi-
gurou-se em um vagão – uma nova referência a Duke Ellington e 
sua Caravan – sobre uma bucólica rua da rive droite. O plenário do 
Partido Comunista Francês de Oscar Niemeyer faz as vezes de cére-
bro onde a história é surrealisticamente escrita a várias mãos. A “nu-
venzinha rosa”100 que “desceu dos ares”101 e envolveu Colin e Chloé 
com um cheiro de “açúcar com canela”102 no primeiro encontro, na 
versão de Gondry, corporificou-se em um brinquedo suspendido por 
uma grua do canteiro de obras da renovação da praça do Fórum des 
Halles. Findo o encantamento, a doença anuncia-se com as chami-
nés soltando uma fumaça negra e as linhas de montagem com má-
quinas mutiladoras que mais se assemelham a armas. Nos enfermos 
dias, a casa contraía uma aparência vegetal: conforme os planos se 
arredondavam, os espaços se comprimiam; pilares e pilaretes pas-
savam a se assemelhar a troncos e cepas; membranas surgiam e se 
sobrepunham, compondo cada vez mais espessas e repulsivas peles 
apropriadas para o acúmulo de poeira. Os irrestritos matizes de cor 
dissiparam-se em tons fúnebres, telúricos e, no fim, só restou o pre-
to e o branco.

100 Ibidem. p.57. 
101 Ibidem. p.57.
102 Ibidem. p.58.
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Através das vidraças, de cada lado, distinguia-se um sol tenro, lavado, 
polvilhado de grandes manchas negras, um pouco mais luminoso no 
centro. Alguns magros feixes de raios conseguiam penetrar o corre-
dor, mas, no contato com os ladrilhos, outrora tão brilhantes, eles 
fluidificavam e escorriam em longos rastros úmidos. Um cheiro de 
porão emanava das paredes. [...]

– A calefação não está funcionando? – perguntou Chick, erguendo as 
golas do paletó. 

– Está, sim – disse Colin –, o dia inteiro, mas não adianta nada. Foi 
aqui que começou...

– Caramba – disse Chick. – Precisa chamar o arquiteto...
– Ele veio – disse Colin. – E desde então está doente.
– Oh! – disse Chick. – Isso se resolve, provavelmente.
– Acho que não – disse Colin. – Vem, vamos terminar de almoçar com 
o Nicolas.

– Eles entraram na cozinha. Ali também o ambiente havia encolhido.103

Todos que entravam na casa de Colin e Chloé tinham “a impres-
são de que o mundo ao redor está se estreitando.”104 O arquiteto foi 
chamado a dar um parecer sobre a questão: ele chegou a ver, mas 

“desde então está doente.” Talvez Boris Vian, que era engenheiro de 
formação, considerasse que projetistas não são capazes de lidar com 
apartamentos que reagem a estímulos e problemas dos moradores. 
Edificações que trocam energias com o ser humano que as habitam. 
Construções que têm espírito próprio. Há de se concordar que Bo-
ris Vian é totalmente descompromissado com a objetividade e com 
a racionalidade. Contudo, não é descompromissado com a verdade, 
afinal, como o autor atesta: esta “história é totalmente verdadeira, 
pois eu a imaginei do começo ao fim.”105 Nós podemos classificar 
esta casa como uma ficção para se encaixar somente nas páginas de 
livros, ou podemos percebê-la como uma versão literária da Endless 
House, de Frederick Kiesler. A arquitetura que, sob a transformação 
dos dias, vai da expansão à contração.

Ele passou, seguido por Colin, ao quarto de Chloé e abaixou a ca-
beça para não chocar com o batente, mas este se curvou no mesmo 
instante e o professor emitiu um palavrão. Chloé, em sua cama, deu 
risada ao ver a entrada do professor. 
O quarto tinha chegado a dimensões bastante reduzidas. O tapete, 
ao contrário dos de outros ambientes da casa, estava mais espesso, e 
a cama agora estava numa pequena alcova com cortinas de cetim. A 
grande janela estava completamente dividida em quatro janelinhas 

103 Ibidem. p.170-171.
104 Ibidem. p.167.
105 Ibidem. p.7.
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quadradas pelos pedúnculos de pedra, que por fim haviam cessado 
de crescer. Reinava ali uma luz meio cinzenta, mas limpa. Fazia calor. 

– Vão me dizer mais uma vez que não mudaram de apartamento, 
hein? – disse Comemangas.106

– Gostava mais do antigo apartamento de vocês. Tinha um ar mais 
saudável.

– Sim – disse Colin –, mas não é culpa nossa...107

A casa é a personagem central de A espuma dos dias. Nessa história 
que vai da contagiante euforia à extrema melancolia, o apartamento 
amplia com a alegria, retrai com a doença, sucumbe com a morte. 
Assim, Boris Vian oferece-nos um vocabulário que fundamenta a es-
crita e o desenho da metamorfose de espaços ao longo do tempo, ao 
longo dos dias. Tal como a espuma que se expande e se contrai. Con-
comitantemente, pujante e frágil. Incapaz de ser estática. Ninguém 
controla a casa-espuma, nem mesmo define qual é a sua forma.

Não dava mais para entrar na sala de jantar. O teto quase tocava o as-
soalho, ao qual se ligava por projeções meio vegetais, meio minerais 
que vicejavam na escuridão úmida. A porta do corredor não se abria 
mais. Só permanecia uma passagem estreita que levava da entrada 
ao quarto de Chloé.108

arremessos e espirais

Richard Serra pertence a uma geração de artistas cujo ofício e trajes mais os 
aproximam de operários de indústrias pesadas que de intelectuais resguarda-
dos em seus ateliês particulares. Produzindo trabalhos categorizados como 
pop art, ou minimalismo, ou pós-minimalismo, eram dezenas de artistas nor-
te-americanos que trabalhavam em ambientes fabris: grandes galpões e an-
dares inteiros de prédios decadentes que, no passado, sediavam abarrotadas 
manufaturas. Nada mais de academias, recintos intimistas ou paisagens bucó-
licas – microuniversos de conforto para inspiração. Essa geração, que despon-
ta na década de 1960, sentia-se à vontade em siderúrgicas e estaleiros. Porém, 
o próprio Serra nos chama atenção quanto a um ponto central: “Quando in-
troduzi o processo industrial à minha obra, introduzi os efeitos de trabalho, 
não a imagem.”109

Macacão dos pés à cabeça, luvas grossas nas duas mãos, joelheiras em cada 
perna, máscara de proteção tanto para os olhos quanto para a fumaça tóxica: 
assim estava paramentado Richard Serra quando fez Gutter Corner Splash: Ni-

106 Ibidem. p.187.
107 Ibidem. p.189.
108 Ibidem. p.237.

109 SERRA, Richard. In: FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.258-259.
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ght Shift (1969-1995). Portava uma grande colher, recolhia chumbo fundente 
de um cadinho e arremessava-o no encontro do piso com a parede. Repetia a 
operação manual mais de uma dúzia de vezes até preencher toda linha reta do 
rodapé. Esperava o metal esfriar e enrijecer para, com a ajuda de sua equipe, 
puxar cuidadosamente a peça da aresta da sala. Não a moviam mais que um 
metro para o meio do espaço, pois este é um ente quebradiço, visto que tal 
liga plúmbea não é tenaz. Concluída esta etapa, Serra derretia mais chumbo, 
pegava a colher e refazia todo o procedimento. Umas sete ou oito vezes. Por 
fim, as peças metálicas lineares e agrestes ficavam dispostas em fileiras.

O cerne do trabalho reside no verbo “to splash”, sem tradução direta para o 
português, mas que está por entre o esguichar, respigar, borrifar, molhar e, princi-
palmente, arremessar. Meses antes da primeira versão de Gutter Corner Splash, Ri-
chard Serra tinha feito sua Verb List [Lista de Verbos] (1967-1968), na qual deixava 
claro o interesse nas ações de transformação das matérias. Verb List é um inven-
tário de atos, um índice feito por Serra para o porvir de seus trabalhos artísticos.

“To splash” acabou incitando uma série de trabalhos: Splashing (1968) foi a 
primeira operação do gênero no galpão de Leo Castelli, em Nova York; Splash 
Piece: Casting (1969-1970) foi exposto no Whitney Museum e no MoCA (Mu-
seu de Arte Contemporânea de Los Angeles). Por sua vez, a sequência de atos 
para Gutter Corner Splash: Night Shift foi feita pela primeira vez em 1969, no 
estúdio de Jasper Johns. Pouquíssimo tempo após sua conclusão, o trabalho 
foi destruído, só restando algumas fotografias como registro. Em 1995, meses 
após a abertura de sede projetada por Mario Botta, o Museu de Arte Moderna 
de São Francisco (SFMoMA) chama Serra para refazer o trabalho em uma sala 
expositiva, para acervo permanente.
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Também é preciso analisar a questão do molde, o qual é, neste caso, o can-
to, o encontro do chão com a parede: algo que confere forma, mas não delimi-
ta por completo, como um recipiente. Não estamos lidando com uma fôrma 
que delineia todo o formato do objeto oriundo de uma matéria em estado 
líquido que se solidifica após determinada operação química em certo perí-
odo de tempo. Estabelecer dois planos é insuficiente para gerar um volume 
de sólido geométrico. O parâmetro formal é intencionalmente incompleto. 
Quando se desprende da junção do piso com a parede, mantêm-se a linearida-
de e o ângulo reto da matriz de onde se conformou a peça de chumbo, porém 
somente como indício daquilo que não se pode consumar – isto é, geometri-
zar – por completo. Tal não integralidade é essencial para se compreender que 
cada parte do Gutter Corner Splash: Night Shift é um ente informe.

Cabe aqui estabelecer um paralelo entre essa não-totalidade e a ideia de su-
blime que Yve-Alain Bois observa na obra de Serra, fundamentado em Imma-
nuel Kant e sua Crítica da Razão Pura: “Enquanto o belo, por exemplo, diz res-
peito à forma do objeto e, deste modo, sua limitação, ‘o sublime, por outro 
lado, pode ser encontrado em um objeto informe, na medida em que dentro 
dele ou pela ilimitação representada no interior dele, ainda assim sua totalidade 
está presente no pensamento.’ Enquanto, no belo, a totalidade é imediatamen-
te apreendida, o sentimento do sublime vem da contradição entre apreensão (a 
qual ‘pode prosseguir ad infinitum’) e compreensão (a qual rapidamente atinge 
um máximo, além do qual a imaginação não consegue ir). Em outras palavras, 
o sentimento do sublime repousa na separação entre a ideia de totalidade e a 
perceptível impossibilidade de compreender essa totalidade.”110 Por mais que o 
sublime esteja sob uma lógica de grandiosidade e magnificência de dimensões 
e proporções (sob este aspecto, o Gutter Corner Splash: Night Shift seria deveras 
diminuto), o que interessa nos trabalhos em que Serra opera sob o verbo “to 
splash” está na inviabilidade de compreender essas obras em sua plenitude.

Aí se percebe que a matéria – o chumbo fundido – não se amolda unifor-
memente. Nas faces relativas aos planos cartesianos, as peças não conformam 
superfícies lisas; já a faceta oposta é, em tudo, pregueada. Isso se justifica, em 
parte, pelas propriedades físico-químicas do material. Contudo, a explicação 
volta a estar principalmente no verbo “to splash” e na repetição dessa ação 
pelo próprio Richard Serra. Os arremessos são atos executados pelo escultor: 
como obviamente ele não é uma máquina, cada gesto seu é específico, cada 
vez ele pega uma quantidade distinta de chumbo derretido, cada vez ele aplica 
uma força desigual e, por consequência, o modo como se dá cada colisão do 
metal mole contra a edificação é diferente. Essas variações de impacto interes-
sam. Tal como a mão que nunca repete identicamente o gesto em Hand Cat-
ching Lead (1968), o informe do Gutter Corner Splash: Night Shift deriva da condi-
ção humana, isto é, daquilo em que o homem – mesmo quando, propriamente 
trajado, faz uma operação digna de um operário industrial – difere da máquina.

110 BOIS, Yve-Alain. A Picturesque Stroll around Clara-Clara. October. Cambridge: MIT Press Journals, 
v.29, verão 1984. p.60.
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O informe em Richard Serra não reside somente na 
visível rudeza que resulta de seus arremessares. Nas 
grandes espirais escultóricas há uma outra dimensão in-
forme, a qual tem uma índole mais disruptiva para com 
a arquitetura: “Quando a escultura entra no domínio 
da não-instituição, quando ela deixa a galeria ou o mu-
seu para ocupar o mesmo espaço e lugar da arquitetura, 
quando ela redefine espaço ou lugar em termos das ne-
cessidades esculturais, arquitetos passam a ficar irrita-
dos. Não somente porque seu conceito de espaço está 
sendo transformado, mas em grande medida está sendo 
criticado. A crítica só pode ser efetiva quando a escala, 
métodos, materiais e procedimentos arquitetônicos es-
tão sendo utilizados.”111

Esta fala de Serra faz menção ao Tilted Arc (1981), grandiosa escultura im-
plantada na Federal Plaza, na parte sul da ilha de Manhattan, em Nova York. 
O escultor afirma que seu trabalho passa a “ocupar o mesmo espaço e lugar 
da arquitetura”, porque ele atua em questões que os arquitetos reprimem.112 
Afinal, Serra declara que “queria ver e entender a diferença entre uma conca-
vidade e uma convexidade”.113 Nesse estudo a respeito da curva, ele prossegue: 

“Basta contornar a extremidade e outro mundo se abre: isso me interessou, e 
não parecia ser uma questão essencial na arquitetura.”114 Há aqui algo que usu-
almente associaríamos à cinematografia, pois o raciocínio conceptivo se dá na 
sucessão de visadas proporcionadas na experiência direta com a escultura. O 
processo projetivo de Richard Serra não se restringe a uma projeção vertical 
do objeto a partir de um ponto de vista privilegiado – isto é, não é por meio 
de uma vista estática. A concepção artística alicerça-se nas possibilidades do 
movimento, na transformação da escultura que vemos de acordo com o cami-
nhar do observador.

Há um outro aspecto essencial no Tilted Arc: o escultor sobrepõe seu tra-
balho às características, contingências e particularidades115 daquele espaço pú-
blico. Não faz isso de modo pacífico, ao modo como o cotidiano se dá, há 
um rompimento do percurso do dia a dia por meio da incisiva colocação de 
um trabalho de arte. A escala, a dimensão, o posicionamento e o formato da 
escultura são consequências da leitura de informações do lugar, uma praça 
pública envolta pela arquitetura trivial de torres corporativas. Por isso, Tilted 

Arc é indubitavelmente um trabalho site-specific.116 A dinâmica de percursos dos 
usuários cotidianos era um dado fundamental para Serra, não para sua afir-

111 SERRA, Richard. Interview with Peter Eisenman. 1983. In: SERRA, Richard. Writings and interviews. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1994. p.147.

112 BOIS, Yve-Alain. A Picturesque Stroll around Clara-Clara. October. Cambridge: MIT Press Journals, 
v.29, verão 1984. p.54-56.

113 SERRA, Richard. In: FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.252.
114 Ibidem. p.252.
115 Ibidem. p.260-261.
116 KWON, Miwon. One Place After Another: site-specific art and locational identity. Cambridge, Londres: The 

MIT Press, 2004. p.12.
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mação – “manutenção do status quo” –, mas para “a 
redefinição dele nos termos da escultura”117, em uma 
potente reorganização do lugar. 

O uso das curvas passa a ser cada vez mais recor-
rente nos trabalhos de Richard Serra. O que no Til-
ted Arc é o estudo da concavidade e da convexidade 
de um plano transforma-se em diversas alternativas 
de curvas, cujo resultado é muito diverso de uma 
frívola busca da forma pela forma. Por exemplo, 
Clara-Clara (1983) foi constituído por duas imensas 
chapas curvas de aço corten. À primeira vista, cada 
lado tem sua trajetória circular espelhada ao outro. 
Fazem, portanto, um movimento de aproximação 
e afastamento. A distância entre uma e outra não 
é muito maior que o torso de um ser humano. A 
escultura foi implantada no eixo central do Jardim 
das Tulherias, em Paris, próximo ao acesso da Praça 
da Concórdia, no trecho entre os Museus da Oran-
gerie e Jeu de Paume. Yve-Alain Bois nota que, caso 
o observador subisse no embasamento desses pe-
quenos centros culturais adjacentes, ele conseguiria 
averiguar a linha da espessura das placas metálicas: 
a priori, seria como uma projeção em planta de Clara-Clara, tal como uma 
vista que anteciparia a experiência corpórea de atravessar a escultura. Porém, 
quase como uma falsa informação, ela não corresponde à espacialidade que se 
tem ao atravessar por entre os dois planos curvos.118 As duas linhas de encon-
tro da escultura com o solo não correspondem às linhas de topo. A curvatura 
das superfícies curvas de aço não provém de eixos perpendiculares ao chão. 
Ou seja, caso fatiássemos Clara-Clara em infinitas camadas paralelas ao ter-
reno do jardim, constataríamos que os perímetros do objeto metálico não se 
repetem em nenhuma altura, numa completa disjunção entre as partes. Some-
se a isso o fato de que nem mesmo há equivalência planar entre a grande peça 
à esquerda e a grande peça à direita. Assim, a experiência do corpo ao passar 
por entre Clara-Clara tem algo de atípico, para não dizer, incômodo e marean-
te: quando se está dentro do espaço escultórico, é impossível encontrar dois 
pontos em que a distância entre o corpo e o plano metálico seriam iguais.119 
Portanto, não há qualquer coisa de estável na relação entre sujeito e escul-
tura, mas sim uma contínua modificação em virtude do movimento: “nosso 
movimento entre, através e em torno de suas ondulações; é nosso corpo se 

117 SERRA, Richard. Interview with Peter Eisenman. 1983. In: SERRA, Richard. Writings and interviews. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1994. p.147.

118 BOIS, Yve-Alain. A Picturesque Stroll around Clara-Clara. October. Cambridge: MIT Press Journals, 
v.29, verão 1984. p.48-49. 

119 BOIS, Yve-Alain. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian. Formlessfinder - Portfolio. Nova York, 2013. 
p.81. No prelo.
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movendo numa relação com sua superfície em movimento.”120 Conforme nos 
deslocamos dentro do domínio da escultura, os parâmetros espaciais modifi-
cam-se constantemente.

Fazendo uso de três chapas de aço postas lado a 
lado, Richard Serra reduziu o raio das curvaturas 
em Snake (1994-1997), criando, em um mesmo pla-
no, variações provenientes de tangentes de curvas 
com pontos centrais distintos. Por sua vez, a escul-
tura Union of the Torus and the Sphere (2001) está pra-
ticamente imprensada em um dos recintos da an-
tiga fábrica convertida no Dia:Beacon, instituição 
de arte implantada em uma cidadela à beira do rio 
Hudson, no interior do estado de Nova York. Ser-
ra declara com relação ao trabalho: “Instalei essa 
peça numa sala bem apertada de modo que é quase 

impossível aprender o campo por inteiro, e ficamos pressionados contra a sua 
superfície.”121 O espaço, que o corpo humano pode acessar, é espremido entre 
a matéria da escultura e a matéria arquitetônica.122 O resultado é um ambiente 
comprimido pela sinuosidade do trabalho artístico contraposta à regularida-
de da sala de origem industrial. Projetado e construído segundo parâmetros 
racionais e pragmáticos, o espaço fabril é totalmente desestabilizado pela es-
cultura Union of the Torus and the Sphere. 

Também no Dia:Beacon, Serra fez as Torqued 
Ellipses (1997-1998), nas quais as superfícies me-
tálicas curvas passam a se tornar elipses. Nelas o 
escultor potencializa questões presentes décadas 
antes em Shift (1970-1972) e Spin Out: For Bob Smi-
thson (1972-1973). Segundo Hal Foster, “Serra estava 
preparado, em 1973, para descrever a ‘experiência 
escultórica’ em termos da ‘topologia de [um] lugar’ 
demarcado ‘através da locomoção’, uma ‘dialética 
entre percorrer e olhar a paisagem’.”123 Isto é, esses 
dois trabalhos de Serra “ativam” o espectador por 
meio do movimento corporal. Não à toa, Rosalind 
Krauss utiliza Shift como um dos exemplos últi-
mos da “transformação da escultura de um veículo 

120 SERRA, Richard. In: FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.257.
121 Ibidem. p.257.
122 Esta ideia de relação dimensional entre a escultura e o espaço onde ela se implanta em muito deriva 

da diferenciação que Richard Serra faz entre os termos escala e tamanho: “Se uma coisa é grande ou 
pequena em nada tem a ver com a escala. Grande ou pequeno tem a ver com tamanho. Escala lida não 
somente com o inter-relacionamento das partes de uma escultura, mas também, mais importantemen-
te, com o relacionamento da escultura com seu contexto. [...] Você não constrói um trabalho em um 
contexto, indiscriminadamente coloca em outro e espera que a relação de escala se mantenha. A escala 
depende do contexto.” SERRA, Richard. Interview with Peter Eisenman. 1983. In: SERRA, Richard. 
Writings and interviews. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. p.145.

123 FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.165.
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estático e idealizado num veículo temporal e material.”124 A necessidade de 
percorrê-la passa a ser determinante para a compreensão do trabalho, pois 
é ao longo do tempo que se apreende a “escultura como revezamento – re-
vezamento entre o local e o sujeito que (re)define a topologia de um lugar 
específico mediante a motivação de um espectador específico”125. Passamos 
a uma alternância entre distanciamento e aproximação da pessoa perante os 
elementos escultóricos que ali atuam “como barômetros para a leitura da pai-
sagem”126. O turning point de Torqued Ellipses é que os parâmetros da escultura 
passam a operar como “barômetros” da própria escultura. Temos, portanto, 
uma relação direta e reservada entre corpo e escultura. Nesse sentido, outro 
trabalho que antecede e informa Torqued Ellipses é o Sight Point (for Leo Castelli) 
(1972-1975), que inaugura na trajetória de Serra a existência de um contexto es-
pecífico no interior da escultura, completamente estabelecido pela experiên-
cia espacial de estar dentro dela. Em Sight Point, pela primeira vez, houve um 
dentro e fora: é muito distinto o experienciar o estar dentro e o estar fora. O 
que Sight Point não proporcionava como Torqued Ellipses é o percurso interior. 
Nesta promenade elipsoidal, deixa-se de ter o horizonte que havia em Shift e as 
esculturas tornam-se totalmente autorreferenciais.127

A consequência maior disso é a desorientação que Serra proporciona àque-
les que adentram as grandes espirais. Hal Foster disseca sabiamente tal expe-
riência: “Na obra iniciada com as elipses em torção, Serra mistura o racional 
com o irracional. O aspecto racional – deixar manifestas a produção e a estru-
tura – permanece; mas o aspecto irracional – desorientar o espectador com 
os interiores virados para fora e os exteriores para dentro – é levado ao ponto 
em que se tem a impressão de experimentar diferentes esculturas quase a cada 
passo. Ou seja, ao aumentar a complexidade, Serra não compromete a legibi-
lidade; ele testa o espectador com mais rigor do que nunca antes (é o que ele 
chama ‘pensar de pé’).”128 Essa total perda de orientação no espaço – o dito 

“aspecto irracional” – deve-se, por um lado, à autorrefencialidade da escultura, 
mas justifica-se, também, pela perda da profundidade. Percorrer o interior da 
elipse metálica equivale a ter um campo de visão muito reduzido (menor que 
um metro de profundez) e sempre mutante – afinal, as duas paredes não são 
perpendiculares ao chão, nem mesmo constantes. Poder-se-ia dizer que o cen-
tro físico do trabalho é permanentemente transitório, de acordo com o posi-
cionamento (relação) sujeito-escultura – e, assim, concluímos que existe uma 

“multiplicidade de centros”.129 Contudo, mais importante é perceber que, em 

124 KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.341-342.
125 FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.167.
126 SERRA, Richard. Interview with Peter Eisenman. 1983. In: SERRA, Richard. Writings and interviews. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1994. p.149. 
127 Richard Serra assume isso nas seguintes palavras: “O que mais me interessa na paisagem é a elevação – o 

que acontece com nosso corpo quando há um deslocamento da elevação e nenhum horizonte para nos 
orientar, nenhum plano horizontal.” SERRA, Richard. In: FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. 
São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.249-250.

128 FOSTER, Hal. Op. cit. p.188-189.
129 BOIS, Yve-Alain. A Picturesque Stroll around Clara-Clara. October. Cambridge: MIT Press Journals, 

v.29, verão 1984. p.45. 
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última instância, ao suprimir a profundidade e variar demasiadamente os pla-
nos que poderiam balizar pontos de fuga da visão daqueles que penetram o do-
mínio espacial das Torqued Ellipses, Richard Serra está destruindo a perspectiva.
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Tal constatação nos conduz à análise 
do clímax das espirais e elipses na car-
reira do Richard Serra: The matter of time 
(2005), permanentemente exposto no 
Guggenheim de Bilbao. A presença do 
conjunto de esculturas curvas em uma 
sala do museu projetado por Frank Gehry 
suscitava a possibilidade de uma espécie 
de competição de formas entre o escul-
tor e o arquiteto. Entretanto, a grande 
expressividade formal de ambos ali não 
se torna antagonismo, nem mesmo con-
cordância. Isso ocorre porque a escultura 
de Serra cria seu próprio contexto: “quando fazemos determinado percurso 
nas espirais, tudo em volta de nós – à direita e à esquerda, acima e abaixo – 
muda enquanto caminhamos, e isso faz o tempo se condensar ou se dilatar, 
deixando-nos ansiosos ou relaxados por anteciparmos o que acontecerá em 
seguida ou por lembrarmos o que acabou de acontecer.”130 Se “tudo em volta 
de nós [...] muda”, quando estamos dentro de uma das espirais de The matter 
of time, não importa o que há ao redor da escultura, por mais magnificentes 
que se possam considerar as formas de Gehry. Serra estabelece parâmetros 
espaciais específicos no interior de suas grandes elipses de ferro, destituin-
do essa interioridade de referências espaciais externas. E, visto que houve 
uma redefinição total do contexto físico para aquele que entra no domínio 
da escultura, Serra desloca o cerne do raciocínio artístico para o tempo: “O 
tempo aqui é o foco, mais do que nas peças anteriores, cujo interesse princi-
pal era a redefinição do contexto físico. [...] não é o tempo do relógio, nem o 
tempo literal. Essa temporalidade distinta – ela é subliminar – faz com que a 
experiência das esculturas se diferencie da experiência cotidiana.”131 Parece-
me aqui que a relação espaço-tempo é correlata à terceira lei de Newton, de 
ação e reação, pois as variações espaciais 
criadas por Richard Serra visam provo-
car um reagir naquele que tem a expe-
riência de estar dentro e deslocar-se na 
escultura. Tal reação é temporal. Está 
no aumento ou redução de velocidade 
do movimento. Está na celeridade ou na 
permanência do querer estar dentro da 
escultura. A variação do espaço suscita a 
variação de cada passo e, por consequên-
cia, do tempo que uma pessoa leva para 
dar tal passo.

130 SERRA, Richard. In: FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.261.
131 Ibidem. p.261.
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Cabe notar que em The matter of time acontece algo semelhante ao visto em 
Clara-Clara: temos acesso a uma visão superior do conjunto de curvos planos 
metálicos, o que seria uma imagem a priori informativa da experiência do per-
curso interno às esculturas – tal como uma planta de arquitetura –, mas que 
acaba por ser uma falsa informação. Desalinhadas ao eixo perpendicular ao 
piso, as elevações das esculturas têm trajetórias tão especificas que, como con-
sequência final, temos a completa disjunção entre horizontal e vertical – ou 
seja, os desenhos de planta e corte. Não é somente uma questão de falta de cor-
respondência entre os diferentes modos de representação oriundos da arqui-
tetura. Não há ângulo de visão, nem mesmo projeção a partir de uma seção da 
escultura, que seja capaz de captar (e ser representativa) a sua totalidade. Nesse 
sentido, retornamos ao sublime kantiano pelo viés da impossibilidade de com-
preensão do lugar em sua plenitude, visto que ocorre uma radical quebra dos 
cânones arquitetônicos existentes, com a abolição da prerrogativa da planta e 
com a “especificidade da elevação.”132 Como Yve-Alain Bois assevera, Richard 
Serra “destrói, nas próprias elevações, a identidade da planta.”133 Já Hal Foster ana-
lisa que “Para Serra, esse impedimento seria uma maneira não só de evitar que a 

obra se torne imagem, mas também de reafirmar, com 
isso, os direitos do corpo contra a objetividade abstra-
ta (inclusive a maestria panóptica) da representação 
arquitetônica.”134 A incapacidade de adequar as escul-
turas espirais de Serra a modos convencionais de re-
presentação arquitetônica é o ponto fundamental que 
permite que a penetração do corpo humano em movi-
mento no interior da escultura não seja regulada por 
um determinado sistema de proporções – como já foi 
escrito aqui, a perspectiva foi perdida. Por isso, a apre-
ensão de uma escultura de Serra por um sujeito “não se 
reduz a nenhuma consciência imagística ou Gestalt”135.

Faz-se necessária uma breve digressão para estabelecer uma correlação com 
Conical Intersect (1975) de Gordon Matta-Clark. Esta é uma operação de extra-
ção da projeção de um volume cônico do interior de um antigo prédio em vias 
de total demolição para abertura do espaço público do Centro Georges Pom-
pidou, em Paris. Demoliram-se pilares, vigas, lajes e paredes de vários aposen-
tos do velho edifício. Yve-Alain Bois, que esteve pessoalmente no Conical Inter-
sect, afirma: “Para visitar seus trabalhos finais era ser apreendido pela vertigem, 
como alguém logo percebeu que não era possível diferenciar entre a seção 
vertical e o plano horizontal [...], era primeiramente necessário que nós per-
dêssemos nosso controle enquanto seres eretos.”136 A experiência desse espaço 

132 SERRA, Richard. In: BOIS, Yve-Alain. A Picturesque Stroll around Clara-Clara. October. Cambridge: 
MIT Press Journals, v.29, verão 1984. p.38. 

133 Ibidem. p.45.
134 FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.177.
135 SERRA, Richard. In: FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.258.
136 BOIS, Yve-Alain. Threshole. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. Nova 

York: Zone Books, 1997. p.191.
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é de completa instabilidade. Perdiam-se os parâmetros para orientação: os ele-
mentos arquitetônicos horizontais e verticais eram tratados com indistinção; 
tudo era rudemente seccionado; por fim, tornava-se indiferente ao olho o que 
se via à frente, abaixo, acima, ao lado – as direções se embaralhavam.

Desorientação e desestabilização foram vivenciadas tanto em Conical Inter-
sect quanto podem ser experienciadas nas Torqued Ellipses e The matter of time. 
A cada passo dado pelo sujeito, a experiência espacial é de descontinuidade 
comparada a onde e como se estava no passo anterior. Isto é resultante dire-
ta da disjunção entre planta e elevação.137 Portanto, o maior questionamento 
ao ideal de forma no trabalho de Richard Serra está na insuficiência da re-
presentação gráfica (convencionalmente utilizada na disciplina arquitetônica) 
como meio de explicação e entendimento do espaço. O escultor americano 
transforma a noção de espaço quando se afasta das convenções projetuais ar-
quitetônicas, tanto no momento da concepção quanto, e fundamentalmente, 
na experiência proporcionada ao sujeito de compreensão da escultura. Os 
trabalhos de Richard Serra, aparentemente extremamente formais, contêm 
uma das mais potentes estratégias para o informe: quando o artista/arquiteto 
não se subjuga (nem subjuga o observador) ao desenho de uma projeção ou de 
uma seção de uma escultura ou de uma construção arquitetônica, abre-se um 
campo de possibilidades espaciais.

a crise da arte como ciência europeia

A bomba atômica é resultado do mais alto empenho técnico. Do mesmo modo são os 
tanques, os aviões de batalha, as armas, as substâncias químicas para câmaras de gás 
dos campos de concentração e extermínio. Os milhões de mortos da Segunda Guerra 
escancaram que a barbárie é um dos resultados mais significativos da ciência e da lógica 
de pensamento pautada pela razão.

No livro Arte Moderna, Giulio Carlo Argan introduz a conjuntura pós-Segunda Guer-
ra Mundial por meio de argumentos elaborados anos antes desse importante momento 
histórico por Edmund Husserl:

‘A exclusividade com que a visão global do mundo do homem moderno, na segunda meta-
de do século XIX, aceitou ser determinada pelas ciências positivas e com que se deixou 
cegar pela prosperity delas derivada significou um afastamento dos problemas que são de-
cisivos para uma humanidade autêntica. As meras ciências de fatos criam meros homens 
de fato... Na miséria da nossa vida – ouve-se dizer –, esta ciência não tem nada a dizer. 
Ela exclui de princípio exatamente aqueles problemas que são prementes para o homem, 
o qual, em nossos tempos atormentados, sente-se nas mãos do destino; os problemas do 
sentido ou do não-sentido da existência humana em sua totalidade’. Assim, poucos anos 
antes da Segunda Guerra, Husserl considerava inevitável a crise ‘das ciências europeias’, 

137 BOIS, Yve-Alain. A Picturesque Stroll around Clara-Clara. October. Cambridge: MIT Press Journals, 
v.29, verão 1984. p.53.
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isto é, do sistema cultural fundado na racionalidade e, naturalmente, na consciência de 
seus limites e na complementaridade natural da imaginação ou fantasia (ou seja, a arte) 
em relação à lógica (a ciência).138 

Fundada sob os cânones da Filosofia da Grécia Antiga e desenvolvida segundo a 
Racionalidade Iluminista, a Humanidade teve os princípios do pensamento ocidental 
postos em xeque. A ilimitada crença cartesiana depositada na razão e na técnica nos fez 
negligenciar “a constante ameaça de se cair em unilateralidades e em contentamentos 
precipitados, que se vingam em contradições subsequentes”139: duas Grandes Guerras 
Mundiais. Os parâmetros que determinavam a clareza da busca pela verdade universal 
foram desacreditados pela sua dissolução na opacidade de subjetividades pessoais. As 
certezas eternas e indesviáveis, que encaminhariam ao progresso social e comum a to-
dos, não eram mais passíveis de aceitação plena e irrestrita. Os eventos que sucederam 
no mundo entre 1939 e 1945 punham em dúvida todo pensamento ou lógica pautada de 
acordo com a objetividade, a racionalidade e, por conseguinte, o idealismo.

Husserl também mostra que a objetividade embutida na busca pela razão leva à ne-
gligência em dois aspectos. Primeiramente, o método científico de um racionalista visa 
atentar somente ao que é objetivo, considerando perfeitamente aceitável preterir aquilo 
que é subjetivo – julgado como uma exceção desprezível –, o que abre caminho à não com-
preensão da totalidade complexa da questão em estudo. O outro aspecto relatado pelo 
autor é: “Todos os bem-queridos discursos sobre o espírito de comunidade, a vontade do 
povo, sobre ideais, sobre objetivos políticos das nações e coisas semelhantes são roman-
tismo e mitologia, provindos da transposição analógica de conceitos que só têm um senti-
do próprio na esfera pessoal individual.”140 De acordo com esta passagem, a objetividade 
apresentada como proposição exemplar tende a ser subjetiva e válida somente no plano 
da compreensão e do conhecimento pessoais: “este objetivismo ou esta apreensão psico-
física do mundo é, apesar da sua aparente compreensibilidade, uma unilateralidade ingê-
nua.”141 De modo mais amplo, em “Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia”, Husserl 
indicou como a racionalidade unilateral que sustenta o ideário das civilizações europeias 
é ingênua: “Nesta ingenuidade, inevitável no começo, estão, portanto, mergulhadas todas 
as ciências cujos começos já na Antiguidade se tinham desenvolvido.”142

Isso nos ajuda a compreender a insatisfação no pós-guerra com as propostas feitas 
pelas vanguardas artísticas modernistas da primeira metade do século XX que optaram 
pela via do elogio ao funcionalismo143. Como exemplo inicial, de acordo com Argan, “um 
quadro de Mondrian não é uma imagem de ordem, mas um ‘pôr ordem’ — o que pressu-
põe uma condição de desordem, de turvação sensorial e passional.”144 Os manifestos e te-
orias das vanguardas foram determinados por um raciocínio que submetia a criatividade 
e a imaginação a esses ideais positivistas: tudo se resolveria por meio da forma funcional. 

138 ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.507.
139 HUSSERL, Edmund. A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Lisboa: Lusofonia.net, 2006. p.40.
140 Ibidem. p.44. 
141 Ibidem. p.44.
142 Ibidem. p.41.
143 Utilizo-me da categoria de artistas que Giulio Carlo Argan apresenta no capítulo seis, “A época do funcionalis-

mo”, do livro Arte Moderna, com exceção dos Dadaístas e dos Surrealistas.
144 ARGAN, Giulio Carlo. Arquitetura e arte não figurativa. In: Projeto e Destino. São Paulo: Ática, 2004.
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“A rigorosa racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como deduções lógi-
cas (efeitos) a partir de exigências objetivas (causas)”145. Além de sintetizar a caracte-
rística fundante da arquitetura moderna da época, a afirmação pode ser lida como um 
enunciado igualmente elucidativo dos quadros cubistas de Pablo Picasso e de Georges 
Braque, ou do construtivismo russo de Malevich e Tatlin, ou do neoplasticismo de Piet 
Mondrian e de Theo van Doesburg, ou de algum objeto de design de autoria de Ma-
rianne Brandt ou Marcel Breuer quando estiveram na Bauhaus, ou da lógica que levou 
Le Corbusier ao Modulor, a seus cinco pontos de arquitetura, à concepção casa como 
máquina e às suas Villes Radieuses.

Retornando à obra de Mondrian como objeto de estudo, Argan argumenta: “A defi-
nição última, irredutível, de extrema lucidez, da arte como forma, e da forma como ra-
cionalidade absoluta, fora dada por Mondrian, cuja clareza cognitiva deveria refletir-se 
e refratar-se em todos os produtos do agir humano, tornar-se o signo da racionalidade 
fundamental da existência.”146 O sistema neoplasticista é um modelo projetivo que se 
apresenta como matriz exemplar a uma variabilidade de circunstâncias. É uma ideia de 
arte direcionada pela pura expressão plástica e liberta de qualquer morfologia de ori-
gem natural, assim realizando a autonomia da visualidade. Com uma visão impositiva, 
essas vanguardas acreditavam que podiam pautar a vida pela estética, ou, mais especi-
ficamente, por um padrão estético por elas definido. 

Numa defesa da arte abstrata, Mario Pedrosa elogia: “O abstracionismo trouxe ele-
mentos plásticos, não diremos novos, mas completamente depurados, pela primeira vez, 
de todo compromisso de comunicação direta, elevando assim a arte a uma distância psí-
quica ideal: de um lado, o artista individual em todo o livre desabrochar do personagem, 
de outro, a obra falando sozinha uma linguagem própria, sem apelos diretos a sentimen-
talidades, a prazeres e sugestões externas, a angústias ou neuroses da vida privada do seu 
criador.”147 Entretanto, pelo argumento de Husserl, essas propostas das vanguardas mo-
dernistas são ingênuas por se apresentarem como novos fundamentos dentro de uma 
visão determinística do progresso técnico universal, quando são, na realidade, resultado 
de uma construção intelectual rica, porém subjetiva e, por consequência, restrita.

Isso se comprova quando a “virtude racional” perde espaço para o “furor dos regimes 
totalitários, das políticas de força”.148 Amparadas na crença de que a forma redimiria 
a humanidade de seus problemas, as pesquisas de índole reformista, citadas acima, fo-
ram apresentadas como um “acerto de rota” da razão durante e após a Primeira Guerra, 
porém se mostram incapazes perante o fortalecimento das relações econômicas capi-
talistas, o nazismo e o fascismo, e, principalmente, a barbárie da Segunda Guerra. Mais 
uma vez, Argan vai direto ao ponto: “Para que continuar a contrapor a utopia da razão 
ao brutal realismo do poder?” 149

Ainda nos anos 20 e 30, os surrealistas já se colocavam em franca oposição ao projeto 
moderno de vanguardas positivistas do início do século XX. Desafiavam o racionalis-
mo, contestando a confiança depositada na ciência e na técnica, refutando a laudatória 

145 ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.264.
146 Ibidem. p.538.
147 PEDROSA, Mario. Da abstração à autoexpressão. Jornal do Brasil,1959. In.: Arte. Ensaios. São Paulo: Cosac 

Naify, 2015. p.339.
148 ARGAN, Giulio Carlo. Op. cit. p.538.
149 Ibidem. p.538.
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convicção ocidental pelo funcionalismo. Mesmo com discursos e trechos dos manifes-
tos por vezes belicosos, os membros dessa vanguarda crítica lançavam mão de “mano-
bras de uma inteligência poética”150, por exemplo, em estratégias como o automatismo 
psíquico, que visava liberar a força retida na esfera do inconsciente, assim desimpe-
dindo a capacidade criadora proveniente do imaginário. Elogiava-se, portanto, o que a 
ciência e a filosofia não conseguem compreender, dominar, sistematizar, esquematizar. 
O interesse dos surrealistas aproxima-se da indeterminação, do descontrole, da casuali-
dade, do gratuito, do imprevisto, do incerto, do acaso – ou seja, alcança a total negação 
ao determinismo modernista. No amálgama de referências e interlocuções que alicer-
çam o surrealismo, o crítico de arte Ronaldo Brito esclarece: “o domínio surrealista e 
seu confuso porém constante agenciamento de Freud, Marx, a tradição romântica, a 
revolta dadaísta, o esoterismo e todo tipo de manifestação de desencanto ante o logos 
eram um sintoma inequívoco da falência do projeto moderno, da impossibilidade de 
sustentar o que Giulio Carlo Argan chamou a arte como ciência europeia. A partir daí 
trata-se sobretudo de compreender a démarche surrealista como sequência e impasse, 
realização e questionamento, afirmação e dúvida da modernidade.”151

Para os surrealistas, acreditar na forma como fator de esclarecimento da consciência, 
como fizeram as vanguardas positivistas, era impossível. Daí provém Georges Bataille. 
Do surrealismo origina-se o informe.

Como resposta à vivência da barbárie, o termo reaparece após a Segunda Guerra 
Mundial na Arte Informal (também conhecida como Tachismo), com artistas como os 
franceses Jean Dubuffet (1901-1985) e Georges Mathieu (1921-2012), os alemães Wols 
(1913-1951) e Hans Hartung (1904-1989), e, mais controversamente, alguns inserem no 
grupo o catalão Antoni Tàpies (1923-2012) e os italianos Piero Manzoni (1933-1963) e Al-
berto Burri (1915-1995).152 O Neo-Dada, o Neorrealismo e a Arte Polimaterica na Itália, 
Junk Art, Art brut e mesmo a Action Painting americana: há uma série de nomenclatu-
ras e agrupamentos artísticos da época que tratam das mesmas questões do Informal, 
tendo sido incorporados diversos artistas a mais de uma dessas correntes artísticas.

Um dos aspectos mais relevantes acerca do Informal é o antagonismo à noção de pro-
jeto, mais especificamente a uma noção de projeto expandida, elucubrada pelas vanguar-
das modernas – na arquitetura, especialmente por Le Corbusier, Walter Gropius, Mies 
Van der Rohe, Frank Lloyd Wright –, e que Argan denomina como design – a resultante 
direta da “síntese das artes”. Aqui a “‘arquitetura’ já perdeu seu significado tradicional, 
tanto que foi preciso substituí-lo pela palavra design, que abrange tudo, do traçado de 
uma cidade ou de uma região ao menor objeto de uso diário. [...] Mas há algo que perma-
nece fora do design, contra o design, contra aquela arte, portanto, que se uniformizou 
em certas regras metodológicas, se inseriu no ciclo produtivo e se colocou como rigoro-
sa concepção formal: é a mais recente das correntes artísticas, o Informal.”153

150 BRITO, Ronaldo. O surrealismo. In: Experiência Crítica. São Paulo: Cosac Naify, 2005. p.124.
151 Ibidem. p.123.
152 Críticos modernos da época fizeram severas avalições a respeito de Informais e Tachistas. Por exemplo, Mario 

Pedrosa afirmou: “Uma parte, aliás, dos tachistas de agora prossegue na sua destruição; embora não se com-
preenda por que, como na fixação do peru dentro da roda de giz, artistas como Burri, Rivera e outros ainda 
conservam a delimitação retangular de uma tela inútil.” PEDROSA, Mario. Da abstração à autoexpressão. 
Jornal do Brasil, 1959. In: Arte. Ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.341.

153 ARGAN, Giulio Carlo. Arquitetura e arte não figurativa. In: Projeto e Destino. São Paulo: Ática, 2004.
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É preciso ter em vista que há similitudes e diferenças entre o Informal de Argan e o 
Informe de Bataille. Entre as convergências, averígua-se o quão extrínsecos são a parâ-
metros cartesianos, tanto metodológicos quanto representacionais. Na sua hostilidade 
ao que é hegemônico, informes e informais questionam as noções de unidade e ordem, 
opõem-se a parâmetros geométricos e de perspectivas, e, de modo amplo, contestam 

“os desígnios da vontade de ordem construtiva”.154 É importante esclarecer que o Infor-
me que aqui interessa não está restrito a uma corrente artística Informal de determina-
das décadas em meados do século XX, mas sim a questões que emergem na instigação 
de Bataille, inserem-se na história recente da arte e, de modo geral, têm pouco rebati-
mento na cultura arquitetônica.

Retomando o dualismo entre vanguardas construtivistas e os surrealistas, Ronaldo 
Brito apregoa diferenças fundamentais para a compreensão do porvir do que é ou 
não Informe:

O perigo do programa construtivo sempre foi o de acabar fixando contra o próprio ideal 
de racionalidade um corpo canônico e até uma academia; a espreitá-lo está a velha pe-
dagogia, a confiança no ensino e na transmissão da poesia e da arte. Estas degeneraram 
logo em exercícios, experimentos, ilustrações de um saber prévio à realização das obras. 
Contra o mito da inspiração surge a palavra de ordem da metodologia e se recupera a 
força singular da arte para as determinações previsíveis e computáveis da ciência. O peri-
go surrealista, por sua vez, era o de regredir diante das premissas do mundo moderno ao 
enfrentá-lo e recusá-lo; desvirtuar a revolta em mera rebeldia e a pulsão revolucionária 
em misticismo ou nostalgia.155

Oriunda de uma posição surrealista, a contrariedade ao “programa construtivo” é 
um alicerce essencial para a compreensão do informe. O que já é uma postura dis-
ruptiva para as artes visuais põe a arquitetura na berlinda, de modo ainda mais drásti-
co. Quando se criticam métodos, códigos e instrumentos de projeto, estamos diante 
da crise do argumento de autoridade da arquitetura perante a sociedade. Ao pôr em 
dúvida o determinismo e a racionalidade, mina-se o credo em um ideal de forma na 
arquitetura capaz de redimir qualquer lugar. Contrastando àqueles que acreditam na 
forma como índice de esclarecimento da consciência, passível de ser transmitido pelo 
ensino, o informe refuta qualquer institucionalização, não se inserindo no sistema 
educacional, social, político ou econômico. O informe reprova a intenção de construir 
uma nova hegemonia.

Aí está a virtude do informe, mas também seu maior risco. Afinal, qualquer adesis-
mo ao ciclo de produção seria um descolamento da crise originária do informe, caindo 
na ameaça de sua fetichização156, de sua farsa. A arquitetura totalmente informe talvez 
esteja fadada à marginalidade. Talvez informe seja toda a arquitetura sem promessas 
de transformação político-social, destituída de qualquer compromisso com a noção de 
progresso, descrente na capacidade solucionadora do projeto. Por perceber a dimensão 

154 BRITO, Ronaldo. O surrealismo. In: Experiência Crítica. São Paulo: Cosac Naify, 2005. p.122.
155 Ibidem. p.125.
156 FOSTER, Hal. Doing the perceiving for us. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian (Org.). Manifesto Series: 01 

Formless. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013. p.91.
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trágica da vida, é provável que o informe encare com ceticismo qualquer pacificação de 
complexas situações por meio do desenho, isto é, do ideal de forma. Talvez ao informe 
só caiba suturar os farrapos esgarçados, deixados pelo dito racionalismo, capaz de vio-
lentar em nome de um ideal. 

o que resta para sobrevivência

Aqueles que testemunham a carnificina da Guerra, em suas mentes ficam grava-
das as feridas dos combates, as suturas feitas na pele e nos músculos, as queima-
duras nos corpos. Aqueles que conseguem passar pelo trágico período belicoso, 
em suas memórias fica o horror das frentes de batalha, nas quais, com seus pró-
prios olhos, assistiram à dilaceração humana, de companheiros e adversários. 
Aqueles que se conservaram em meio a bombardeios e tiros, em suas retinas 
fica a transfiguração das paisagens naturais e urbanas em campos de devastação 
e ruína. Aqueles que presenciaram a barbárie, neles fica o sofrimento.

O italiano Alberto Burri sobreviveu à Segunda Guerra Mundial como com-
batente em linhas de frente de batalha, como médico das tropas, como pri-
sioneiro de guerra. A garantia de sua sobrevivência dependia dos escassos su-
primentos trazidos em rudes sacos de tecido de estopa ou juta, tão facilmente 
esgarçáveis quanto a frágil condição de vida no momento de crise máxima da 
civilização ocidental. Na série Sacchi [Sacos], Burri fez quadros com pouca ou 
nenhuma tinta, reunindo farrapos no pós-guerra com a destreza manual que 
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adquiriu no serviço militar e nas cirurgias realizadas em circunstâncias abso-
lutamente adversas.

Oriundo de Città di Castello, na região da Umbria, no centro da Itália, Al-
berto Burri nasceu em 1915. Com 19 anos ingressou na escola de Medicina da 
Università degli Studi di Perugia, porém, no ano seguinte, interrompeu os es-
tudos para participar voluntariamente da invasão colonialista à Abissínia (atual 
Etiópia) pelo governo de Benito Mussolini. Retornou à Universidade e obteve 
o diploma médico com especialidade em cirurgia em 1940, mesmo ano em que 
a Itália entra na Segunda Guerra Mundial. Ele é prontamente convocado para 
o exército fascista. Primeiro, vai para a linha de frente na invasão da Iugoslávia 
pelo Eixo. Considerado um dedicado tenente, pede sua transferência para o 
corpo médico do exército e é atendido em dezembro de 1942. Deslocado para 
acompanhar as tropas nas batalhas no norte da África, foi preso pelo exército in-
glês em 8 de maio de 1943 no litoral tunisiano. Por um período esteve em impro-
visados campos de prisioneiros dos Aliados no continente africano: eram locais 
em condições precárias e propícias à proliferação de diversas doenças, nos quais 
permaneceu exercendo a medicina, cuidando de outros presos como ele. Quan-
do o exército italiano assinou o Armistício em setembro de 1943 com os Aliados 

– episódio que fragmentou a Itália em dois governos distintos –, os italianos de-
tidos tiveram a opção de cooperar com os Aliados: Burri não aceitou e foi para o 
exílio em um campo de prisioneiros não-colaboradores, em Hereford, no Texas.

À espera da repatriação, é nesse período que Burri faz seus primeiros tra-
balhos artísticos, como um passatempo para suportar a vida em clausura e as 
memórias recentes da Grande Guerra. Em suas próprias palavras: “Eu pin-
tava todo o dia. Era um modo de não ter de pensar sobre a guerra e tudo ao 
meu redor.”157 Chamado de “doutor-pintor”158 pelos companheiros, começou 
trabalhando com madeira – próximo ao ofício do artesão – e suas primeiras 
pinturas retratavam, com deformações, a vasta e árida paisagem texana ou 
pequenos vilarejos. O prenúncio do talento artístico, que ainda viria a revelar, 
não estava nas temáticas ou nas técnicas de pintura, ainda muito primárias, 
porém condizentes com uma pessoa que não tivera uma educação artística 
convencional e escolar. Digno de nota é o fato de Burri já se apropriar de 
rudes sacos de estopa, esticando-os para dar origem às telas em que fazia pin-
turas até então figurativas. Havia outros prisioneiros que eram artistas antes 
da guerra e que integravam mostras e publicações sobre o que era produzido 
em Hereford; contudo, Burri praticamente não participava dessas iniciativas. 
Giuseppe Berto, escritor e colega do artista no campo de detenção no Texas, 
percebeu que: “A Guerra teve um efeito mais perturbador nele que na maioria, 
uma reviravolta não só na carreira profissional e nas convicções políticas, mas 
em toda a sua visão da vida.”159

157 BURRI, Alberto. Apud BRAUN, Emily. Aftermath. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: 
Guggenheim Museum Publications, 2015. p.30. 

158 TUMIATI, Gaetano. Apud BRAUN, Emily. Aftermath. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova 
York: Guggenheim Museum Publications, 2015. p.29.

159 BERTO, Giuseppe. Apud BRAUN, Emily. Aftermath. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova 
York: Guggenheim Museum Publications, 2015. p.32.
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A travessia de retorno pelo Atlântico foi feita em um navio da marinha 
americana, do qual Burri desembarcou em 16 de fevereiro de 1946 no porto 
de Nápoles. A cidade estava numa condição muito distinta da última vez em 

que tinha pisado em solo italiano. Edifícios em escombros, cente-
nas de milhares de desabrigados, epidemias de doenças derivadas 
da precariedade das condições sanitárias, moradias e comércio 
arruinados – uma cidade destruída após ser invadida tanto por 
nazistas quanto pelos Aliados. Em falas ao final da vida, Burri 
refutava o argumento de que sua abordagem artística fosse uma 
busca pela redenção a um trauma psicológico por ter presencia-
do a Guerra, ou uma procura por se redimir da vergonha ao ver 
o catastrófico resultado do conflito nas ruínas das cidades euro-
peias. De fato, não há nada de desculpas ou vitimização pessoal; 
entretanto, indubitavelmente, as experiências de estar em meio à 
devastação social e à degradação humana são determinantes para 
os processos artísticos operados por Burri.

Tragédia e pobreza manifestam-se, de modo mais contundente, na série 
de pinturas intituladas Sacchi, produzidas entre 1950 e 1956. A matéria-prima 
principal são os grosseiros tecidos de estopa e juta utilizados em sacos cheios 
de areia para montar barricadas, ou no transporte de mantimentos para as 
tropas, além de servirem para cobrir barracas ou serem cortinas divisórias nas 
bases provisórias do exército e nos campos de prisioneiros pelos quais Burri 
passou nos continentes europeu, africano, americano.

Há de se ressaltar que o artista italiano não empregava pedaços de tecido 
fabricados para finalidades artísticas. Apropriava-se somente de panos que 
tiveram uma “vida útil” prévia. Afinal, Burri não formulou um procedimento 
de simples alusão a um fato anterior. Não é a representação de um fato trans-
figurada em determinada matéria, mas o que está em questão é a matéria em 
si: um fragmento da realidade apropriado para ser protagonista do trabalho 
artístico. Não é uma metáfora de uma trágica experiência, mas sim um reta-
lho real de, nas palavras de Argan, “nossa existência fragmentária, o drama de 
nosso estar-no-mundo e, no entanto, estranhados pelo mundo”.160

Por isso, é primordial serem sacos usados. Tal fato é explícito nos Sacchi, 
nos quais estão impressos elementos gráficos ou tipográficos que indicam os 
conteúdos, as entidades ou os governos dos países de origem ou destinação 
desses sacos: são vestígios de que foram utilizados nos esforços de reorgani-
zação das sociedades europeias no pós-guerra, como o Plano Marshall ou a 
Administração das Nações Unidas para Assistência e Reabilitação (UNRRA). 
Contudo, há de se dizer que uma quantidade considerável desses sacos gastos 
provinha de um moinho de seu local de nascença (Città di Castello)161, o que 
relativiza a importância da grafia explicitamente reveladora da proveniência: 
o mais relevante na obra de Burri é a natureza do material – uma espécie de 

160 ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.542.
161 BRAUN, Emily; STRINGARI, Carol. Sacchi. In: BRAUN, Emily (Org.). Alberto Burri: The trauma of 

painting. Nova York: Guggenheim Museum Publications, 2015. p.157.

A
LB

ER
T

O
 B

U
R

R
I, 

Sa
cc

o 
e 

Ro
ss

o,
 19

54
. 8

6,
4 

x 
10

0,
3c

m
  

©
 T

at
e,

 L
on

dr
es

.



76

“neorrealismo matérico”.162 O que mais lhe interessa nesses crus tecidos de 
estopa é a expressão de suas características visuais e táteis.

No conjunto de rudes panos emerge um particular senso do toque. Ao ex-
por cada nó, cada entrelaçado, cada fio, cada fibra, cada poro, revela-se algo 
relacionado ao corpóreo. Mas precisa-se atentar que essa noção epidérmica 
é conferida por meio de procedimentos manuais diretamente tributários 
de uma destreza obtida pelo artista no seu período militar e na sua prática 
médico-cirúrgica. O observador desatento, que enxerga de relance a obra de 
Burri, pode ter a falsa dedução de que este é um processo artístico grosseiro; 
contudo, os Sacchi são fruto de uma série de atos meticulosos. Neles havia a 
habilidade de ora suturar (seguindo o modus operandi de um médico a tratar 
da pele humana), ora costurar (como se remendasse um uniforme surrado). 
Por vezes, o artista rasgava, desgastava, esfiapava as fazendas. Por outras, 
emendava-as e colava-as. Não fazia cortes assertivos e lineares163; o talhar 
de Burri era mais tortuoso, contendo meandros a manifestar incertezas e 
dúvidas. Independentemente da expressão, o que sempre está presente é a 
ação da mão humana.

Esgarçava-se o que havia de geometria em cada diferente retalho de um 
modesto saco de estopa. Os limites de cada fragmento eram desfiados ou cer-
zidos, o que engendra a dialética entre a distinção e a indistinção das partes. 
Como a operação artística era, neste caso, executada tanto pela frente quanto 
por trás do quadro, o artista acabava por gerar diferentes camadas visíveis por 
entre rasgos, fendas e interstícios de cada fração de Sacco.

Assim, Burri faz uma complexa sequência de revelar e esconder distintos 
estratos. Pelo viés da aproximação, notemos que o artista prima pelo uso de 
um único tipo de material em cada quadro, o que poderia conduzir a uma 
certa homogeneidade.164 Todavia, há o aspecto da diferenciação dos tecidos, 
a qual se deve, em muito, às múltiplas tonalidades que o artista adota – pre-
to alcatroado, branco impuro, vermelho sanguinolento, marrom telúrico, até 
traços de ouro –, que potencializam tanto a distinção das texturas quanto das 
profundidades reais. Assim, as cores reforçam a índole de topografia hetero-
gênea dos campos pictóricos de Burri.

Nos Sacchi, intenta-se conferir uma (dolorosa) vitalidade a materiais ditos 
“mortos”, isto é, que cumpriram seu ciclo de vida funcional em árduos con-
textos. Portanto, poder-se-ia interpretar que os precários ajuntamentos con-
têm, de certo modo, um caráter análogo à busca por uma cura. Tendo ou não 
esse caráter curativo, o que não se pode negar é a permanência de vestígios 
das lacerações da matéria – dilacerações resultantes do simples fato de terem 
existido e estado no mundo. Tanto no fazer quanto na escolha do elemento a 
se trabalhar, Burri decide manter e expor as cicatrizes. Seus quadros são su-
perfícies compostas por tramas fraturadas em frágil equilíbrio.

162 BRAUN, Emily. Aftermath. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: Guggenheim Museum 
Publications, 2015. p.36.

163 Como Lucio Fontana fez em seus Concetti Spaziali.
164 Essa homogeneidade acaba por não ocorrer nas telas. Burri a evitava a todo custo. 
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–
Mas é preciso analisar além da série Sacchi. Afinal, ao longo de sua traje-

tória, Alberto Burri experimentou procedimentos tão distintos como a com-
bustão e a indução a rachaduras. Com eles, transformava coisas tão díspares 
como chapas metálicas, folhas de madeira, películas plásticas, tecidos de len-
çóis e roupas íntimas em matéria-prima artística. De modo geral, sua técnica 
não era a da adição desses diferentes elementos em um único campo pictó-
rico: fez principalmente trabalhos monocromáticos, assemblages de um único 
material. Quando fazia quadros com mais de uma cor, elas não eram oriundas 
de pinceladas ou de espátulas com massas de tinta.165 Em Burri, a cor é sempre 
tributária da matéria original. Quem bem esclarece este ponto é a curadora 
Emily Braun, responsável pela grande retrospectiva Alberto Burri: The trauma 
of painting [Alberto Burri: O trauma da pintura], que ocupou a espiral do Gug-
genheim de Nova York entre o final de 2015 e o começo de 2016: “Burri fez do 
meio, não da forma, o conteúdo de suas imagens. Ele liberou a pintura de suas 
obrigações do ilusionismo espacial para concentrar na sua cromagem pictó-
rica e na sua fatura. Ao longo de sua obra, ele tratou material como cor e cor 
como material. Após mergulhar nas qualidades telúricas dos pigmentos em 
seus primeiros trabalhos, ele apropriou-se de tecido, madeira, ferro e plástico, 
dando novos propósitos a produtos monocromáticos industriais e tornando 
readymades genéricos em arte.”166

Catrame [Alcatrão] e Nero [Negro] são nomes recorrentes nas 
primeiras obras de Burri. Feitas entre 1948 e 1952, essas pinturas 
são constituídas de subprodutos do petróleo como asfalto, piche 
e betume. Com uma escura paleta de cores e uma visível viscosi-
dade, elas ainda seguem uma lógica compositiva, lançando mão 
de formas abstratas e com certo caráter biomórfico.

Já na série Muffe [Mofos], a índole orgânica deixa de estar li-
gada à forma, passando a estar associada ao processo do fazer 
artístico. A textura é obtida por Burri na mistura de substâncias 
naturais com elementos sintéticos: no caso, o amálgama de grãos 
de pedra-pomes (rocha leve e porosa de origem vulcânica) com 
resina de PVA (em alguns casos, somada a pigmentos de cor). 
Datados de 1951 a 1953, os quadros intitulados Muffa contêm ca-

racterísticas visuais e táteis que em muito se assemelham às propriedades 
físicas desse fungo que prolifera em locais úmidos. A verossimilhança se dá, 
inclusive, na noção de crescimento orgânico, como organismos que se apro-
priam e espalham-se desordenadamente por superfícies. E, se por um lado, há 
esse senso de irradiação do bolor, por outro, remete também a processos que 
transcorrem ao longo do tempo – no sentido de uma lenta e contínua deca-
dência, como numa parede deteriorada de um velho edifício ou na casca de 
uma fruta a apodrecer. A reprodução de processos orgânicos é uma estratégia 

165 Exceto as primeiras séries, Catrami e Neri.
166 BRAUN, Emily. The Red and the Black. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: Gugge-

nheim Museum Publications, 2015. p.61.
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que reaparece mais ao fim da vida de Burri nas séries 
Cretti e Cellotex: telas de grandes dimensões compostas 
por planos monocromáticos que se rompem em incontá-
veis rachaduras, tal como um solo ressecado pela falta de 
água da chuva.167 A indução às fissuras é um processo que 
permite analogias do campo pictórico com paisagens e 
terrenos áridos, ou topografias e relevos irregulares.

Essa profundidade real na superfície da tela aparece, 
primeiramente, em Gobbi [Corcundas]. Nesta série de 
seis trabalhos realizados entre 1950 e 1955, o artista pro-
duzia distorções e protuberâncias no plano do quadro. 
Fazia isso ao colocar hastes metálicas encurvadas ou ga-
lhos de árvore comprimidos no chassi do quadro, isto é, 
por trás da lona da tela. Há até um peculiar caso (Rosso 
Gobbo, 1955) em que se utilizou uma lata amassada para 
pressionar o tecido frontal, deformando-o e gerando um 
negro furo. Tais relevos violam o plano pictórico conven-
cional, estando mais no campo da operação escultórica: certamente também 
não é possível classificar os Gobbi como escultura em baixo-relevo, mas neles 
o artista começa a questionar diretamente o que é (ou não é) pintura.

Produzida entre 1949 a 1956, a série Bianchi [Brancos] é fruto do ato de 
remendar delicados tecidos domésticos: partes de peças do vestuário como 
mangas de camisetas, pijamas e camisolas (biancheria da notte), fragmentos de 
peças íntimas de musselina, lençóis e fronhas de algodão, toalhas, bordados. 
Tudo neles é branco, mas cada fazenda tem seu tom. Os quadros dessa série 
trazem como questão central a tensão entre o monocromático e as nuances 
tonais. Em virtude disso, Burri desfaz a associação do branco com a pureza. 
Nos Bianchi, todo alvo tecido é maculado, parecendo estar prestes a perder 
sua integridade, num estado de latente dissolução; contudo, encontra uma 
bruta costura que permite a manutenção da existência sob um precário equi-
líbrio. Nada mais ali permanece casto, cândido, impoluto, imaculado. Toda 
brancura foi usada e deteriorada pelo tempo. Quebrada está a analogia mo-
dernista entre branco e pureza.

Em meados da década de 1950, Burri gradualmente reduz o uso de tecidos, 
como em Bianchi e Sacchi, e passa a experimentar itens industrializados que 
surgiam à época. Na verdade, essa mudança de materiais representa certo 
redirecionamento de interesse: os trabalhos que continham conotações de 
pobreza e reminiscências diretas da Guerra passam a demonstrar curiosidade 
pelas novidades oriundas de um período de crescimento econômico da Itá-

167 Em virtude da origem de Alberto Burri, também é possível fazer uma analogia, a partir de Cretti, com 
a arte renascentista italiana, mais especificamente com o estado das pinturas após séculos de existên-
cia: “Os estratos geológicos dos Cretti sugerem como quanto tempo de erosão desde o nascimento da 
pintura moderna: as rachaduras nas pinturas em painéis e afrescos da Renascença ampliaram e aprofun-
daram-se para se tornar o principal evento compositivo.” BRAUN, Emily. The Red and the Black. In: 
Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: Guggenheim Museum Publications, 2015. p.69.
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lia pós-guerra.168 Isso fica claro em Legni [Madeiras], série em que o artista 
não utiliza pedaços de troncos de árvores ou galhos extraídos diretamente 
da natureza, mas sim um fino laminado de madeira, comumente empregado 
para revestimento de mobiliário. De carvalhos ou vidoeiros extraía-se a ma-
téria-prima que era transformada em um novíssimo processo fabril. Ou seja, 
restringindo a análise ao âmbito da matéria constituinte, os Legni estão mais 
próximos de uma dimensão artificial do que orgânica.

Certa vez, Burri afirmou: “Por um 
longo tempo, eu quis explorar como o 
fogo consome, entender a natureza da 
combustão, e como tudo vive e morre na 
combustão para formar uma perfeita uni-
dade.”169 Fruto desse interesse pelo fogo 
é a série Combustioni [Combustões]. Ini-
cialmente, lidava com a queima de sacos 
de estopa e juta (Sacchi), mas logo passou 
a utilizar as chamas para perfurar folhas 
de madeira (Legni). Entretanto, o interes-
se não se restringia à criação de buracos 
e deformações na matéria, pois também 
se assumiam os subprodutos dessa reação 
química: elementos carbonizados e resi-
duais como as cinzas ou, nas bordas das 
áreas queimadas, os materiais que muda-
vam de configuração, ganhando tons ne-
gros, marrons ou brancos. Inevitavelmen-
te, Combustioni lida com a simbologia do 
fogo, por um lado, em sua natureza des-
trutiva, de perigo e dor, mas também de 
aquecimento e purificação. Burri assume 
a queima como instrumento de transfor-
mação artística da matéria: um procedi-
mento que contém tanto indeterminação 
quanto controle, uma operação que está 
entre o acidental e o curativo.

O fogo permanece sendo o elemento 
basilar do processo de transformação do 
material na série Ferri [Ferros], com obras 
de 1958 a 1961. Essas pinturas – mesmo 
não mais contendo a tela como suporte, 

168 BOIS, Yve-Alain. Base Materialism. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. 
Nova York: Zone Books, 1997. p.58.

169 BURRI, Alberto. Apud BRAUN, Emily; STRINGARI, Carol. Combustioni and Legni. In: BRAUN, 
Emily (Org.). Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: Guggenheim Museum Publications, 2015. 
p.182.
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nem mesmo utilizando tinta, seguiam inco-
modamente a convenção do quadro pendu-
rado na parede – são compostas de chapas 
de metal com espessura fina.170 O artista 
italiano não empregava folhas metálicas in-
teiras, mas as cortava com grandes tesouras 
ou, na maioria dos casos, com um maçari-
co. A geometria de cada lâmina é deturpa-
da, afinal as partes não eram seccionadas 
ou reunidas linearmente. Nessas operações 
há uma rudeza, própria ao esforço da mão 
humana que se põe a confrontar a dureza e tenacidade da matéria industrial. 
As soldas eram intencionalmente mal feitas: cheias de bolhas e pregas, conti-
nham colorações diferentes – de tons amarelos a azulados, passando pelo bran-
co, marrom, roxo –, pois Burri propositadamente variava a temperatura, o ní-
vel de oxigênio e a distância da chama do 
maçarico. Essa aspereza ao cortar e soldar 
permitia a corrosão e a ferrugem do aço. O 
suplício da matéria prosseguia: Burri pisava, 
esmurrava, martelava, dobrava cada chapa 
de ferro. A planalidade seguia vilipendiada. 
Há séculos o ferro é aplicado às artes visu-
ais; coube a Burri colaborar nessa história 
com sua explícita falta de esmero – afastan-
do-se do rigor e da precisão próprios da in-
dústria, e dando uma demonstração do pa-
decimento da matéria.

Avaliando os procedimentos artísticos, os 
instrumentos que Burri emprega nos Plasti-
che [Plásticos] não diferem tanto de Combus-
tioni e Ferri. O artista trabalha com plásticos, 
como filmes de PVC, acrílicos, polímeros 
sintéticos. Com a chama do maçarico pro-
duz lacerações: o material é derretido, per-
furado, estriado pelo calor da queima. Os 
Plastiche encontram suas configurações (estáveis) por meio de uma relação de 
tensionamento e ausência da matéria. Especialmente em Rosso plastica – o plásti-
co aqui é mais denso e opaco, a cor vermelha é mais viva –, a imagem resultante 
incita-nos a uma associação com o muscular, o subcutâneo, o carnal, o erótico. 
Curiosamente, esse remeter ao corpóreo (orgânico) provém do domínio que o 
artista tem do plástico, isto é, o produto da alquimia mais elaborada (artificial). 

170 Em alguns dos primeiros Ferri, Burri incorporava sucatas, latas, canos, pedaços de velhos objetos me-
tálicos. Porém, grande parte da série é composta exclusivamente por lâminas metálicas provenientes 
diretamente de siderúrgicas. Tanto que, em algumas obras, ele manteve a numeração e letras de fábrica, 
indicando a marca, o modelo e a espessura da chapa de ferro.
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As obras-primas dessa série são os grandes quadros 
em que Burri emprega plásticos transparentes, como 
o Grande plastica 1 (de 1962, com 200 x 150cm), o Gran-
de bianco plastica (de 1964, com 191,8 x 292,1cm) e o 
Plastica171 (de 1964, com 150,5 x 251cm). O artista afas-
tava esses trabalhos da parede, suspendia-os no teto e 
permitia que fossem vistos pelos dois lados, não ten-
do frente e verso. Tal como Marcel Duchamp desbra-
vou em A noiva despida pelos seus celibatários, também 
conhecido como O grande vidro (1915-1923), a luz pas-
sa através dessas pinturas plásticas de Alberto Burri. 
O interior dessas obras enquadra o espaço ao redor: 
mais do que isso, estabelece-se uma relação dinâmica 
entre objeto e lugar, cuja variação se complexifica com 
o movimento do sujeito observador ao redor. Esses 
quadros têm espessura, um volume proeminente, um 
espaço próprio onde as lacerações e as feridas (cons-

tantemente presentes na trajetória de Burri) ganham uma inédita transparência. 
Nada mais é oculto nessas cavidades. A nitidez visual agora é plena. A tragicidade, 
a degradação, a fragilidade da matéria passam ao mais alto grau de explicitação.

–
Uma possível síntese, segundo a crítica Emily Braun, do trabalho do Alberto 

Burri está na sua capacidade de “adotar o impuro, o corpóreo e o excesso barro-
co. Um contínuo processo de adição e subtração, em vez de repetição e negação, 
dá forma a seus ‘monocromos materiais’, que abrangem vagarosidade, entropia e 
decadência. Eles combinam a cultura industrial e o artefato, a máquina e a mão, 
e abandonam a planalidade para um variado baixo relevo e espaços intersticiais.”172

Da costura à queima, do perfurar ao soldar, do ferimento ao ato curativo, 
criar dobras e estrias, torcer e tencionar, rasgar e suturar. A ampla gama de pro-
cedimentos de Burri é tributária da experiência da guerra (como militar e pri-
sioneiro) e da sua formação médica; todavia, não se pode deixar de observar que 
tais processos levam em consideração o entendimento do artista com relação 
à história da pintura ou, hermeneuticamente, do que é pintura. O cavalete tra-
dicional tornou-se anacrônico com Burri. A superfície do quadro foi rompida e 
distorcida. Os instrumentos de trabalho artístico eram muito mais diversos que 
o pincel. A convenção da tinta aplicada sobre o suporte parecia diminuta (quase 
irrelevante) perante a extrema barbárie vivida e os desafios da humanidade no 
porvir. A postura altiva de Burri substancia-se na saída encontrada: a ênfase é 
deslocada para os materiais e o interesse em suas propriedades inerentes. “Ele 
feriu a verdadeira essência da pintura só para mantê-la unida até o fim”173, diz 

171 Plastica (em alguns livros intitulado Combustione plastica) é a capa do livro Formless. A User’s Guide, de 
Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss. 

172 BRAUN, Emily. The Red and the Black. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: Gugge-
nheim Museum Publications, 2015. p.62-63.

173 BRAUN, Emily. Aftermath. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: Guggenheim Museum 
Publications, 2015. p.37.

A
LB

ER
T

O
 B

U
R

R
I, 

Ro
ss

o 
Pl

as
tic

a,
 19

61
. 1

42
 x

 15
3c

m
  

©
 F

on
da

zi
on

e 
Pa

la
zz

o 
A

lb
iz

zi
ni

 C
ol

le
zi

on
e 

Bu
rr

i, 
C

itt
à 

di
 C

as
te

llo
.



82

Braun. Ele contradita os preceitos do que historicamente se convencionou de-
nominar como pintura, porém permanece fazendo pinturas.174

Estamos perante o deslocamento de um raciocínio formalista (moderno) para 
a ênfase à matéria e ao fazer. Em Burri, pouco importa a forma desejada ou obtida, 
deslocou-se todo o esforço de concepção artística para os materiais e os processos.

O que vai ao encontro à noção de Base Materialism175 formulada por Yve-Alain 
Bois e Rosalind Krauss, os quais apresentam a ideia de colapso de matéria e for-
ma, que passam a ser indiscerníveis. De modo cáustico, tal qual Bataille o faria, 
Bois define: “Base materialism (do qual o informe é sua mais concreta manifesta-
ção) tem o trabalho de des-classificar, o que quer dizer, simultaneamente bai-
xando e liberando de suas prisões ontológicas, de qualquer ‘devoir être’ (papel). 
[...] Ao contrário, a matéria informe que o base materialism reivindica para si não 
se assemelha a qualquer coisa, especialmente não o que deveria ser, recusando 
assimilar-se por algum conceito, por alguma abstração.”176

174 “Burri rompeu com o passado, mas não o negava. Os trabalhos das suas várias séries permanecem sendo 
‘pinturas’ em termos auto referenciais – nos seus formatos, alusões históricas e beleza sensorial. ‘Sem 
incerteza no termo: pintura’, escreveu o seu primeiro crítico, Emilio Villa, ‘mas aquelas nutridas pela 
matéria que conserva somente a trágica reminiscência da pintura, quase como se fosse asfixiada; um 
material que perdeu sua vitalidade, empobrecido, deteriorado, consumido e já desperdiçado.’” BRAUN, 
Emily. Aftermath. In: Alberto Burri: The trauma of painting. Nova York: Guggenheim Museum Publica-
tions, 2015. p.37.

175 BOIS, Yve-Alain. The use value of formless. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s 
Guide. Nova York: Zone Books, 1997. p.29.

176 BOIS, Yve-Alain. Base Materialism. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. 
Nova York: Zone Books, 1997. p.53.
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Em Alberto Burri, a pintura, a matéria apropriada e o procedimento ado-
tado não são representação, mas sim apresentação.177 São o que são. Por mais 
que reconheçamos que ainda há um caráter simbólico, fruto da experiência 
pessoal prévia, não mais existe o fantasioso ensejo de remeter a algo externo 
àquilo que constitui – física, química, tátil, visualmente – o quadro. O artista 
não tem o intuito de aplacar traumas produzindo formas.178 Na queima da 
madeira, ferro e plástico, ele encontrou o resultado formal da destruição. Ao 
apropriar-se de retalhos de sacos puídos e gastos, ele incorporou a barbárie. 
Uma obra de arte de Burri não se assemelha à tragicidade da existência hu-
mana; uma obra de arte de Burri é, em si, a tragicidade da existência humana.

direito ao feio informe

Lina Bo Bardi bradou pelo “Direito ao Feio”. Isso foi em 1982, numa 
das primeiras exposições do Sesc Pompéia, que apresentava traba-
lhos artísticos de funcionários públicos179. Intitulada O Belo e o Di-
reito ao Feio, a mostra era estruturada a partir de uma espécie de 
artigo-manifesto, o qual tem um trecho especialmente esclarecedor: 

“DIREITO AO FEIO, base essencial de muitas civilizações, desde 
a África até o Extremo Oriente, que nunca conheceram o ‘conceito’ 
de Belo, campo de concentração obrigado da civilização ocidental. 
De todo este processo foram excluídos uns ainda menos afortuna-
dos: o Povo.”180 O adjetivo é aplicado ao que está à margem da alta 
cultura. Contrapondo-se à noção filosófica europeia de belo, Bo 
Bardi associa o feio ao popular.

Para melhor compreender tal argumentação, é preciso analisar outra 
exposição organizada pela arquiteta ítalo-brasileira, porém duas décadas 
antes: Nordeste inaugurou o Museu de Arte Popular do Solar do Unhão, 
em Salvador da Bahia. Esta mostra era constituída fundamentalmente 
por coisas que Lina Bo Bardi chamava de pré-artesanato181. Para ela, arte-
sanato eram os objetos concebidos e produzidos por artesãos com deter-
minada utilidade e aptos a serem confeccionados diversas vezes para que 
fossem, por fim, comercializados. Pré-artesanato é um estágio anterior a 

177 Argumento apresentado por Rodrigo Naves em aula sobre Arte Povera e antecedentes italianos, em 21 
de novembro de 2016.

178 “Muitas vezes observou-se que, nos quadros mais explicitamente materiais de Burri, sempre é possível 
ler uma nítida trama espacial; todavia, esta estrutura não é dada a priori como um esquema, sendo 
definida e desnudada justamente com o tormento infligido à matéria, e na matéria, finalmente, aplaca-
se. Assim evidencia-se a ideia dominante de Burri: quanto maior a identificação com a matéria e seu 
padecer, tanto maior é a ‘tomada de consciência’. Em outras palavras: apenas no tormento do existir é 
que se toma consciência do seu caráter absoluto e imune do ser.” ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.626.

179 Funcionários do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps). 
180 BO BARDI, Lina. O Belo e o Direito ao Feio. In: FERRAZ, Marcelo (Org.). Lina Bo Bardi. 

São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993. p.241.
181 BO BARDI, Lina. Tempos de Grossura. In: FERRAZ, Marcelo (Org.). Lina Bo Bardi. São 

Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993. p.210.
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isso: diz respeito à subsistência. Não é da ordem das coisas compradas, 
mas sim das coisas encontradas. Não há sistematização no seu fazer. O 
sentido de uso do objeto não é estabelecido por um inventor ou um pro-
jetista, mas sim pelo usuário, que adequará o que foi apropriado (o que 
estava disponível a ele) para cumprir uma necessidade básica e vital sua.

É a procura desesperada e raivosamente positiva de homens que não 
querem ser “demitidos”, que reclamam seu direito à vida. Uma luta 
de cada instante para não afundar no desespero, uma afirmação da 
beleza conseguida com o rigor que somente a presença constante 
duma realidade pode dar.
Matéria-prima: o lixo. 
Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de lubrificantes, cai-
xas velhas e jornais. 
Cada objeto risca o limite do ‘nada’, da miséria. Esse limite e a contí-
nua e martelada presença do “útil” e “necessário” é que constituem o 
valor desta produção, sua poética das coisas humanas não gratuitas, 
não criadas pela mera fantasia.182

O pré-artesanato é composto de peças que, ao perderem sua dita 
serventia ou cumprirem seu ciclo de uso dentro do sistema capitalis-
ta, são apropriadas pelos muitos que não conseguem se inserir nessa 
sociedade de consumo, os quais fazem adaptações e conferem novas 
funções a esses objetos – para alguns são dejetos, para outros são o 
disponível para ser instrumento de sustento. O “feio” pré-artesanato 
nordestino está associado à busca pela sobrevivência.

Contrapõe-se às supérfluas peças, cuja concepção está atrelada ao 
ato da venda, da obtenção de lucro, da expansão de bens. Não sendo 
essenciais para o ser humano, tais mercadorias só levam ao desprendi-
mento do que é, de fato, real. Isto é consequência da compreensão, em 
meados do século XX, do lado perverso do desenho industrial: dife-
rentemente do que imaginaram membros das vanguardas construtivas, 
como os da Bauhaus, os objetos produzidos em série, estandardizados e 
concebidos sob a luz do utilitário (do que é pretensamente necessário) 
foram desviados de sua origem para se tornarem pura mercadoria de 
consumo. A crise do design foi uma questão recorrente nas falas e em 
textos de Lina Bo Bardi: “A arte não é tão inocente: a grande tentativa 
de fazer do desenho industrial a força regeneradora de toda a sociedade 
faliu e transformou-se na mais estarrecedora denúncia da perversidade 
do sistema.”183 A arquiteta vê o mundo convertido em um lugar farsesco, 
composto por coisas que não pertencem ao estritamente vital.

182 BO BARDI, Lina. Nordeste. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina (Orgs.). Lina por 
escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.117.

183 BO BARDI, Lina. Planejamento ambiental: “desenho” no impasse. In: RUBINO, Silvana; 
GRINOVER, Marina (Orgs.). Lina por escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.137.
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Em oposição, o valor do pré-ar-
tesanato provém da observação 
de ações feitas por pessoas para 
resistir às trágicas condições de 
vida. Talvez a percepção que Lina 
Bo Bardi teve no nordeste brasi-
leiro se justifique pela sua expe-
riência pessoal de viver em meio 
a bombardeios e escombros em 
Milão, na Segunda Guerra Mun-
dial. Impunham-se riscos, limi-
tações, desilusões como ela mes-
mo explicita em seu “Curriculum 
Literário”: “Em tempo de guerra, 
um ano corresponde a cinquenta 
anos, e o julgamento dos homens 
é o julgamento de pósteros. Entre 

bombas e metralhadoras, fiz um ponto da situação: importante era 
sobreviver, de preferência incólume”184. Perdurar em uma dramática 
situação como essa conduz uma pessoa a agir com o intuito de per-
sistir existindo. Sem interpretar a condição unicamente pela negati-
vidade, pode-se tomar a compreensão de barbárie por Walter Benja-
min no texto “Experiência e Pobreza”, de 1933, expondo a dimensão 
existencial imposta pela Grande Guerra: “Barbárie? Sim. Responde-
mos afirmativamente para introduzir um conceito novo e positivo 
de barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de expe-
riência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a con-
tentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a 
direita nem para a esquerda.”185 Segundo Benjamin, da crise pode-se 
restituir o que é o essencial. Do modo mais duro, a barbárie pode ser 
estímulo para reconhecer as qualidades pobres, no sentido matérico 
e tecnológico, de peças domésticas de suporte a atividades cotidia-
nas. Da “pobreza de experiência” surge o pré-artesanato: ato criativo 
oriundo de poucos (pobres) elementos. Como naqueles anos em que 
buscava sobreviver em meio à guerra na Europa, Bo Bardi viu uma 
altiva admissão da barbárie por aquela “Civilização do Nordeste”186.

Há aqui também uma análise mais abrangente: uma visão de na-
ção. Lina Bo Bardi enxergava naquelas coisas que encontrou no nor-
deste a última chance de criação de uma cultura brasileira autênti-
ca. Antes mesmo do golpe militar de 64, ela parecia desconfiar das 

184 BO BARDI, Lina. Curriculum Literário. In: FERRAZ, Marcelo (Org.). Lina Bo Bardi. São 
Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993. p.10.

185 BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In: Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: 
Brasiliense, 1995. p.115-116.

186 BO BARDI, Lina. Nordeste. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina (Orgs.). Lina por 
escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009, p.116.
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terríveis semelhanças da situação política brasileira com o regime 
fascista que presenciou na Itália. Na Bahia, parece ter encontrado a 
sua “trincheira” no velado conflito do campo cultural, como relata 
neste texto de 1961:

O Brasil está conduzindo, hoje, a batalha da cultura. Nos próximos 
dez, talvez cinco anos, o país terá traçado os seus esquemas culturais, 
estará fixado numa linha definitiva: ser um país de cultura autônoma, 
construída sobre raízes próprias, ou ser um país inautêntico, com 
uma pseudocultura de esquemas importados e ineficientes. [...] O 
Brasil, hoje, está dividido em dois: o dos que querem estar a par, dos 
que olham constantemente para fora, procurando captar as últimas 
novidades para jogá-las, revestidas de uma apressada camada nacio-
nal, no mercado da cultura, e o dos que olham dentro de si e à volta 
procurando fatigadamente, nas poucas heranças duma terra nova e 
apaixonadamente amada, as raízes duma cultura ainda informe para 
construí-la com uma seriedade que não admite sorrisos.187

A “cultura ainda informe” é a arte popular nordestina. Um gér-
men regional que poderia ter emergido como alicerce de uma cultu-
ra genuína do povo brasileiro. Lina Bo Bardi compreendia ser inde-
lineável a constituição dessa “civilização meridional”, porém via isto 
como uma virtude seminal. Afinal, as fundações dessa “cultura ainda 
informe” eram legítimas: com enorme tenacidade, pessoas produ-
ziam coisas dignas, essencialmente suas, que constituíam o mínimo 
necessário a lhes garantir a vida em meio às ruínas que envolviam 
suas próprias existências. Na pobreza, na carência, na moléstia, na 
escassez, o único desejo é sobreviver, independentemente de como. 
Não há projeto quando o objetivo único é subsistir. As noções de 
ideal, técnica, racionalidade aqui não fazem sentido. Para um ser 
humano em tal situação, não há espaço para intenções a respeito 
de que forma obtém-se a conservação da existência do indivíduo. O 
direito ao feio é o direito ao informe.

alfaces vão cair

Duas pedras de granito, uma bem maior e mais vertical que 
a outra, são enlaçadas por um fio de cobre, tendo uma alfa-
ce entre si e um montinho de areia na base. Em Senza Tito-
lo (struttura che mangia) [Sem título (estrutura que come)], de 
1968, Giovanni Anselmo agencia um estranho e perene en-
contro: o conjunto está na iminência da degradação natural 

187 Ibidem. p.113-114.
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da alface a tal ponto que desestabilize o tênue equilíbrio e 
desabe o monólito menor. O trabalho artístico não dura mais 
que poucos dias: os poucos dias do ciclo de vida do vegetal.

Membro da corrente artística intitulada Arte Pove-
ra, Giovanni Anselmo também é responsável por Torsione 
[Torção], de 1968: um pedaço de tecido torcido pendurado 
na parede e sustentando uma barra de ferro com um nó. 
A débil estabilidade do trabalho dar-se-á pela posição da 
peça metálica: caso alguém a afaste da parede, perde-se a 
torção, isto é, a singular razão de ser do objeto artístico – 
inclusive dando seu nome.

A potência das duas proposições artísticas de Anselmo 
reside no permanente risco de desfazimento de seus frá-
geis equilíbrios. São objetos de arte que perdem o atributo 
da permanência. Não há nada neles de eterno. A estrutura 
de Senza Titolo (struttura che mangia) dissolve-se pelo dese-
quilíbrio – o apodrecimento da alface – imposto vagarosa-
mente pelo tempo. Por sua vez, Torsione é um trabalho em 
constante e latente ameaça: qualquer movimento externo 
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à obra pode desatar a torção. Há nisso algo muito próprio 
à vida: nada se perpetua infindavelmente. Tudo se desfaz. 
Tudo tem seu fim. Tudo desaparece.

Ao apresentá-lo como algo perene, ressaltando que seu 
tensionamento – por consequência, seu valor – é desfeito 
com o tempo, Giovanni Anselmo dificulta o encaixe Senza 
Titolo (struttura che mangia) ou Torsione no estatuto da obra 
de arte. Isto é, como objetos especiais resultantes de técni-
cas e instrumentos com valia reconhecida, constituídos por 
materiais de uso tradicional da arte, e, por fim, capazes de 
serem comercializados de acordo com os padrões impos-
tos pelo mercado das artes visuais. Para um poveri, a obra 
de arte seria mais uma coisa em um mundo composto por 
um sem-número de coisas que não pertencem à verdadeira 
necessidade humana, ao que é estritamente vital. O que 
fundamenta tais trabalhos é a compreensão da problemáti-
ca estrutura econômico-social na qual estão incorporados: 
por que fazer um objeto num lugar submetido a relações 
capitalistas, ou seja, onde qualquer coisa confeccionada se 
converte em mercadoria a ser vendida, usada e, posterior-
mente, descartada para dar espaço a outra compra? Esse 
ciclo de “fazer para destruir”, próprio da sociedade de con-
sumo que passava a triunfar na Itália dos anos 60, não é o 
mesmo sistema organizado da guerra? 

A crise da época é proveniente da percepção da degene-
ração da filosofia e do racionalismo ocidental: feitas para 
justificar fenômenos do mundo, as formulações científicas 
são vistas como reduções estatísticas ou regulações de há-
bitos, gerando pretensas verdades inequívocas. Toda obje-
tividade cientificista, técnica organizada, linguagem estru-
turada ou ideologia concebida podem ser convertidas em 
instrumentos de poder. Tudo que se idealiza pode virar um 
mecanismo totalitário.

Senza Titolo (struttura che mangia) ou Torsione são trabalhos 
reativos à absorção de preceitos originados no pensamento 
racionalista e desviados por mecanismos capitalistas capa-
zes de convertê-los em fantasia negativa desprendida da 
realidade. Outro povero, Luciano Fabro faz a seguinte refle-
xão: “Pode-se pensar que nessa atitude esteja implícita uma 
espécie de desilusão com as relações entre os sentidos e as 
coisas, desilusão que, no fundo, faz parte de nossa civiliza-
ção.”188 Há um grande desconforto com relação ao mundo 

188 FABRO, Luciano. Discorsi. Carla Lonzi: intervista a Luciano Fabro. In: CO-
TRIM, Cecília; FERREIRA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2009. p.146.
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tal qual ele é institucionalizado e, portanto, não se propõe 
que sejam feitas novas coisas, mas que se busque interferir 
nessa conjuntura: engendram-se simples atos/reações “tec-
nologicamente pobres”189 como respostas à padronização 
das experiências num complexo e hierárquico mundo “tec-
nologicamente rico”190.

Atacar as convenções “ricas” do objeto de arte:191 este é o 
alicerce inicial da Arte Povera. A nomenclatura foi concebida 
pelo crítico e curador italiano Germano Celant para a sele-
ção de algumas obras e artistas apresentados em exposições 
e livros organizados a partir de 1967. Por não ser oriundo 
de um movimento de artistas, mas de um grupo escolhido 
por um curador, lidar com a Arte Povera tem peculiaridades, 
como atentou a pesquisadora Renata da Silva Moura em sua 
dissertação de mestrado: “Não a encaramos como um mo-
vimento, pois não se encaixa neste conceito tão relacionado 
à arte moderna: não apresenta um grupo fixo e nem um ma-
nifesto.”192 O fato é elucidativo para pontuar as diferenças 
entre a Arte Povera e as vanguardas artísticas, especialmente 
aquelas do entreguerras.

Por consequência à maneira como a origem se deu, as 
obras desse conjunto de artistas têm, concomitantemen-
te, semelhanças e diferenças, já que o agrupamento delas 
aconteceu criteriosamente, mas com muita liberdade devi-
do à falta de qualquer tipo de norma que os unisse como 
movimento bem definido – aliás, o elo era exatamente a 
não submissão a qualquer parâmetro idealista. O crítico 
francês Daniel Soutif fez uma abordagem introdutória so-
bre os poveri da seguinte maneira: “família povera: vários 
indivíduos convivendo no mesmo espaço e sob o mesmo 
nome, preservando suas diferenças, ainda que apresentem 
características comuns.”193

Há, portanto, uma contraposição à padronização: não 
somente dos objetos, mas também dos modos de habitar, 
dos costumes de vestir e comer, dos desejos e intenções. 
Um artista povero afasta-se de ações mecânicas e capazes 
de serem reproduzidas em larga escala. Produtividade não 
é uma aspiração. Ou seja, rejeita-se a produção industrial 

189 ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
p.587.

190 Ibidem. p.587;
191 CELANT, Germano. Arte Povera. Milão: Gabriele Mazzotta Editore, 1969.
192 MOURA, Renata da Silva. Uma experiência da arte povera. Dissertação de Mes-

trado. Rio de Janeiro, Departamento de História da PUC-Rio, 2002. p.11.
193 SOUTIF, Daniel. La famille pauvre. Apud MOURA, Renata da Silva. Uma 

experiência da arte povera. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro, Departa-
mento de História da PUC-Rio, 2002, p.11.
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em série, a sistematização, a estandardização, qualquer 
uniformização que comprometa a subjetividade tão inexo-
rável à ação humana. Por isso, o grupo poveri assimila o que 
é contraditório e singular em matérias, meios e ações sim-
ples: “Não se trata de um acontecimento restritivo, mas, 
ao contrário, de uma experiência de diversidades, um jogo 
de contradições, uma situação dialética na qual o contínuo 
fazer de coisas diferentes possibilitou sempre um reinício, 
num processo que não cessa.”194

A ampla abertura permite lidar com (o que os poveri rei-
teradamente intitulam) energia, em 
outros termos, com o que é de uma 
dimensão imensurável, imaterial, 
invisível. Por isso, o vazio, o aca-
so, o indeterminado são admitidos 
nessa processualidade energética 
própria da ação na Arte Povera. As 
transformações inerentes à vida são 
aceitas, de modo que sejam equi-
potentes o que é plenamente com-
preendido pela ciência e o que é da 
ordem da imaginação e da fantasia.

Para exemplificar tal questão, utilizemos o trabalho 
Crogioli con acidi [Cadinho com ácido], de 1980, de Gilber-
to Zorio: uma haste envergada de cobre tem uma de suas 
extremidades posta em um cadinho com ácido. Ali ocorre 
um processo lento e contínuo de corrosão do fuste metá-
lico: uma perpétua metamorfose que leva à perda gradual 
do frágil equilíbrio ali existente. É uma postura artística 
de choque com a natureza, forçando a perecibilidade da 
matéria e a volubilidade da estrutura formal, a qual, no 
limite do desgaste, deixará de existir. Para o observador 
em contato com o trabalho de Zorio, este existe de uma 
determinada maneira somente em um instante no lugar 
específico onde foi instalado. Contudo, é um processo 
que pode perdurar por séculos de morosa desestabiliza-
ção. Por ser de difícil acompanhamento visual, essa corro-
são da estabilidade dar-se-á, em grande medida, no plano 
mental do observador.

Por isso, em Crogioli con acidi, lidamos com o visível e 
o invisível. O físico e o mental intercambiam-se – até são 
indistintos em certos aspectos. A vontade do autor aceita 
a imprevisibilidade do acaso. O artista incorpora em sua 

194 MOURA, Renata da Silva. Op. cit. p.12.
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concepção a forma imponderável que resultará da reação 
química. Toda incerteza proveniente da corrosão é válida. 
Zório consente com a longevidade da mutação sob a inces-
sante atuação da natureza.

Não houve caso mais direto de incorporação da nature-
za como âmago de uma operação de índole artística: Jan-
nis Kounellis levou doze cavalos para o interior da Galleria 
L’Attico de Roma, em 1969. Obviamente, o povero de ori-
gem grega fazia um trabalho que intentava ser incapaz de 
ser vendido como obra. Afinal, era a indistinção entre um 
salão de arte e um estábulo. Inseriam-se seres não total-
mente domáveis no interior de um endereço de erudição. 
Na invasão do mundano e primitivo, conspurca-se a aura de 
lugar de apresentação e guarda de obras-primas. O espaço 
da cultura habitado pelo selvagem.

O binômio cultura-natureza – não mais como um par de 
opostos, mas como uma mescla entre os entes – reaparece 
como questão fundamental no trabalho de Giuseppe Peno-
ne, quando o artista fez esculturas que mimetizam troncos 
de árvore por meio do escavar troncos de árvores reais e 
maiores – Cedro di Versailles [Cedro de Versalhes], de 2000 
a 2003, e The Hidden Life Within [A vida oculta no interior], 
de 2008. É a ação de extração de um semelhante. O artifi-
cio (o conteúdo) reproduz o original natural (o contentor). 
Penone explicita a dimensão fantástica do mundo: invoca 
valores mágicos do interior da matéria orgânica.

Tal aproximação entre o mundano e o mítico também 
é encontrada na obra de Mario Merz. Há um componente 
simbólico em suas espirais oriundas das proporções da se-
quência de Fibonacci e na ancestralidade de suas estruturas 
em formato de iglus. A matéria-prima do artista é apropria-
da da natureza: pedras brutas, vegetais vivos e galhos secos, 
feno. Aliás, o feno também é a matéria essencial para Pino 
Pascali, em Cornice di fieno [Quadro de feno], de 1967, no 
qual se confronta a irregularidade da planta ressecada com 
a geometrização da forma.

Paralelamente, há o valor dado aos elementos naturais – 
fogo, terra, água – na Arte Povera. Jannis Kounellis fez Fuo-
chi [Fogo], 1971: partindo de bujões de gás dispostos em 
sequência, cabos de maçaricos emitem as chamas. O tra-
balho existe enquanto houver combustível. Certamente, 
remete aos significados que o fogo promove, como aque-
cimento, queima, purificação; o que indica uma dimensão 
claramente retórica dos poveri. O mesmo Kounellis foi 
responsável por obras muito distintas, site-specific, como a 
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versão de Tragedia Civile [Tragédia Civil], implantada no 
Castello di Rivoli em 1988 e 1989, quando aplica folhas de 
ouro para recobrir as paredes centenárias, realçando os 
ornamentos que se conservaram pelo tempo. Também é 
responsável por uma série de trabalhos em diferentes edifi-
cações, nas quais fechava portas, janelas, passagens em ge-
ral com materiais encontrados in loco, como pedras, livros, 
carvão, madeira.

Nesse conjunto de diversidades que constitui a Arte Po-
vera, há experiências tão distintas como os quadros-espe-
lhos de Michelangelo Pistoletto: lâminas de aço reflexivas 
que têm reproduções fotográficas coladas sobre si, as quais 
apresentam a imagem de uma pessoa ou um objeto. Isso faz 
com que tenhamos, no mesmo quadro, um retrato estático 
e o reflexo do espectador em movimento. É uma experiên-
cia dinâmica para o sujeito que recebe uma atribuição de 
índole autoral. Em um quadro-espelho, todo observador é 
parte ativa do campo pictórico. Tal fato guarda semelhan-
ças com a proposta de Luciano Fabro no In Cubo [No Cubo], 
de 1966: um cubo de madeira revestida de branco em cinco 
de seus lados, sendo suprimida a face inferior deste hexa-
edro regular para permitir a entrada da pessoa dentro da 
peça. Não é um objeto de contemplação, mas para se aden-
trar. Tal como Pistoletto, Fabro solicita a presença física e 
a participação da pessoa, fornecendo a ela a possibilidade 
de vivência no interior do cubo, algo que o próprio artista 
descreveu: “A experiência não é apenas ver, mas sentir, tocar, 
ser capaz de reconstituir etc. A experiência é precisamente este 
tomar posse.”195

195 FABRO, Luciano. Discorsi. Carla Lonzi: intervista a Luciano Fabro. In: CO-
TRIM, Cecília; FERREIRA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2009. p.144.
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A busca pela restituição da experiência humana é um 
aspecto fundamental da Arte Povera. Repele-se qualquer 
separação entre arte e vida, refuta-se a suposta dicotomia 
entre artificial e natural. Senza Titolo (struttura che mangia), 
Torsione, Crogioli con acidi, Fuochi, Tragedia Civile, os quadros
-espelho, In Cubo incitam uma redescoberta de eventos e 
fenômenos cotidianos, usualmente não percebidos, mas 
que não se suprimem. Acentua-se a importância artística 
dos materiais ordinários – pobres – concomitantemente à 
ênfase dada à não-matéria, o que se convencionou chamar 
de energia – aquilo que transforma elementos, seja em pro-
cessos químicos ou atmosféricos, em forças (estímulos) vi-
síveis ou invisíveis, em condições estáveis ou instáveis. Na 
intuição de que técnica e racionalismo desvencilharam-se 
da realidade, não compete mais à arte ter um compromisso 
formal: encontrar uma determinada condição de excelên-
cia por meio da busca por um ideal de forma. Pelo contrá-
rio, a arte (neste caso, povera) torna-se ação de intervenção 
no mundo real.

precariedade

A visão desconfiada de Hal Foster perante a ideia de informe faz com que o 
crítico norte-americano desloque o foco de interesse: “Eu quero empurrar a 
noção de informe para o campo social, e considerar isso primeiramente em 
termos do precário [...].”196

O precário diz respeito à condição atual do mundo: insegurança nas rela-
ções de trabalho, quando a troca de favores parece ter mais força que regu-
lamentações empregatícias; fragilização dos serviços públicos de saúde, edu-
cação, previdência, assistência social, etc.; direitos do cidadão substituídos 
por privações ou súplicas por caridade e ajuda; enfim, o desmantelamento 
de benefícios e garantias do Estado de bem-estar social. Quando Hal Foster 
defende o estudo do informe pelo viés da precariedade, ele está incitando o 
confrontamento do presente.

Cabe aqui uma importante digressão. A postura de Foster justifica-se tam-
bém na intenção de afastar o informe das produções de artistas como Olafur 
Eliasson – seja em The Weather Project (Tate Modern, Londres, 2003-2004) ou 
em Din blinde passager (Copenhagen, 2010) – ou Anish Kapoor – por exemplo, 
no Leviathan (Grand Palais, Paris, 2011) – ou mesmo arquitetos como Diller 
Scofidio + Renfro – no caso do Blur Building (Yverdon-les-Bains, Suíça, 2002) 

–, os quais dizem “privilegiar a experiência fenomenológica, mas frequente-

196 FOSTER, Hal. Doing the perceiving for us. In: RICCIARDI, Garrett; ROSE, Julian. Manifesto Series: 
01 Formless. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013. p.75.
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mente oferecem quase o inverso: ‘experiência’ entregue de volta a nós como 
‘atmosfera’ ou ‘afeto’, isto é, ambientes que confundem o real e o virtual, [...] 
que tomam nossos pensamentos e sensações, processam-nos em imagens e 
efeitos, e devolvem de volta a nós para a nossa admiração apreciativa.”197 O 
informe nada tem a ver com esses trabalhos artístico-arquitetônicos que nos 
impõem experiências fantasiosas e aparentemente etéreas. Não deve ser asso-
ciado ao espetáculo. Nem mesmo nessas atmosferas imaginosas que acabam 
por subjugar o sujeito, inibido de ter uma postura ativa em tais loci totalmente 
dissociados da mundaneidade.

Em contraponto a esses “ricos” exemplos (dependendo da balança crítica, 
podemos até considerá-los alienados), a precariedade diz respeito ao que é 
vital. O interesse está naqueles que encaram a precarização do viver condicio-
nado às dificuldades socioeconômicas. A debilidade inerente às formas polí-
ticas relacionadas ao regime democrático leva, neste início de século XXI, à 
insustentabilidade da manutenção de condições básicas de vida para diversas 
comunidades, classes sociais de menor poder aquisitivo, refugiados, imigran-
tes e, em determinadas nações, minorias étnicas e religiosas. Nessa conjuntu-
ra, Hal Foster encontra na obra de Thomas Hirschhorn, artista suíço baseado 
em Paris, um senso de realidade perante esse árduo mundo: “Frente a uma 
situação em que a vida precária parece ser a norma para aqueles abaixo, e a 
autoritária emergência a norma para aqueles acima, Hirschhorn realiza essa 
duplicação em seu trabalho. Por um lado, ele aborda o precário; pelo outro, 
ele atua em um estado de emergência (num papel em que ele assume a apa-
rência de um ‘lutador solitário’, ‘guerreiro com sonhos’ e por aí vai). E, mais e 
mais, precariedade e emergência vêm juntos em seu discurso: ‘Precariedade é 
a dinâmica, a emergência é a necessidade do trabalho...’”198

Pode variar em modo e intensidade, mas, inegavelmente, muitos são com-
pelidos por esse “estado de emergência”, o qual, nos dias atuais, está mais para 
norma do que exceção. É essa trágica condição humana que propulsiona o tra-
balho de Hirschhorn: uma postura crítica em face do estado do mundo. Uma 
atividade artística que se contrapõe ao sistema capitalista preponderante no 
mundo globalizado. Um labor pautado pela preocupação com os latentes con-
flitos originados nas limitações da atuação dos Estados. Não é um trabalho 
que visa solucionar problemas, mas sim explicitá-los. Portanto, é desobedien-
te à ordem político-econômica excludente, instituída por governos incapazes 
de cumprir a promessa de igualdade social.

Contudo, Hirschhorn é veemente ao não aceitar que encaixem seu trabalho 
na rotulação de “arte política”. Sua noção de precário não é somente uma lei-
tura do contexto social, mas também é seu modus operandi. “Questões políticas 
são questões vitais. [...] minha arte deve apropriar o mundo. Fazer arte politica-
mente significa escolher materiais que não intimidem, um formato que não seja 
dominante, um dispositivo que não seja sedutor. Fazer arte politicamente não é 

197 Ibidem. p.91. 
198 FOSTER, Hal. Bad new days. Art, criticism, emergency. Londres, Nova York: Verso, 2015. p.111.
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submeter-se a uma ideologia ou denunciar um sistema, diferentemente do que 
faz a dita ‘arte política’. É sim trabalhar com toda sua energia contra o princípio 
da qualidade.”199 Logo, a precariedade é assumida como uma estratégia opera-
tiva de Hirschhorn. Não há o mínimo de estetização. Não há preciosismo nos 
pormenores. Não há bom design. Nem bom gosto. A rudeza do mundo é incor-
porada no âmago da prática do artista.

Hirschhorn não lida com o “estado de emergência” recatado no conforto de 
seu estúdio de trabalho, mas faz imersões em comunidades que estão no front 
das dificuldades globais. O artista reside por semanas no lugar onde faz sua in-
tervenção artística. Compartilhando na pele a dura situação, o diálogo direto 
de Hirschhorn com os habitantes do bairro é essencial – ele fica na posição de 
estranho vizinho200, um outsider infiltrado, pronto para estabelecer atividades 
que friccionem a situação estabelecida. Nas próprias palavras de Hirschhorn: 

“Para atingir esse momento, eu tenho que estar presente e eu tenho que estar 
desperto. Eu tenho que me levantar, eu tenho que encarar o mundo, a reali-
dade, o tempo, e eu tenho que me arriscar. Esta é a beleza na precariedade.”201

O artista suíço organiza sua prática em quatro categorias: esculturas dire-
tas, altares, quiosques e monumentos.202 Instaladas em interiores (mais co-
mumente em galerias), as esculturas diretas são dispositivos de subversão do 
sentido original de determinado ícone. Por sua vez, os altares são amontoa-
dos de objetos díspares, criando pequenos espaços de adoração a determina-
das personalidades que interessam particularmente ao artista – usualmente, 
escolhe um intelectual pouco conhecido, como Otto Freundlich e Ingeborg 
Bachmann. Apinham-se flores, velas, fotografias, bilhetes com mensagens, 
objetos de recordação afetiva – esses altares de Hirschhorn assemelham-se 
àquelas homenagens espontâneas feitas pela população em locais onde ocor-
reram tragédias de comoção ampla ou de morte de determinada figura públi-
ca. Os altares remetem ao culto passional do fã: aquele que tem um compro-
misso pessoal extremo, sem justificativa racional.203 Entretanto, esse remeter 
ao tributo kitsch ao ídolo midiático sofre uma reversão quando o homenage-
ado é um artista marginalizado pelas massas: a comoção instantânea é trans-
formada em estranhamento, que estimula a curiosidade da pessoa em contato 
com o altar – uma conversão desprovida de justificativa, tal como age um fã. 
Já os quiosques não estabelecem uma relação de devoção, mas operam como 
pequenos e mambembes pavilhões para informar sobre determinados fatos 
ou divulgar/sinalizar eventos. Os quiosques têm uma aparência híbrida entre 
barraca de feira de rua e banca de informações turísticas. Seu aspecto é in-
tencionalmente tosco: são feitos de placas de madeira compensada barata ou 
folhas de papelão, tudo grosseiramente pregado e envolvido em fita adesiva 

199 HIRSCHHORN, Thomas. Interview with Okwui Enwezor. In: NOBLE, Richard (Ed.). Utopias. Docu-
ments of Contemporary Art. Cambridge: The MIT Press, 2009. p.85.

200 FOSTER, Hal. Bad new days. Art, criticism, emergency. Londres, Nova York: Verso, 2015. p.110.
201 HIRSCHHORN, Thomas. Apud FOSTER, Hal. Op. cit. p.102.
202 HIRSCHHORN, Thomas. In: FOSTER, Hal; LEE, Lisa (Ed.). Critical Laboratory: the writings of Thomas 

Hirschhorn. Cambridge: MIT Press, 2013. p.39-49.
203 FOSTER, Hal. Bad new days. Art, criticism, emergency. Londres, Nova York: Verso, 2015. p.112.
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amarronzada. Nesses tortos e enviesados planos inscrevem-se textos e colam-
se fotografias, documentos, objetos baratos convertidos em bregas ornamen-
tos – tudo em abundância. É uma construção temporária feita à mão, sem 
nenhum rigor. Esse quiosque de Hirschhorn poderia ser classificado como 
uma espécie de pré-arquitetura.

A mais importante categoria de Hirschhorn é o monumento, que incorpo-
ra tanto aspectos devocionistas dos altares quanto atributos informacionais 
dos quiosques. Sempre dedicados a filósofos que alicerceiam o pensamento 
do artista, quatro monumentos foram feitos204: o Monumento a Spinoza205 no 
bairro da luz vermelha, em Amsterdam (1999); o Monumento a Deleuze (2000) 
em um quarteirão de população oriunda do norte da África, em Avignon, na 
França; o Monumento a Bataille (2002) durante a Documenta 11 de Kassel, no 
bairro dos turcos desta pequena cidade alemã; e, por último, o Monumento a 
Gramsci (2013) em um conjunto habitacional habitado por negros e latinos no 
Bronx, em Nova York.

Quando se apropria do termo monumento, Hirschhorn subverte seu sen-
tido convencional. O sociólogo Henri Lefebvre nota que, no seu gérmen, o 
monumento é o símbolo de uma instituição quando se estabelece em deter-
minado lugar: um tomar posse de um espaço público, por isso o “monumento 
é essencialmente repressivo.”206 O próprio Hirschhorn reconhece que “a ideia 
de monumento é determinada, produzida e situada por decisões impostas de 

204 Apesar de não ser intitulado como monumento, o Musée Précaire Albinet (2004), instalado em um subúr-
bio parisiense em 2004, segue os mesmos princípios. 

205 O Monumento a Spinoza desdobrou-se no The Bijlmer Spinoza-Festival, em 2009, num subúrbio da capital 
holandesa repleto de imigrantes do Suriname.

206 LEFEBVRE, Henri. The Urban Revolution. In: WOOD, Jon; HULKS, David; POTTS, Alex. Modern 
Sculpture Reader. Malibu: J. Paul Getty Museum, 2012. p.297.
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cima, por aqueles no poder.”207 A partir de tal reconhecimento é que o artista 
formula sua postura transgressora, à feição das ideias contrainstitucionais de 
Georges Bataille.208 Ou seja, o que era a expressão de uma poderosa entida-
de, em Hirschhorn, passa a ter um estatuto marginal. O símbolo de controle 
exercido pelo governo reconfigura-se em locais onde a estrutura estatal é dé-
bil: não há um fortalecimento oficial, mas se tira partido dessa quase ausência 
governamental. Antes, um ícone de excelência do que havia de mais elevado e 
belo na sociedade, agora, o monumento é constituído por uma multiplicidade 
de elementos mundanos, por vezes até excêntricos. O marco da estabilidade 
institucional e da segurança social (recorrentemente autoritária) passa a ter 
um status incerto, provisório, fugidio. Do significado original de monumento, 
Hirschhorn só mantém sua capacidade de fazer convergir a população como 
local de encontro da vida comunitária.209

Monumentos que simbolizavam a hegemonia dos poderosos a fim de causar 
temor no ser comum transformaram-se, com Thomas Hirschhorn, em espa-
ços de afeto. Daí ele brada o lema: “Energia sim, qualidade não.”210 Ele busca 
ativar o domínio – chama-se de domínio a soma do espaço público com a di-
nâmica de convivência e comunicação interna da comunidade – daqueles que 
vivem precariamente, por meio de uma pedagogia passional na qual o artista 
está presente e faz uso dos meios precários existentes no lugar. É uma atuação 
na precariedade, não como melhoramento, mas como confirmação – o obje-
tivo é deixar o outro à vontade para se engajar naquele monumento. Assim, 
Hirschhorn atua como um catalisador da atividade. Criar um monumento é 
oferecer, primeiro, algo para desencadear a participação do público: “Partici-
pação só pode ser uma feliz consequência, porque eu, o artista, tenho que fazer 
o trabalho para o envolvimento do outro.”211

As audiências almejadas não são os habitués do circuito artístico e seus res-
pectivos especialistas (embora eles saiam das suas moradias em bairros mais 
nobres e também apareçam para ver os monumentos do artista). O público

-alvo também não são os organizados movimentos de causas sociais orienta-
dos por enérgicas posturas ideológicas. O artista está mais interessado nas 
crianças e nos adolescentes do bairro, nos aposentados que passam o dia nos 
bares ou na praça, nos funcionários do comércio próximo, nas donas de casa, 
nos trabalhadores quando retornam do expediente. Como esclarece Hal Fos-
ter, o artista trabalha para “transformar espectadores distraídos em debate-
dores engajados.”212

Ao público, Hirschhorn oferece uma estranha construção, desafia-o ao uti-
lizar como guia argumentativo as ideias de um filósofo, apresenta uma miríade 

207 HIRSCHHORN, Thomas. Interview with Okwui Enwezor. In: NOBLE, Richard (Ed.). Utopias. Docu-
ments of Contemporary Art. Cambridge: The MIT Press, 2009. p.83.

208 BATAILLE, Georges. Documents. 1929. Apud HOLLIER, Denis. Against Architecture: The Writings of 
Georges Bataille. Cambridge: The MIT Press,1992. p.46-54.

209 LEFEBVRE, Henri. Op. cit. p.298.
210 HIRSCHHORN, Thomas. Apud FOSTER, Hal. Bad new days. Art, criticism, emergency. Londres, Nova 

York: Verso, 2015. p.108.
211 Ibidem, p.109.
212 FOSTER, Hal. Bad new days. Art, criticism, emergency. Londres, Nova York: Verso, 2015. p.35.
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de imagens e textos, monta palestras e debates. Se bem sucedido (segundo os 
critérios do próprio artista), o resultado será uma postura do outro não mais 
como observador, nem como um ator ou um ser neutralizado pelo que assiste, 
mas sim como alguém capaz de ter uma postura ativa, de julgar o que foi tra-
zido ao seu lugar, de fazer um processo de seleção crítica do que lhe interessa 
ou não. Por fim, esse público estará livre e apto a oferecer algo em troca: algo 
que não é da esfera da mercadoria ou de qualquer transação capitalista, mas 
reciprocidade com o pouco e o essencial que se tem, mesmo com toda fragili-
dade que pauta a existência. É um diálogo entre dois entes em par de igualdade.

Isso nos encaminha à resposta categórica de Thomas Hirschhorn ao cura-
dor Okwui Enwezor: “Eu quero fazer um trabalho não-hierárquico em espa-
ços não-hierárquicos. [...] Eu estou preocupado com a igualdade e a desigual-
dade em todas as formas. Por conseguinte, eu não quero impor hierarquias. 
Ao expor meu trabalho, eu tento apagar os valores que outros associaram à 
locação da exibição. Eu não estou interessado em prestígio. Eu estou interes-
sado na comunidade.”213 A não-hierarquia equivale à ausência de comando ou, 
em palavras de Hirschhorn, “headlessness”214 [ausência de cabeça] – o que leva 
Hal Foster a estabelecer a associação com o acéfalo215, figura que Bataille en-
campou e intitulou a revista por ele publicada de 1936 a 1939.

Com o acéfalo abre-se ao imponderável, ao acaso, ao indeterminado. Para 
não ser cínico, é preciso notar que a falta de comando também permite reci-
procidades violentas por espectadores, liberando o surgimento de contradi-
ções, conflitos, diversos perigos inerentes à precariedade. Afinal, Hirschhorn 
não cria uma iniciativa filantrópica ou alguma proposição redentora que parte 
do pressuposto que um superior ajuda um inferior. Seja o autor, seja qualquer 
um que esteja no lugar, ninguém tem controle total desses trabalhos. Eles 
acionam uma energia coletiva incontrolável e imprevisível, que pode ser de 
resistência ou de subversão, que pode ser explosiva ou quase oculta. Riscos e 
virtudes podem emergir da não-hierarquia.

Se há um viés informe/precário nas relações 
estabelecidas e na energia colocada e gasta nos 
trabalhos de Hirschhorn, não se pode negli-
genciar o caráter informe/precário que é tátil e 
visual, ou seja, que diz respeito à natureza dos 
materiais. Com relação a isso, o artista nos ofe-
rece um paradoxo.216 Os elementos que com-
põem seus trabalhos são os mais simples, de 
menor preço, adquiríveis em qualquer comér-
cio, fabricados em larga escala, em suma, coisas 
ordinárias; porém, a precariedade aqui não está 

213 HIRSCHHORN, Thomas. Interview with Okwui Enwezor. In: NOBLE, Richard (Ed.). Utopias. Docu-
ments of Contemporary Art. Cambridge: The MIT Press, 2009. p.82.

214 HIRSCHHORN, Thomas. Apud FOSTER, Hal. Bad new days. Art, criticism, emergency. Londres, Nova 
York: Verso, 2015. p.102.

215 FOSTER, Hal. Bad new days. Art, criticism, emergency. Londres, Nova York: Verso, 2015. p.105-106.
216 Ibidem. p.108-109.
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relacionada com a escassez, mas, pelo contrário, com a abundância própria à 
cultura de massa e ao estágio do capitalismo em que vivemos, com a profusão 
de estímulos midiáticos, o desperdício excessivo, a superprodução e o sobre-
consumo de bens.

Esculturas diretas, altares, quiosques e monumentos de Hirschhorn são 
constituídos de plástico, papelão, madeira compensada, folhas de alumínio; o 
revestimento frequentemente é de fita adesiva, na qual se pode grudar qualquer 
documento, página de revista, foto, qualquer objeto inorgânico ou orgânico. 
Passamos a uma indiferenciação das singularidades de cada elemento que inte-
gra esses grotescos conjuntos extraídos do mundo consumista. Concomitante-
mente kitsch e confusos, os trabalhos do artista são explícitos junkspaces217. Tudo 
em Hirschhorn é assumida e desejavelmente malfeito: “Eu sou contra o uso de 
materiais e formas que buscam intimidar, seduzir ou dominar em detrimento 
de encorajar a reflexão.”218 Materialmente, nada mais resta da alta cultura: tudo 
é simplório, tudo é do ser comum.

Aqui cabe retornar a um preceito inicial de cada monumento: a relação en-
tre a precariedade contextual dos bairros anfitriões e a radicalidade das ideias 
do filósofo selecionado pelo artista. Vejamos o caso específico do Monumento 
a Bataille (2002), que existiu de junho a meados de setembro de 2002, na Do-
cumenta 11 de Kassel. Diferentemente de todos os outros trabalhos da gran-
de mostra quinquenal de arte contemporânea, o monumento de Hirschhorn 
não coabitava as galerias do palaciano museu Fridericianum, nem o espaço 
público do centro da cidadela alemã. Deslocou-se para a periferia, num bairro 
habitado por famílias de origem turca. Incitava-se, pois, a participação e a in-
clusão dessa comunidade no evento artístico, forçando uma mistura de meios 
que a sociedade alemã com dificuldade tenta estabelecer. Havia uma instiga-
ção (ou mesmo perturbação) tanto para o público internacional de connaisseurs 
de arte contemporânea quanto para a população turca.

Em um terrain vague219 entre dois conjuntos re-
sidenciais, o artista construiu seu precário monu-
mento com a colaboração dos jovens locais. Por 
lá permaneceu pelos três meses e meio da Docu-
menta, conduzindo atividades diárias pautadas 
nos escritos disruptivos de Georges Bataille e fil-
mando a reação do público (comentários que pas-
savam pelo crivo de um júri ali montado) em um 
rudimentar estúdio provisório que foi instalado 
juntamente a uma pequena biblioteca dedicada 
ao escritor.220 Foi a criação de um lugar temporá-

217 KOOLHAAS, Rem. Junkspace. In: SYKES, Krista (Org.). O campo ampliado da arquitetura: Antologia 
teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac Naify, 2013. p.105-117.

218 HIRSCHHORN, Thomas. Interview with Okwui Enwezor. In: NOBLE, Richard (Ed.). Utopias. Docu-
ments of Contemporary Art. Cambridge: The MIT Press, 2009. p.84.

219 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territórios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
220 RUSH, Michael. Art/Architecture. Art that gives meaning to bits of this and that. The New York Times. 

Nova York: 27 out. 2002.
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rio onde se estabeleceu uma conexão entre a pobre comunidade e a desobe-
diência intelectual batailliana. 

A crítica Claire Bishop, questionando o êxito dessas conexões entre um 
filósofo e um público não especializado, deixou de entrevistar o artista e foi 
dialogar diretamente com as pessoas que participaram, no caso, do Festival 
Bijlmer Spinoza, em 2009: “a inclusão de um componente filosófico (seja de De-
leuze, Bataille ou Spinoza) por Hirschhorn fez com que se levantasse a questão 
de registro intelectual, com críticos de arte perguntando se os participantes 
realmente se familiarizavam com esses autores (a suposição era de que mesmo 
que estivessem presentes, eles seriam incapazes de compreendê-los). O que se 
torna aparente nessas entrevistas – mas também na minha experiência com o 
projeto – é que praticamente todos os participantes, independente do nível 
educacional, tiveram uma experiência similar das palestras. As divagações filo-
sóficas de [Marcus] Steinweg eram impenetráveis, mas todos vieram a apreciar 
o silêncio coletivo que essa performance demandava. [...] As entrevistas clara-
mente evidenciam o fato que as pessoas sentiam um profundo engajamento 
pelo projeto.”221 Relatos a respeito dos outros monumentos de Hirschhorn 
levam a conclusões similares. Para além do campo da construção, a precarie-
dade penetra na dinâmica do evento, da participação e da compreensão. Tanto 
o caráter transgressor quanto a impenetrabilidade das ideias apresentadas são 
aspectos do precário. Isto posto, o que resta à arte?

Hirschhorn diz: “Arte é sempre um movimento, arte é trabalho. Eu odeio 
formas e formalismos que desejam impor sobre nós algo fixo, estável e imu-
tável. Eu quero que meu trabalho não faça alguém pensar primeiro sobre arte, 
mas sobre algo relacionado a outras experiências de trabalho e de vida. Labo-
ratório, armazém, estúdio, sim, eu quero usar essas formas no meu trabalho 
para fazer espaços para o movimento e a infinitude do pensamento.”222

Muito longe de ser inédita a interpretação de arte como trabalho, o que 
interessa nesse deslocamento é que, em virtude dele, o artista quebra a fron-
teira do que é arte e o que não é arte. Um monumento de Hirschhorn é 
arte? Arquitetura? Evento? Happening? Instalação? Na verdade, essa discussão 
perde a validade. Ao odiar “formas e formalismos”, retornamos à acepção de 
informe de Bataille: a crítica à forma é a crítica a todo tipo de categorização, 
a toda “sobrecasaca matemática”.223 Lidar com o precariedade do mundo “é 
algo como uma aranha ou um cuspe”.224 Isto é, o precário é um meio de rom-
per as instituições (formas) da sociedade, já incapazes de cumprir a utopia 
da igualdade para os bilhões de seres humanos. Portanto, Hal Foster ao “em-
purrar a noção de informe para o campo social”, assumindo-o como precário, 
está pensando numa aproximação semelhante ao que Hirschhorn faz em seus 

221 BISHOP, Claire. And that is what happened there. In: HIRSCHHORN, Thomas (Org.). Establishing a 
Critical Corpus. Zurique: jrp ringier, 2011. p.50.

222 HIRSCHHORN, Thomas. Interview with Okwui Enwezor. In: NOBLE, Richard (Ed.). Utopias. Docu-
ments of Contemporary Art. Cambridge: The MIT Press, 2009. p.86.

223 BATAILLE, Georges. Documents. 1929. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s 
Guide. Nova York: Zone Books, 1997. p.5.

224 Ibidem. p.5.
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monumentos – a ideia do filósofo em contato direto com o não-especialista. 
Saindo da discussão acadêmica e distanciando-se do dito “mundo da arte”, 
precisa-se pôr a ideia de informe frente ao homem comum. Afinal, é da mun-
daneidade que o informe provém, e dela ele não deve sair.

desprogramar obsolescências

Em meio às ruínas da Primeira Guerra Mundial, Kurt 
Schwitters percebeu que da destruição se poderia extrair a 
matéria-prima para a criação. O artista alemão enxergou o 
valor do que era considerado detrito, resíduo, lixo. Interes-
sou-se por aquilo que tinha cumprido seu ciclo de uso na 
sociedade. Apropriava o que encontrava nos chãos de Han-
nover: bilhetes de bonde, jornais velhos, farrapos de tecido, 
papéis impressos, embalagens, madeiras gastas. Nada disso 
era valorizado sob o filtro do senso comum, o qual taxaria 
tais coisas como abjetas. O artista viu o potencial, até en-
tão inexplorado, que residia em tais banais coisas.
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Schwitters lidava com o que se deparava; Schwitters 
produzia com o disponível. Acumulava esses materiais; se-
lecionava o que iria utilizar; estabelecia relações225 entre es-
sas diferentes coisas que ganhariam um novo sentido ao 
serem rudemente agrupadas com cola e pregos. Para os tra-
balhos que seguiam tais procedimentos, Schwitters criou 

– apropriou-se, na verdade – o nome Merz.
O termo Merz surge em uma obra de 1919, a colagem in-

titulada Merzbild [Imagem Merz], na qual aparecia em des-
taque um fragmento da palavra “Kommerz” [comércio], ex-
traído de um anúncio publicitário do Kommerzbank [Banco 
do Comércio] recortado ao acaso. A partir de então, Merz 
tornou-se algo intrínseco à arte, à atuação e ao estar no 
mundo de Kurt Schwitters, que chegou até a afirmar “agora 
eu me chamo Merz”.226 Colagens, assemblages, pinturas, dese-
nhos, poemas incorporavam o nome Merz em seus títulos. 
Até editou de 1923 a 1932 um periódico, também denomina-
do Merz. Sua obra-prima surge quando Merz transforma-se 
numa assemblage espacial: o Merzbau [construção Merz].

A partir de 1923, o artista alemão começou a ocupar um 
apartamento de sua família em Hannover com objetos que 
encontrava nas ruas. O arranjo de tais prosaicas coisas dava 
origem a uma estrutura fantasiosa, construída ao longo de 
anos e que não se consolidava numa constituição inerte: o 
Merzbau foi feito entre 1923 e 1933, transfigurando-se du-
rante toda a sua década de feitura e mesmo após, até o 
ano em que Schwitters pôde permanecer na Alemanha – 
1937.227 O Merzbau era um ambiente em contínua mudança 
e expansão. Paulatinamente mais cômodos da residência 
eram incorporados à obra. A cada dia poderia aparecer ou 
desaparecer uma coluna de peças de madeira justapostas. 
A cada dia poderia ser feito ou desfeito um nicho para um 
objeto que faria alusão a determinada passagem da própria 
vida do artista ou a algum fato (ou pessoa) da época. Os ele-
mentos que constituíam o Merzbau continham uma índo-
le autobiográfica. Eram coisas quaisquer para a sociedade, 
mas, no ato de apropriação e seleção, ganhavam um caráter 
pessoal à vida de Kurt Schwitters.

225 SCHWITTERS, Kurt. Merz. In: SCHWITTERS, Kurt; ORCHARD, Karin; 
SCHULZ, Isabel; PALHARES, Taisa. Kurt Schwitters 1887/1948 - O artista Merz. 
São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2007. p.161.

226 SCHWITTERS, Kurt. Apud LOPES TORRES, Fernanda. Merzbau: a obra 
da vida de Kurt Schwitters. Novos Estudos. São Paulo, n.63, jul. 2002. p.119.

227 Kurt Schwitters foi perseguido pelo regime nazista como um artista degenera-
do, inclusive tendo trabalhos seus expostos como exemplos negativos em uma 
exibição de 1941 na Alemanha de Hitler. 
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Esse ambiente escultórico foi destruído em um bombar-
deio aéreo dos Aliados em 1943. Os registros que restam 
da grande obra de arte perdida são três fotografias feitas 
em 1933 por Wilhelm Redemann. Porém, são imagens de 
um momento particular do Merzbau, que esteve vivo e cam-
biante por quase quinze anos, e cujo viço dependia da pre-
sença in loco do artista.

Um olhar contemporâneo sobre o Merzbau está na fala do 
arquiteto Jan Liesegang: “A biografia do Schwitters demons-
tra seu lado subjetivo: ele sempre fazia questão de definir 
quando o objeto coletado era lixo e quando tinha valor. Esta 
noção de valor é resultante da sua função na organização 
construída pelo artista. Afinal, quando as coisas eram postas 
no espaço definido por ele, elas não tinham mais uma iden-
tidade singular, mas se transformavam em parte do conjun-
to.”228 Liesegang é cofundador do coletivo Raumlabor. Entre 
os vários trabalhos do grupo de nove arquitetos baseados 
em Berlim, dois são assumidamente inspirados no Merzbau: 
The Big Crunch e Vortex.229

Construído em uma praça pública de Darmstadt, na 
Alemanha, em 2011, The Big Crunch [O Grande Mastiga-
dor] é uma efêmera estrutura que absorve peças de ma-
deira que foram portas, janelas, armários, mesas, estantes, 
camas, cadeiras, prateleiras, chassis de quadros, fôrmas de 
canteiros de obras. Todos esses restos parecem tragados 
em um turbilhão, o qual também “atrai e devora” seres hu-
manos para o seu interior. O formato geral nos sugere um 
movimento direcionado. Metaforicamente, pode-se inter-
pretar que aquele imenso corpo assemelha-se ao correr de 
uma esfera prestes a atravessar a rua, mas deixando pelo 
caminho grande parte da miríade de restos que o compõe. 
Certo é que não parece ser resultado de um ato de com-
posição de heterogêneos detritos, mas há ali algo de trági-
co, ou mesmo catastrófico. The Big Crunch aparenta ser um 
grande colapso.

Por sua vez, o Vortex não durou mais que uma semana 
e meia de 2012. Foi construído para um breve festival em 
Haia, na Holanda. Nesse caso, não foram empregados ma-
teriais dessemelhantes, mas sim um objeto de suporte lo-
gístico – pallets de madeira –, que, com o começo e o fim 
do evento, saiu e retornou ao seu ciclo de uso convencional. 
Tal como um redemoinho que aspira esses pallets, a edi-

228 Entrevista concedida por Jan Liesegang e Christof Mayer, do coletivo Raumla-
bor, em 5 de outubro de 2016.

229 Idem.



104

ficação circular de sete metros de altura foi um ponto de 
encontro para performances experimentais. Interessante 
que o Raumlabor não desenvolveu um design preciso para 
o Vortex, posicionando especifica e rigorosamente cada pal-
let, como esclarece Jan Liesegang: “Nós não fizemos dese-
nhos precisos. Só tínhamos o princípio e vários estudantes 
trabalhando conosco: precisávamos somente explicar a eles. 
É uma arquitetura quase puramente gerada por uma ideia, 
e não por uma operação geométrica.”230 Ou seja, os autores 
não controlaram a forma final. O Vortex foi erguido em um 
processo coletivo de construção praticamente intuitivo.

Merzbau, The Big Crunch e Vortex compartilham seme-
lhanças em seus métodos de concepção e feitura, princi-
palmente no que diz respeito à seleção de matérias-primas 
que a sociedade não confere valor – estão na ordem do re-
síduo –, proporcionando a tais coisas uma nova vida útil. 
Porém, esses três trabalhos também se aproximam pelo 
caráter informe de suas configurações finais – no caso do 
Merzbau, o informe é até mais potente pela sua natureza 
mutável ao longo de seu período de existência –, isto é, ne-
nhum dos três projetos resulta em uma geometria regular, 
precisa ou mesmo discernível. São trabalhos informes tan-
to em sua concepção/produção quanto na sua conformação 
espacial/construtiva.

Para prosseguir este ensaio será preciso pender para um 
dos lados desse binômio: analisar trabalhos cuja configura-
ção final não é uma questão fundante – até podem assumir 
uma geometria aparente, porém sem grande expressão –, 
mas cujo grande interesse reside no material com o qual se 
constituem e no raciocínio do fazer. Tal questão não emerge 
de experiências arquitetônicas e artísticas isoladas, mas sim 
de uma reação crítica ao sistema produtivo que move países 
e corporações do mundo capitalista. Mais especificamente, 

230 Idem.
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interessa-nos a fricção que determinados projetos produ-
zem na trágica destinação das mercadorias sob o princípio 
da obsolescência programada.

A obsolescência programada não é um fenômeno recen-
te. Surge em, pelo menos, dois eventos da década de 1920: 
quando a GM passa a lançar anualmente carros com dese-
nhos ligeiramente diferentes, e em um encontro mundial231 
das maiores empresas produtoras de lâmpadas, que deci-
dem limitar a vida útil de suas mercadorias a fim de forçar 
a troca periódica pelos consumidores. O termo “obsoles-
cência programada” é criado em 1932 pelo agente imobi-
liário Bernard London, em um artigo intitulado “Ending 
the Depression Through Planned Obsolescence”232 [Obso-
lescência Programada contra a Crise]. A expressão popula-
rizou-se nos anos 1950 com o designer americano Brooke 
Stevens, que fazia palestras sobre a necessidade de imple-
mentar pequenas novidades nos produtos em curtos perío-
dos de tempo – defendia assim a obsolescência programada 
como um dos alicerces do emergente American Way of Life.

O princípio em questão guia fabricantes a projetarem 
mercadorias com vida útil limitada, de modo que produtos 
tornem-se obsoletos após certo (breve) tempo, seja devido 
a restrições no funcionamento, seja por mudanças circuns-
tanciais na tendência estética – ou seja, a moda e o fomen-
to ao desejo de consumo da novidade. Ao estimular (ou 
mesmo demandar) a substituição do objeto, obriga-se as 
pessoas a consumirem mais, e as empresas criam um mer-
cado consumidor a longo prazo, permitindo uma contínua 
expansão da produção e, por consequência, do lucro.

Essa ideia de crescimento ilimitado na fabricação de 
mercadorias mostra-se extremamente problemática frente 
à percepção da finitude dos recursos naturais do planeta. 
Tal abundância da produção de objetos de consumo gera-
ram rastros ecológicos. A obsolescência programada hoje 
acarreta crises de superprodução, superconsumo, desper-
dício e degradação do meio ambiente.

É disso que tratava a exposição House of Contamination 
[Casa da Contaminação], também feita pelo Raumlabor 
em um imenso pavilhão de Turim, Itália, em 2010. Os di-
ferentes espaços eram subdividos por pilhas de lixo pren-

231 Esse cartel é chamado “Phoebus”, funcionando a partir de uma grande reunião 
na Suíça em 1924. O controle da produção e venda de lâmpadas pelo cartel 
manteve-se até 1939.

232 LONDON, Bernard. Obsolescência Programada contra a Crise. Piseagrama. 
Belo Horizonte, n.5, 2014. Disponível em: http://piseagrama.org/obsolescencia

-programada-contra-a-crise/. Acesso em: 29 out. 2016.
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sado: garrafas plásticas, embalagens de papel, painéis de 
madeira, restos de publicidade, tudo comprimido para dar 
forma a paredes que organizavam o centro cultural. Tea-
tro de dança, cinema, salão de literatura e áreas educativas 
eram interceptados por uma linha industrial de reciclagem, 
em contínuo processo de funcionamento. A operação do 
maquinário e a deterioração dos objetos eram processos 
concomitantes: uma atmosfera intencionalmente descon-
fortável, com muito barulho e um forte cheiro. O incô-
modo do ambiente era um potente alerta à escassez dos 
recursos naturais, à obsolescência dos objetos de consumo 

– máquinas de lavar roupa, geladeiras e fogões enferrujados 
faziam às vezes de decoração de interiores – e à poluição 
produzida para manter nosso alto padrão de vida. A expo-
sição foi uma estridente advertência coletiva acerca do lixo 
que produzimos e que coabita o planeta conosco.

Na 15ª Bienal de Arquitetura de Veneza (2016), uma das 
pesquisas expostas no Arsenale foi a Let’s talk about garbage 
[Vamos falar sobre lixo], dos arquitetos poloneses Marcin 
Szczelina e Hugon Kowalski. Partiu-se de uma premissa 
similar a de House of Contamination: a sociedade de consu-
mo – modelo econômico que abarca majoritária parcela das 
nações atuais – está em contínuo processo de aumento dos 
níveis de vendas de produtos, os quais, após cumprirem seu 
período de serventia, tornam-se lixo. O problema é que a 
crescente geração de resíduos acaba por se tornar, prati-
camente, um sinônimo de aumento do desperdício: o lixo 
pode não ser visto como algo necessariamente dispensável 
pela sociedade. Para tanto, os autores de Let’s talk about gar-
bage apresentaram o ciclo de vida de diversos produtos fei-
tos para serem descartados233, inserindo processos de reci-
clagem nesse circuito de uso. A partir do caso específico da 

233 Fizeram isso dissecando o ciclo de determinadas mercadorias, demonstrando 
o trágico destino em vários obsoletos lixões, e também mediante a genealogia 
intitulada A Brief History of Garbage [Uma Breve História do Lixo].
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favela de Dharavi, no centro de Mumbai, os arquitetos cria-
ram estratégias projetuais para transformar o ato da cons-
trução em etapa fundamental no ciclo de reciclagem – lixo 
tornando-se material para canteiro de obra –, além de dotar 
os projetos arquitetônicos de características e instrumen-
tos que estimulam a redução da geração de resíduos.

Enquanto a dupla polonesa desenvolveu diferentes 
estratégias didáticas para fazer do lixo algo arquitetoni-
camente útil, o escritório alemão Dratz&Dratz Archi-
tekten montou, em Essen, um pavilhão temporário com-
posto por pacotes de papelão que funcionavam como 
grandes blocos autoportantes. Tais fardos de papel são 
comumente utilizados, na Alemanha, para transportar o 
material em vias de ser reciclado. Esses arquitetos pes-
quisaram que seria possível empilhar os pacotes de pape-
lão (com cerca de 1 metro de largura) em pilhas de até 30 
metros de altura. Não foi necessária tamanha dimensão 
vertical nessa efêmera edificação intitulada PHZ2 (2010-
2011), mas ali podiam ser verificadas as propriedades fí-
sicas da construção com resíduos provenientes de caixas 
e embalagens: suas características térmicas (o interior da 
construção mantinha temperaturas, mitigando a variação 
térmica de uma cidade com inverno rigoroso); suas vanta-
gens econômicas (afinal, estava-se aproveitando um mate-
rial disponível, ao qual não se confere grande valor); suas 
qualidades construtivas (desenvolveu-se um sistema pelo 
qual os pacotes de papelão poderiam ser aparafusados uns 
aos outros, conferindo-lhes uma estabilidade igual à de 
uma parede de alvenaria). Portanto, não há nada de naïf 
nesse uso de fardos de papelão comprimido, que resultam 
em uma edificação formalmente próxima ao minimalis-
mo. Os usuários ainda podiam notar as modificações do 
pavilhão ao longo do tempo: conforme chovia e nevava, a 
água transformava o aspecto externo do empilhamento 
de papelões – esvanecia-se a multiplicidade de cores das 
diferentes embalagens, e o próprio aspecto mudava con-
forme a incidência de fenômenos meteorológicos. A ex-
periência do Dratz&Dratz Architekten foi instrutiva até 
na negligência das autoridades em aceitar a implantação 
de um sistema anti-incêndio, o que acabou por não im-
pedir que a construção fosse consumida pelo fogo meses 
antes de sua agendada desmontagem.234

234 HEBEL, Dirk; WISNIEWSKA, Marta; HEISEL, Felix. Building from Waste: 
Recovered Materials in Architecture and Construction. Basileia: Birkhauser Verlag 
AG, 2014. p.44.
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O PHZ2 não é um exemplo de todo singular. Para esta 
argumentação seria igualmente possível analisar o Corru-
gated Cardboard Pod (2001) do programa universitário ame-
ricano Rural Studio, ou o Ubuntublox (2010) do inventor 
Harvey Lacey. Esses projetos compartilham das mesmas 
ideias: usar dejetos como matéria-prima, buscando assim 
alternativas à crise que o modelo econômico – a obsoles-
cência programada – impõe à natureza em todo o planeta, 
em vias de saturação de recursos.

É preciso perceber que a obsolescência programada tam-
bém faz parte do ciclo interno da arquitetura: deterioram-
se as instalações de nossas casas, defasam-se as tecnologias 
que provêm conforto aos ambientes de moradia, os mate-
riais da construção desgastam-se de modo que, por vezes, 
perdem a capacidade de propiciar um bom abrigo. Dois 
tipos de respostas são os mais comuns perante tal situa-
ção: “Hoje, a abordagem a respeito da matéria no setor da 
construção é dividida entre a postura preservacionista, por 
um lado, preservando cuidadosamente edifícios inteiros 
por propósitos patrimonialistas, e, por outro, a substitui-
ção sem remorso do existente com o novo, o que implica a 
destruição ou a transformação em lixo de todos os compo-
nentes, condenados como obsoletos de uma só vez.”235

Autor da citação acima, o coletivo belga Rotor explo-
ra uma terceira via ao criar uma plataforma digital – www.
opalis.be – de troca e venda de materiais recuperados de 
construções, isto é, elementos que já foram parte de edifí-

235 ROTOR. Deconstruction. Disponível em: http://www.rotordb.org/pro-
ject/2015_Deconstruction_expo. Acesso em: 4 fev. 2016.
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cios. Ao contrário das recorrentes demolições que tratam 
as sobras das edificações como detritos inúteis, o site es-
timula a desmontagem cuidadosa de edifícios, visando à 
reutilização de componentes. Tal iniciativa não é fruto de 
empresários ou qualquer empreendedorismo mercadológi-
co, mas de um grupo de pensadores com interesse no ciclo 
e nos “fluxos dos materiais na indústria e na construção”236. 
O coletivo baseado em Bruxelas realiza design de produ-
tos, projetos arquitetônicos, trabalhos teóricos, exposições, 
palestras, oficinas, manuais e instrumentos públicos para 
fomentar a cultura da reutilização dos materiais.

No texto de apresentação da exibição Deconstruction 
(Desconstrução), feita pelo Rotor em 2015, eles clamam pela 
necessidade de reconfiguração de toda a estrutura econômi-
ca global para o reuso de materiais de construção de modo 
sistêmico: “Apesar das melhores intenções de certos agentes 
políticos, expressas em muitos discursos sobre a ‘circulari-
dade econômica’, fazer acontecer a reutilização na prática 
permanece sendo um desafio hoje: marcos legais precisam 
ser adaptados, as autoridades públicas devem modificar 
seus procedimentos, os projetistas precisam se preparar 
para uma mudança de seus métodos de trabalho, e precisa 
ser configurada uma rede de novos atores prontos para sujar 
suas mãos. Em suma, toda uma nova economia especializa-
da está para ser desenvolvida progressivamente.”237

As propostas sistematizadas pelo Rotor, de certo modo, 
foram aplicadas por Alejandro Aravena quando responsável 
pela curadoria da 15ª Mostra Internacional de Arquitetura 
da Bienal de Veneza, em 2016. Nas salas de apresentação 
das ideias curatoriais no Arsenale e no pavilhão principal 
do Giardini, o arquiteto chileno apropriou-se do material 
sobrante das divisórias da Bienal de Arte do ano anterior. 
As paredes do espaço eram compostas pelo empilhamento 
das placas de gesso acartonado – uma profusão de delgadas 
chapas horizontais que originavam muros autoportantes. 
No teto estavam pendurados os perfis metálicos (guias e 
montantes) que antes estruturaram as paredes da Bienal 
passada. Por mais que a finalidade dada por Aravena tenha 
sido mais de produção de um cenário – algo entre um ferro 
velho estranhamente asséptico e a dramaticidade, ajudada 
pela luminotécnica, dos metais pendendo –, é didática a 
reutilização do que era visto como resto.

236 ROTOR. Disponível em: http://rotordb.org/. Acesso em: 4 fev. 2016.
237 ROTOR. Deconstruction. Disponível em: http://www.rotordb.org/pro-

ject/2015_Deconstruction_expo. Acesso em: 4 fev. 2016.
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Já a distante cidade de Wenchuan, próxima à cordilheira 
do Himalaia, sofreu em 2008 um dos mais graves terremo-
tos de que se tem notícia na China. A localidade transfor-
mou-se em um campo de escombros. Com a necessidade de 
reconstrução, o arquiteto Liu Jiakun passou a utilizar como 
matéria-prima o que tinha disponível em abundância: os 
destroços das ruínas. Com a colaboração de artesãos locais, 
ele desenvolveu um processo de manufatura para produzir 
tijolos com os detritos. As matérias a priori condenadas, de 
certo modo, têm seu valor restituído para a edificação da 
nova cidade. Tal pesquisa foi desenvolvida para a constru-
ção do Museu Shuijungfang – projeto de Jiakun –, a experi-
ência primeira e exemplar, mas esses tijolos feitos de ruínas 
puderam ser empregados em edifícios não-monumentais, 
casas simples. O aspecto negativo do plano é a perda da 
essência das preexistências locais, pois se pasteurizam as 
ruínas em um elemento uniforme e replicável.

Outro notável exemplo vem da China contemporânea, 
ancorada em lições da sabedoria popular, quiçá milenar. 
Wang Shu, vencedor do prêmio Pritzker de 2012, e sua só-
cia Lu Wenyu encabeçam o escritório Amateur Architec-
ture. Sua estratégia de uso de materiais provém da apro-
priação dos elementos de construção disponíveis in loco, 
recuperando-os tanto como matéria-prima para seus proje-
tos quanto como resgate da cultura construtiva vernacular 
de determinadas regiões interioranas chinesas.

Na Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Ve-
neza de 2016, Wang Shu e Lu Wenyu apresentaram esse mo-
dus operandi no projeto do Museu Nacional de Fuyang, que 
está em curso desde 2012. Para aceitarem a encomenda para 
a edificação cultural, os arquitetos demandaram que fosse 
desenvolvida, em paralelo, uma documentação sobre as téc-
nicas de construção, os modos de produção artesanal e os 
materiais das antigas vilas rurais próximas a Fuyang. Essas 
cidadelas tradicionais sofrem com a voracidade das trans-
formações do crescimento chinês no presente século: des-
de transformações arquitetônicas e urbanísticas que passam 
tratores sobre o existente em prol de construções novas, até 
a migração das gerações mais novas das áreas agrárias para 
as grandes metrópoles, o que amplia a decadência econômi-
ca desses povoados. O Amateur Architecture opera na con-
tramão dessa modernização chinesa desrespeitosa com os 
modos tradicionais de habitar e trabalhar. A pesquisa deu 
origem a projetos de requalificação urbana de vilarejos ru-
rais, tendo como projeto-piloto a vila de Wencun. Não é um 
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trabalho de restauro, mas sim de construção de simples ca-
sas novas com uma antiga tectônica popular, como estraté-
gia de sobrevivência desses antigos povoados. Para a Bienal, 
levaram amostras do modo construtivo com telhas, tijolos, 
argila, bambu, madeira, diferentes tipos de pedra, mas es-
pecialmente as rochas calcárias cinzentas comuns na região 
de Fuyang e predominantes nas fachadas da casa do vilarejo. 
Wang Shu e Lu Wenyu resgatam os materiais e o conheci-
mento tátil do fazer dos edifícios, algo mais próximo à sabe-
doria de antigos artesãos do que de modernos empreiteiros.

O projeto que deu projeção internacional à dupla é o 
Museu Histórico de Ningbo (2003-2008), o qual se destaca 
pelas paredes resultantes do empilhamento de telhas de 
barro. Essas peças são oriundas das casas em ruínas que an-
tes ocupavam o mesmo terreno do museu. Tal fato, de cer-
to modo, fez com que se estabelecesse um vínculo afetivo 
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imediato dos moradores da cidade com o novo museu, cuja 
função é contar as ancestralidades dos mesmos cidadãos.

Obviamente, há de se reconhecer a inteligência logística 
no reuso do material que estava disponível no lugar, mas tam-
bém há de se perceber o caráter telúrico dessa matéria: antes 
de serem paredes eram telhas, feitas da terra daquela região e 
de onde muitos vizinhos tiraram sua subsistência. Em outros 
termos, a recente instituição cultural emana, arquitetonica-
mente, das mesmas origens do povoado de Ningbo. 

A monumentalidade e a solidez da edificação são suavi-
zadas pela relação de resgate das tradições matérica e cons-
trutiva local: mais que remeter a um enorme forte (visão ge-
ral do edifício), a imagem da edificação provém do ato de 
aproximação, de observar uma parte, analisar sua textura e 
perceber que é uma construção constituída de várias distin-
tas camadas de telhas, heterogeneamente assentadas. Cada 
telha reúne-se ali num todo único, porém, no seu ajunta-
mento, os arquitetos preservam as peculiaridades formais, 
de gênese, de tipo de solo, de tempo de existência. O que 
existia não se torna obsoleto, mas ganha uma nova vida em 
um projeto com a generosidade de conservar as singularida-
des constitutivas de cada elemento.

Portanto, a forma do Museu Histórico de Ningbo é emi-
nentemente tributária da matéria que o constitui – dos de-
tritos da cidade tradicional que está a desaparecer. Nesse 
sentido, a operação feita por Shu e Wenyu acaba por ser 
semelhante à de Kurt Schwitters. Ambos perceberam que 
da destruição – seja da Grande Guerra ou da voraz moder-
nização chinesa – poderiam extrair a matéria-prima para a 
criação. Ao dotarem de valor aquilo que o senso comum de-
nota como resíduo, tanto a dupla chinesa quanto o grande 
artista alemão desenvolveram modos de apropriação maté-
rica que subvertem a lógica de obsolescência programada. 
Como suas operações artísticas e arquitetônicas dão ênfa-
se aos atos de construção e de apropriação de materiais, a 
geometria se desvanece nos resultados. Afinal, a forma não 
é neles uma matriz conceptiva, mas sim consequência de 
um processo guiado pelo existente, pelo disponível.

recolocar os ponteiros

Imerso no vermelho, o relógio de chão não tem ponteiros. Ao centro do quadro O ateliê verme-
lho (1911), de Henri Matisse, o instrumento de marcação das horas peculiarmente não informa 
o horário. Não informa o que não existe: no espaço do artista, o tempo está em suspenso.
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Há uma passagem na biografia de Matisse escrita por Hilary Spurling na qual se es-
clarece onde (não) é o ateliê retratado: “Aqueles que visitaram o ateliê de Issy [Issy-les-
Moulineaux] em 1911 perceberam de imediato que ninguém jamais vira ou imaginara 
algo como aquilo. As pessoas ficam estateladas sobretudo diante da maior e mais des-
concertante das quatro telas, O Ateliê Vermelho, que mais parecia um trecho destacado 
da parede com objetos rudimentares flutuando ou suspensos. ‘De maneira inexplicável, 
as cores das coisas faziam com que a parede adquirisse vida’, comentou um pintor di-
namarquês diante do Ateliê Vermelho, tentando associá-lo ao que via ao redor no ate-
liê. ‘Você está procurando a parede vermelha’, disse Matisse afavelmente, explicando, 
como costumava fazer para os colegas, os críticos e os colecionadores perplexos, que 
‘essa parede simplesmente não existe.’ Desse ponto em diante, ele passou a pintar rea-
lidades que só existiam em seu espírito.”238

O ateliê vermelho é o universo interior de Matisse. Diferentemente da perspectiva 
renascentista, os índices de compreensão do espaço emergem da subtração da cor ver-

238 SPURLING, Hilary. Matisse: uma vida. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p.224.
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melha. Não são desenhadas linhas para prover essa singular noção de profundidade, 
mas é das ausências da matéria vermelha que surgem os objetos – mesa, cadeira, cria-
do-mudo, copo, vaso com plantas, o prato, o giz, o relógio – e os outros quadros do 
pintor representados nesse campo pictórico. A diversidade de sua produção artística 
aflora da homogeneidade espacial. A espacialidade da mente de Matisse é distinta: é a 
espacialidade da cor.

Ronaldo Brito analisa que “os seus vertiginosos planos imaginativos, sua desinibida 
topologia, de pronto nos convencem de que o mundo é uma segunda pele para quem 
saiba vesti-lo.”239 Se “o mundo é uma segunda pele”, o ateliê vermelho não pertence fisi-
camente ao mundo circundado pelos fluxos e velocidade proporcionados na vida mo-
derna. Apartado dos estímulos e perigos da grande metrópole no início do século XX, 
O ateliê vermelho é o mundo particular de Matisse, seu mundo ideal.

Entre os modernos da primeira metade do século XX, Matisse foi o artista que li-
dou com o mundo sensível não como o lugar de angústia e dúvida: seus trabalhos nos 
proporcionam a sensação de alegria, por intermédio da cor. Retornando à análise de 
Ronaldo Brito, “Matisse não faz promessas, não acena com uma vida melhor – tudo se 
restringe à atualidade do quadro e ao prazer estético que irradia.”240 O deleite propor-
cionado não tem qualquer risco de degeneração. A passagem dos segundos, minutos, 
horas, dias, meses, anos, décadas, séculos não é vista como uma ameaça. Os ponteiros 
não existem. O tempo foi anulado. Está perpetuamente a salvo a felicidade nos ofere-
cida por Matisse: o momento ideal de O ateliê vermelho foi eternizado.

Entretanto, por mais doloroso que seja relativizar a alegria que nos propicia, não 
será mais efetivo retirar os ponteiros do relógio de O ateliê vermelho, manter suspensos 
os corpos no mágico equilíbrio da Dança (1909-1910), ou deixar a indistinção da has-
te do metrônomo de A lição de piano (1916). O idealismo moderno desmancha-se na 
profusão de estímulos impregnados em nossas vidas na contemporaneidade, fazendo 
com que o ato de retirar os ponteiros caia na irrelevância. É preciso assumir a natu-
reza imparalisável do tempo. Admitamo-lo, o tempo sucede em fluxos intangíveis, ou 
melhor, informes.

Aceito isso, uma estratégia seria a incorporação do tempo no interior da concepção, 
da produção, do projeto. Vemos isso em Senza Titolo (struttura che mangia) de Giovanni 
Anselmo, na parede do ateliê de Rémy Zaugg projetada por Herzog & de Meuron, na 
Mesa por entre figueiras-do-mato de Nelson Felix, nos andares e circulações mutantes 
do Fun Palace de Cedric Price, nas pinturas com vaselina e parafina do final da década 
de 1980 de Nuno Ramos, na câmera fotográfica de Michael Wesely, que deixa o obtu-
rador aberto por meses, quiçá anos. Tais artistas e arquitetos aceitam e permitem o 
tempo como agente do trabalho. Para eles, é possível o ato de intervir e transformar a 
matéria, que não estará atrelada a um destino ideal. A índole informe desses trabalhos 
está na aceitação da realidade em sua inevitável instabilidade. Aqui há um índice de cri-
se: não há momento ideal ao longo da existência – da concepção ao dia de inauguração, 
e prosseguindo ao longo de seu uso (ou exposição), há o inescapável processo (lento ou 
rápido) de modificação com o tempo.

239 BRITO, Ronaldo. Mundo em gerúndio. In: SALZSTEIN, Sônia (Org.). Matisse: imaginação, erotismo e visão 
decorativa. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.20.

240 Ibidem. p.20.
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Assim, somos direcionados a uma questão inexorável, que independe das intenções 
de qualquer autor: a entropia. Este fenômeno diz respeito à deterioração da energia em 
qualquer sistema ao longo do tempo. A entropia é inevitável, irreversível e ocorre con-
tinuamente. Tal processo conduz à degradação e à desordem da estrutura física de uma 
matéria, até que esta passe a um estado de indiferenciação – ou, em termos bataillianos, 
quando um material não pode mais ser classificado, não sendo encaixável em qualquer 

“sobrecasaca matemática.”241 Yve-Alain Bois nota que: “Entropia é um movimento nega-
tivo: ela pressupõe uma ordem inicial e uma deterioração dessa ordem.”242

Paredes se descascam e sofrem infiltrações. Perfis metálicos se oxidam e corroem. 
Rochas se desgastam e racham. Colunas se arqueiam e tombam. Capitéis e cornijas po-
dem ficar carcomidas e despedaçam-se. Por sua vez, pinturas podem ter suas manchas 
de tinta trincadas e suas cores desbotadas; esculturas podem ser dilaceradas ou corro-
ídas, e por aí vai. Toda e qualquer arte ou arquitetura lida com os efeitos da passagem 
do tempo: eventos climáticos e atmosféricos forçosamente atuam sobre os materiais, 
fenômenos naturais ou causados pelo homem geram resíduos e reações físico-químicas 
que se impõem sobre as superfícies dos elementos arquitetônicos ou artísticos, tam-
bém penetrando, em muitos casos, no interior desses entes matéricos. Além da umi-
dade incutida, a água da chuva (composta por tantas substâncias além de H2O) pode 
paulatinamente penetrar nos poros da mais sólida pedra ou muro de concreto. Todas 
as partículas que estão no ar são depositadas pelos ventos nas paredes e ornamentos 
das fachadas dos prédios. A poluição carrega e impregna as coisas de fuligem, carbono, 
enxofre e daquilo que despertava o maior interesse de Bataille, a poeira.243 Robert Smi-
thson já nos advertira: “Na mente tecnológica, a ferrugem evoca um medo de desuso, 
inatividade, entropia e ruína. O porquê de o aço ser valorizado e não a ferrugem tem 
origem em um valor tecnológico e não artístico.”244 Todos os objetos e edifícios existem 
sob a certeza da sua erosão.

A historiadora de arquitetura Lucia Allais apresenta a mesma questão nos seguintes 
termos: “forma e tempo têm um difícil relacionamento.”245 Allais resgatou que o caráter 
putrefatório para com a arquitetura, no começo do século XX, não era exclusivamente 
analisado por Bataille. O geólogo austríaco Alois Kieslinger publicou, em 1932, o livro 
Danos a Edifícios de Pedra (Zerstörung an Steinbauten), com uma compilação de tipos de 
arruinamentos de edifícios que foram, em sua origem, de uma aparentemente imper-
turbável solidez. Fundamentado na geologia, desenvolveu um método científico para 

241 BATAILLE, Georges. Documents. 1929. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. 
Nova York: Zone Books, 1997. p.5.

242 BOIS, Yve-Alain. The use value of formless. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. 
Nova York: Zone Books, 1997. p.34-36. 

243 “Entretanto, tristes camadas de poeira invadem incessantemente as habitações terrestres e as sujam uniforme-
mente: como se fosse para preparar as águas-furtadas e os velhos quartos para a entrada já próxima das assom-
brações, dos fantasmas, das larvas que o odor carcomido da velha poeira substancia e inebria. [...] É verdade 
que um dia ou outro, a poeira, por ser tão persistente, começará provavelmente a ganhar das criadas, invadindo 
imensos escombros de prédios abandonados e depósitos desertos; e nessa época longínqua nada mais subsis-
tirá que salve dos terrores noturnos, na falta dos quais nos tornamos tão grandes contabilistas...” BATAILLE, 
Georges. Poeira. 1929. Apud. DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo 
Georges Bataille. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. p.63.

244 SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. 1968. In: COTRIM, Cecília; FERREI-
RA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.189.

245 ALLAIS, Lucia. Formless Keepers: Kieslinger, Riegl and the dissolution of History. In: RICCIARDI, Garrett; 
ROSE, Julian. Manifesto Series: 01 Formless. Zurique: Lars Muller Publishers, 2013. p.5.
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mensurar o grau de degradação de edificações: um estudo dos efeitos do tempo – tanto 
cronológica quanto meteorologicamente – nos materiais que constituem a arquitetu-
ra. Kieslinger deixou de enxergar os edifícios como entes fixos, firmes, inalteráveis, e 
passou a descrevê-los como “entidades geológicas vivas.”246 Ao revisitar a pesquisa do 
geólogo, Allais declara: “Todas as formas arquitetônicas, das mais simples às mais or-
namentadas, tinham para Kieslinger o mesmo risco de decadência. Até os mais fortes 
monólitos tendem a desagregação, e mesmo os objetos mais prismáticos sucumbem 
com uma facilidade patética.”247 É, portanto, uma tentativa de fazer com que a visível 
decadência de antigas construções passasse a ser legível de acordo com determinados 
parâmetros – um sistema de leitura da deterioração da arquitetura.

Cabe mencionar que Alois Kieslinger desenvolveu um método para o que Alois Rie-
gl já havia escrito conceitualmente, décadas antes na mesma Viena, no livro Gramática 
Histórica das Artes Visuais. Por outro lado, igualmente interessante é notar que, décadas 
após os austríacos, Robert Smithson estudava a mesma questão, afirmando que “ne-
nhum material é sólido, todos eles contêm cavernas e fissuras. Os sólidos são partículas 
que se formam em torno do fluxo, são ilusões objetivas de areia, um ajuntamento de 
superfícies prontas para serem fraturadas.”248 Desintegração, decomposição, arruina-
mento: todas as coisas do mundo estão em um permanente estado de disrupção.

A entropia perturba a estabilidade e a permanência da forma, o que Rosalind Krauss 
deslocou para “a questão de fronteira ou contorno, o que equivale a dizer da distinção 
entre figura e fundo.”249 A entropia é entendida como o fenômeno que conduz a indis-
tinção de figura e fundo: a decomposição de contornos, perímetros, silhuetas. É o mes-
mo que atestar a impossibilidade do desenho, por não mais sermos capazes de definir 
quando termina um elemento e começa outro. As formas deixam de ser delineáveis. Na 
certa e inevitável desintegração da matéria, as “separações de ‘coisas’, ‘objetos’, ‘figuras’ 
etc., com começos e fins, são meras ficções convenientes.”250 Separações, organizações, 
sistematizações, classificações, catalogações, categorizações, todas essas são quimeras 
a caminho da dissipação.

O argumento pode ser visto como cáustico, porém nos proporciona uma base realís-
tica que vai de encontro ao sonho do arquiteto e do ser moderno de escapar da entropia. 
Essa ilusão ingênua do crer na capacidade de controle do tempo e do mundo é encon-
trada até mesmo em Matisse.251 Porém, o mito do demiurgo é mais forte na imaginação 
daqueles que seguem o ofício de Eupalinos252: a implacável entropia é uma condição 
reprimida da noção moderna de arquitetura. Sempre que se considera capaz de atingir a 
eternidade com suas edificações, o arquiteto tende a negar as contingências entrópicas 
do tempo sobre o projeto. Há duas alternativas: o arquiteto pode prosseguir projetando 

246 Ibidem. p.11.
247 Ibidem. p.19.
248 SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. 1968. In: COTRIM, Cecília; FERREI-

RA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.190.
249 KRAUSS, Rosalind. Entropy. In: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless. A User’s Guide. Nova York: 

Zone Books, 1997. p.75.
250 SMITHSON, Robert. Op. cit. p.196.
251 Cabe registrar a diferença entre o magnífico pintor francês e as vanguardas modernas cujos artistas deixavam 

patente nas suas obras e em seus manifestos que viam a arte como projeto de redenção da sociedade, enquanto 
Henri Matisse nada mais enseja além do que nos proporcionar o prazer estético supremo.

252 VALÉRY, Paul. Eupalinos ou O Arquiteto. São Paulo: Editora 34, 1996.
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por meio de instrumentos de produção de desenhos, perspectivas, imagens de condi-
ções ideais para o futuro em suas construções; ou ele pode aceitar a instabilidade da 
matéria, a prerrogativa do tempo, a efemeridade das formas. Se despidos da ilusão do 
controle do projetista, percebemos que as formas resultam das transformações dos ma-
teriais ao longo do tempo. A decomposição de toda e qualquer forma deriva do processo 
incontrolável, contínuo e irreversível da entropia. O informe é inevitável.

tempo como projetista
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Ao primeiro passar de olhos, a construção nada aparenta além de 
sua singeleza. Um pequeno pavilhão assentado no solo. Uma mera 
caixa de concreto com duas marquises que se projetam em balanço 
no eixo longitudinal – o material delas é o mesmo do corpo princi-
pal. Não há qualquer detalhamento mais rebuscado que possamos 
ver. Os pormenores não são visíveis. Implantada em um gramado 
envolto por árvores, naquela aparentemente modesta edícula só se 
destacam as empenas laterais cujo concreto bem alisado vem per-
dendo sua limpidez desde a primeira chuva posterior à conclusão da 
obra. Mancha sobre mancha. Camada sobre camada. O que por um 
breve momento foi liso e homogêneo recebe paulatinamente o risco 
da natureza e do tempo.

Essa peculiaridade da edificação deve-se à cobertura constituída 
por chapas de ferro cuja declividade quase inexistente faz com que 
a água das chuvas e da neve se acumule sobre o teto do estúdio. Ao 
passar dos dias e meses, a cobertura se oxida e a água com ferrugem 
escorre e tinge as fachadas laterais de concreto. Brilhando quando 
ainda molhadas, ao secar percebemos que as superfícies da constru-
ção são lentamente “desenhadas” com traçados paralelos e verticais 
do fluxo da água ferruginosa. Como Guilherme Wisnik esclarece: 

“Trata-se, portanto, de um edifício vivo, que é paulatinamente pin-
tado por uma cortina de chuva suja que o oxida, transformando-o 
em um índice da efemeridade do tempo e da própria construção.”253

A edificação em questão é o projeto do escritório Herzog & de 
Meuron para o estúdio do artista suíço Rémy Zaugg, construído em 
1995 e 1996 na cidadela francesa de Mulhouse-Brunstatt, muito pró-
xima às fronteiras da Alemanha e da Suíça. Na verdade, tal descrição 
também seria facilmente aplicada à fábrica da farmacêutica Ricola, 
projetada e executada três anos antes na mesma cidade e pela mes-
ma dupla de arquitetos da Basileia. Esses dois projetos fazem parte 
de um conjunto de edificações de pequena e média escala realizadas 
pelo escritório suíço nas décadas de 1980 e 1990, no qual fogem de 

“qualquer tentação iconográfica”254 ou “submissão a uma forma, seja 
ela imposta por uma linguagem ou por vontade simbólica”255.

A fundamentação para essa atenuação formal encontra-se no mi-
nimalismo americano – em especial, Donald Judd e Carl Andre – e 
no artista alemão Joseph Beuys, do qual a dupla de arquitetos Jac-
ques Herzog e Pierre de Meuron foi colaboradora direta na instala-
ção Feuerstatte II, em 1977. Cabe notar que, desde então, são recor-
rentes as parcerias do escritório com artistas. Por exemplo, além do 

253 WISNIK, Guilherme. Dentro do Nevoeiro: Diálogos Cruzados Entre Arte e Arquitetura Contem-
porânea. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo, 2012. p.190.

254 MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 
p.326.

255 Ibidem. p.326.
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ateliê, fizeram com Rémy Zaugg o masterplan da Universidade da 
Borgonha (Dijon, 1989-1990) e o respectivo edifício de habitação 
estudantil (Dijon, 1990-1992). Thomas Ruff colaborou na fachada 
da biblioteca de uma escola técnica (Eberwelde, 1997). Ai Weiwei 
é coautor do exoesqueleto do Estádio Ninho de Pássaro (Pequim, 
2008) e da concepção do pavilhão temporário da Serpentine Gallery 
(Londres, 2012). Exploraram a iconografia como questionamento à 
transparência literal quando se apropriaram de imagens do fotógra-
fo alemão Karl Blossfeldt para criar uma padronagem sem nitidez256 
para a serigrafia dos painéis de policarbonato da fachada longitudi-
nal da fábrica da Ricola em Mulhouse-Brunstatt.

Para superar “o obstáculo da forma”257 na arquitetura, a primeira 
diretriz é apoiar-se na natureza dos materiais para projetar. Ao anali-
sar Herzog & de Meuron, Rafael Moneo observa a intenção deles de 

“fazer os materiais falarem”258. A substância que caracteriza cada mate-
rial orienta o modo de construir, o caráter das ambiências projetadas 
e, sobretudo, a imagem em si da arquitetura. Como Herzog atesta: “o 
que buscamos é, sobretudo, um encontro específico entre a constru-
ção e o material. O material está lá para definir o edifício, mas o edi-
fício, em igual medida, está lá para mostrar do que é feito, para tornar 
o material ‘visível’”259. Assim é que a forma é composta por uma vo-
lumetria prismática propositalmente elementar, primária, “unidades 
mínimas de atuação capazes de permitir o trabalho do arquiteto”260.

Na californiana Vinícola Dominus (1995-1998), os muros de ga-
bião (usualmente empregados em taludes de estradas) constituem 
as paredes da edificação: a forma da construção não é a de um obje-
to arquitetural, estando mais para uma muralha intrinsecamente (e 
singularmente) definida pelo caráter da pedra. Em outro complexo 
industrial da empresa Ricola, em Laufen, na Suíça, o projeto de Her-
zog & de Meuron para o armazém (1986-1887) concentra o esforço 
intelectual na elaboração da parede: a planta é um elementar retân-
gulo vazio; a forma é um paralelepípedo; o que importa é a tectônica 
dos painéis de madeira dispostos horizontalmente, com variadas lar-
guras e minuciosos encaixes. Décadas após, no mesmo cluster fabril, 
o herbário (2010-2014) feito pelo escritório é um galpão prismáti-
co constituído por gigantescos blocos de argila (extraída da região) 
assentados um sobre outro por meio de guindastes. Por sua vez, a 

256 KIPNIS, Jeffrey. A astúcia dos cosméticos. In: SYKES. A. Krista (Org.). O Campo Ampliado 
da Arquitetura. Antologia Teórica 1993-2009. São Paulo: CosacNaify, 2013. p.123. 

257 HERZOG, Jacques; CHEVRIER, Jean-François. Ornamento, Estructura, Espacio. Una 
Conversación con Jacques Herzog. In: CECILIA, Fernando Márquez; LEVENE, Richard 
(Org.). El Croquis. Herzog & de Meuron 2002-2006. Monumento e Intimidad. The Monumental and 
the Intimate. Madri: El Croquis Editorial, n.129/130, 2006. p.22-40.

258 MONEO, Rafael. Op. cit. p.326.
259 HERZOG, Jacques. Continuidades. Entrevista com Herzog & de Meuron. In: ZAERA

-POLO, Alejandro. Arquitetura em diálogo. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.103-104.
260 MONEO, Rafael. Op. cit. p.326.
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torre de sinalização da estação ferroviária da Basileia (1998) é um 
edifício que empacota diversos equipamentos ferroviários sob uma 
pele única de cobre.

Concreto, pedra, madeira, argila, cobre são matérias que consti-
tuem as superfícies, as quais concentram toda a inteligência da con-
cepção arquitetônica, tanto na resposta às necessidades quanto na 
qualificação da edificação. Como afirma Herzog, seria como “traba-
lhar nela [na superfície] como projetista”261. As superfícies são cons-
tituídas por meio de uma sofisticada miríade de encaixes, conexões, 
encontros extremamente complexos entre os materiais. Isto não 
funciona como um ornamento que se soma à estrutura ou à entidade 
primária, mas sim como a constituição de uma superfície como um 
ente uniforme. “Sempre tentamos estabelecer quantas ligações fo-
rem possíveis entre os diferentes sistemas em funcionamento nele.” 
E Herzog prossegue, “nossos melhores projetos são aqueles que a 
visibilidade de tais ligações foi reduzida a zero, em que os vínculos 
são tão numerosos que deixaram de ser ‘vistos’”262.

O protagonismo da atuação do tempo na arquitetura de Herzog 
& de Meuron deve-se à ênfase projetiva na matéria aliada à forma 
descendente da minimal art. Há um desimpedimento de fatores a 
permitir que toda a ênfase esteja em como agem num edifício as 
condições climáticas, as variações comuns tanto a períodos do dia 
quanto a estações do ano, os desgastes inerentes à existência de qual-
quer material. Por um viés, é a fenomenologia proporcionada pelas 
propriedades de determinado elemento, por outro, temos a entropia.

261 HERZOG, Jacques. Continuidades. Entrevista com Herzog & de Meuron. In: ZAERA
-POLO, Alejandro. Arquitetura em diálogo. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.110.

262 Ibidem. p.101.
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Isso é constatável na Vinícola Dominus. A sobreposição de rochas 
“engaioladas” permite a passagem de luz e ar por entre elas, fazendo 
com que a condição telúrica inerente à matéria revele uma surpre-
endente translucidez – estando no interior, somos informados das 
condições climatológicas através dos muros. Por outro lado, os en-
tremeios das pedras vão se modificando: novas matérias vão sendo 
depositadas ali pelos “ocupantes selvagens” como passarinhos e co-
bras, e, assim, ao longo dos anos, os pedregulhos vão muito lenta-
mente se reacomodando.

Porém, é nas paredes laterais do estúdio de Rémy Zaugg e da fá-
brica da Ricola que o tempo aparece como variável fundamental de 
transformação da edificação ao longo de sua existência. Nas palavras 
de Jacques Herzog, “temos que estar cientes das forças que estão em 
ação no presente em que vivemos. Não existem valores atemporais. 
O tempo é uma realidade; o tempo é parte do projeto. O tempo 
muda, não muito rápido, mas num ritmo constante e invisível. Tal-
vez os arquitetos não estejam tão conscientes do tempo porque não 
conseguem vê-lo. Cineastas e escritores podem expressar o ‘tempo’, 
podem usá-lo como uma ferramenta de trabalho.”263

A arquitetura deixa de ter um momento ideal em que está pron-
ta e em perfeitas condições conforme foi idealizada dentro do 
escritório – ocasião em que arquitetos costumam chamar fotógra-
fos para capturarem em suas lentes o edifício em seus instantes 
áureos. A imagem do estúdio de Rémy Zaugg está em perpétua 
mutação. A matéria submete-se à indeterminação. Aquilo que o 
constitui – o concreto – está em contínua transformação por meio 
de fluxos informes. 

Nesse caso, o tempo foi apreendido, de fato, na concepção arqui-
tetônica dos autores, de modo que, enquanto existir, a edificação 
é um incessante processo. A possibilidade do informe apresenta-se 
por ser uma construção que não se encerra. Herzog & de Meuron, 
em certa medida, abrem mão do controle próprio à autoria, permi-
tindo conscientemente que “o tempo passe a desenhar”.

obra dos séculos

Não cabe ao autor concluir o trabalho. A transformação daquele ajun-
tamento de elementos orgânicos e inorgânicos não é resultado do ma-
nuseio do artista, de sua intervenção direta ou de um comando seu 
a uma equipe. A condição de tal composição artística nem mesmo 
provém de uma intenção autoral humana. O artífice instaura o agru-
pamento prévio das coisas que constituem o trabalho, o qual passa 

263 Ibidem. p.96.
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a se transformar sem o controle de seu criador. As metamorfoses da 
obra artística são oriundas tão somente em fenômenos naturais, em 
processos físico-químicos, sem a interferência de qualquer indivíduo. 
É um trabalho não estático e francamente aberto à indeterminação. A 
pesquisadora Gabriela Motta apresenta tal questão nos seguintes ter-
mos: “O tempo em que isso ocorrerá e o lugar [...] não estão ao nosso 
alcance, são próprios de seus elementos e de suas reações intrínse-
cas com o mundo. O trabalho está acontecendo neste momento, algo 
nele se transforma permanentemente a despeito de todo e qualquer 
sujeito que nomeie ou qualifique tal ação. O trabalho é sujeito.”264

O trabalho, que é sujeito, intitula-se Mesa265 (1997-1999) e está em 
meio ao pampa gaúcho, próximo à fronteira brasileira com o Uru-
guai. O artista carioca Nelson Felix colocou uma chapa de aço de 51 
metros de comprimento e 41 toneladas apoiada sobre uma sequência 
de curtos tocos de eucalipto. Em cada lado da extensa placa metálica 
(no sentido longitudinal), plantaram-se onze mudas de figueiras-do
-mato – um total de vinte e duas árvores. Enquanto as pequenas toras 
de eucalipto apodrecem, os troncos dessa espécie vegetal sustentarão 
a chapa de aço, mordendo-a pelos lados. Por mais de trezentos anos 
se desenvolvem as figueiras-do-mato – espécie não-nativa trazida da 
Índia, mas bem adaptada ao clima temperado do sul brasileiro. O pla-
no de aço receberá constantemente a seiva dos vegetais, tendo tre-
chos incorporados ao interior dos caules das árvores em crescimento. 
Nesse amálgama de diferentes elementos, a longa lâmina de metal 
ganhará a torção do tempo e da biodiversidade, a qual não permite 
que duas árvores da mesma espécie cresçam da exata mesma maneira, 
quiçá vinte e duas. Mesa se transformará por séculos. Vagarosamente, 
a chapa de aço perderá sua planalidade. Acabará o paralelismo com 
o campo. Esse trabalho de índole escultórica não mais terá a linea-
ridade em correspondência com a horizontal paisagem pastoril dos 
pampas na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.

264 MOTTA, Gabriela. O pulso das coisas vivas. Catálogo da exposição CantosreV. Porto Alegre: 
Instituto Ling, 2014. 

265 Mesa é parte de um trabalho maior denominado Cruz na América (1985-2004), lançando uma 
linha que inicia no pampa gaúcho e vai até a coordenada do Grande Budha (1985-2000), em 
um ponto quase inacessível da floresta amazônica, no estado do Acre. O primeiro eixo é 
cortado por um segundo que liga o Vazio Coração Deserto (1999-2003), situado no deserto do 
Atacama, no Chile, com o Vazio Coração Litoral (1999-2004), em uma praia do Ceará.
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Contudo, esse moroso processo de deformação do plano da Mesa 
só é, de fato, visível após muitas décadas, talvez somente depois de 
um século de existência. Ou seja, tal processualidade não diz respei-
to à experiência do contato direto do observador com a obra. Bem 
como os earthworks de Robert Smithson e outros trabalhos de Land 

Art que surgiram a partir dos anos 1960, Mesa “se desenrola ao longo 
de um vasto período de tempo, irredutível à apreensão baseada na 
experiência”266, como afirma o crítico Nelson Brissac. Por sua vez, 
nas palavras da historiadora Glória Ferreira, estamos lidando com 

“uma escala temporal que ultrapassa a condição humana”.267 Nós, os 
contemporâneos de Nelson Felix, não veremos o resultado da Mesa. 
O que nos libera para uma dimensão mental: o que instiga o cam-
po do imaginário. A respeito disso, Luiz Camillo Osório expande a 
análise: “A maneira como o natural e o artificial, o belo e o estranho, 
combinam-se na poética de Nelson Felix revela seu interesse em am-
pliar a noção de forma, pondo em tensão o percebido, o concebido 
e o sugerido. O que ‘vemos’ no embate com suas obras ultrapassa o 
que se mostra; e esta diferença nasce da capacidade de nossa ima-
ginação interagir reflexivamente com o fenômeno percebido. A po-
tência da forma é proporcional à quantidade de ideias que ela libera 
no jogo reflexivo da percepção.”268

Mesa não se restringe à percepção direta do presente. Estando em 
lenta mas contínua mutação em virtude do desenvolvimento orgâ-
nico, o trabalho “desqualifica o primado da forma”.269 Mesmo com 
relação à matéria, ele é um conjunto de organismos com seu próprio 
ciclo de vida, do crescimento e expansão ao envelhecimento e dete-
rioração. Cabe mencionar que o contato direto com o trabalho tam-
bém se obscurece na sua localização: Mesa está, por assim dizer, no 
meio do nada, numa coordenada arbitrária (29º 50’ 02” S e 57º 06’ 13” 
W) em meio a uma paisagem erma.270 Aplicando noções da filosofia 

266 BRISSAC, Nelson. Nelson Felix. In: BRISSAC, Nelson; FERREIRA, Glória; SALZS-
TEIN, Sônia. Nelson Felix. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.

267 FERREIRA, Glória. A coisa é ar. In: BRISSAC, Nelson; FERREIRA, Glória; SALZS-
TEIN, Sônia. Nelson Felix. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.

268 OSÓRIO, Luiz Camillo. Improvisos entre o belo e o estranho. Jornal do Brasil, Rio de 
Janeiro, 07 de novembro de 2001.

269 FERREIRA, Glória. A coisa é ar. In: BRISSAC, Nelson; FERREIRA, Glória; SALZS-
TEIN, Sônia. Nelson Felix. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.

270 Nelson Felix afirma sobre a escolha da implantação de Mesa: “A sensação do Pampa, eu ti-
nha na cabeça, mas nunca havia ido lá. Então joguei a coordenada no eixo do paralelo, para 
não pensar se colocaria mais para cá ou mais para lá. É a mesma coisa que dizer: ‘Essa forma 
não é minha’. No fundo, não vou abdicar da composição, por ser impossível, mas não posso 
incomodá-la de vez em quando. Podendo passar a perna nela, imediatamente eu passo. É 
como a morte, estamos sempre morrendo a cada instante, mas podemos não pensar nisso 
e até ignorá-la ou mesmo ir contra essa ideia, o que não impede o fato de estarmos mor-
rendo a cada instante. Aí somos impotentes novamente; a composição é sempre mais do 
que o artista, sempre haverá alguma, mesmo que você não queira. Para o artista, qualquer 
ato, escolha ou decisão pode ser considerado ato compositivo.” In: FELIX, Nelson. Acasos 
Predeterminados. FERREIRA, Glória (Org.). Trilogias, conversas entre Nelson Felix e Glória 
Ferreira. Rio de Janeiro: Edições Pinakotheke, 2005. p.51.
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platônica, tais aspectos fazem com que Mesa seja praticamente ina-
preensível no mundo sensível, ou seja, onde fisicamente estamos no 
hoje, cujos fenômenos podem ser apreendidos por meio dos cinco 
sentidos do corpo humano. Para compreender as intenções do ar-
tista, é preciso atentar que, em grande medida, Mesa está no mundo 
inteligível, no mundo das ideias.

Na hipótese de o observador estar defronte ao trabalho, sua visão 
pode induzir à compreensão de que esta é uma estrutura artística es-
tática. Porém, nossos olhos não captam os processos naturais longos e 
que se dão continuamente em uma escala microscópica. Crescimento 
e entropia das árvores e aço são imperceptíveis ao nosso breve estar 
no mundo – breve comparativamente aos grandes ciclos temporais 
das metamorfoses orgânicas e inorgânicas que o trabalho solicita, os 
quais são mais próximos ao cálculo dos milênios de existência da Ter-
ra. Nelson Brissac atenta que trabalhos como esse “nos aportam uma 
sensação de passado e futuro extremos, ampliando nosso espectro de 
percepção temporal. Revelam situações onde ‘os futuros remotos se 
encontram com os passados remotos.’”271 Nelson Felix estabelece que 
o valor artístico de Mesa resida exatamente nesses fenômenos da na-
tureza, “invisíveis” à célere presença do ser humano no planeta.

Apresenta-se, portanto, a intencionalidade do autor como uma 
questão capital. Afinal, o valor desse trabalho de Felix está na atu-
ação do tempo sobre a Mesa. O artista não vê o tempo como uma 
condição ignorável, mas aceita o tempo no interior da concepção 
do trabalho como aspecto atuante. O próprio Nelson Felix declarou 
francamente: “Somos pequenos perante isso, que tem milhões de 
atos. O tempo realmente manda na situação. Essa impotência total, 
para mim, é poesia.”272 Tal impotência equivale à análise anterior do 
trabalho como sujeito, mas também, em meu entendimento, seria 
um generoso ato do artista de concessão da autoria ao tempo.

o intervalo273

A execução de 4’33” por uma orquestra sob o vão do Masp seria uma 
ocasião interessante. Mesmo que pareça redundante a sobreposição 

271 BRISSAC, Nelson. Nelson Felix. In: BRISSAC, Nelson; FERREIRA, Glória; SALZS-
TEIN, Sônia. Nelson Felix. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.

272 FELIX, Nelson. Acasos Predeterminados. FERREIRA, Glória (Org.). Trilogias, conversas 
entre Nelson Felix e Glória Ferreira. Rio de Janeiro: Edições Pinakotheke, 2005. p.51.

273 Este é o ensaio “A Arquitetura dos Intervalos” publicado na revista Serrote #15, em 
novembro de 2013, após receber o primeiro lugar no Prêmio de Ensaísmo Serro-
te, promovido pelo Instituto Moreira Salles. Republico o texto nesta dissertação 
de mestrado por ter sido o meu primeiro contato com o Informe, ainda em 2011, 
no trabalho final de graduação orientado por João Masao Kamita na PUC-Rio. E, 
principalmente, por destrinchar questões fundamentais para esta pesquisa, como 
as noções de indeterminação e acaso. 
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de duas grandes obras com intenções semelhantes, no encontro en-
tre o intervalo do tempo de John Cage e o intervalo do espaço de 
Lina Bo Bardi estaríamos na mais privilegiada situação para perce-
ber os vários acontecimentos – “atividade do som”274 – naquele rico e 
complexo ambiente em que o Masp se insere. Ambas as obras agem 
dentro do que é real, libertando aquilo que está “oprimido, mas não 
suprimido”275. Trabalhos sensíveis à participação do entorno dentro 
deles – estando dispostos à escuta – permitem que as exterioridades 
incidam fortemente sobre o que há de interioridade.

A própria arquiteta contava diversas vezes a história do encanto 
do compositor quando avistou o edifício do museu:

Quando o músico e poeta americano John Cage veio a São Paulo, 
de passagem pela avenida Paulista, mandou parar o carro na frente 
do Masp, desceu e, andando de um lado para outro do belvedere, os 
braços levantados, gritou: “É a arquitetura da liberdade!”. Acostu-
mada aos elogios pelo “maior vão livre do mundo, com carga perma-
nente, coberto em plano”, achei que o julgamento do grande artis-
ta talvez estivesse conseguindo comunicar aquilo que queria dizer 

274 JOHN CAGE ABOUT SILENCE. Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=pcHnL7aS64Y. Acesso em: 27 nov. 2016.

275 OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura. São Paulo/Bar-
celona: Romano Guerra Editora/Gustavo Gili, 2006. p.295.
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quando projetei o Masp: o museu era um “nada”, uma procura da 
liberdade, a eliminação de obstáculos, a capacidade de ser livre pe-
rante as coisas.276

Aí está uma chave para a compreensão da singularidade do vão 
livre da edificação: espaço formado por entre o conjunto do solo da 
avenida Paulista com o volume suspenso e sua estrutura em “duplo 
pórtico” pintado de vermelho, enquadrando a massa de edificações 
da cidade de São Paulo, como um portal na escala da metrópole, que 
preserva e pronuncia a visão que a avenida tem da urbe. Uma mol-
dura que ali interioriza as exterioridades paulistanas.

Todavia, seria superficial nos ater ao espaço que Bo Bardi denomi-
nava belvedere do Masp como uma “janela especial”. Alguns eventos 
abrigados ali indicam a especificidade do lugar. Exemplares são os 
vários protestos que ocorreram e reaparecem com força neste ano 
de 2013, aglomerações do povo contra problemas conjunturais ou o 
poder vigente. Nesse lugar, permite-se contestar a ordem, promover 
encontros, agregar diferenças, gerar choques, instaurar algum caos.

O vão livre também possibilita o abrigo ao lúdico, como nos me-
ses em que o Circo Piolin nele se instalou; ao nostálgico, das feiri-
nhas de antiguidades de todos os domingos; à arte em contato com 
as condições urbanas, como nos filmes ali projetados em festivais de 
cinema; à audição, entre o ruído dos automóveis e as notas dos músi-
cos durante seus shows; às ocasiões esperadas ou inesperadas. Para o 
vão livre do Masp, adjetivos como cívico e monumental são corretos, 
porém ainda pouco justificam o lugar.

Por isso, retomemos o sentido da observação “arquitetura da liber-
dade” de Cage. Numa palestra de 1958 sobre música experimental, o 
músico americano afirmara: “Nessa nova música, nada acontece além de 
sons: os que são percebidos e os que não o são. Os que não são notados 
aparecem na música escrita como silêncios, abrindo as portas da música 
para os sons que existem no ambiente.”277 O silêncio aqui representa a 
abertura da arte aos acontecimentos exteriores ao processo musical que 
é conduzido, por meio da partitura, por uma construção sonora criada 
por um autor. Com isso, Cage se permite ser atravessado pelo que não 
pertence a uma organização musical predeterminada e, por conseguinte, 
pelo que não é necessariamente do domínio da música, da arte.

Qualquer som, barulho ou ruído pode ser compreendido como 
música, segundo essa concepção de Cage: “A experiência do som que 
prefiro em relação a todas as outras é a experiência do silêncio. E o si-
lêncio em quase todos os lugares do mundo agora é tráfego. Se você es-
cutar Beethoven ou Mozart, você verá que é sempre o mesmo, mas se 

276 BO BARDI, Lina. Uma aula de arquitetura. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, 
Marina (Org.). Lina por escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.166.

277 CAGE, John. Silence: conférences et écrits. Genebra: Héros-Limite, 2003. p.11.
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você escutar o tráfego, você verá que é sempre diferente.”278 John Cage 
esteve atento à percepção dos acontecimentos, desses eventos não or-
ganizados nem controlados por um indivíduo ou por um grupo. Por 
não conterem um caráter especial, podem até ser vistos como banais. 
Introjetados à cotidianidade como um “pano de fundo” – “cenário” – 
às coisas nas quais focamos nossas atenções. Sua composição mais ins-
tigante está diretamente ligada a essa reflexão: 4’33” é composta por 
três movimentos sem a execução de qualquer nota, para que possamos 
perceber os sons do ambiente – environment –, abrindo a composição à 
indeterminação e aos acontecimentos correntes no cotidiano.

No vão livre do Masp, percebemos que a arquiteta não determi-
nou um sistema que domestica a apreensão do espaço pelo visitante. 
As pessoas não terão ao seu redor um espaço constituído por uma 
composição plástica, como uma obra sonora concebida por Beetho-
ven ou Mozart, mas por um espaço – um intervalo – onde se está 
livre para perceber o ambiente que o envolve da maneira como ele é, 
sem que seja agregada ou sobreposta qualquer informação de cará-
ter imagético, tátil, sonoro etc. Lina Bo Bardi não intenta dominar 
todo o processo de ocupação e transformação daquele lugar. Aquele 

“nada” é um local liberto à recepção de diferentes sensações pelo ser 
humano, sendo assim um lugar privilegiado para a percepção da vida, 
da coletividade, da metrópole paulistana, do mundo.279

Ao se liberar para o que não pertence ao universo arquitetônico 
stricto sensu, a arquiteta questiona certos paradigmas do ato proje-
tivo tidos como certeza no modus operandi da arquitetura. No vão 
livre do Masp, da maneira como ele se apresenta, Lina Bo Bardi não 
se coloca no papel de arquiteta que pretende impor seu desenho ao 
mundo; ao contrário, ela quer abrir sua arquitetura ao outro, para 
que este possa interagir com ela. Assim, possibilita a incorporação 
de outras lógicas, diferentes da elaborada por si mesma como autora. 
Bo Bardi parece com isso pôr em dúvida a ideia do arquiteto como 
uma espécie de demiurgo, ou seja, o artífice com o poder de deter-
minar o mundo material e o comportamento das pessoas que o ha-
bitam. A “arquitetura da liberdade”, verificada por Cage no vão livre 
do Masp, relativiza certos princípios do ato de projetar vistos como 
demandas naturais, mas que são, na verdade, formulações culturais. 
Para isso, é válido considerar uma lógica aparentemente contrária à 
de Lina Bo Bardi.

278 JOHN CAGE ABOUT SILENCE. Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=pcHnL7aS64Y. Acesso em: 27 nov. 2016.

279 John Cage, na palestra sobre música experimental, definiu algo que também justi-
ficaria o atributo de “arquitetura da liberdade” dado ao vão livre do Masp: “Uma 
peça sem finalidade […] é uma afirmação da vida sem que haja a tentativa de trazer 
ordem ao caos ou sugerir melhoramentos ao já criado, mas simplesmente uma ma-
neira de acordar para a vida que estamos vivendo”. CAGE, John. Silence: conférences 
et écrits. Genebra: Héros-Limite, 2003. p.11.
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“A disciplina procede em primeiro lugar à distribuição dos indivídu-
os no espaço”, escreve Michel Foucault em Vigiar e punir: nascimento 
da prisão.280 Os três termos-chave da afirmação – disciplina, distribui-
ção, indivíduos – nos orientam a diversas questões. Processos disci-
plinares são métodos de controle das operações, por meio da mani-
pulação calculada de cada elemento, estruturando-os para que sejam 
submissos e obedientes a um sistema de poder. A ênfase ao indivíduo 
deve ser, primeiramente, conferida pela óptica antagônica: a da coleti-
vidade. A formação de grupos de pessoas é vista como uma abertura ao 
descontrole: “É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o 
desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, 
sua coagulação inutilizável e perigosa; tática de antideserção, de anti-
vadiagem, de antiaglomeração”.281

A individualização facilita o entendimento do conjunto, ou seja, 
é pela análise de cada elemento que se compreenderá e se dominará 
o todo. Intenciona-se a decomposição dos agrupamentos para que 
não haja misturas, aglomerações, confusões, caos. A partir do ato 
de decompor, obtêm-se as individualidades que serão distribuídas 
de acordo com um sistema. Essa divisão e distribuição se encaixa 
numa lógica espacial – arquitetônica – e impõe, por consequência, 
o posicionamento dos indivíduos e a articulação deles. Assim, me-
canismos disciplinares fragmentam e ordenam as operações para 
que haja maior controle sobre as pessoas e os processos, com a fi-
nalidade de maximizar os rendimentos conforme a lógica da cadeia 
produtiva, do trabalho.

Com isso, tendo os meios e os objetivos bem identificados, alguns 
outros aspectos que complementam esse processo devem ser ressal-
tados. A decomposição das operações, ao se sequenciarem elementos 
distintos, também regulariza temporalmente as ações: “Anulação de 
tudo o que possa perturbar e distrair; trata-se de constituir um tempo 
integralmente útil.”282 O ser humano – o indivíduo – passa a ser pe-
netrado ao máximo por esses mecanismos disciplinares, tornando-se 
parte controlada e não autônoma de um conjunto ordenado. O resul-
tado é um sistema que se pauta por questões funcionais e divisões hie-
rárquicas, traduzido por códigos interiores à disciplina da arquitetura.

O arquiteto se põe no papel de mestre que estabelece previa-
mente os códigos que levam a uma resposta obrigatória e única dos 
indivíduos. Isto é, a disciplina aparece inserida de maneira natural 
em demandas do programa, e os arquitetos a traduzem por meio do 
instrumento do desenho em espaços. Foucault também nos apre-
senta um histórico dessa estrutura social pautada em mecanismos 

280 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Editora Vozes, 
2008. p.121.

281 Ibidem. p.123.
282 Ibidem. p.128.
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disciplinares, evidenciando que esses, na verdade, são criações mo-
dernas e relativamente recentes na história da humanidade: “Apa-
rentemente, não passa de solução de um problema técnico; mas 
através dela [da disciplina] se constrói um tipo de sociedade. A An-
tiguidade foi uma civilização do espetáculo. ‘Tornar acessível a uma 
multidão de homens a inspeção de um pequeno número de objetos’: 
a esse problema respondia a arquitetura dos templos, dos teatros e 
dos circos. Com o espetáculo, predominavam a vida pública, a in-
tensidade das festas, a proximidade sensual. […] A Idade Moderna 
coloca o problema contrário: proporcionar a um pequeno número, 
ou mesmo a um só, a visão instantânea de uma grande multidão. 
Numa sociedade em que os elementos principais não são mais a 
comunidade e a vida pública.”283

A partir de John Cage e Michel Foucault, defendo que Lina Bo Bar-
di tinha em mente que certas prerrogativas do ato de projetar, vistas 
costumeiramente como inerentes à profissão do arquiteto, são cons-
truções culturais modernas, e não verdades absolutas e irrefutáveis. 
Ela estava tentando um caminho diferente do determinismo próprio 
ao funcionalismo dos modernistas da primeira metade do século 20. 
É necessário lembrar o período histórico em que o Masp foi projeta-
do (entre as décadas de 1950 e 1960) e, com isso, posicionar Bo Bardi 
em um contexto em que se buscava dar uma resposta distinta ao para-
digma colocado pela primeira geração de arquitetos modernos: “A re-
gra das localizações funcionais vai pouco a pouco, nas instituições dis-
ciplinares, codificar um espaço que a arquitetura deixava geralmente 
livre e pronto para vários usos. Lugares determinados se definem para 
satisfazer não só à necessidade de vigiar, de romper as comunicações 
perigosas, mas também de criar um espaço útil.”284

Lina Bo Bardi não faz essa conversão descrita por Foucault: o bel-
vedere do Masp não é resultante de demandas funcionais ou progra-
máticas. Não há possibilidade de responder de maneira pragmática 
à pergunta sobre qual seria a função daquele lugar formado pelo vão 
livre, pois não foi dada uma utilidade clara e específica a ele na sua 
concepção. Tampouco se mostrou possível, nos mais de 40 anos de 
sua existência, que aquele espaço fosse controlado por um sistema 
arquitetural específico e excludente.

O vão livre é uma espécie de antipanóptico: não existem mecanis-
mos que separem os indivíduos e organizem as unidades em um siste-
ma que visa ao maior rendimento no trabalho. No lugar em questão, 
o ser humano não é visto como uma peça de máquina maior total-
mente controlável, isto é, pela óptica da produtividade e do rendi-
mento. O projeto é subversivo à lógica taylorista. A arquiteta insere 

283 Ibidem. p.178.
284 Ibidem. p.123.
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a ideia da convivência. Contrapondo-se ao culto às individualidades, 
Bo Bardi dá liberdade a ocasiões em que ocorra o contrário: desde 
os atos coletivos, as aglomerações, os encontros não programados, 
até o caminhar do transeunte solitário. No vão livre, temos um va-
zio impregnado de possibilidades ao ser humano: o ócio, o lúdico, 
o afeto. Assim, opõe-se aos “não podes”: contrariam-se proibições, 
vigilâncias e imposição de normas. É difícil que qualquer instituição 
responsável pela ordem tenha controle daquele lugar, já que não há 
um ponto de observação privilegiada do todo, pois esse todo não 
está esquadrinhado, fragmentado e distribuído sequencialmente se-
gundo uma lógica espacial e temporal. Ali parecemos estar sempre 
nos preparando para algo que não está organizado – e nunca estará 

–, em um eterno momento de latência que precede algo que não se 
completa nem se encerra.

No presente, quando andamos pela avenida Paulista e entramos 
no vão livre do Masp, estamos em um lugar com virtudes libertárias 
muito singulares, enfatizadas pelo contraste com o caráter da maio-
ria das edificações do entorno. Por ser um espaço assimilativo ao 
acaso e aberto à indeterminação das intenções e dos movimentos de 
pessoas distintas que, por qualquer motivo, ocupam aquele lugar de 
maneira sempre efêmera, esse vazio parece supor o esvaziamento da 
noção de autoria. A Lina Bo Bardi coube definir o piso de paralelepí-
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pedo, o teto de concreto rude e um vão livre de aproximadamente 80 
metros. Quanto ao vazio, a arquiteta deixa a incumbência de ocupá

-lo (ou não) da maneira que for conveniente aos desejos pessoais ou 
coletivos dos cidadãos da metrópole.

Quando faz do intervalo entre os espaços fechados do Masp um 
“nada”285, Bo Bardi encontra uma limitação presente na concepção 
moderna de arquitetura – como vimos com Foucault –, pois afronta 
a noção de projeto como ato que determina claramente uma realiza-
ção futura de índole transformadora. Há o início de um movimento 
que põe em questão seu papel de autora, pois ela não se apresenta 
como agente única originante – e, sob certo aspecto, autoritária – do 
que ocorrerá naquele lugar. Lina Bo Bardi ensaia um deslocamento 
do papel de arquiteta como pessoa em posição privilegiada a definir 
um ambiente da vida humana, num ato de submissão às eventua-
lidades. Ela relativiza a autoridade do arquiteto como especialista 

– numa prática em que o arquiteto tem como atribuição definir for-
mas, espaços, funções, técnicas etc. – a partir do momento em que 
se abre para uma espécie de “funcionalismo invertido”, com o uso 
sendo definido pelo usuário e não pelo conhecedor específico.

 Pensar naquele espaço como algo totalmente livre à indetermina-
ção da vida pode ser fruto da observação de como ele é hoje; porém, 
uma análise da obra completa da arquiteta mostrará que essa pre-
tensão libertária é parte de uma maneira de concepção que envolve 
a noção de autoria, mesmo que esta seja distinta da atribuição mais 
comum dada a quem exerce a arquitetura. Bo Bardi quebra a divisão 
hierárquica que vê no arquiteto a figura do especialista, porém não 
abre mão por completo de seu “instinto individual” no projeto, isto 
é, da força de seu gesto.

A imagem-chave para dar uma guinada nessa apreciação sobre 
Lina Bo Bardi é o croqui feito por ela do belvedere do Masp. O pri-
meiro aspecto a se frisar, corroborando o que já foi aqui enunciado, 
é a ênfase dada ao plano do belvedere: a imagem sinaliza e justifi-
ca a relação de importância atribuída ao vão livre, deixando como 
fundo a “caixa suspensa” e o embasamento construído que abrigam 
os espaços interiores do museu. O segundo ponto é que o vazio é 
ocupado. A priori, o fato também é coerente com tudo o que foi 
anteriormente defendido. Porém, aqui nasce um ponto de crise na 
argumentação elaborada.

Lina Bo Bardi apresenta o que vai ser do vão livre, o “como” ocu-
par o belvedere, por mais efêmera que seja essa ocupação. Ela propõe 
ocasiões determinadas. Pensa que o lugar pode ser totalmente livre 
para escutar o entorno, mas que também pode ser ocupado por even-

285 BO BARDI, Lina. Uma aula de arquitetura. In: RUBINO, Silvana; GRINOVER, 
Marina (Org.). Lina por escrito. São Paulo: Cosac Naify, 2009. p.166.
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tos que deem caráter ao ambiente e o construam, surgidos através 
da convivência entre diversos pequenos elementos interativos e as 
pessoas que os acionam.

Para sustentar essa hipótese, temos de expandir nosso campo de 
observação para além do vão livre do museu, posicionando-o com-
parativamente perante o salão da Casa de Vidro, o interior dos anti-
gos galpões fabris do Sesc Pompeia com as exposições organizadas 
pela arquiteta, além da própria pinacoteca do Masp.

Comecemos pela Casa de Vidro, no Morumbi, atendo-nos aos ob-
jetos que habitam a sala de Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi: o 
mobiliário projetado por ela própria misturado a quadros do barro-
co italiano que dividem espaço com objetos artesanais do Nordeste 
do Brasil e utensílios domésticos do cotidiano. Não há organização 
compositiva dos objetos segundo qualquer lógica cronológica, esti-
lística ou decorativa. Não há edição na escolha ou manutenção das 

“coisas”. Há a liberdade para a assimilação, de acordo com a história 
da vida do casal Bardi. É uma construção de um conjunto feita se-
gundo a memória, o intelecto e o afeto dos dois por esses objetos.

Essas “coisas” que representaram algo de especial e valioso para o 
casal se apresentam juntas e colapsadas em um só lugar e momento e, 
assim, a vida conjunta dos Bardi se faz presente concretamente dian-
te dos olhos. Por isso, o projeto arquitetônico original da Casa de 
Vidro, fruto de uma elaboração intelectual de dois anos, desapareceu 
sob a coleção de pequenas coisas que fizeram parte do cotidiano do 
par durante mais de quarenta anos. Para entender Bo Bardi, deve-se 
olhar para essa multiplicidade de objetos contrastantes, porém abso-
lutamente justificáveis. A casa em si, enquanto objeto arquitetônico, 
se desfaz ao ser absorvida pela história pessoal criada pelo casal.

A disposição de objetos no interior da sala da Casa de Vidro deve 
ser diretamente relacionada à pinacoteca do Masp. O grande espaço 
destinado à exposição do acervo permanente da instituição foi elabo-
rado com uma planta totalmente livre de estruturas e divisionamentos. 
Com o suporte dos painéis-cavaletes de vidro, os quadros se despedem 
do plano bidimensional das paredes para coabitar as três dimensões 
do interior do segundo pavimento da “caixa suspensa”, mesclando-se 
e aproximando-se das pessoas que ocupam e dão vida àquele espaço. 
Com uma lógica curatorial com a mesma liberdade das “coisas” no salão 
da Casa de Vidro, a obra de arte deixa de ser vista como relíquia para 
se posicionar como objeto próximo, interativo e lúdico. O visitante 
nunca se põe somente diante de uma única obra, mas de um conjunto 
de objetos expostos e de pessoas. Incentiva-se que não haja espectado-
res que recebam passivamente um suposto conhecimento proveniente 
das obras de arte e predeterminações historiográficas, mas que todos 
sejam atores conscientes do rico mundo que se apresenta à sua volta e 
que sejam capazes de criar a própria memória.
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Também é necessário olhar para o Sesc Pompeia, sobretudo para 
o interior dos galpões da antiga fábrica que a arquiteta reconfigura. 
Ali a estratégia de projeto é bem evidente: mantêm-se a estrutura, as 
paredes de tijolo aparente, as tesouras com o antigo conjunto do te-
lhado, e limpa-se todo o interior. Nesse núcleo esvaziado, a arquite-
ta destina intervenções de pequena escala, efêmeras ou móveis. São 
dispositivos heterogêneos que configuram o espaço, mas sempre par-
tindo do princípio de subverter um lugar originariamente destinado 
ao trabalho por meio do lúdico: poltronas e sofás para o ócio, mesas 
para jogos, estantes para uma pequena biblioteca comunitária, um 
espelho d’água com pedrinhas no fundo, isso em meio a um vazio 
impregnado de possibilidades, onde tudo se centraliza numa larei-
ra com o fogo que parece convergir para aquele universo simbólico. 
Esse vazio sempre disponível a acontecimentos foi penetrado por ou-
tros pequenos objetos em exposições feitas por Lina Bo Bardi – En-
treato para crianças, Mil brinquedos para a criança brasileira, Cai-
piras, capiaus: pau a pique – ou outros artistas: dispositivos lúdicos 
prontos para serem ativados num grande jogo que alimenta o imagi-
nário coletivo, possível somente a partir da presença das pessoas. Um 
mosaico de citações e colagens com origens e qualidades tão díspares 
que provocam a imaginação e incentivam a construção de histórias.

Após ampliar o foco para outros trabalhos de Lina Bo Bardi, é 
importante retornar à imagem que instigou a questão inicial. O de-
senho à mão sem qualquer intencionalidade de ordem técnica para 
o grande vão do Masp, numa primeira observação, apresenta o bel-
vedere ocupado pelas pessoas que usufruem do lugar e por disposi-
tivos lúdicos propulsionadores de ações recreativas que incitam ao 
divertimento, de maneira semelhante aos projetos analisados antes.

A imagem desenhada pela arquiteta contém uma exuberância 
proveniente da profusão de pessoas e elementos, todos retratados 
de forma diminuta – a ênfase não está no indivíduo –, mas que con-
figuram um momento pujante como em um quadro renascentista 
flamengo de Pieter Bruegel. É uma estratégia de desenho de que 
Lina Bo Bardi faz uso em diversos projetos: distanciar-se levemente 
do ambiente retratado para ter uma visualização geral do conjunto 
em processo de concepção. É fundamental também enfatizar essa 
linguagem do desenho um pouco naïve, ingênua, descompromissada, 
sem a intenção de ser arte, no sentido de que não se pauta unica-
mente por referências que indicariam erudição artística. Possível é 
fazer um paralelo com os quadros de Guignard que retratam as cida-
des interioranas brasileiras ou as bandeirinhas de Volpi, exatamente 
por assimilarem matrizes populares no interior do campo artístico.

Lina Bo Bardi desenha brinquedos como o carrossel colorido for-
mado por bichos da fauna brasileira – tamanduás, tatus, tucanos –, 
macios escorregas vermelhos que se juntam em um nó que dá origem 
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a um mastro com cataventos, tubos coloridos que brotam do chão 
criando um emaranhado a ser explorado, uma esfera indefinida e ilu-
sória, com capacidade de encantar quem está em volta. Entre esses 
dispositivos de escala irreal, porém própria da imaginação infantil, 
as crianças parecem instigadas a brincar de amarelinha, ciranda e 
outras danças. Objetos e pessoas se movem concomitantemente em 
um universo desordenado e fantasioso, num constante movimento 
proporcionado por uma rede de forças lúdicas com energia própria, 
que se renova pelo simples fato de existir. Por isso, seriam momen-
tos de um cotidiano que se perpetuaria. Sem se perder de vista que 
o croqui representa algo efêmero, ele apresenta a intenção da arqui-
teta para o vão livre como um lugar de ocasiões.

Vemos nesses quatro projetos um certo padrão. Podemos definir 
que a arquitetura de Lina Bo Bardi se posiciona no limiar de um para-
doxo entre as caracterizações de uma escala maior e geral do edifício 
e outra escala menor dos pequenos dispositivos que ativam um am-
biente. Essa escala maior diz respeito à grande estrutura cuja inten-
ção não é uma solução plástica rebuscada ou determinações de índole 
funcional ou programática. O propósito é abrigar algo próprio à vida 
humana, no sentido mais genérico e pouco específico dessa afirmação. 
Ou seja, é a grande escala que contém a “arquitetura da liberdade” – 
analisada no início do texto. É ali que Bo Bardi ensaia desafiar as no-
ções de autoria e projeto, pois a relação de afeto que há naturalmente 
entre agente originante e objeto concebido é frágil quando o espaço 
em questão é tão franco ao acaso e à indeterminação.

As características assinaladas a respeito da interioridade dos edi-
fícios de Lina Bo Bardi já esclarecem o que são esses dispositivos de 
menor escala. A arquiteta afirmaria que são fragmentos constituin-
tes de “um organismo apto à vida”.286 Pequenos objetos com caráter 
simbólico e dispostos não sistematicamente, que relutam a sujeitar-
se a qualquer princípio organizacional pautado nas disciplinas es-
quadrinhadas na obra de Foucault. A potência não é proveniente dos 
elementos sob a óptica da unidade, mas do conjunto composto por 
esses “átomos” contendo em si uma energia própria, acionável so-
mente pela presença das pessoas e do contato com elas – como um 
brinquedo. Essas fricções positivas entre as partes distintas e dis-
persas geram um movimento vigoroso. Lugares em contínua muta-
ção pela simples presença do homem: não o autor único de tudo ali, 
como a figura do arquiteto, mas o ser comum que usufrui daquele 
espaço de maneira não passiva. Temos aqui um lugar onde a criação 
é coletiva. Assim, configura-se um conjunto não estático e em con-
tínua transformação, constituindo formas que nunca se concluem.

286 BO BARDI, Lina. Apud. OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi: sutis substâncias 
da arquitetura. São Paulo/Barcelona: Romano Guerra Editora/Gustavo Gili, 2006. 
p.367.
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“Até que o homem não entre no edifício, não suba os degraus, não 
possua o espaço numa ‘aventura humana’ que se desenvolve no tem-
po, a arquitetura não existe, é frio esquema não humanizado”, afir-
ma Lina Bo Bardi. “O homem o cria com o seu movimento, com os 
seus sentimentos. Uma arquitetura é criada, ‘inventada de novo’ por 
cada homem que nela anda, percorre o espaço, sobe uma escada, se 
debruça sobre uma balaustrada, levanta a cabeça para olhar; abrir, 
fechar uma porta, sentar e se levantar é um tomar contato íntimo e 
ao mesmo tempo criar ‘formas’ no espaço, expressar sentimento.”287 
Essa definição de arquitetura liga a existência da edificação à nossa 
apropriação dela. A citação acima e os pequenos dispositivos mos-
tram a intenção da arquiteta de que a experiência de tomar o lugar 
para si, possibilitada a qualquer pessoa que esteja nele, seja muito 
próxima à narração. Narrativas, por princípio, têm caráter lúdico. 
Por serem um ato eminentemente criativo, elas demandam imagi-
nação. Com isso, cumpre-se uma intenção explicitamente defendi-
da pela arquiteta: evita-se a apropriação, por parte dos indivíduos, 
da história de outras pessoas, épocas ou lugares que não pertencem 
em nada a si ou à coletividade na qual estão inseridos. Narrar tem 
um sentido de criar memórias. Por outro viés, é possível entender a 
busca do gênero narrativo com o intuito de se contrapor à realidade 
factual, ou seja, uma suposta verdade. Podemos ver isso como uma 
espécie de confronto com o que é imposto, por meio da busca de 
uma vivência paralela. O que o senso comum tem como verdade ab-
soluta pode ser posto em dúvida. Lina Bo Bardi parece buscar estra-
tégias nas quais narrativas de caráter livremente ficcional se tornam 
verossímeis. É a tentativa de transformar a ficção em realidade que 
torna fantasiosas as interioridades dos edifícios que projeta.

Sem impor obstáculos, essa lógica da arquiteta assimila o imaginá-
rio, o desejo, o afeto, o lúdico e o surreal na constante construção de 
ocasiões poéticas. Isso só é possível pela liberação proveniente da inde-
terminação espacial. A distinção entre duas escalas serve como esclare-
cimento de uma contradição que há no ato projetivo de Lina Bo Bardi. 
Quando Cage elogia o vão livre do Masp como “arquitetura da liberda-
de”, ele enaltece parte da estratégia da arquiteta. A obra de Bo Bardi 
mostra que a indeterminação é um meio, porém não é a finalidade.

Por meio de seus desenhos, Bo Bardi explicitava seu lado auto-
ral, demonstrado na idealidade das situações (mesmo que efêmeras) 
concebidas. Ela não se colocava como autora de uma forma plástica 
expressiva que configuraria rigorosamente um lugar, mas como uma 
pessoa capaz de proporcionar situações através de um conjunto de 
pequenos elementos. A arquiteta segue uma linha tênue entre a per-
missão ao acaso no interior de sua obra e a proposição de uma possibi-

287 Ibidem. p.358.
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lidade de ocupação ideal. Portanto, há uma contradição positiva: Lina 
Bo Bardi não determina, para poder determinar após. Assim, durante 
sua trajetória, a arquiteta não questiona a noção de projeto, pois com-
preende a indeterminação como estratégia para que ocasiões possam 
ser concebidas por ela e pelas pessoas que ocupem sua arquitetura. 
Pode-se afirmar que Bo Bardi não se coloca como agente originante 
única, porém não abre mão de ser uma dessas agentes, o que a situa 
num grupo específico e pouco comum de arquitetos cuja matriz de 
projeto tem como essência possibilitar experiências, incitando a ima-
ginação daqueles que invadem os espaços por eles iniciados.

despir da indumentária profissional

O que aquilo será – caso algum conceito atual realmente cubra a proposição do 
Fun Palace – é uma gigantesca versão de um xadrez tridimensional que se joga 
em longas viagens interestrelares na ficção científica.288

Tal como uma “ficção científica”, o projeto do Fun Palace está envolto a uma aura 
utópica. Escrita pelo crítico inglês Reyner Banham (1922-1988) no ano de 1964, a 
bela epígrafe desvela o que há de fantasioso na proposta do arquiteto britânico Ce-
dric Price (1934-2003), aproximando o Fun Palace a um jogo: visão própria de uma 
década em que a humanidade chega ao espaço, ou seja, quando o homem realiza o 
que até pouco tempo antes acreditava ser impossível. O que abre esses novos cam-
pos de conhecimento e atuação é a tecnologia, com seu veloz desenvolvimento. A 
proposta arquitetônica de Price tem, em seu âmago, um caráter disruptivo: utilizar 
a tecnologia como instrumento pedagógico de transformação da conjuntura polí-
tico-social inglesa após a Segunda Guerra Mundial. No Fun Palace, visa-se ao rom-
pimento com as instituições aristocráticas que dominam o Reino Unido há séculos. 
A desejada ruptura não se restringe ao âmbito das intenções, mas se manifesta 
diretamente no projeto: em contraponto à monumentalidade própria das institui-
ções sólidas e estáveis da monarquia britânica, a arquitetura do Fun Palace contém 
a mobilidade e a expansibilidade proporcionadas pela tecnologia contemporânea.

Esse Palácio da Diversão é fruto do encontro de dois intelectuais – Cedric 
Price e a diretora teatral britânica Joan Littlewood (1914-2002). Conheceram-
se em uma festa no começo da década de 1960, quando Littlewood conta a 
Price algumas de suas ideias. O arquiteto relatou esse encontro com as se-
guintes palavras: “Ela falava sobre o que pensava, não ‘teatro’, ela não usou a 
palavra teatro, mas como gostaria de dar as pessoas a chance de ativarem suas 
próprias vidas, no aprendizado, no apetite e em como se comportar.”289 Tal-

288 BANHAM, Reyner. People’s Palaces. 1964. In: BANHAM, Mary; BARKER, Paul; LYALL, Suther-
land; PRICE, Cedric (Org.). A Critic Writes: essays by Reyner Banham. Los Angeles: University of Califor-
nia Press, 1997. p.108.

289 PRICE, Cedric. Apud MATHEWS, Stanley. From Agit-prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price. 
Londres: Black Dog Architecture, 2007. p.66.
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vez Joan Littlewood estivesse falando sobre seu “teatro para pessoas” (People’s 
Theater), mas naquela conversa interessava a Cedric Price a possibilidade de 
dar “a chance de ativarem suas próprias vidas, no aprendizado”: há nisso um 
conteúdo educacional, porém distinto do senso comum do ensino, no qual te-
mos o ente que educa e o ente que está sendo educado, isto é, uma hierarquia 
em que se depreende a existência de um ser superior no papel de “portador 
do conhecimento” e um ser inferior a se instruir. Price deduz que Littlewood 
entende o aprendizado como um ato de altivez. O estudante – um plebeu 
qualquer – como ser ativo, só aprende quando provém dele a iniciativa.

O contexto histórico é o de uma Grã-Bretanha posterior à Segunda 
Guerra Mundial: trágico evento que marca a humanidade como um todo, 
mas que afeta o Reino Unido de modo particular e irreversível. Milhões 
de soldados combateram em campos de batalha pela Europa em nome da 
monarquia de Buckingham. Os londrinos que permaneceram na capital re-
fugiavam-se em túneis de metrô enquanto, acima da superfície, os prédios 
vinham abaixo nos constantes ataques aéreos nazistas. Britânicos que mo-
ravam no interior também eram atingidos, como foi o próprio Cedric Pri-
ce: duas casas onde residiam seus familiares foram destruídas por aviões 
alemães, e, com os veículos da família postos à disposição do governo, não 
tinham como se deslocar propriamente, o que leva a Cedric Price a ser edu-
cado em casa pela irmã Mercia Price. Sob o comando de Winston Churchill, 
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a vitória na Guerra deu-se, em grande medida, em virtude do empenho de 
membros das classes populares da Inglaterra, de modo a não mais fazer 
sentido a submissão do povo à aristocracia. Urgia a superação dessa divi-
são de classes arraigada na cultura britânica. Precisava-se rever os enormes 
privilégios da realeza no sistema educacional, em que o ensino superior era 
algo de acesso exclusivo a uma minoria; caso contrário, não seria possível a 
reconstrução da economia inglesa.

Era um período de obrigatória transformação: o pioneirismo inglês na Pri-
meira Revolução Industrial estava sendo sobrepujado pela Segunda Revolu-
ção Industrial, em pleno avanço nos Estados Unidos e em países do conti-
nente europeu. As fábricas britânicas davam indícios de desatualização. O 
modelo comercial vigente por séculos se desfazia com a independência das 
colônias e o consequente fim dessa enorme reserva de mercado. Quando se 
vê tendo que concorrer com outras potências globais na venda de produtos 
com maior qualidade e a preços mais competitivos, a Inglaterra entra numa 
vertiginosa redução na participação na economia mundial de 25,5%, em 1951, 
para 13,9%, em 1964.290

Mudanças no mercado de trabalho eram decorrência das transformações nos 
meios de produção. Novas tecnologias permitiam a automação do maquinário 
industrial. Consequentemente, menos trabalhadores eram necessários nas li-
nhas de montagem e suas jornadas de trabalho se reduziam. Em razão desse ce-
nário, o debate sobre a modernização da Inglaterra passava por dois pontos. O 
primeiro era a demanda por fomentar na população a capacidade de empreen-
der, de modo que cada cidadão britânico fosse capaz de desenvolver estudos ou 
negócios por conta própria. Os operários, que antes faziam operações repetiti-
vas em uma indústria por mais da metade do dia, deveriam criar novos objetos 
de uso da população, elaborar métodos mais eficientes de produção, expandir 
campos do conhecimento que começavam a despontar, como, por exemplo, a 
cibernética. Logo, era preciso instrumentalizar as pessoas para a ampliação do 
aprendizado por desejo e iniciativa próprios. A reforma educacional é uma con-
sequência da mecanização que ocupava a posição do trabalhador não especiali-
zado no interior das fábricas. O segundo ponto provém do fato de que a menor 
carga horária do trabalhador inglês lhe dava mais tempo livre. Joan Littlewood 
e Cedric Price faziam parte do grupo de intelectuais que não dissociavam a ne-
cessidade de transformação no sistema de educação do aparecimento, na rotina 
do cidadão, de um período sem obrigações de trabalho, isto é, livre ao lazer. O 
programa do Fun Palace é estabelecido exatamente a partir da conjunção das 
duas questões: um centro educativo para o tempo livre.

Joan Littlewood discursava explicitamente em prol da superação das di-
ferenças entre trabalho e lazer na Inglaterra do período: “‘trabalho’ e ‘lazer’ 
sobrepõem-se e mesclam-se: vida transforma-se em um todo único.”291 Já a ar-

290 MATHEWS, Stanley. From Agit-prop to Free Space: The Architecture of Cedric Price. Londres: Black Dog 
Architecture, 2007. p.11.

291 LITTLEWOOD, Joan. Apud MATHEWS, Stanley. From Agit-prop to Free Space: The Architecture of Ce-
dric Price. Londres: Black Dog Architecture, 2007. p.70.



139

gumentação de Cedric Price continha uma análise de problemas provenien-
tes de um espectro amplo – da política, da economia e das questões sociais do 
Reino Unido –, para os quais propunha como solução uma arquitetura compa-
tível com o lazer: “a proposta era de incentivar cada cidade a ter um espaço à 
sua disposição onde as últimas descobertas da engenharia e ciência pudessem 
prover um ambiente de prazer e descoberta, um lugar para olhar as estrelas, 
comer, passear, se encontrar e jogar.”292 As tentativas de implantação do Fun 
Palace em bairros industriais só vêm a corroborar essa junção entre trabalho 
e lazer, fugindo de um posicionamento central na cidade que indicaria uma 
monumentalização ou até uma turistificação em ascensão nas grandes me-
trópoles como Londres. Sendo um “Palácio” aberto à plebe britânica, o Fun 
Palace era resposta à demanda por uma transformação educacional para uma 
sociedade sob transformações latentes que afetavam a rotina de cada cidadão, 
as quais eram oriundas da tecnologia moderna.

“O que Joan [Littlewood] e seu time de ‘jovens loucos criativos’ (como ela 
os chama) estão tentando criar aqui é um kit de entretenimento que os as-
pectos não-institucionalizados do lazer podem improvisar sobre um gigante 
playground sujo para sofisticadas pessoas crescidas, para as quais manejar apa-
relhos mecânicos é atualmente tão natural quanto respirar.”293 Nessa frase de 
Reyner Banham a respeito do Fun Palace, a tecnologia é apresentada pelo viés 
da naturalidade da sua inserção no cotidiano da geração dos anos 1960.

Como método construtivo e expressão estética, a técnica é visível nas gran-
des estruturas – pontes, gares, etc. – dos arquitetos-engenheiros da virada dos 

séculos XIX e XX, passando por Le Corbusier 
com sua ideia de “máquina de morar”, e se apro-
xima da conjuntura em que Price e Littlewood 
estavam inseridos com o projeto do Skylon: uma 
espécie de obelisco estilizado, que foi o símbolo 
do Festival of Britain de 1951, evento que pro-
pagandeava as transformações no Reino Unido 
pós-guerra e cuja imagem tecnológica se mate-
rializava nessa estrutura tensionada vertical pro-
jetada pelo engenheiro estrutural inglês Frank 
Newby (1926-2001), que posteriormente viria a 
ser um parceiro de Cedric Price.

O modo como a tecnologia modificava o cotidiano, trazendo a noção de mo-
bilidade, era o tema da exposição Man, Machine and Motion (1955). Organizada 
pelo artista inglês Richard Hamilton (1922-2011) e montada no Institute of Con-
temporary Arts (ICA), em Londres, a mostra era uma compilação de objetos da 
época e imagens que evidenciavam como, ao viver, os homens dos anos 50 esta-
vam atrelados a sistemas e processos em contínuo movimento. Isto era visto nos 

292 PRICE, Cedric. Op. cit. p.66.
293 BANHAM, Reyner. People’s Palaces. 1964. In: BANHAM, Mary; BARKER, Paul; LYALL, Suther-

land; PRICE, Cedric (Org.). A Critic Writes: essays by Reyner Banham. Los Angeles: University of Califor-
nia Press, 1997. p.109.
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cada vez mais diversos meios de transporte, nas máquinas de produção, nos apa-
relhos que passavam a fazer parte dos ambientes íntimos de cada família. Entre-
tanto, a arquitetura (inclusive a arquitetura moderna das vanguardas da primeira 
metade do século XX) não pertencia a esse conjunto da mobilidade. A estati-
cidade – a firmitas da tríade vitruviana – permanecia arraigada ao ato projetual.

Reunidos desde 1952, o grupo intitulado Independent Group fez a exposição 
This is tomorrow (1956) na Whitechapel Art Gallery, em Londres, com o apoio 
do ICA. Dessa reunião de intelectuais britânicos faziam parte o casal Alison e 
Peter Smithson (1928-1993/1923-2003), Richard Hamilton, James Stirling (1926-
1992), Nigel Henderson (1917-1985), Eduardo Paolozzi (1924-2005), Lawrence 
Alloway (1926-1990) e Reyner Banham. A exibição apresentava elementos da 
cultura pop inglesa para elaborar um panorama esperançoso do futuro do país. 
Essa exposição e o pop inglês fundamentam tanto o Fun Palace quanto o Yellow 
Submarine (1968) dos Beatles. Um dado biográfico importante é que o ainda es-
tudante Cedric Price foi colaborador da montagem da This is tomorrow e, nesta 
ocasião, é apresentado a Reyner Banham, do qual se torna amigo. A relação 
entre os dois torna-se uma via de troca de ideias em mão dupla.

No livro Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina, Reyner Banham analisa 
a casa como “máquina de morar” de Le Corbusier como uma arquitetura es-
tática. Para ele, o simbolismo moderno de arquitetura como máquina era es-
tritamente estético. Portanto, era problemático com o progresso tecnológico 
e a cultura contemporânea:

No final das contas, um historiador deve descobrir que eles produziram uma 
arquitetura da Era da Máquina só no sentido em que esses monumentos foram 
construídos numa Era da Máquina [...]. Pode ser que aquilo que até aqui enten-
demos como arquitetura e aquilo que até aqui entendemos como tecnologia 
sejam disciplinas incompatíveis. O arquiteto que se proponha acertar o passo 
com a tecnologia sabe agora que terá a seu lado uma companheira rápida e que, 
a fim de manter o ritmo, pode ser que ele tenha de [...] deixar de lado toda sua 
carga cultural, inclusive a indumentária profissional pela qual ele é reconheci-
do como arquiteto. Se, por outro lado, decidir não fazer isto, pode vir a desco-
brir que uma cultura tecnológica decidiu ir à frente sem ele.294

Nessa conclusão de seu livro publicado em 1960, Reyner Banham incitava 
os arquitetos de sua época (entre eles, Cedric Price se autoproclamando “anti-
Corb”295) a incorporarem a tecnologia na arquitetura. O ato de “deixar de lado” 
sua “indumentária profissional” em muito tem a ver com despojar-se do senso 
de estabilidade, que recorrentemente é visto como objetivo inerente à arqui-
tetura. Contrapondo-se à ideia do arquiteto como projetista de monumentos 
eternos, Price assume uma posição pragmática de busca por respostas aos 
problemas e demandas imediatas da sociedade. Projetar ambientes para a sua 

294 BANHAM, Reyner. Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina. São Paulo: Perspectiva, 2013. p.515. 
295 MATHEWS, Stanley. Op. cit. p.26.
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apropriação por qualquer pessoa no presente e no futuro próximo é um en-
tendimento do papel do arquiteto como ser influente no sistema social, eco-
nômico e político. Para tanto, a arquitetura deve ser mais o processo do que a 
forma final. A ênfase está na capacidade de metamorfose de espaços, estrutu-
ras, conexões. Não se buscava uma configuração estável e imutável do edifício. 
Retomando Banham, “a mudança é considerada a condição normal.”296

Portanto, o Fun Palace é um projeto de edifício transformável ao longo 
do tempo. Não tinha um programa definido. Não existia uma forma úni-
ca ou correta de Fun Palace: pisos, paredes e tetos poderiam ser movidos, 
removidos, rearranjados. Era uma grande estrutura para o abrigo de múl-
tiplas atividades: “um conjunto de torres de serviço, gruas em formato 
de pórtico para içamentos e componentes edilícios que existem somente 
para produzir um tipo de ambiente interno que se adequa a qualquer coisa 
esteja ali acontecendo.”297

Cedric Price deixa de assumir a posição de arquiteto como agente único 
e originante do lugar para conceder ao usuário a definição das atividades, do 
programa e, neste caso, da forma do Fun Palace. O uso é definido pelo cidadão 
com iniciativa própria mais do que pelo conhecedor especializado – o arquite-
to. Disse Banham: “O que importa é que os vários espaços-ativos presentes no 
Fun Palace não serão fossilizados em único esquema arquitetônico.”298 O grande 
pavilhão educativo e de lazer responde fisica e operacionalmente aos padrões 
de comportamento e às atividades dos usuários: a leitura desses parâmetros 
pautava a movimentação e a configuração das partes do edifício, em uma tenta-
tiva de amarração da arquitetura com as emergentes cibernética e computação.

296 BANHAM, Reyner. People’s Palaces. 1964. In: BANHAM, Mary; BARKER, Paul; LYALL, Suther-
land; PRICE, Cedric (Org.). A Critic Writes: essays by Reyner Banham. Los Angeles: University of Califor-
nia Press, 1997. p.108.

297 Ibidem. p.107.
298 Ibidem. p.107.
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Nunca executado, o Fun Palace permanece ocupando o imaginário de diver-
sos arquitetos e intelectuais, vide as repetidas menções feitas por Rem Koolha-
as ou o protagonismo concedido pelo curador Hans Ulrich Obrist no Pavilhão 
Suíço da Bienal de Veneza de 2014. Seu viés fantasioso é oriundo das contínu-
as transformações e reconfigurações do edifício. A mobilidade da estrutura e 
dos ambientes delineia o caráter utópico do Fun Palace. Se por um lado é uma 
solução nada convencional em termos arquitetônicos, por outro, vê-se que é 
uma resposta extremamente fundamentada na conjuntura britânica da época. 
Quando foi idealizado por Joan Littlewood e projetado por Cedric Price, o Fun 
Palace era uma nova proposta pedagógica que imaginava o cidadão como um 
ser ativo em uma sociedade acostumada à presença de máquinas. Sendo uma 
proposição de cunho popular e universalista, há um franco antagonismo com a 
aristocracia britânica: o Fun Palace é um plano contra-institucional.

Por mais que pareça hightech avant la lettre, ao nos transmitir uma imagem 
extremamente formal, este projeto problematiza uma leitura que posicione o 
informe e a tecnologia como um par de opostos. Afinal, por meio do uso de 
recursos tecnológicos, Cedric Price faz questionamentos semelhantes a Geor-
ges Bataille. O Fun Palace busca ser a antítese de “monumentos [que] inspirem 
prudência social e muitas vezes até mesmo o medo de verdade”299, como havia 
definido o escritor francês. Para este, a arquitetura é “a alma ideal da socie-
dade”300, mais especificamente daquele “que tem autoridade para comandar e 
proibir, que se expressa em composições arquitetônicas propriamente ditas”301. 
O Fun Palace não é um projeto cuja configuração espacial seja determinada 
por um ser – a autoridade. Também é muito distinto de um monumento a ser 
visto com maravilhamento (o que, em realidade, seria assombro) e respeito (o 
que, sem dúvida, seria distância hierárquica), ao encarnar a imagem de uma 
instituição ou a instituição em si. Na sua abertura irrestrita, no seu desejo de 
transfiguração pelo usuário, por não ser estático, ao não representar um ideal, 
o Fun Palace pode ser visto, bataillianamente, como contra-arquitetura.

ocupações projetuais302

O Timeu de Platão mostra o demiurgo ou o artista criando 
uma ordem modelo, com seus olhos fixados em uma or-
dem não-visual de Ideias, e procurando dar a mais pura re-
presentação destas. A noção ‘clássica’ do artista copiando 
um modelo mental perfeito mostrou ser um erro. O artista 
moderno em seu ‘ateliê’, elaborando uma gramática abstra-
ta dentro dos limites de seu ‘ofício’, só leva a uma outra 

299 BATAILLE, Georges. Documents. 1929. In: HOLLIER, Denis. Against Architecture: The Writings of Ge-
orges Bataille. Cambridge: The MIT Press,1992. p.47.

300 Ibidem. p.47.
301 Ibidem. p.47.

302 Este texto contém extratos das matérias escritas por mim para a revista Bam-
boo: “Ação coletiva”, em dezembro de 2015, e “Reativar”, em novembro de 2016.
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armadilha. Quando as fissuras, entre a mente e a matéria se 
multiplicam em uma infinidade de lacunas, o ateliê começa 
a desabar, como na A queda do solar de Usher, de modo que 
mente e matéria se confundem interminavelmente. Sair do 
confinamento do ateliê liberta o artista, em certa medida, 
das armadilhas do ofício e da sujeição da criatividade.303

Causou alvoroço no meio artístico in-
glês quando, em 2016, um coletivo de ar-
quitetos e designers venceu o Turner Pri-
ze [Prêmio Turner], a principal láurea na 
arte britânica. Nos 31 anos de existência 
da premiação, nunca uma proposta de na-
tureza arquitetônica tinha sido sequer in-
dicada. Entretanto, como o jurado Alistair 
Hudson afirmou, “em uma época em que 
tudo pode ser arte, por que não um con-
junto habitacional?”304

Ele se referia ao Granby Four Streets, uma área de Liverpool 
abandonada pelo poder público desde violentos protestos que 
lá ocorreram no início da década de 1980. Sem manutenção 
da infraestrutura existente ou investimentos para requalifica-
ção, minou-se a vitalidade de uma vizinhança que questiona-
va as duras condições impostas pelo governo. Nessa conjun-
tura, muitas famílias saíram do lugar, deixando casas e lojas 
desocupadas. A marcha de progressiva degradação reverteu-
se na presente década, quando a associação local de morado-
res tomou para si a incumbência de transformação das quatro 
ruas de Granby. Desde então, reformaram dez residências va-
zias que antes pertenciam ao munícipio, remodelaram espa-
ços públicos, requalificaram moradores (a mão-de-obra para 
essas transformações) e comerciantes (os empreendedores 
que multiplicarão oportunidades de trabalho a longo prazo). 
Para colocar tudo isso em prática, era necessária uma equipe 
que organizasse essas intenções, permanecendo prolongada-
mente no bairro para conversar com cada morador, a fim de 
responder a necessidades específicas, treinar os trabalhadores 
e pôr a mão na massa. Este é o modus operandi do Assemble.

303 SMITHSON, Robert. Uma sedimentação da mente: projetos de terra. 1968. 
In: COTRIM, Cecília; FERREIRA, Glória (Orgs.). Escritos de artistas. Anos 
60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.190-191.

304 BROWN, Mark. Turner prize 2015 shortlist: three women – and a housing 
estate. The Guardian, Londres, 12 mai. 2015. Disponível em: https://www.the-
guardian.com/artanddesign/2015/may/12/turner-prize-2015-shortlist-nomina-
tions-assemble-bonnie-camplin-janice-kerbel-nicole-wermers. Acesso em: 2 
set. 2015.
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O Assemble é um grupo londrino composto por dezoito 
pessoas na faixa dos trinta anos. Como declarou um dos 
membros, Mathew Leung: “Faço parte de um coletivo que 
opera principalmente no campo da arquitetura e do design, 
mas tentamos mantê-lo o mais aberto e flexível possível.”305

Antes do reconhecimento com o Granby Four Streets, o 
grupo já vinha dando nova vida a lugares negligenciados 
tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil. O 
primeiro projeto do tipo foi realizado em 2010, antes mes-
mo de os arquitetos serem chamados de Assemble. Em 
plena crise econômica europeia e quando muitos integran-
tes do coletivo ainda eram estudantes de Cambridge, eles 
fizeram o The Cineroleum, fruto de um longo período de 
conversas sobre quais eram de fato os seus objetivos como 
arquitetos e como tornariam suas propostas exequíveis.

Tal como no bairro de Liverpool, The Cineroleum funda-
menta-se no ato de conversão, neste caso de um posto de 
gasolina desocupado de Londres (um entre os mais de 4.000 
que estão nessa situação no Reino Unido) em um cinema. 
Ao redor dos quatro pilares e sob a cobertura plana da es-
trutura metálica, delimitou-se o perímetro da sala de proje-
ção com uma cortina prateada costurada à mão, a partir de 
mantas térmicas comumente usadas para o preenchimento 
de paredes e lajes. Tanto o proto-foyer quanto a arquibanca-
da e as cadeiras do auditório são compostos de material in-

305 Entrevista concedida, via skype, por Mathew Leung, do Assemble, em 7 de 
outubro de 2015.
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dustrializado doado, e executados a partir de um manual de 
instruções elaborado pelo Assemble, o que permitiu a parti-
cipação de mais de uma centena de voluntários na constru-
ção. Assim, o posto de gasolina e cada matéria sua ganharam 
nova vida, com funções distintas da sua finalidade original. A 
precisão industrial é absorvida e desfeita pelo cinema mam-
bembe, que virou uma espécie de circo contemporâneo: vi-
sualmente decadente, porém cheio de vida.

Outro projeto, o Folly for a Flyover, foi implantado em 
Londres numa situação urbana similar ao Minhocão pau-
listano. Embaixo de um viaduto para carros, o Assemble 
fantasiou a existência de uma casa cujo proprietário teria 
se recusado a deixá-la ser demolida para a passagem das 
vias elevadas, “permanecendo” um telhado que emerge por 
entre as autopistas. A criação dessa narrativa de resistência 
reativou a energia urbana de um lugar sem luz natural, insa-
lubre, esquecido pela própria cidade. Por quatro semanas, 
a casa inventada desdobrava-se em arquibancada, sendo 
palco de performances artísticas, peças teatrais, debates, 
workshops e mostras de filmes, cuja curadoria teve partici-
pação direta do Assemble.

Em The Playing Field, uma praça pública em Southamp-
ton, sul da Inglaterra, incorporou o senso de jogo e espe-
táculo de uma arena. Utilizado para teatro e esportes, o 
pavilhão temporário com 450 assentos é uma estrutura que 
converge pessoas para a diversão com um viés educativo, 
isto é, um Fun Palace do século XXI, menos ambicioso 
que o de Cedric Price, porém executado. Mais uma vez, 
o Assemble misturou aqui referências para nos confundir: 
os elementos estruturais são expressivos tal como em um 
prédio hightech, porém utilizam uma madeira nada nobre, 
próxima a um padrão Ikea.

Para o projeto da praça em New Addington, Mathew 
Leung sintetizou: “O processo foi muito mais interessan-
te que o produto, porque era uma busca por compreender 
como eles usavam a praça.”306 Foram nove meses que o 
Assemble permaneceu nesse bairro ao redor de Londres, 
pesquisando as atividades urbanas existentes, os morado-
res e os comerciantes locais. Objetivava-se reestabelecer 
a vivacidade da praça central potencializando o que a co-
munidade já fazia. Coube ao coletivo projetar um mobi-
liário urbano que funcionasse como dispositivos para in-
teração das pessoas com o lugar e entre si, dando ênfase 

306 Idem.
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aos pedestres. Antes de executarem algo permanente, fi-
zeram modelos temporários em escala real e os colocaram 
em teste em um festival de uma semana com pista de pa-
tinação, feira de rua e o tea dance, uma versão britânica de 
bailes de matinê.

Entretanto, é preciso esclarecer que o Assemble não é de 
todo inovador em seu modus operandi. Na última década e meia, 
surgiu uma profusão de coletivos de arquitetura que lança 
mão de operações artísticas. Muitos desses agrupamentos de 
jovens intitulam suas práticas com terminologias em voga 
como, por exemplo, “placemaking” e “urbanismo tático”. Há 
de se reconhecer que muitos desses coletivos selecionam es-
paços públicos necessitados, estabelecem processos dignos 
de interesse, mas não é incomum que o resultado recaia em 
algo ingênuo e frustrante. Isso justifica o Assemble emergir 
como um conjunto mais relevante em meio a esse panorama 
conjuntural. Igualmente pertinente é o Raumlabor.

No statement do coletivo berlinense está a afirmação: 
“Nós não resolvemos problemas.”307 A frase até poderia ser 
vista como despretensiosa caso não tivesse sido proferida 
por arquitetos. Com tal sentença, o Raumlabor (“laborató-
rio do espaço”, em alemão) também demonstra afastar-se 
da compreensão convencional da profissão, a qual postula 
para si a posição de demiurgos capazes – por meio do dese-
nho e da construção – de organizar situações complexas e 
pacificar conjunturas problemáticas. Seu statement prosse-
gue esclarecendo seus objetivos: “iniciamos processos que 
dão aos atores a oportunidade de saber, entender e usar a 
cidade e suas dinâmicas, assim como suas possibilidades.”308

Suas intervenções estão na intersecção da arquitetu-
ra, da arte pública e do urbanismo. Os nove arquitetos do 
Raumlabor formam grupos multidisciplinares específicos 
de acordo com cada projeto, reunindo-se com especialistas 
(engenheiros, sociólogos, cineastas, curadores, etnólogos, 
etc.) e cidadãos locais (a importância da expertise cotidia-
na dos residentes do lugar). Ao se organizarem como equi-
pes abertas é que conseguem operar em espaços públicos 
de todo mundo. É um modo de operação não hierárquico, 
colaborativo e com ênfase sempre no processo.

O procedimento do Raumlabor inicia-se com a identifi-
cação de localidades urbanas problemáticas, após se estu-
dam as várias camadas históricas do contexto e da conjun-

307 RAUMLABOR. Disponível em: http://raumlabor.net/statement/. Acesso em: 
3 out. 2016.

308 Idem.
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tura de momento, e, por fim, propõem e realizam eventos 
públicos e efêmeras ações de construção. Neles, o público 
é incitado a interagir com uma arquitetura que se move, 
se monta e desmonta, ativando espaços urbanos que estão 
disponíveis, porém subutilizados.

Um dos seus projetos é o The Kitchen Monument: uma 
grande bolha que estacionou em espaços públicos aban-
donados de cidades como Liverpool, Veneza, Hamburgo, 
Varsóvia, entre 2006 e 2014. O Raumlabor categoriza esse 
projeto como um “ativador móvel”. A flexível construção 
é composta de uma caixa de revestida de placas de zinco, 
a qual contém a porta de entrada e o maquinário para in-
flar uma finíssima e mole película translúcida que delimita 
um recinto para encontros motivados pela culinária. Parte 
essencial do projeto – neste caso, cabe até mesmo utilizar 
a palavra design – eram os jantares públicos que reuniram 
pessoas de diferentes origens. Vizinhos que imigraram de 
diferentes partes do mundo e se aproximavam pelo ato de 
cozinhar e de compartilhar uma mesma grande mesa de re-
feição. The Kitchen Monument é a construção de um abrigo 
que estimula a conversa por meio dessas atividades fáceis 
e prazerosas. O projeto teve um desdobramento nova-ior-
quino, o Spacebuster (2009), outra edificação-bolha de uso 
comunitário que ocupou efemeramente terrenos baldios, 
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estacionamentos, praças desertas e áreas abaixo de viadu-
tos da Grande Maçã.

Já o Vortex parece um turbilhão de pallets de madeira. 
Erguida em 2012, a edificação de sete metros de altura era 
o seguimento central de um breve evento cultural em Haia, 
na Holanda. Para executá-la, o Raumlabor não fez dese-
nhos precisos que posicionassem especificamente cada 
pallet. Não controlaram a forma final, pois não fizeram um 
projeto rigorosamente definido. Ao invés disso, os arquite-
tos berlinenses prepararam uma apresentação a um grupo 
de estudantes sobre como seria a montagem entre as peças. 
A partir disso, ergueram conjuntamente a estrutura em um 
processo coletivo de construção praticamente intuitivo. 

Para melhor analisar o modus operandi do Assemble e do 
Raumlabor, utilizo-me de um contraponto. O filósofo nor-
te-americano John Dewey estabelece uma distinção funda-
mental entre o trabalho do arquiteto e dos demais ofícios 
artísticos: “O escritor, o compositor, o escultor ou o pintor 
podem retraçar, durante o processo de produção, a parte 
previamente feita. Quando esta não se revela satisfatória 
no padecer, ou na fase perceptiva da experiência, eles po-
dem, em certa medida, principiar tudo novamente. Esse 
retraçar não é realizado facilmente no caso da arquitetura 
[...]. Os arquitetos são obrigados a completar sua ideia an-
tes que ocorra a transferência da mesma para um objeto 
completo de percepção.”309 Em outros termos, a atividade 
de um pintor ou escultor permite que a obra vá se reve-
lando em seu estado final concomitantemente ao processo 
criativo e de produção. Por sua vez, o arquiteto convencio-
nal precisa antever totalmente o que será executado de-
pois: é o que denominamos como projeto. Isto é, a prática 
arquitetônica tende a demandar que se complete a ideia 
de como será o edifício antes que ele seja construído e se 
possa ter uma experiência nele.

Ao longo de séculos, o que sucedeu foi um afastamento 
cada vez maior entre o arquiteto que concebe e o operário 
que constrói. Fazer um projeto arquitetônico está cada vez 
mais complexo: no Brasil começamos pelo estudo comple-
mentar, passamos para o anteprojeto, depois para o proje-
to básico, para finalmente chegarmos ao projeto executivo, 
que é um conjunto de pranchas de desenho que o profis-
sional muitas vezes espera sentado em sua cadeira no escri-

309 DEWEY, John. Experiência e natureza; Lógica: a teoria da investigação; A arte como ex-
periência; Vida e educação; Teoria da vida moral. São Paulo: Abril Cultural, 1990. p.101.
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tório que o empreiteiro leia, respeite e execute ipsis litteris. 
Fato é que, nos dias atuais, muitos arquitetos estão mais 
próximos a um software de computação e mais distantes 
das pessoas que de fato concretizam a arquitetura.

As atuações do Assemble e do Raumlabor friccionam tal 
situação profissional naturalizada. Com esses coletivos, a 
distância entre o pensar e o fazer arquitetônicos se reduz. 
Restitui-se uma ação arquitetônica que se propõe a pôr a 
mão na massa, que repensa e simplifica etapas, dispondo-
se a passar meses no campo de trabalho junto àqueles que 
vão utilizar e fruir da arquitetura. Quando projetista e exe-
cutor voltam a ser a mesma pessoa (ou melhor, coletivo de 
pessoas), o ofício arquitetônico de fato reaproxima-se da 
prática do artista visual. 

Julian Rose, do Formlessfinder, ao descrever na entrevis-
ta um dos aspectos possíveis do informe, disse: “O tempo 
é importante. [...] permitir que o tempo torne-se parte não 
só do projeto como também da ocupação do edifício, da 
maneira como o edifício existe, é uma maneira de ser in-
forme. De certo modo, resistindo à arquitetura tradicional. 
Pode-se argumentar que a abordagem usual do arquiteto é 
uma maneira de congelar o tempo, ou negar o tempo. Logo, 
você projeta, projeta, projeta [designing, designing, designing] 
e você o constrói, supostamente está pronto, totalmente 
estático, completo, o objeto ideal – como arte no mundo –, 
totalmente congelado. Por sua vez, nós estamos interessa-
dos em uma espécie de continuidade, essa é uma maneira 
de fazer algo informe.”310

Talvez estejamos frente a um novo paradigma de projeto 
arquitetônico: os projetos do Assemble e do Raumlabor não 
ambicionaram uma determinada forma final. Não contêm 
uma conclusão. Não objetivam um momento em que este-
jam em uma pretensa condição ideal. Todavia, mesmo que 
não haja uma conclusão transfigurada em uma forma, isto 
não é sinônimo de ausência de intenções projetuais. Pelo 
contrário, a atuação dos projetistas não cessa mesmo quan-
do o edifício está em pleno uso. De modo concomitante, 
usuários e autores da edificação permanecem intervindo 
espacialmente, programaticamente, construtivamente. Ao 
longo do período de existência dessas arquiteturas, proje-
tar – assumido como ato transformador conscientemente 
intencional – é algo contínuo. Em última instância, projetar 
e ocupar amalgamam-se como ação una e indissociável.

310 Entrevista concedida por Julian Rose em 29 de setembro de 2015, em Nova York.
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inacabado

Passamos apenas por uma única sala da Accademia de Florença antes de estarmos de-
fronte ao Davi de Michelangelo. No momento em que o vislumbramos ao fim da ga-
leria, bem no ponto de fuga daquela perspectiva, somos como que sugados pela gran-
diosa obra-prima do mestre renascentista. Andamos ansiosamente para nos aproximar 
dessa visão da perfeição em cada aspecto da sua anatomia – o ideal do corpo humano. 
A atração do primeiro olhar em um ápice da humanidade faz com que passemos, quase 
despercebidamente, pelas quatro grandes esculturas dos Prisioneiros: de cada (ainda 
bruto) bloco de mármore, vemos emergir o torso e os membros contorcidos da figura 
humana. Pelas mãos do artista, subtrai-se a massa marmórea e se revela uma criatura 
destituída das imperfeições do mundo terreno. Contudo, este é um trabalho in corso. 
Enxergamos um ser a se libertar do interior da rocha, mas que não consegue se alforriar 
por completo da matéria. Um processo que nunca se completou. Non finito.
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As esculturas da Ala dos Prisioneiros (também conhecidos como Escravos) da Aca-
demia florentina fazem parte das vinte e seis esculturas inacabadas de Michelangelo 
Buonarroti – um número bem significativo, visto que estão entre os quarenta e poucos 
trabalhos escultóricos que o artista manipulou em toda sua vida.311 As razões de tantas 
incompletudes variam de caso a caso. Muitas encomendas deram errado por entre-
veros de relacionamentos pessoais ou políticos. Biógrafos relatam episódios em que 
o artista obtinha novas comissões por figuras mais proeminentes ou em edificações 
mais importantes, fazendo com que se desinteressasse pela escultura prévia. Em outros 
casos, o que se propunha era grandioso demais: um volume de trabalho praticamente 
irrealizável perante a narrada dificuldade do artista em lidar e dividir seu engenho com 
ajudantes. Contudo, o principal motivo para o inacabamento de esculturas por Miche-
langelo é que a perfeição das formas criadas em sua mente era de dificílima exequibi-
lidade no mundo material. Em sua religiosidade, o gênio italiano visava encontrar no 
interior do bloco de mármore uma forma transcendente, capaz de sobrepujar tanto a 
herança artística do classicismo greco-romano quanto a nature-
za, ultrapassando as limitações humanas no mundo terreno. Se-
gundo Giorgio Vasari: “Ele tinha uma tal imaginação, e tão per-
feita, que conceitos tão grandes e incríveis por ele concebidos 
em ideia não eram, frequentemente, possíveis de serem expres-
sados com as mãos; assim ele, por tantas vezes, abandonou seus 
trabalhos.”312 Também não são raros os relatos documentais de 
Michelangelo mutilando suas esculturas e destruindo seus dese-
nhos: receoso em apresentar algo que considerasse defeituoso, 
não desejava deixar registros para a posteridade que exprimis-
sem menos que a perfeição.313

Essa suprema excelência foi atingida por Michelangelo ainda 
em sua juventude. O troppo finito da Pietà della Febbre – a Pietà que 
está na Basílica de São Pedro, no Vaticano – foi concluído quan-
do tinha apenas 24 anos. O Davi foi revelado a Florença nos seus 
28 anos. O homem que alcançou tão celeremente o esplendor da 
perfeição dessas obras-primas, com o non finito de tantas escultu-
ras, deixou-nos vários indícios de seu universo particular de ins-
piração sobre-humana. Nelas, o acabado e o inacabado estão em 
contato direto. Sua potência criadora revela-se nos contrastes en-
tre a rudeza da pedra bruta e os expressivos movimentos de cada 
músculo do Escravo despertando, do Escravo jovem, do Escravo de 
barba e do Escravo Atlas, que admiramos na Accademia. Tais incon-
clusas obras iriam, junto ao Escravo rebelde e ao Escravo agonizante 
(ambos atualmente no acervo do Louvre), constituir a magnificen-
te sepultura do Papa Júlio II, encomendada a Michelangelo para 

311 BAUMBACH, Carmen. Leonardo, Michelangelo, e Noções do Inacabado na Arte. In: BAUM, Kelly; BAYER, 
Andrea; WAGSTAFF, Sheena (Orgs.). Unfinished: Thoughts Left Visible. Nova York: The Metropolitan Museum 
of Art, 2016. p.30.

312 VASARI, Giorgio. Apud BAUM, Kelly; BAYER, Andrea; WAGSTAFF, Sheena (Orgs.). Unfinished: Thoughts 
Left Visible. Nova York: The Metropolitan Museum of Art, 2016. p.39.

313 GAYFORD, Martin. Michelangelo: uma vida épica. São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.537.

M
IC

H
EL

A
N

G
EL

O
, E

sc
ra

vo
 d

es
pe

rt
an

do
, 1

52
0-

15
23

. 
D

om
ín

io
 p

úb
lic

o.



153

a Basílica de São Pedro, e que, se finalizada, teria quarenta esculturas do grande mestre. 
Vasari imaginava o que esse trabalho poderia ter sido: “Pode-se dizer que, tivesse ele [Mi-
chelangelo] terminado essa obra [o sepulcro de Júlio II] para dá-la ao mundo, qualquer 
outra por ele feita teria sido superada, tal a dificuldade de extrair daquela pedra tantas 
coisas perfeitas.”314

Não por acaso, as esculturas e desenhos não terminados por Michelangelo fazem par-
te da argumentação introdutória da exposição Unfinished: Thoughts Left Visible315, que ras-
treara o inacabamento na arte desde a Renascença aos dias atuais: “A sobrevivência de 
tantas das mais significativas esculturas de Michelangelo em um estado incompleto teve 
um impacto incalculável nas noções de inacabamento e seu potencial psicológico e sig-
nificação filosófica.”316

Portanto, o inacabamento não é bem uma novidade na arte ocidental. Ao longo dos 
séculos, artistas lidaram com a inconclusão de suas obras; críticos passaram a coletar 
informações dos procedimentos de criação de pintores e escultores que não podiam 
ser descobertas em obras finalizadas; espectadores se acostumaram a admirar esboços 
e modelos de estudo; colecionadores passaram a adquiri-los; e a expressão non finito – 
significando “aparentemente inacabado” – tornou-se recorrente entre historiadores de 
arte. Se, por um lado, obras inacabadas revelam os processos artísticos, por outro, as 
ausências do trabalho seduzem o observador a imaginar como teria sido, se concluído. 
É um duplo fascínio, tanto pelo eterno mistério de não saber como determinada obra 
viria a se completar, quanto pela liberdade que concede à nossa mente para elaborar 
infinitas possibilidades de como poderia vir a se tornar.

As causas para o não término de esculturas e pinturas iam desde o cancelamento de 
encomendas até a morte de seus autores. Contudo, igualmente pertinente será levar em 
conta o questionamento que todo artista inevitavelmente se faz durante o processo cria-
tivo: “Como sei eu que meu trabalho está concluído?” ou “Quando saberei que minha 
obra está pronta?”. É importante analisar tal decisão, pois a modernidade nos apresenta 
uma mudança de paradigma: o non finito deixou de ser uma consequência de um negativo 
fato externo à vontade do artista para se tornar uma audaciosa e deliberada opção autoral. 
Isto é, nas palavras da curadora Kelly Baum, “não terminar um trabalho de arte envolve 
a presença, não a ausência, na atividade. É algo que os artistas fazem, algo que eles per-
seguem, frequentemente com gosto.”317 Em casos assim, o inacabamento é uma vontade.

Aceitar o inacabado nos abre a lidar com a incerteza, a instabilidade, contínuas e 
incontroláveis transformações, o desarranjo, a efemeridade, o acaso, a indeterminação. 
Assume-se a decadência da matéria. Consente-se com a lenta e constante marcha do 
tempo em direção à desintegração, ao desaparecimento, à indiferenciação das coisas 
no mundo. Não mais se intenta a eternidade, e se reconhecem a impermanência e a 
entropia. Suspende-se qualquer tentativa autoral de antever uma resolução única. Im-

314 VASARI, Giorgio. Vida dos artistas. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p.736-737.
315 Unfinished: Thoughts Left Visible foi a grande exposição de abertura do The Met Breuer, em Nova York, em 2016. 

Este museu faz parte do centenário Metropolitan Museum of Art e ocupa o edifício projetado por Marcel 
Breuer, que, por décadas, foi sede do Whitney Museum of American Art.

316 BAUM, Kelly; BAYER, Andrea; WAGSTAFF, Sheena. Introduction: An Unfinished History of Art. In: Unfi-
nished: Thoughts Left Visible. Nova York: The Metropolitan Museum of Art, 2016. p.14.

317 BAUM, Kelly. The Raw and the Cooked: Unfinishedness in Twentieth - and Twenty-First-Century Art. In: 
BAUM, Kelly; BAYER, Andrea; WAGSTAFF, Sheena (Orgs.). Unfinished: Thoughts Left Visible. Nova York: The 
Metropolitan Museum of Art, 2016. p.206.
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pede-se qualquer desejo de controle para lograr uma condição ideal. Deixa-se para os 
gênios, como Michelangelo, qualquer traço do hercúleo esforço de alcançar a perfeição. 
Percebe-se, aqui, a convergência de questões entre informe e inacabamento.

A noção de inacabamento apareceu de diferentes modos e em diversos trabalhos ao 
longo do século XX. Um precursor é Marcel Duchamp com A noiva despida pelos seus 
celibatários ou O grande vidro (1915-1923), quando permite que a acidental fratura do vi-
dro seja um componente decisivo do trabalho enigmático e perpetuamente inconcluso. 
Após a Segunda Guerra Mundial, multiplicaram-se os trabalhos artísticos proposital-
mente inacabados – Partially Buried Woodshed, Senza Titolo (struttura che mangia), Mesa, 
Monumento a Bataille. Esta dissertação apresenta-se repleta de exemplos deles. E há 
tantos outros, como os Bichos de Lygia Clark e os Parangolés de Hélio Oiticica. O artista 
norte-americano Robert Morris tinha a seguinte análise com relação a tal rumo da his-
tória: “Sob ataque está a noção racionalista que arte é a forma de trabalho que resulta 
em um produto acabado... O que a arte agora tem em suas mãos é uma coisa mutável 
que não precisa chegar a um ponto de ser finalizada em relação ao tempo ou espaço. A 
noção de trabalho como um processo que irreversivelmente termina em um estático 
objeto icônico não tem mais muita relevância.”318

Mesmo entendendo e concordando que o inacabamento é fruto de uma intenção ar-
tística, é preciso igualmente percebê-lo como consequência do momento histórico. Ao 
longo de boa parte do século XX, trabalhos inacabados fundamentavam-se nas possi-
bilidades de movimento e mutabilidade próprios à Era da Máquina – aqui me afiliando 
ao termo cunhado e desenvolvido por Reyner Banham –, ou na busca pela restituição 
humanista num período em que a produção em série substituía a capacidade de criação 
das mãos e grandes aparelhos subjugavam intencionalidades subjetivas. Porém, nesta 
década de 10 do século XXI, as questões presentes são muito diferentes: vivemos em 
um mundo de fluxos digitais; a globalização é a condição normal que se apresenta 
impregnada em cada traço de nossas vidas; operações financeiras avolumam-se, mas 
não se materializam fisicamente; dispositivos de centímetros de tamanho podem acio-
nar operações a/em quilômetros de extensão; os parâmetros de lugar transformam-se 
quando endereços digitais (email, whatsapp, skype etc.) são mais importantes para os 
vínculos de trabalho que domicílios ou escritórios; as relações humanas acontecem em 
grande medida por redes sociais; e todos podem ter voz em um ambiente virtual cuja 
hierarquia (caso ela exista) é continuamente mutante e difícil de ser decifrada. Todos 
os recentes meios cibernéticos, capazes de nos aproximar como nunca antes, também 
nos expõem a distúrbios em conjunturas políticas, econômicas, religiosas e sociais que 
podem nos colocar, sem exceção de endereço no planeta, em risco. Seriam tempos in-
formes? Fato é que estamos numa era de incertezas.

Concluir é um ato praticamente fictício nesse panorama histórico. Eis quem é, mais 
do nunca, colocada em xeque: a arquitetura. A noção de Georges Bataille da arquite-
tura como representação da autoridade, como sinônimo de instituição, precisa ser re-
posicionada dentro dos novos e recentes parâmetros que configuram o presente – caso 
contrário, chegaremos a uma apressada conclusão da defasagem da acepção batailliana. 

318 MORRIS, Robert. Notes on Sculpture 4. 1969. Apud BAUM, Kelly; BAYER, Andrea; WAGSTAFF, Sheena 
(Orgs.). Unfinished: Thoughts Left Visible. Nova York: The Metropolitan Museum of Art, 2016. p.206.
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Afinal, qual é a forma de uma instituição do século XXI? Entendendo a arquitetura 
como uma presença física no mundo, algo que se materializa nos espaços em que socie-
dades se estabelecem – eminentemente, as cidades –, simbolizando estabilidade e ins-
pirando “prudência social”319 nas pessoas comuns, seria isso necessário, nos dias atuais, 
para que autoridades imponham seu poder? A arquitetura é ainda a exteriorização de 
uma ordem, mesmo com a exponencial propagação de novos meios de comunicação, 
de grandes corporações de mídia, informação, tecnologia? A arquitetura ainda se faz a 
corporificação de um poder quando o mundo sensível está tão atravessado pelo virtual? 
De 1929 a 2017, modificaram-se os significados de arquitetura e instituição.

Sob a celeridade da vida contemporânea, instituições não mais precisam de soluções 
estáticas, a permanência, muito menos do desejo (por vezes, inaudito) da eternização 
pela arquitetura. No mundo de fluxos impalpáveis e ininterruptas transferências digi-
tais, a noção de Bataille acerca da arquitetura precisa ser recompreendida. Se, por um 
lado, há uma desmaterialização dos aparelhos de controle, por outro, há uma comple-
xificação e espraiamento de sistemas. Podemos ter uma chave de compreensão, caso 
nos apoiemos no sentido (presente no verbete de Bataille) de arquitetura enquanto 
estrutura de ordenamento e atração de um amplo conjunto de pessoas. Arquitetura 
como sistema que regula e controla o corpo social. Por este viés, nunca, na história da 
humanidade, a arquitetura esteve tão presente como hoje está. Tamanha a racionaliza-
ção que penetra nossa existência cotidiana, nunca o universo foi tão pouco parecido 
como uma aranha ou um escarro. Tempos nada informes estes que estamos vivendo.

É preciso relembrar o que Bataille já nos dava a entender: a arquitetura não é bem 
aquilo que é feito pelos arquitetos. O arquiteto não é o grande autor, mas uma espécie 
de tradutor a materializar uma representação da autoridade. Hoje seu papel é ainda 
mais frágil, pois quando presta serviço para uma instituição, nem mais estará dando for-
mas a ela, pois tais formas não mais são palpáveis no mundo dos sistemas virtuais. Nessa 
conjuntura, a postura da maioria dos arquitetos – com certeza, a partir de procedimen-
tos estimulados nas academias – chega a ser frívola: seja pela lógica de escritório, seja 
pela operatividade do profissional liberal, a intenção de instituir uma única condição 
espacial – uma forma ideal – é incompatível com a realidade.320 A frase de Robert Morris 
é igualmente válida para arquitetos: “A noção de trabalho como um processo que irre-
versivelmente termina em um estático objeto icônico não tem mais muita relevância.” 
É substancial o fato de que, na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2016, o pavilhão na-
cional que recebeu o Leão de Ouro foi o da Espanha, cujo título também era Unfinished. 
O curador Carlos Quintáns assumiu no seu artigo para a mostra: “Nós não mais anteci-
pamos a realização de um conjunto ideal de condições que vão permitir o nascimento 
de um objeto puro, um objeto que satisfaz o narcisismo do seu criador ou a expressão 
das suas possibilidades políticas e econômicas.”321 Quando se questionam a autoria, o 
idealismo e a índole determinística do projeto, o arquiteto precisa repensar o que faz.

319 BATAILLE, Georges. Documents. 1929. In: HOLLIER, Denis. Against Architecture: The Writings of Georges 
Bataille. Cambridge: The MIT Press,1992. p.47.

320 Um subterfúgio frequente dos arquitetos são as perspectivas eletrônicas: uma fictícia situação idealizada. Tais 
imagens eletrônicas demandam grande esforço e tempo na sua feitura, mas acabam por ser mentiras inexequí-
veis (no falso encantamento de suas imagens pretensamente realistas) no solo do mundo.

321 QUINTÁNS, Carlos. Unfinished. In: CARNICERO, Iñaqui; QUINTÁNS, Carlos (Orgs.). Unfinished: Pabellón 
de España - Spanish Pavillion - La Biennale di Venezia. Barcelona: Fundación Arquia, 2016. p.5.
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Fazendo frente a tal demiúrgica mentalidade, particularmente interessante é um 
dos eixos temáticos da exposição nova-iorquina Unfinished: Thoughts Left Visible: o 
participativo. Como já mencionado, o inacabamento estimula a imaginação do ob-
servador, o que a curadora Kelly Baum colocou nas seguintes palavras: trabalhos ar-
tísticos inacabados “convidam a participação dos observadores em um processo in-
terpretativo. Ao invés de monopolizarem a produção de significado, como objetos 
concluídos costumam fazer, eles posicionam a análise como um esforço colaborativo 
dividido entre arte e espectador.”322 Isso ocorre desde o non finito de Michelangelo, 
porém o que é uma liberdade e uma instigação à fantasia mental pode passar a ser 
uma possibilidade de “engajamento físico e intelectual dos observadores”323. Seguin-
do uma tendência contemporânea de ampliação dos meios de manifestação para as 
pessoas comuns, de aparente aprofundamento da democracia e dos avanços na igual-
dade de direitos entre cidadãos, artistas e arquitetos passam a convidar o público 
a interagir com seus trabalhos. Obras intencionalmente incompletas são ativadas 
pelo observador, o qual agora pode fazer bem mais que observar. Uma autoria aber-
ta, ao permitir (e chamar) a participação de qualquer pessoa no processo de criação. 
É preciso certo desprendimento e generosidade por parte dos artistas e arquitetos 
que abdicam da responsabilidade da decisão de quando seu trabalho está completo. 
Entretanto, ao nos destituirmos de qualquer certeza do vir a se tornar – a antevisão 
–, o inacabamento passa a representar um campo de possibilidades. É pensar que um 
trabalho pode ter um sem-fim de configurações diferentes. E, se, de fato, nenhuma 
pessoa possa controlá-las, nunca haverá um final único. A possibilidade do informe 
está nesse trabalho que não se encerra.

Lidar com a crise do ideal de forma suscita a busca pelo emergente e pelo que está 
por emergir. É um constante alerta para nos despirmos das “sobrecasacas matemáticas” 
que a educação (acadêmica) nos apresenta e, em última medida, nos impõe. Incômoda 
é a posição de se esforçar incessantemente para antagonizar “toda filosofia”, afinal “o 
universo é algo como uma aranha ou um escarro”. Todavia, se precisamos compreender 
o informe pelo seu caráter disruptivo, também é preciso vê-lo como uma abertura para 
o mundo tal qual ele de fato é. Admiremos a grande beleza que é Davi, mas o homem 
mais se assemelha às formas incompletas do Escravo despertando, em que da mesma na-
tureza bruta irrompem o non finito e o troppo finito, a rudeza e a polidez, a contingência 
e a intencionalidade, o imanente e o transcendente, o defeituoso e a perfeição. Aceitar 
a incerteza dos dias. O inacabado e o inacabável. Eis minha inconclusão.

322 BAUM, Kelly. The Raw and the Cooked: Unfinishedness in Twentieth - and Twenty-First-Century Art. In: 
BAUM, Kelly; BAYER, Andrea; WAGSTAFF, Sheena (Orgs.). Unfinished: Thoughts Left Visible. Nova York: The 
Metropolitan Museum of Art, 2016. p.213.

323 Ibidem. p.213.
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