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Longe de ser um entrevistador passivo e burocrático, e sendo 

também arquiteto e crítico, Alejan dro Zaera-Polo transforma 

uma conversa com um arquiteto num fórum particular de 

discussão, questionando métodos, propondo interpretações, 

levando o entrevistado a pensar sobre si e a refletir critica-

mente acerca do próprio trabalho. Ao longo das entrevistas 

aqui reunidas, realizadas para a revista El Croquis nos anos 

1990, o autor desfia, sem pretensão mas com assertividade, 

sua bagagem projetual e teórica. 

Assim, Rem Koolhaas fala de megaestruturas, detalha-

mento e globalização, além das liberdades que buscava e 

de como passou de escritor a arquiteto praticante; Rafael 

Moneo teoriza sua posição estritamente arquitetônica, quase 

anti-influências externas, e a importância da educação do 

arquiteto; com Herzog & de Meuron torna-se clara a presença 

da arte, da tradição e da natureza em seus projetos; Jean 

Nouvel surpreende ao falar de contextualismo e da ideia de 

ilusão como dimensão estética; Álvaro Siza discute o local e 

o global em seu trabalho, e os perigos do fracionamento das 

fases de projeto; Enric Miralles se debate com as vantagens 

e desvantagens da mudança de tamanho de seu Longe de ser 

um entrevistador passivo e burocrático, e sendo também 

arquiteto e crítico, Alejan dro Zaera-Polo transforma uma con-

versa com um arquiteto num fórum particular de discussão, 

questionando métodos, propondo interpretações, levando o 

entrevistado a pensar sobre si e a refletir criticamente acerca 

do próprio trabalho. Ao longo das entrevistas aqui reunidas, 

realizadas para a revista El Croquis nos anos 1990, o autor 

desfia, sem pretensão mas com assertividade, sua bagagem 

projetual e teórica. 

Assim, Rem Koolhaas fala de megaestruturas, detalha-

mento e globalização, além das liberdades que buscava e de 

como passou de escritor a arquiteto praticante; Rafael Moneo 

teoriza sua posição estritamente arquitetônica, quase anti-

-influências externas, e a importância da educação do arqui-

teto; com Herzog & de Meuron torna-se clara a presença da 

arte, da tradição e da natureza em seus projetos; Jean Nouvel 

surpreende ao falar de contextualismo e da ideia de ilusão 

como dimensão estética; Álvaro Siza discute o local e o global 

em seu trabalho, e os perigos do fracionamento das fases de 

projeto; Enric Miralles se debate com as vantagens e desvan-

tagens da mudança de tamanho de seu escritório, e explora o 

processo de construção como atividade sempre inacabada; 

Frank Gehry delineia o contexto cultural e artístico em que 

se inseriu em Los Angeles, e discorre sobre alambrados, ma-

nipulações geométricas, clientes, encomendas e concursos; 

Steven Holl discute a importância de seus primeiros projetos 

e questões como experiência, analogia, singularidade e pro-

cesso projetual; Peter Eisenman rebate as visões restritivas 

de seu trabalho como arbitrário e propõe noções de regras 

críticas e produtivas, processo maquínico e interioridade da 

arquitetura; Sejima e Nishizawa deixam transparecer, com 

poucas palavras, a organicidade de seu processo, seu pensa-

mento quase supraformal, o contexto japonês e as heranças 

arquitetônicas no país.

Retrato preciso de uma década intensa na arquitetura, esta 

seleção revela também um ponto crucial de convergência que 

muitos desses projetistas viviam: ora prestes a ocupar uma 

cadeira no starsystem arquitetônico, ora em plena reestrutu-

ração e reposicionamento acerca da própria obra.
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O contraste entre o discurso afirmativo e autocons

ciente de Rem Koolhaas e o laconismo exasperante 

de Sejima e Nishizawa, na primeira e na última en

trevistas deste livro, poderia ser a síntese do pensa

mento arquitetônico dominante nos últimos trinta 

anos. A diversidade de influências teóricas, métodos 

projetuais, interesses e intenções de cada um dos 

arquitetos entrevistados revela a complexidade e 

a multiplicidade de uma geração formada nos anos 

1970, após o desmonte crítico do cânone moderno, 

e que iniciou sua produção simultaneamente aos 

processos de globalização.

Estas entrevistas integraram edições monográ

ficas da El Croquis dedicadas à obra então recente de 

dez escritórios de arquitetura. Ativa desde 1982, a re

apresentação
Martin Corullon
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frênica do arquiteto – entre poder e impotência – e 

uma retórica política para definir sua atuação. Peter 

Eisenman se refere aos filósofos Gilles Deleuze, Félix 

Guattari e Jacques Derrida, formulando sua arqui

tetura em termos linguísticos e semióticos. Tanto 

Steven Holl como Jacques Herzog se consideram ar

quitetos interessados em aspectos fenomenológicos 

do espaço construído. Álvaro Siza discute em termos 

quase antropológicos as relações entre aspectos lo

cais e o contexto global, e Jean Nouvel considera a 

arquitetura como veículo de crítica cultural. Algu

mas entrevistas discutem temas ainda hoje muito em 

pauta, como as questões decorrentes das relações en

tre edifício e cidade – Rafael Moneo e também Enric 

Miralles –, ou a relação entre arte e arquitetura, caso 

de Herzog & de Meuron – com uma leitura beuysiana 

da arquitetura como escultura social.

Organizadas em ordem cronológica, as entre

vistas retratam um momento de consciência crítica 

bastante madura sobre a própria produção, embora 

as principais obras destes arquitetos tenham sido 

realizadas posteriormente. Alguns dos nomes aqui 

reunidos viriam a formar, na década seguinte, o 

grupo dos chamados starchitects, tornados quase 

celebridades pela produção de edifícios extraordiná

rios espalhados pelo mundo, com um alcance midiá

tico inédito para a disciplina. Desse modo, afirmase 

um retrato histórico da gênese de um período muito 

profícuo para a produção arquitetônica, alinhada em 

vista espanhola teve um papel importante na difusão 

e na legitimação de certa produção arquitetônica ao 

publicar a documentação completa e detalhada dos 

projetos, com desenhos, imagens, ensaios críticos e 

entrevistas. As conversas selecionadas aqui foram 

realizadas entre 1992 e 2000 pelo arquiteto e crítico 

Alejandro ZaeraPolo. Tendo estabelecido uma in

tensa e reconhecida prática projetual – primeiro no 

oma de Rem Koolhaas e depois em seus escritórios 

Foreign Office Architecture (foa) e azpml –, Zaera

Polo é um personagem ativo do próprio campo arqui

tetônico com o qual dialoga nos textos, e é também, 

a exemplo de grande parte dos entrevistados, um 

arquiteto praticante com uma produção teórica e 

acadêmica contínua. 

Por isso, vemos neste conjunto de entrevistas 

um engajamento entre entrevistador e entrevistado 

incomum e muito rico, que parte de interpretações 

e provocações produtivas. Embora sejam muito he

terogêneas, é possível reconhecer alguns traços co

muns nas narrativas dos arquitetos e também nas 

interpretações de ZaeraPolo. Em todos os casos, há 

uma busca explícita por dar à arquitetura o status de 

prática cultural relevante, para além de seu sentido 

utilitário – algo muito frequente no debate arquite

tônico da época. Não por acaso, recorrem a conceitos 

de outras disciplinas em suas definições ou análises: 

Koolhaas emprega uma terminologia psicanalítica 

quando define a posição essencialmente esquizo



apresentação 10—11

Também a postura de Sejima e Nishizawa, sua insis

tência em se ater apenas a aspectos arquitetônicos 

nas definições dos conceitos implicados em suas 

obras, como flexibilidade e transparência, ou ainda 

sua ênfase na relação entre os espaços e não na forma 

final como meio de promover valores de uso, indicam 

uma tendência mais recente, de pensar a disciplina 

em termos estritamente materiais e arquitetônicos. 

Rafael Moneo também aponta na mesma direção ao 

reivindicar para a arquitetura, vista como prática 

material autossuficiente e operativa, a capacidade 

de equacionar demandas complexas. Steven Holl 

defende a importância da definição de um conceito 

forte para amparar o projeto, mas sempre ligado à 

futura existência material e arquitetônica da cons

trução, à sua realidade física, e não a possíveis in

terpretações discursivas, como em Peter Eisenman. 

Também Herzog & de Meuron levaram adiante as 

pesquisas que aproximam o fazer arquitetônico aos 

procedimentos artísticos, com projetos conceitual

mente consistentes, mas muito atentos à experiência 

física e material do resultado e às suas relações com 

o lugar e com o usuário dos edifícios. 

Portanto, é possível pensar que, se os discursos 

em torno de certa produção arquitetônica se torna

ram datados, muitos aspectos dessas práticas ecoam 

as novas formas de relevância do desenho e da cons

tituição dos espaços contemporâneos. Mesmo que 

parte dos integrantes deste grupo tenha continuado 

muitos casos às formas de produção do capitalismo 

pósindustrial e impulsionada pela consolidação da 

União Europeia, que criou grandes oportunidades 

e permitiu o enorme êxito de um grupo bastante 

heterogêneo de arquitetos nos anos posteriores à 

realização das entrevistas.

Esse boom da produção arquitetônica iniciado 

na década de 1990 teve um fim abrupto com a crise 

financeira mundial de 2008. Nos anos 2000, o sur

gimento da agenda da sustentabilidade e dos pro

cessos de projeto participativos e colaborativos, a 

condenação da opinião pública a investimentos mi

lionários em edifícios autorreferentes, com efeitos 

mais rentáveis para o âmbito privado que para o bem 

público, e a emergência da cidade como o grande 

tema contemporâneo – questões não abordadas nas 

entrevistas – colocaram a produção dessa arquitetura 

e seus agentes sob suspeita. 

Apesar de os entrevistados terem sido prota

gonistas desse momento, podemos ver nos textos 

um interesse para além da síntese de uma geração 

específica. Escritórios muito atuantes – como o oma 

de Koolhaas e o sanaa de Sejima e Nishizawa – con

tinuam bastante produtivos e propositivos. As ten

tativas de redefinição permanente dos fundamentos 

da disciplina da arquitetura e das formas de atuação 

do arquiteto na sociedade contemporânea, presentes 

na conversa com Rem Koolhaas, mantêm sua eficácia 

crítica e ainda dão consistência a sua produção atual. 
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a realizar uma arquitetura entendida como objeto 

ou como representação e discurso – como Gehry ou 

Eisenman –, muitas das obras recentes desses arqui

tetos colaboraram para a definição de novos modos 

de operação da disciplina, que entende o espaço 

construído não como unidade isolada e veículo ex

pressivo de uma subjetividade, mas como um campo 

de relações entre um contexto ampliado de atores. 

Embora exista hoje uma demanda por novos 

arranjos produtivos, mais complexos e com a parti

cipação de novos agentes, e muitos dos problemas 

a serem resolvidos sejam diferentes aos dos anos 

1990, as práticas e pensamentos aqui reunidos cons

tituem um conjunto de experiências relevante, que 

contribui para a formação de uma prática projetual 

e de uma crítica arquitetônica que façam diferença 

em nossos dias.



— rem koolhAAs
 koolhAAs
 As —

El Croquis: Rem Koolhaas/oma, 
1987–1992, n. 53, 1992.

enContrAndo liberdAdes
a presente entrevista é resultado de uma série de conver-
sas mantidas com rem Koolhaas em diferentes cidades. 
os fragmentos resultantes foram selecionados e classi-
ficados em outra série de fragmentos, sendo cada um 
dedicado a uma liberdade adquirida.

liberdade de vínculos
alejandro zaera-polo nos últimos cinco anos, seu tra-
balho parece vir explorando novas direções. você reco-
nhece esse fato? se sim, como explica a mudança? de 
que modo você a relacionaria com o contexto de seu 
trabalho anterior?
rem koolhaas Na verdade, o que quase ninguém en-

tende a respeito da arquitetura é que ela é uma mis-

tura paradoxal de poder e impotência. Portanto, acho 
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muito importante diferenciar as motivações que nos 

são impostas e as nossas próprias. Essa mudança a 

que você se refere foi um raro exemplo em que ambas 

coincidiram e se reforçaram mutuamente.

A principal influência externa foi toda a mito-

logia em torno da “Europa de 92”, que parecia – por 

um momento – criar um otimismo artificial que foi 

traduzido numa série de empreendimentos extre-

mamente ambiciosos, bem como numa redescoberta 

do potencial propagandístico da arquitetura. Isso 

teve um efeito galvanizador sobre os arquitetos, que 

pela primeira vez na história recente – nos últimos 

25 anos, digamos – não precisavam mais impor sua 

presença desastradamente, mas eram solicitados 

por sua capacidade de articular determinados de-

senvolvimentos, de articular certas visões. Isso não 

acontecia em nossa área praticamente desde a pri-

meira reconstrução do pós-guerra. Você pode expli-

car muito da arquitetura nos anos 1960, 70 e 80 a 

partir da dificuldade dos arquitetos em desempenhar 

certo papel, sem ninguém mais acreditar em seu 

trabalho. Essa situação toda começou a mudar em 

meados dos anos 1980, como consequência de uma 

inusualmente ambiciosa escala de projetos sendo 

considerados.

Esse tipo de intervenção nunca tinha sido en-

saiado na Europa, nem em termos de escala, nem de 

complexidade de ambições. O que era específico no 

caso europeu, em comparação com operações simila-

res realizadas nos Estados Unidos e no Japão, era que 

os projetos não eram privados, mas públicos. Eram 

projetos que – acredite-se ou não na existência de 

uma esfera pública – suscitavam o debate em torno 

do que é a vida pública hoje.

Esse novo clima foi decisivo, certamente. O me-

canismo interno mais importante foi uma reação 

autocrítica ante nossas próprias intervenções nos 

anos 1980. Percebi que algumas das obras que tínha-

mos feito eram sensíveis demais aos antecedentes 

da arquitetura moderna. Em meio à ascensão do pós-

-modernismo no início dos 1980, essa talvez fosse 

uma atitude corajosa, mas ela se tornou bastante 

tediosa quando o modernismo triunfou na Europa. 

Era também uma atitude não criativa, uma vez que 

não explorava certas influências que podiam gerar 

“novidade”. Assim, a mudança interna se baseou numa 

crítica de nosso próprio trabalho, reforçada pela crí-

tica do trabalho de quase todos os outros arquitetos.

Na última etapa da minha transformação de 

escritor para arquiteto praticante – iniciada nos pri-

meiros anos da década de 1980 –, simplesmente tive 

que aprender grande parte do ofício. Era ridículo já 

ser “conhecido” no meio desse processo, com tudo 

acontecendo à vista do público. Foi só por volta de 

1987 que nos tornamos mais confiantes de nossas 

capacidades, e descobrimos certa coragem em nossa 

construção psicológica.

E uma enorme impaciência.
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Paradoxalmente, essa coincidência entre con-

fian ça externa e interna permitiu que nos remetêsse-

mos – não formalmente, mas ideológica e conceitual-

mente – a nosso trabalho inicial, sobretudo à pesquisa 

e aos campos de interesse explorados em Nova York 
delirante.

Durante os anos 1980 na Europa, eu não tinha 

nenhum motivo para acreditar que essas questões po-

diam ter qualquer aplicação relevante. Mas eis que na-

quele momento descobri que ainda eram importantes. 

Foi como uma segunda gestação da mesma concepção.

az Como foi que você experimentou essa mudança como 
arquiteto, e como isso afetou a estrutura do oma [office 
for metropolitan architecture]?
rk A experiência de construir o Dance Theater de Haia 

foi crucial. Durante anos aquilo foi um buraco negro, 

algo completamente extenuante, um pesadelo. Havia 

total falta de dinheiro, e a certa al-

tura o cliente ficou sobrecarregado 

e em seis meses se divorciou, des-

pediu o engenheiro acústico, o en-

genheiro estrutural, o engenheiro 

de instalações, e, finalmente, demi-

tiu nosso escritório no meio da 

construção. Por alguns meses toca-

mos a obra de forma quase ilegal. 

Agora somos amigos, mas naquele momento… De qual-

quer modo, talvez eu não estivesse particularmente 

envolvido em outros projetos, mas em 1987, quando 

Netherlands Dance 
Theater, Haia, 1987

concluímos o Dance Theater, assumi o comando do 

escritório e fiz projetos como o Instituto de Arquitetura, 

em Roterdã, e a prefeitura de Haia. E isso foi para mim 

o começo de um novo ciclo. Eu me 

senti livre, tomei as rédeas do es-

critório e me atrevi a ficar sozinho. 

Esse também foi o momento em 

que a parceria com Elia Zenghelis 

se dissolveu; eu tinha a sensação 

de estar desfazendo uma infinidade 

de vínculos, o que era muito assus-

tador, é claro, porque os vínculos 

são muito importantes…

Sempre fiquei horrorizado 

com o que acontece aos arquitetos 

quando eles estão realmente sozi-

nhos, e quão entediante, insupor-

tável e “importante” seu trabalho 

se torna. Para lutar contra essa insensata mania de 

solidão, passei a me interessar em envolver outras pes-

soas nos projetos. E daí em diante, passamos a organi-

zar a maior parte dos concursos com equipes formadas 

pelo pessoal do escritório por gente de fora e essa fór-

mula gerou um tipo de explosão que ocorreu no con-

curso da Biblioteca de Paris [Très Grande Bibliothèque] 

e com o edifício do zkm [Centro de Arte e Mídia], em 

Karlsruhe. Também tento resistir a essa “solidão” cola-

borando com outros arquitetos. Por exemplo, há pouco 

convidamos Hans Kollhoff, Jacques Lucan e Fritz 

Prefeitura de Haia, 
concurso, 1986

Instituto de Arquitetura 
da Holanda, projeto, 
Roterdã, 1988





rafael moneo

— herZog & 
g & de meuron
euron —

chaves nas mãos para defini-lo, menos ainda de modo 

exclusivo. As primeiras vanguardas julgaram por um 

momento que podiam estabelecer toda a face da terra. 

Hoje temos muito mais consciência de que nossa con-

tribuição é bem menos definitiva, de modo que ela se 

torna também menos confiante. Acredito que, nessa 

menor dose de confiança, existe algo extraordinaria-

mente positivo…

El Croquis: Herzog & de meuron,  
1983-1993, n. 60, 1994.

ContinuidAdes 

Arte/arquitetura 
alejandro zaera-polo a arte parece ser uma referência 
constante no discurso de vocês. Como definiria as rela-
ções entre arte e arquitetura? 
jacques herzog O que é arte? O que é arquitetura? 

De fato, estamos muito interessados em descobrir o 

que é a arquitetura, em descobrir possibilidades para 

a arquitetura e o urbanismo hoje, o modo como essas 

disciplinas podem contribuir para a vida cotidiana, 

para a vida de todos. Ao considerar a arquitetura dessa 

maneira, a arte se torna muito importante porque, nas 

últimas décadas, desenvolveu estratégias mais interes-

santes, atraiu pessoas mais interessantes e criativas 

que o campo da arquitetura. São pessoas mais abertas 
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à pesquisa e que estão mais interessadas em descobrir 

que em defender algo. 

Nunca quisemos que nossas obras arquitetôni-

cas fossem vistas como obras de arte. Sempre pen-

samos nelas como parte da cidade, isto é, como parte 

de algo sujeito a mudanças, com ou sem nossa par-

ticipação. O fato de que muitas vezes colaboramos 

com artistas ou cientistas tampouco transforma 

nossa arquitetura em obra de arte. Pode soar para-

doxal quando digo que o caráter artístico de muitos 

de nossos edifícios surge do próprio fato de eles se-

rem tão arquitetônicos, de que, depois de todo o pro-

cesso de projeto e pensamento pelo qual passam em 

nosso escritório, são tão cheios 

de energia arquitetônica. 

az a arquitetura não é o campo ideal 
para o desenvolvimento de um pro-
grama artístico, depois de os artistas 
terem declarado, nos anos 1960, que 
a arte só é significativa quando se 
torna parte da vida cotidiana? 
jh Na maior parte de nossas cola-

borações com artistas, especial-

mente com Rémy Zaugg (que é 

mais teórico que pintor), tentamos 

encontrar estratégias e formas 

contemporâneas de atuar nas ci-

dades e em edifícios públicos (por 

exemplo, o campus de Dijon [Uni-

“Uma cidade nascente? 
Um estudo urbano 
para a aglomeração 
trinacional da Basileia”, 
projeto, 1991-92 

Plano para o campus 
da Universidade da 
Borgonha, projeto, Dijon, 
1989-90

versidade da Borgonha], o estudo 

urbano para a aglomeração trina-

cional da Basileia e o projeto dos 

Museus do Século xx em Muni-

que), em vez de discussões estéti-

cas. Sentimos que muitos artistas 

contemporâneos compartilham 

desse interesse em participar e 

trabalhar no espaço público. Para 

eles, isso oferece também a possi-

bilidade de desenvolver ideias em 

grande escala, na escala de uma 

cidade, o que, do ponto de vista 

histórico, sempre foi um desafio 

para os artistas. Alguns são par-

ceiros muito interessantes, que já 

refletiam sobre arquitetura muito antes de colabora-

rem com um arquiteto. Se nosso projeto para as bi-

bliotecas da Universidade de Jussieu, em Paris, tivesse 

sido executado, teríamos colaborado com o pintor 

alemão Gerhard Richter, cujos primeiros trabalhos 

incluíam modelos para interiores de espaços amplos 

e até mesmo arquitetura em grande escala. 

az em sua pesquisa sobre os limites da arquitetura, você 
percebe a disciplina se movendo de um conhecimento 
mais técnico em direção a um conhecimento mais artís-
tico, digamos, de criação de “ambientes significativos”? 
Quais serão as posições dos artistas e dos arquitetos no 
processo de dar forma ao ambiente? 

Duas Bibliotecas, 
Universidade de Jussieu, 
concurso, Paris, 1992

Museus do Século xx, 
concurso, Munique, 1992





Jean nouvel

— álvAr
vAro siZA
A —

ções que podem tornar-se intensas fontes de prazer, 

e nas quais podemos inclusive nos perder… Fazer 

arquitetura é eleger o conjunto de prazeres que se 

quer colocar em determinado espaço. Não é neces-

sariamente uma questão de usar os prazeres mais 

novos, mas também se conformar com sensações 

herdadas… É mais como a construção de um texto, 

um poema, um trabalho no sentido mais amplo do 

termo, com uma sólida composição de temas, uma 

relação sinérgica com as sensibilidades emergentes. 

Não podemos escrever numa língua morta: o inte-

ressante é falar numa linguagem viva, praticar uma 

arquitetura viva…

El Croquis: Álvaro Siza Vieira, 
1958-1994, n. 68-69, 1994.

AtrAvessAndo As turbulênCiAs

Algumas viagens
alejandro zaera-polo sua carreira começa no porto, de-
terminada basicamente pela situação local. em meados dos 
anos 1980, você passa a atuar também no cenário interna-
cional. sua obra é um exemplo paradigmático de mediação 
entre o local e o global, provavelmente uma questão decisiva 
a partir do final dos anos 1960 para as disciplinas que lidam 
com a produção do espaço. gostaria de saber como essa 
condição de mediação influenciou o seu trabalho – penso 
tanto em sua abordagem das questões de identidade local 
como em sua consciência do modo como os processos de 
ordem global afetam suas operações em escala local.
Álvaro siza É natural que um caso como o meu acon-

teça em Portugal, país que tradicionalmente se man-
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teve muito isolado, inclusive depois da Segunda 

Guerra Mundial. Havia muitas restrições para sair de 

lá, as informações eram controladas, havia muita cen-

sura… A abertura começou nos anos 1960 e se acelerou 

depois da Revolução dos Cravos, em 1974, trazendo 

consigo uma enorme curiosidade e uma premente 

necessidade de contato. A condição de isolamento 

acabou sendo um estímulo para o aprendizado e para 

a construção de uma arquitetura capaz de extrapolar 

o cenário estritamente local, de ser mais universal…

az mas seu salto do cenário local para o panorama in-
ternacional não produz exatamente uma arquitetura uni-
versal: os projetos que realizou na Holanda são muito 
distintos dos que realizou em berlim… não se trata de uma 
arquitetura universal que torna o mundo homogêneo…
as Bom, não é nesse sentido que entendo a univer-

salidade. Não acho que universalidade seja sinônimo 

de neutralidade, não é o esperanto arquitetônico; é, 

antes de mais nada, a capacidade de criar a partir das 

raízes, como uma árvore que se abre; a expressão ar-

quitetônica também tem essas raízes fortes… Minha 

ideia de universalidade tem mais a ver com a vocação 

das cidades, que vem de séculos de intervenção, de 

mestiçagem, de sobreposição e de mescla de influên-

cias opostas, mas cujo resultado é inconfundível. Um 

edifício em Berlim deve explicar sua localização para 

não ser localista, mesquinho, limitado…

az mas até que ponto você se reconhece nos edifícios 
que projetou em Haia e berlim?

as Do mesmo modo que me reconheço no que cons-

truí durante tantos anos no sul de Portugal e na re-

gião do Minho. Posso estar enganado, mas a própria 

crítica insiste nessa continuidade de meu trabalho, 

o que me alegra muito…

az você diria que, como arquiteto estrangeiro, é mais 
capaz de enfrentar determinados problemas que um 
arquiteto local? não lhe parece, por sua experiência 
internacional, que às vezes é necessária certa dose de 
brutalidade que vem automaticamente quando se tem 
de operar fora dos domínios conhecidos?… Que, por 
não conhecer as regras, provavelmente comete erros, 
mas talvez ganhe um poder que um arquiteto local 
dificilmente poderia ter?
as O termo “brutalidade” define bem; de fato, é um 

processo muito exigente, quase violento, mas que por 

isso mesmo desencadeia também uma reação de 

grande intensidade. Nesses casos, não me acho mais 

capaz, porém, é claro que tampouco me considero 

menos. Há uma compensação no frescor com que se 

vê uma coisa, no modo como se entra em determinada 

atmosfera com um novo olhar, que gera em nós a 

necessidade de mais contatos, mais estudo. Disso 

pode resultar uma suposição arrogante, de que a po-

sição exterior lhe daria melhores poderes de percep-

ção. Mas a intensidade da percepção não nos exime 

nem de uma abordagem mais detalhada nem da ne-

cessária compreensão de por que algo nos impres-

siona ou estimula.


