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BRAZILIë

voorwoord
“Sob u ma tal luz a arqu itetu ra nasce rá.” – Le Cor b us i e r
Brazil? Um pais tropical.
Kennen we Brazilië?
Het carnaval, de samba, het voetbal, de Amazone, het tropische regenwoud, de Copacabana, the girl from Ipanema, Bossa Nova…?
In ons hoofd hangen idyllische en sensuele beelden van een tropisch paradijs met
bloedmooie vrouwen en mannen, gekleurd door de zon of door de smeltkroes van
voorvaderen.
Mysterieuze beelden!
En de architectuur?
Niemeyer? Lucio Costa? Kennen we die eigenlijk wel?
De kathedraal van Brasília of het plein van de drie machten, het golvende Copangebouw, de kerk in Pampulha?
Mysterieuze beelden!
Maar beelden…
Deze reis wordt een ontdekkingstocht. In het spoor van Pedro Álvares Cabral1 doen wij
een poging om het architecturale geheim van dit ‘continent’ te ontsluieren.
And the Oscar goes to…
Niemeyer krijgt logischerwijs een vooraanstaande rol in dit verhaal. Zeventig jaar
creativiteit heeft zijn sporen nagelaten in honderden gebouwen.
Indrukwekkend hoeveel kansen die man in zijn boeiend leven kreeg, en nog krijgt, en
met gloed heeft geantwoord.
Passie voor architectuur.
Passie voor het leven.
Passie voor de liefde.
Een prachtig verhaal: zijn ‘curves of time’.
Het kritische oude continent.
Europa en de Noordelijke architectuurwereld hebben weinig of geen aandacht gegeven aan Brazilië.
1

Pedro Álvares Cabral was een Portugees zeevaarder en de eerste Europeaan die de zeeroute naar Brazilië
heeft ontdekt.
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Namen als João Baptista Villanova Artigas, Affonso Eduardo Reidy, Paulo Mendes
da Rocha of Roberto Burle Marx vinden we schaars terug in de drie bladzijden die
Kenneth Frampton aan Niemeyer en Brazilië wijdt in zijn boek Modern Architecture:
a Critical History.
Maar er was blijkbaar meer aan de hand.
Nicolaus Pevsner, een Duist-Engels kunstcriticus beschrijft Niemeyers kerk in Pampulha (1943) met “een ‘Loch Ness’-monsterdak als een Braziliaans manifest van
revolte tegen redelijkheid in de traditie van de meest extreme en onverantwoorde
18de eeuwse barok”.
Het noordelijke halfrond keek blijkbaar meewarig neer op het uitdagende lef van een
zelfbewust en dynamisch land.
Zijn rationele noorderlingen onwennig bij die swingende wereld? Dansen onze hersenen geen samba?
Maar wat met Le Corbusier in Ronchamp (1950)?
Een swingend en nieuwsgierig archipel?
Deze reis en deze gids ontsluieren onze zoektocht naar Niemeyer en zijn onbekende
tijdgenoten en trachten een glimp te bieden op de hedendaagse Braziliaanse architectuur.
Wij willen de samba dansen.
Onze ogen willen zien.
Onze vingers willen voelen.
Onze benen willen swingen.
Doorheen deze reis ontbolsteren de mysterieuze beelden zichzelf en de architectuur.
Verbluffend hoe sterk de eigenheid van het klimaat invloed heeft op architectuur. We
zien de middagzon in het noorden. Heerlijk hoe de waarde van een verkoelende bries
deel wordt van een gebouw. Wonderlijk hoe landschap gebouw wordt en gebouw
landschap. Tuin wordt leefruimte, leefruimte is tuin.
Nooit zagen we binnen-buiten en buiten-binnen zo mooi verwezenlijkt.
Sensuele architectuur in ‘um pais tropical.’
Laat je zintuigen verwennen.
Wim Supply
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BRAZILIë

Th e m a t e k s t e n
Architectuurg eschie de n is B raz i lië
Anders dan de andere Latijns-Amerikaanse landen is Brazilië door Portugal gekoloniseerd. Maar ondanks de Portugese overheersing onderging de Braziliaanse cultuur
in de eerste eeuw na de onafhankelijkheid (1822) sterke Franse invloeden. Aan het
einde van de negentiende eeuw volgden de revivals elkaar op. Bij de viering van
het eeuwfeest van de onafhankelijkheid werd de vraag naar de nationale identiteit
een centraal onderwerp van discussie. In de architectuur stelde Ricardo Severo in
1914 een ‘traditionele Braziliaanse stijl’ voor. Zijn manifest, waarin hij pleitte voor een
onderzoek van het koloniale tijdperk (zestiende tot achttiende eeuw), vond veel bijval,
maar oogstte ook veel kritiek. Dit verschijnsel stond niet op zichzelf: het had parallellen
in heel Latijns-Amerika en de Verenigde Staten en staat tegenwoordig bekend als de
Neokoloniale Beweging.
Een groep kunstenaars en schrijvers die eveneens op zoek was naar een culturele
identiteit, maar zich net als de Europese avant-garde tegen de traditionele artistieke
formules keerde, organiseerde in 1922 in São Paulo de ‘Week van de moderne kunst’.
Daaruit groeide een sterke band tussen de jonge kunstenaars in verschillende streken
van het land, wat opnieuw leidde tot een debat over een eigen nationale weg in het
modernisme. Zo ontstonden in deze fase de eerste architectuuruitingen in Brazilië die
modernistisch zouden kunnen worden genoemd: Flávio de Carvalho’s ontwerp voor het
regeringspaleis in São Paulo (1927) en de ‘moderne huizen’ van Gregori Warchavchik
in São Paulo (1927-1931). In de jaren twintig stond de Braziliaanse architectuur onder
invloed van Europese stromingen. Los van de intensieve uitwisseling met Frankrijk
voerde de immigrantenstroom uit Italië en Duitsland ervaren architecten aan. Europese
bouwbedrijven die zich in Brazilië vestigden, introduceerden belangrijke vernieuwin-
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gen op het gebied van de betonbouw. De ideeën van Auguste Perret, het Italiaanse
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futurisme en rationalisme, het werk van de Deutsche Werkbund en de boeken van Le
Corbusier deden de ronde in kringen van opinieleiders.
Na de revolutie van 1930 werd de staat de drijvende kracht achter de modernisering,
voor zover hij investeerde in de verbetering van de infrastructuur en initiatieven nam
die ruimte boden aan rationalistische en functionalistische experimenten, bijvoorbeeld
bij de aanleg van luchthavens en de bouw van scholen, ziekenhuizen en postkantoren.
Op stedebouwkundig gebied werden toen de plannen voor de metropolen ontworpen
(Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre), en werden Goiânia, een
provinciehoofdstad, en Volta Redonda, een industriestad, gesticht (ontwerpen van
Attílio Correia Lima, respectievelijk uit 1933 en 1942). Hoewel niet alle bouwwerken
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ondubbelzinnig modern waren (soms waren traditionele of art-decovormen herkenbaar) en de stedebouw niet strikt de voorbeelden van de avant-garde volgde, waren
ze, als onderdeel van het moderniseringsproces in heel Latijns-Amerika, niettemin
gebaseerd op de rationalisering en vooruitgang van de economie, het onderwijs en
de maatschappij.
De dominantie van de moderne richting in de architectuur is terug te voeren op het
bewogen jaar 1931, toen Lúcio Costa directeur werd van de nationale school voor
beeldende kunsten (ENBA) in Rio de Janeiro. In deze periode werden kunst en
moderne architectuur als studievakken ingevoerd. Jonge architecten als Luiz Nunes,
hoofd van het bureau voor Architectuur en Stedebouw (ontwerpen van openbare
gebouwen voor de deelstaatregering van Pernambuco, 1934-1937), de broers Marcelo
en Milton Roberto (hoofdkantoor van de Braziliaanse Persvereniging in Rio de Janeiro,
1936-1938), Álvaro Vital Brazil en Adhemar Marinho (Esthergebouw in São Paulo, 1938)
sloten zich bij hun meester aan en voelden zich verbonden met de ideeên van Le
Corbusier. Het belangrijkste werk uit deze periode, het gebouw van het ministerie van
Onderwijs en Volksgezondheid in Rio de Janeiro (1936-1943), werd onder leiding van
Costa ontwikkeld door het ontwerpteam Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Carlos
Leão, Oscar Niemeyer, Ernani Vasconcellos en Roberto Burle Marx, allen docenten aan
de ENBA. Le Corbusier, die Brazilië in 1929 had bezocht, werd door Costa als adviseur
voor het project uitgenodigd en kwam in 1936 naar Rio de Janeiro.
Het door Costa en Niemeyer ontworpen Braziliaanse paviljoen was een van de hoogtepunten op de Wereldtentoonstelling van New York in 1939. In 1943 organiseerde het
New Yorkse Museum of Modern Art de tentoonstelling Brazil Builds, die veel aandacht
trok. De Braziliaanse architectuur van de jaren veertg en vijftig verwierf wereldfaam
en schaarde zich in de rijen van de naoorlogse architectuuravant-garde door haar
originele herinterpretatie van de theorieën van Le Corbusier. Kenmerkende elementen
zijn de geometrische rationalisering van de vormen, de aanpassing van regels van de
Moderne Beweging (autonome betonconstructie, vrije plattegronden, tuinterrassen)
aan het klimaat van de tropen, de brise-soleils (in de meest uiteenlopende vormen en
materialen), die zowel hitte als licht temperen en een formele oplossing bieden voor de
gevels, de bijzondere relatie tussen natuur en architectuur (vooral bij Burle Marx) en
ten slotte het creatieve gebruik van beton tot de uiterste grenzen van zijn technische
en formele mogelijkheden. De belangrijkste architect van deze generatie is Oscar
Niemeyer. Zijn vroege werk (vooral de gebouwen in het stadsdeel Pampulha in Belo
Horizonte, 1939-1942) is zo plastisch van vorm, dat de aanhangers van de Internationale
Stijl zich eraan ergerden. Deze vormvrijheid werd in 1961 door Nikolaus Pevsner als
‘postmodern irrationalisme’ betiteld.
De Tweede Wereldoorlog bracht veel Europese architecten naar Brazilië, onder wie
verschillende vooraanstaande modernisten: Lucjan Korngold, Giancarlo Palanti,
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Daniele Calabi, Franz Heep, Bernard Rudofsky en Lina Bo Bardi. Zij betekenen een
verrijking van het panorama van de Braziliaanse architectuur, vooral in São Paulo.
De bouwkunst in die stad stond weliswaar onder Invloed van Rio de Janeiro, maar
sommige architecten ontwikkelden desondanks een eigen stijl, onder wie Rino Levi
(Columbusgebouw, 1932; Sedes-Sapientiae-instituut, 1941; Kankerinstituut, 1948, alle
in São Paulo; fabriekshallen en woongebouwen voor de weverij Parahyba, 1951-1963 in
São José dos Campos) en Oswaldo Arthur Bratke (eigen woonhuis, 1951; Americanohuis, 1953; Morumbi-ziekenhuis, 1952; Lindóia-zwembaden, 1960; stedebouwkundig
ontwerp en architectuur van de mijnbouwcomplexen in Vila Amazonas en Vila Serra
do Navio in het Amazonegebied, 1955-1960).
Tot de werken van deze periode horen enkele van een zeer grote schaal, zoals het
complex van de universiteit van Brazilië, ontworpen door een team onder leiding van
Jorge Moreira (1949-1962), het woongebied Pedregulho (1947-1952) en het museum
voor moderne kunst (1954-1958) van Affonso Eduardo Reidy, het Flamengo-park van
Burle Marx (1954-1964), alle in Rio de Janeiro; het Del Este-park van Burle Marx (1955)
in Carácas, Venezuela. Verder de talrijke wooncomplexen van het Pensioenfonds voor
Industriearbeiders, zoals de wijk Realengo in Rio de Janeiro van Carlos Frederico
Ferreira, de wijk Japurá in São Paulo van Eduardo Kneese de Mello en Sabóia en
Mário Kruter. Het model van woonblokken in het groen werd uitgewerkt door Costa
in het Guinlepark in Rio de Janeiro (1942-1948) en was een prototype van het model
dat hij later toepaste in Brasília.
De nieuwe hoofdstad van Brazilië, gesticht in 1960, was de bekroning van het proces
dat met het gebouw van het ministerie van Onderwijs en Volksgezondheid was begonnen. Brasília kwam tegemoet aan de behoeften van een land met een bloeiende
economie en accentueerde een fase van economische, politieke en maatschappelijke
euforie. De stad ligt in het binnenland, 1.150 kilometer van Rio de Janeiro. Voor het
masterplan werd in 1956 een nationale prijsvraag uitgeschreven, waarvan de winnaar
Lúcio Costa heette. De belangrijkste openbare gebouwen werden ontworpen door
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Beweging. Het ontwerp van de stad is een amalgaam van de uitgangspunten van de
CIAM, de concepties van Le Corbusier voor de Ville Radieuse en de Ville Verte, de
Amerikaanse buurteenheden en het systeem van doorzichten van Georges-Eugène
Haussmann voor Parijs. Dertig jaar na het lokale debat over de kwestie van identiteit
en moderniteit onderkende de internationale kritiek de emancipatie van de moderne
Braziliaanse architectuur als een authentieke stem op het internationale toneel.
Dit zelfbewustzijn kreeg in de jaren zestig in verschillende delen van het land vaste
vorm. In Rio de Janeiro trok de oorspronkelijkheid van het werk van architecten als
Henrique Mindlin, Sérgio Bernardes en Francisco Bologna veel aandacht. In Recife,
in het noordoosten van het land, droegen Acácio Gil Borsoi en Delfim Amorim in het
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onderwijs hun eigen modernisme uit; een leerling van deze pioniers was Vital Pessoa
de Melo. Diógenes Rebouças was een vooraanstaande figuur in Salvador, gevolgd door
Francisco Assis Reis. In Porto Alegre vervlochten prominente intellectuelen als Edgar
Graeff (opgeleid in Rio de Janeiro) en Demétrio Ribeiro (opgeleid in Montevideo) de
stijl van Rio de Janeiro met de architectonische cultuur van de zuidelijke helft van
het continent. Carlos Fayet, Cláudio Araújo en Moacir Moojen Marques waren daar
belangrijke architecten van de nieuwe generatie.
De duidelijkste uiting van deze fase was een stroming die bekend staat als de Paulista
School (São Paulo). Hoewel de stroming meestal in verband wordt gebracht met João
Batista Vilanova Artigas en zijn leerlingen, kunnen ook onafhankelijke architecten als
Lina Bo Bardi of Joaquim Guedes ertoe worden gerekend. Vilanova Artigas was vanaf
de vroege jaren zestig, in een fase waarin Brazilië een grote economische en sociale
ontwikkeling doormaakte, een van de ideologen die architectuur en stedebouw opvatten als een representatie van de veranderende werkelijkheid: zijn ontwerpen zijn altijd
modellen van een nieuwe maatschappij. Voortgekomen uit de zogenoemde Carioca
School (Rio de Janeiro, en dan vooral Niemeyer) zocht deze architectuur in het beton
een technologisch zekere basis (de betontechnologie in Brazilië is een van de meest
geavanceerde ter wereld) die ze verbond met de brutalistische taal – bijvoorbeeld die
van de Unité d’habitation in Marseille – van Le Corbusier.
Twee werken die voor deze fase model staan, zijn de hogeschool voor architectuur
en stedebouw van de universiteit van São Paulo (1961-1969) van Vilanova Artigas
en Carlos Cascaldi, en het kunstmuseum van São Paulo (1957-1968) van Lina Bo
Bardi. Ook de werken van Carlos Millan, Fábio Penteado, João Walter Toscano, Ruy
Ohtake, Miguel Juliano, Siegbert Zanetti, Eduardo de Almeida, Julio Katinsky, Abrahão
Sanovicz, Paulo Bastos, Sérgio Pileggi en Décio Tozzi uit de jaren zestig en zeventig
behoren tot deze richting.
São Paulo, het economische hart van het land, was de bakermat van verschillende
grote bureaus. Sommige waren van een uitzonderlijke kwaliteit, zoals het bureau van
Salvador Candia, Croce, Aflalo & Gasperini (verantwoordelijk voor de mooiste torens in de
Internationale Stijl in deze periode) en dat van Jorge Wilheim, die zich vooral toelegde op
de stedebouw. Zo was hij in 1965 verantwoordelijk voor het uitbreidingsplan van Curitiba,
het bekendste Braziliaanse stedebouwkundige experiment sinds Brasília.
De jaren tussen 1964 en 1985 stonden in het teken van de militaire dictatuur. In die
tijd groeiden de steden snel en explosief, en dat leidde – als gevolg van de censuur
en de onderdrukking van het culturele debat – meteen tot een achteruitgang van de
kwaliteit van de architectuur. Formeel werden de modellen van de Scholen van São
Paulo en Carioca voortgezet.
Ook al was het geen programmatisch manifest, de verschijning van het tijdschrift
Pampulha in 1979 in Belo Horizonte was niettemin een mijlpaal in het postmodernisme
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in Brazilië. Een groep jonge architecten (Veveco Hardy, Éolo Maia, Jô Vasconcellos,
Sylvio de Podestá, José Eduardo Ferolla, Gustavo Penna, Joel Campolina en anderen)
kwam met ideeën en werken die geïnspireerd waren door Louis I. Kahn, Mario Botta,
Robert Venturi of Aldo Rossi, waarmee ze afstand namen van het toen gangbare
modernisme in Brazilië. Het verruimde blikveld van de jaren tachtig leidde tevens tot
de opwaardering van architecten als Severiano Porto en Mário Emílio Ribeiro, die in
het Amazonegebied met regionale technieken houten gebouwen ontwikkelden (hotel
op het eiland Silves, 1979-1983; Balbina-Centrum voor Milieubescherming, 1984-1988),
of Luiz Paulo Conde in Rio de Janeiro, wiens werk is gebaseerd op de analyse van
stedelijke condities en typologieën (wooncomplex Alfabarra in Rio de Janeiro, 19751996; Matrizschool in Osasco, 1987-1993).
In de jaren tachtig en negentig gaf de staat zijn rol als architectuurmecenas op.
Bureaus als Carlos Bartke en Köningsberger & Vannucchi blonken uit door gebouwen
voor de private sector. De zoektocht naar alternatieve modellen is ook zichtbaar in
de stedebouwkundige ontwerpen: de plattegrond van de stad Nova Itá in het zuiden
van Brazilië (1979-1988, afdeling Stedebouw van ELETROSUL) is een imitatie van de
structuur van traditionele steden, terwijl de architectuur rechtstreeks teruggaat op
stedelijke en landelijke gebouwen in de regio. De plattegrond van de nieuwe hoofdstad
van de deelstaat Tocantin in het noorden van Brazilië (1989-1996, Luiz Fernando Teixeira
en Walfredo Antunes de Oliveira Filho) negeert de sociale utopieën van de moderne
stedebouw en volgt, vertrekkend vanuit een kritiek op Brasília, een pragmatisch-liberale
weg. Zelfs de uitbreiding van Brasília met het centrum van Águas Claras (1991, Paulo
Zimbres en Luís A. Reis) maakt zich los van de door Costa voorgeschreven modellen.
Na het wegebben van het debat over het postmodernisme luwde ook het verzet tegen
de regels van de Scholen van São Paulo en Carioca en herleefden hun oorspronkelijke
waarden. Zonder dat de lessen van de jaren tachtig werden vergeten, kwam in de jaren
negentig de hernieuwde belangstelling voor beide scholen tot uitdrukking in krachtige
werken, zoals het recreatiecentrum Fábrica da Pompéia van Lina Bo Bardi, André Vai-
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ner en Marcelo Ferraz (São Paulo, 1977-1986), het museum voor beeldhouwkunst van
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Paulo Mendes da Rocha (São Paulo, 1988-1995) en het Sarah Kubitschek-ziekenhuis
(Salvador, 1994) van João Filgueiras Lima (Lelé), een leerling van Niemeyer die zijn
meester probeerde te overtreffen met prefabarchitectuur van grote vormcreativiteit en
technische precisie. Deze ontwikkeling laat zien dat de Braziliaanse architectuur een
eigen geschiedenis en identiteit heeft voortgebracht die van generatie op generatie
wordt doorgegeven.
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw,
uitgeverij SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, pp. 65-70.
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Az u lejo
De azulejo verwijst naar een typische vorm van Portugees, Spaans of Braziliaans
geschilderd en met tin geglazuurd, keramisch tegelwerk. Het is niet alleen een typisch
aspect van Portugese, maar ook van Braziliaanse cultuur geworden dankzij kolonisatie
in Latijns-Amerika. Danig verschil tussen de Portugese en de Braziliaanse variant is de
tekening, respectievelijk barok en eclectisch ten opzichte van tropisch en joviaal.
Niet alleen hebben azulejos oorspronkelijk een decoratieve waarde, maar ook een
functionele capaciteit zoals de controle van temperatuur in woningen. Met name Oscar
Niemeyer zet (in dit geval ’decoratieve’) azulejos van de hand van Cândido Portinari,
Paulo Werneck en Athos Balcão in bij talrijke van zijn vroege projecten in Pampulha
en Brasília.
Definitie afgeleid, maar ook aangevuld bij: http://en.wikipedia.org, geraadpleegd
op 24 februari 2010.

B rutalism e i n B raz i lië
De brutalistische beweging gaf gestalte aan een stemming die in de jaren vijftig (tot
de jaren zeventig) wijdverbreid was onder jonge architecten. De term ‘brutalisme’ is
afkomstig van Guy Oddie, een familievriend van de Smithsons die Peter de bijnaam
Brutus gaf en daarmee de term New Brutalism in het leven riep. Andere bronnen
vinden eerder een oorsprong in de fameuze formule van Le Corbusier voor de Cité
Radieuse de Marseille: ‘béton brut’...
De premisse van het brutalisme was een gevoel van stagnatie, enerzijds te herleiden
tot de problemen in de bouwmarkt vlak na de oorlog, anderzijds tot het raffinement
waarmee de gevestigde oudere generatie, steeds tot compromissen bereid, bouwopdrachten naar zich toetrok. De bouwstijl van deze oudere architecten werd door
politiek links New Humanism genoemd, door rechts New Empirism. New Brutalism
was als parodie bedoeld, maar vestigde tevens de aandacht op een aantal kenmerken
van de architectuur van de Smithsons en hun kring. Hun norm was de compromisloze architectuur van Ludwig Mies van der Rohe en Le Corbusier, gekenmerkt door
intellectuele helderheid en een eerlijke behandeling van constructie en materiaal.
Bovendien herkenden zij in het werk van deze meesters een traditie die zich verhief
boven stijl en mode.
Al snel werd het puriteinse extremisme uit de begintijd van het Engelse brutalisme
verweven met een internationale beweging die hooguit op afstand hetzelfde doel
nastreefde. Het brutalisme van de compromisloze naaktheid van het materiaal ging
vanaf dat moment samen met eenzelfde houding ten aanzien van de vorm. De zichtbare
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symmetrie week nu voor een nietsontziende eerlijkheid van de functionele zones en
hun onderlinge samenhang. Zelfs de gemakkelijke toepasbare geometrie van het
rationalisme werd losgelaten ten gunste van een nieuw compositieprincipe, gebaseerd
op de topografie van de locatie en de topologie van de interne circulatie. Voorbeelden
van brutalistische architectuur zijn terug te vinden in verscheidene landen en gebieden
op hetzelfde moment. Hoewel ze visueel en technisch zijn verbonden, bezitten ze
specifieke kenmerken eigen aan plaatselijke invloeden en culturele referenties. Studies
suggereren geen hiërarchisch, maar een complex en uiteenlopend panorama, door
Rayner Banham treffend verwoord als een “international brutalist connection”.
In Brazilië kent de term brutalisme een start gelijklopend met (en niet volgend op)
de wedstrijd en de opbouw van Brasília, hoewel de heterogene tendens pas in de
zestiger jaren over geheel het land bekend wordt met buitenbeentjes zoals Lina Bo
Bardi, maar ook met de Paulista-school en dus architecten zoals Vilanova Artigas
en Paulo Mendes da Rocha. Na een kwarteeuw stille rust, staat de brutalistische
architectuur van de Paulista’s terug in de schijnwerpers dankzij de avant-garde kwaliteit
en artistieke waarde. De plaats in het internationale architectuurveld wordt opnieuw
onder beschouwing genomen en vele gebouwen maken intussen reeds deel uit van
het moderne erfgoed.
De Pritzkerprijswinnaar (2006) Mendes da Rocha wordt vaak de “Braziliaanse brutalist”
genoemd omdat zijn gebouwen bestaan uit geprefabriceerde betonelementen. Zwaar
en hoekig, zijn brutalistische gebouwen snel en goedkoop op te trekken. Gemeenschappelijke kenmerken zijn naakte en onafgewerkte betonoppervlakken die de
littekens van de houten bekisting benadrukken, aangevuld met blootgelaten metselwerk, in het zicht gelaten stalen liggers en massieve, sculpturale vormen. Brutalisme
betekende voor Mendes da Rocha niet de verknochtheid aan stijl, maar een sturing
volgens resolute ontwerpprincipes: “Architecture is a human endeavor inspired by the
nature all around us. We must transform nature; fuse science, art and technology into

Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij
SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, pp. 72-73.
En uit: Albin Michel, Dictionnaire des Architectes, uitgeverij Encyclopaedia Universalis, Paris,
1999, ISBN 2-226-10952-8, pp. 147-149.
En ook: www.arquiteturabrutalista.com.br, geraadpleegd op 28 december 2009.
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Carioca’s versus Paulista’s
Zowel de Paulista (São Paulo) als de Carioca (Rio de Janeiro) School vindt haar
oorsprong in het brutalisme in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het begin van
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het brutalisme is simultaan, en niet volgend op, de ontwerpwedstrijd en bouw van
Brasília. De Carioca School bestempelt het brutalisme na enkele jaren echter als een
doodlopende straat en slaat een andere weg in, deze van verfijndere vormgeving en
toepassing van materialen, zoals de projecten van Oscar Niemeyer duidelijke aantonen.
De architectuur van de ‘Carioca school’ werd international toegejuicht, dankzij de
buitengewone kwaliteit van het werk en van de zorgvuldige verspreiding, bijgetreden
door de leegte van de periode van heropbouw. Het veelal golvende werk kan terecht
worden beschouwd als een keerpunt in de architectuurgeschiedenis, maar het werk
van de Paulista’s verdient daarom niet minder waardering.
De ‘nieuwe’ generatie pas afgestudeerde architecten in São Paulo blijft de brutalistische trend van het einde van de vijftiger jaren volgen, zoals João Batista Vilanova
Artigas (1915-1984), Hans Broos (°1921), Joaquim Guedes (1932-2008) en natuurlijk
Paulo Mendes da Rocha (°1928). In vergelijking met het Europese brutalisme, volgt de
Braziliaanse eveneens een politieke agenda (voornamelijk merkbaar in projecten van
Affonso Eduardo Reidy en João Filgueiras Lima (Lelé)), maar is absoluut introverter
gericht. Schertsend wordt vaak gezegd dat het werk van Carioca’s te veel nazorg
vereist (o.a. jaarlijks schilderen), terwijl dat van de Paulista’s er vanaf het begin al als
ruïnes uitzien.
Bron: www.arquiteturabrutalista.com.br, geraadpleegd op 28 december 2009.

Charter van Athe n e
Handvest, in zijn oervorm opgesteld tijdens de vierde bijeenkomst van de Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) in 1933. De bijeenkomst vond plaats
op het stoomschip Patris II tijdens een cruise tussen Marseille en Athene en behelsde
een systematisch onderzoek naar 34 steden. De uitkomst waren de ‘vaststellingen van
het vierde congres’. Het onderzoek concentreerde zich op de ‘functionele stad’ (twee
jaar eerder gedefineerd tijdens een bijeenkomst van het Comité International pour la
Résolution des Problèmes de l’Architecture Contemporaine – CIRPAC – in Berlijn) en
steunde in hoge mate op de ideeën van Le Corbusier. Hij bewerkte de Vaststellingen
in 1941, waarna ze in 1943 anoniem verschenen onder de titel La Charte d’Athènes.
Een van de zes daarin verwoorde basiseisen is de scheiding en herordening van
de vier stedelijke hoofdfuncties (wonen, werken, recreatie en verkeer), waarmee de
stedebouwkundige opvattingen van het rationalisme werden samengevat in een even
bondige als dubbelzinnige formule.
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij
SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, p. 79.
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fave la’s
De naam favela is ontstaan na de Oorlog van Canudos (Guerra de Canudos) in 18951896. Het stadje Canudos, in Noordoost-Brazilië, is door het leger omsingeld vanaf een
heuvel genaamd Morro da Favela, die zo genoemd was omdat er veel favela-planten
stonden. Men zegt dat de soldaten die na de oorlog terugkeerden naar Rio de Janeiro
vanaf een bepaald moment hun soldij niet meer uitbetaald kregen, en derhalve gingen
wonen in geïmproviseerde huizen die zij bouwden op een heuvel bij Rio de Janeiro.
Dit gebied werd toen favela genoemd, naar de heuvel waarop ze tijdens de Oorlog
van Canudos hadden gekampeerd. In de vorige eeuw zijn de favela’s enorm gegroeid
door de migratie van het platteland naar de grote stad in de hoop een beter bestaan
te kunnen opbouwen.
Pas in de jaren ‘40 van de vorige eeuw kwam de problematiek van de favela’s op de
politieke agenda te staan en dat leidde tot interventies van de overheid. Er werden
nieuwe wijken gebouwd die favela’s dienden te vervangen, gecombineerd met praktijken om de armen te heropvoeden, om de last die ze voor de elites veroorzaakten
op te lossen. Nochtans hadden deze ingrepen ook tot gevolg dat de favelados zich
langzaam ook politiek gingen organiseren en – hoewel analfabeten geen stemrecht
hadden – als een politieke actor aan belang wonnen. In reactie hierop en met als doel
sociale onrust te vermijden, werd in de jaren ‘40 en ‘50 door overheid en de Katholieke
Kerk vorm gegeven aan een reeks initiatieven. Het ging om zowel materiële en sociale
verbeteringen in een substantieel deel van de favela’s. De verhoopte controle bleef
echter ontoereikend en aan het eind van de jaren ‘50 hebben de ‘favelados’ een eigen
autonome organisatie die zonder tussenkomst van de kerk politieke actie voerde.
In de jaren zestig zou de overheid de kerk als partner laten vallen en via onderhandelingen trachten opnieuw meer politieke controle te verwerven. De favela’s werden
gestimuleerd Associações de moradores – een politieke spreekbuis voor de bewoners
– op te richten indien deze er nog niet waren, maar deze Associações werden wel
verplicht een aantal compromissen met de overheid te sluiten. In de praktijk voerde
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naar nieuw geconstrueerde wijken – waartegen de bewoners zich veelal sterk verzetten. Een voorbeeld van zulk een wijk in nieuwbouw was Cidade de Deus, waarover
gelijknamige film werd gemaakt. Ondanks deze behoudsgezinde strategieën van de
overheid, kregen de armsten een stem en werd de mogelijkheid gecreëerd tot de
politieke emancipatie van de favelados. De militaire dictatuur (1964-1982) betekende
echter een terugkeer naar de visie en de politiek van de verhuizingen die in de jaren
‘40 ingang hadden gevonden. Via moorden en folteringen van vele lokale leiders werd
de ondertussen gegroeide politieke weerstand gewelddadig de kop ingedrukt. In de
periode van 1968-1975 werden er maar liefst 100.000 mensen verhuisd en een zestigtal
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favela’s vernietigd. Behalve een verregaande politieke achteruitgang was het resultaat
van de hele operatie eigenlijk niet erg groot. Dit had te maken met het feit dat velen
na de verhuizing wegtrokken naar andere favela’s en dat er tijdens deze periode
bovendien een grote bevolkingsgroei en plattelandsvlucht was.
Met de democratisering van Brazilië is het discours over de favela’s grondig veranderd
naar een benadering die vertrekt vanuit fundamentele mensenrechten en zijn er doorheen de jaren met Brizola – gouverneur van de staat Rio – in de jaren ‘80 en het project
Favela-bairro in de jaren ‘90 belangrijke verbeteringen in de levensomstandigheden
bewerkstelligd. Hierdoor is de vertaling van favela door krottenwijk misleidend voor
de huidige realiteit in de meeste favela’s, waar gedurende de laatste dertig jaar veel
krotten plaats maakten voor stenen constructies en waar elektriciteit, telefoon, water
en rioleringen eerder regel werden dan uitzondering. Dit betekent echter niet dat alle
krotten zouden zijn verdwenen. Binnen deze ontwikkelingen is er ook een meer politiek
correcte benaming gekomen voor de favela’s om komaf te maken met de negatieve
connotaties: communidade of gemeenschap.
De problematiek binnen de favela’s is na de democratisering echter in complexiteit
toegenomen door de inpalming ervan door gewelddadige drugsbendes en malafide
praktijken. Bovendien heeft het repressieve regime een zware hypotheek gelegd op
het politiseren van de onderdrukte klassen. De bewonersverenigingen hadden immers
hun politieke kracht verloren en werden eerder beschouwd als een verlengstuk van
de openbare macht. De dictatuur had tevens oorsprong gegeven aan een politiek
die cliëntelisme wordt genoemd waarbij de strijd om fundamentele rechten tenslotte
werd vervangen door een pragmatische georiënteerde strijd om het bekomen van
kleine gunsten in ruil voor stemmen. Door het geweld – inclusief de moorden – dat de
machtige drugsbendes tegen de lokale politieke organisaties gebruiken, werd er ook
continuïteit gegeven aan het repressieve regime van voorheen. Aan het cliëntelisme
werd door de drugsbendes een nieuwe vorm gegeven door de bewoners diensten
te verlenen in ruil voor bescherming en zwijgen tegenover de juridische autoriteiten.
Eerder dan het deficit van sociale rechten is de schending van politieke en burgerrechten het belangrijkste obstakel voor een integratie van de bewoners van de favela’s
in de stad.
Bron: Wikipedia, geraadpleegd op 12 februari 2010.
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Fu nctionalism e
Architectuurprincipe dat de vorm van een bouwwerk afleidt uit de functie die het moet
vervullen; het meest schematische en technocratische aspect van het architectonisch
rationalisme, waarvan de theoretische vooronderstellingen echter ook filosofische,
politieke, sociale, economische, stilistische en symbolische vragen behelzen.
Het functionalisme gold in de architectuur lange tijd als het summum van moderniteit,
als het tegendeel van traditionele bouwkunst (traditionalisme). Tegelijkertijd bestaat
er geen architectonisch principe dat op zo’n oud en belangrijk verleden kan bogen,
dat zo’n continuïteit in de bouwgeschiedenis vertoont en daardoor zo weinig geschikt
is om als kenmerk of zelfs als aanduiding van een tijdgebonden beweging te dienen.
Al in de paleolithische grotwoningen en de neolithische paalwoningen richtte de vorm
zich naar de functie. Romeinse fortificaties en aquaducten, middeleeuwse burchten
en steden, renaissancepaleizen en barokkastelen, pakhuizen uit de achttiende eeuw,
woonhuizen uit de negentiende eeuw en de kantoortorens uit de twintigste eeuw: in
alle bestaat er een hechte relatie tussen vorm en functie. Het functionalisme is even
oud als het bouwen zelf. Analoog daaraan gaat de theoretische grondslag van het
functionalisme terug tot het begin van de architectuurtheorie. Vitrivius stelde al dat de
vorm van een gebouw moest worden afgeleid uit zijn praktische bestemming. Daarna
duiken steeds weer functionalistische postulaten op, bijvoorbeeld bij Pierre Le Muet
en François Blondel, maar vooral in de achttiende-eeuwse rationalistische traktaten
van Carlo Lodoli, Marc-Antoine Laugier en Francesco Milizia. In de negentiende eeuw
waren het allereerst Jean-Nicolas-Louis Durand, Henri Labrouste, Gottfried Semper,
Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc en Julien Guadet die zich sterk maakten voor een
hechte en logische relatie tussen vorm en functie in de architectuur. Als grondlegger
van het ‘moderne’ functionalisme geldt de Amerikaanse architect Louis Henry Sullivan,
die in 1896 in zijn artikel ‘The Tall Office Building Artistically Considered’ het axioma
‘form ever follows function’ formuleerde. Hij bouwde daarbij voort op de ideeën van de
beeldhouwer Horatio Greenough, die de dialectiek tussen vorm en functie afleidde uit
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condities. Hoewel Sullivan lyrische metaforen gebruikte als ‘de adelaar in glijvlucht’ en
‘geopende appelbloesem’ om zijn opvattingen toe te lichten, werd zijn uitspraak al snel
ingeperkt tot een louter op doelmatigheid gericht functionalisme, en als (misplaatste)
leus voor de avant-gardistische architectuur van de eerste helft van de twintigste
eeuw gekaapt. Onder het algemene, vage en overkoepelende begrip functionalisme
werd van alles en nog wat ondergebracht: de romantisch organische architectuur van
Frank Lloyd Wright en het klassieke rationalisme van Ludwig Mies van der Rohe; het
levendige expressionisme van Erich Mendelsohn en het rigoreuze monumentalisme
van Giuseppe Terragni; de eigenzinnige vormspelen van Hugo Häring en de strenge
geometrie van Le Corbusier. Grotere tegenstellingen zijn nauwelijks denkbaar, en de
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bittere polemiek tussen Häring en Le Corbusier toont al aan hoe ontoereikend een
veralgemenende classificatie als deze is.
Naast het functionalisme was het rationalisme een al even gangbaar als omstreden
begrip in het internationale architectuurdebat van de jaren twintig van de twintigste
eeuw. Beide termen werden verschillend geïnterpreteerd, maar nadat Alberto Satoris
zich door Le Corbusier liet overhalen zijn boek Architettura razionale in 1932 uit te
brengen onder de titel Gli elementi dell’architettura funzionale, werd het begrip
functionalisme in het algemene spraakgebruik een synoniem of substituut voor het
rationalisme. Daarmee werd het functionalisme uitgerekend verbonden met de architectuurbeweging die het minst functionalistisch was, want waar dit begrip nog met
recht kan worden gebruikt voor de ‘organische’ huizen van Häring, die ernaar streefde
elke afzonderlijke functie onder te brengen in een eigen specifiek vormgegeven ruimte,
is het nauwelijks nog van toepassing op een gebouw van Mies van der Rohe. Functie is
inderdaad wel het laatste wat de bij uitstek symbolische vorm van Mies van der Rohes
Barcelonapaviljoen bepaalt; de implicaties van het gebouw zijn aanzienlijk complexer,
en het eerste wat ervoor is opgeofferd, is nu juist de functionaliteit die het steeds maar
weer als etiket krijgt opgeplakt.
Het begrip werd bovendien al snel als rechtvaardiging misbruikt. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog ontstond een golf aan utiliteitsgebouwen die technocratie en pure
winstmaximalisatie huldigden onder het mom van functionalisme. Wat begon als een
zoektocht naar een nieuwe esthetiek die gefundeerd moest zijn op een al even nieuwe
ethiek, eindigde in de armzalige commercie. Het waren in de eerste plaats de door
het functionalistisch gelegitimeerde rendementsdenken en het blinde pragmatisme
veroorzaakte anonimiteit en onherkenbaarheid, waartegen het postmodernisme in de
jaren zestig in opstand kwam.
De beide tegenspelers leken in hun strijd te zijn vergeten wat Le Corbusier, de grote
apologeet van de ingenieurs, de enthousiaste bewonderaar van de Aquitania, de
Blériots en de Bugatti’s, haast terloops had toegevoegd aan de ‘functionalistische’
gezangen in Vers une architecture (1932): “Architectuur is het wijze, juiste en wonderbare spel van de lichamen in het licht […]. Kubussen, kegels, bollen, cilinders en
piramides zijn de grote grondvormen die door het licht op hun voordeligst worden
geopenbaard. […] Het zijn mooie vormen, de mooiste vormen.”
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij
SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, pp. 165-166.
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Rationalism e [alg e m ee n]
Architectuurstroming uit de eerste helft van de twintigste eeuw, gekenmerkt door een
gemeenschappelijk streven naar een zo rationeel mogelijke oplossing van ontwerpproblemen. Het functionalisme is hiervan slechts een aspect, want het rationalisme
impliceert ook andere vragen van filosofische, politieke, sociale, economische, stilistische en symbolische aard.
Het architecturaal rationalisme is een traditie die zo oud is als de architectuurtheorie
zelf. In zijn boek De Architectura constateerde Vitruvius al dat architectuur een met
het verstand te vatten wetenschap is. Deze opvatting werd in de architectuurtraktaten
van de renaissance overgenomen en verder uitgewerkt. De progressieve kunststheorie
van de achttiende eeuw (Carlo Lodoli, Marc-Antoine Laugier) stelde tegenover de
barokke schoonheid van de illusie de classicistische schoonheid van de waarheid en
de ratio. In de negentiende eeuw werd dit gedachtegoed van de ‘architectuur van de
Verlichting’ met wisselende accenten verder ontwikkeld in het werk van Jean-NicolasLouis Durand, Gottfried Semper, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Auguste Choisy
en Julien Guadet.
Het architectonisch rationalisme van de twintigste eeuw ontspoort minder aan een
specifieke, samenhangende theorie dan aan het algemene vertrouwen dat de concrete,
door de werkelijkheid opgeworpen problemen met behulp van het verstand kunnen
worden opgelost. In zoverre was het een reactie op de duistere maskerade van het
historisme en het eclecticisme, maar ook op de Art Nouveau en het expressionisme. De
representanten van de laatstgenoemde stroming neigden ertoe een onweerstaanbare
macht toe te kennen aan de duistere krachten van de hartstocht, terwijl het rationalisme
was doordrongen van een onwankelbaar vertrouwen in de rede. Geen verinnerlijking
meer, maar een grote bereidheid de strijd aan te gaan met de buitenwereld om die
volgens de maatstaven van de rede te veranderen.
Afgezien van een paar half geslaagde pogingen van rationalistische architecten om
zich in de jaren twintig en dertig dienstbaar te maken aan de totalitaire regimes van
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georiënteerd. Dit gold zowel voor het sceptische humanisme van Ludwig Mies van der
Rohe als voor het radicale communisme van Hannes Meyer. De drijfveer achter het
streven naar een betere architectuur was, hoe divers ook, het geloof in een betere
samenleving binnen een betere wereld. Die architectuur moest niet individualistisch
zijn, maar collectief, moest zich niet tot afzonderlijke gebouwen beperken, maar streven
naar reproduceerbare architecturale en stedebouwkundige ingrepen, en moest zich
niet nationaal, maar internationaal manifesteren.
In grote lijnen laten zich uit deze premissen de vijf grondprincipes van het rationalisme
afleiden. Ten eerste: de opvatting dat stedebouw, architectuur en de industriële productie van gebruiksvoorwerpen (industriële vormgeving, industrial design) middelen
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zijn tot sociale vooruitgang en democratische opvoeding. Ontwerpen mag niet langer
worden opgevat als een individualistische zoektocht naar een bijzondere vorm, maar
is primair een maatschappelijke en morele plicht.
Ten tweede: de grondregel van de economie moet zowel op het gebruik van het landschap als op de gebouwen zelf worden toegepast. Het doel voor iedereen een woning
te bouwen, leidde vanwege de economische ontwrichting van de jaren twintig en dertig
logischerwijze tot de ‘woning voor het bestaansminimum’: rationeel grondgebruik,
goedkope bouwtechnieken, tot het minimum teruggebrachte plattegronden, karige
en ornamentloze inrichting en vormgeving.
Ten derde: de systematische toepassing van industriële technologieën, typevorming,
standaardisering en prefabricage op alle niveaus van het ontwerp, van de stedebouw
tot het design. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat de bouwindustrie zelf niet is
voorbereid op zo’n radicale omwenteling en nog lang doorgaat overwegend conventioneel te produceren. Niettemin worden ook de unica zo ontworpen dat ze gemakkelijk
reproduceerdbaar zijn als daar behoefte aan is. Zelfs waar ze feitelijk niet plaatsvindt,
beïnvloedt de serieproductie het typen- en vormenvocabulaire van het rationalisme,
dat metaforen van de industrialisering produceert.
Ten vierde: voorrang van de stedebouw boven de architectuur. Met het oog op de
immense woningnood en vanuit maatschappelijk perspectief lijken de omvattende
stedebouwkundige maatregelen belangrijker dan geïsoleerde, afzonderlijke ingrepen;
vandaar de bloei van de Siedlungen (woonwijken).
Ten vijfde: de rationaliteit van de archtecturale vorm, die wordt opgevat als een
methodische afleiding uit objectieve eisen die vooral politiek, sociaal, economisch,
functioneel, technisch en constructief van aard zijn. De vorm wordt daardoor, althans
goeddeels, een logische entiteit, niet overgeleverd aan de individualistische willekeur
van de maker, maar rationeel en collectief controleerbaar. De vraag naar de esthetica
verdwijnt naar de achtergrond (althans in theorie); het postulaat het ontwikkelingsproces van de vorm transparant te maken is in de eerste plaats ethisch gefundeerd.
Tegen de bedoelingen in ontwikkelde het rationalisme zich spoedig tot een verregaand
eenvormige stijl met een karakteristieke vormentaal die het van andere stromingen
onderscheidde; en tegen de bedoelingen in werd het voornamelijk een artistieke
beweging. Vooral in het Bauhaus kwamen de invloeden van de avant-gardes uit het
begin van de jaren twintig, vooral het kubisme en het neo-plasticisme (De Stijl), samen
als in een smeltkroes waarin ze werden omgesmeed tot architectuur. Relatief nieuwe
materialen als staal, beton en glas, werden gecombineerd tot heldere, geometrische
vlakken, scherp gesneden openingen, grootse beglazingen en overwegend rechthoekige volumes. Huizen werden ontworpen vanuit hygiënisch oogpunt, plattegronden
gerationaliseerd en opgelost in een ‘vloeiend’ continuüm van ruimtes, de scheiding
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tussen binnen- en buitenruimte verregaand opgeheven, constructies en functies zo veel
mogelijk zichtbaar gemaakt, historische elementen en ornamenten geweerd van de
kleurrijke of neutraal wit gepleisterde wanden, en de gevel, die altijd gezichtsbepalend
was, werd gelijkwaardig aan de rest van het gebouw.
Tot de vroegste werken van het architectonisch rationalisme van de twintigste eeuw
behoren de gebouwen van Auguste Perret, vooral zijn appartementencomplex aan
de rue Franklin in Parijs (1903-1904), en die van Peter Behrens, bijvoorbeeld de AEGturbinefabriek in Berlijn (1909), maar nog belangrijker zijn de gebouwen van Adolf Loos,
wiens Haus Steiner in Wenen (1910) zowel een revolutionair als een indringend embleem
van de nieuwe beweging is. Hieraan kunnen worden toegevoegd de stadsutopieën
van Tony Garnier en de opmerkelijke bijdragen van het Russische constructivisme en
de Nederlandse groep De Stijl.
De bouwkunst van de tweede generatie avant-garde architecten – vooral Le Corbusier,
Walter Gropius (zijn Fagusfabriek in Alfeld an der Leine (1911-1914) was al een pionierswerk voor het rationalisme), Ludwig Mies van der Rohe en J.J.P. Oud – vormde een
synthese van de maatschappelijke en esthetische uitdagingen die bepalend zouden zijn
voor de jaren dertig; ze vond direct na de Eerste Wereldoorlog een eerste uitdrukking
in veelal onuitgevoerde projecten. De ontwerpen van de wolkenkrabbers in glas en
staal van Mies van der Rohe (1921 en 1922), Gropius’ ontwerp van de Chicago Tribune
Tower (1922, met Adolf Meyer), maar ook de redents, de geknikte huizenrijen, en
de superwolkenkrabbers op een kruisvormig plattegrond van Le Corbusiers grootse
stedebouwkundige utopie Ville Contemporaine (1922), hebben veel te danken aan
de architectuurprestaties van de Chicago School. Ongeveer in dezelfde periode
ontstonden Le Corbusiers ontwerpen van het Maison Citrohan (1920-1922) en Mies
van der Rohes ontwerpen van een betonnen kantoorgebouw (1922), een landhuis van
gewapend beton (1923) en een landhuis van baksteen (1924).
Een van de eerste, bescheiden realisaties van het rijpe, ‘klassieke’ rationalisme was
de juwelierswinkel in de Amsterdamse Kalverstraat (1920-1922) van Gerrit Thomas
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Rietveld. Daarna volgden grotere en invloedrijkere werken, waaronder de woonwijk
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van Oud voor arbeiders en bedienend personeel in Hoek van Holland (1924-1927), het
Bauhaus van Gropius in Dessau (1925-1926), Gropius’ woonwijken in Dessau-Törten
(1926-1928) en zijn wijk Dammerstock in Karlsruhe (met Otto Haesler, 1928-1929), de
grote nieuwbouwwijk Siemensstadt in Berlijn (1929-1930) van Hans Scharoun, Ernst
Mays wijk Westhausen (1929-1931) in Frankfurt am Main die tot zijn radicaalste behoort,
Le Corbusiers villa’s Cook in Boulogne-sur-Seine (1926-1927), Stein-de-Monzie in
Garches (met Pierre Jeanneret, 1926-1928) en Savoye in Poissy (1928-1931), en Mies
van der Rohes Haus Tugendhat in Brno (1928-1930) en zijn Duitse paviljoen op de
Wereldtentoonstelling van 1929 in Barcelona.
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Ondanks Frank Lloyd Wrights invloed op de jonge architecten aan het begin van de
twintigste eeuw, ook buiten de Verenigde Staten (vooral in Nederland en Duitsland),
lag de oorsprong van de nieuwe stijl in Frankrijk, Nederland en Duitsland. In andere
Europese landen, maar ook in Amerika, kreeg de stijl voor het einde van de jaren
twintig nauwelijks voet aan de grond. Zelfs in de landen waar het rationalisme was
ontstaan, boekte het maar weinig succes. Het werd steeds opnieuw tegengewerkt,
leed onder interne conflicten en vertegenwoordigde maar een heel klein deel van de
contemporaine bouwproductie. Een belangrijks stap vooruit in de strijd voor een brede
publieke erkenning was de Weissenhofsiedlung in Stuttgart (1927), gebouwd voor
de tentoonstelling Die Wohnung van de Deutsche Werkbund. Als gebouwd avantgardistisch architectuurmanifest bundelde de wijk alle tot dusver geïsoleerd gebleven
initiatieven en was tegelijkertijd een indrukwekkende demonstratie van de internationale consensus over wat de nieuwe architecturale esthetica zou moeten worden. Een
jaar later werden de CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) opgericht,
die zich ontwikkelden tot theoretische ruggengraat van de beweging.
Langs deze weg kende het rationalisme, ondanks aanhoudende interne en externe
discussies, aan het begin van de jaren dertig een sterke verbreiding in Europa en
de Verenigde Staten. In de daaropvolgende jaren bereikte het zijn hoogtepunt, om
meteen te worden gevolgd door een historische crisis. Precies op het moment dat de
stroming artistiek geheel was gerijpt en zich als internationale beweging had gevestigd,
bekrachtigd door de tentoonstelling Modern Architecture: International Exhibition
(1932, Internationale Stijl) in het Museum of Modern Art in New York, werd ze in
Duitsland, na een korte aarzeling, door de nationaalsocialisten vrijwel geheel aan
banden gelegd. De meeste Europese totalitaire regimes deden hetzelfde; voor de
behartiging van hun politieke doelen adopteerden ze hoofdzakelijk een academisch
classicisme (Spanje, Rusland). Een uitzondering was Italië. Daar werd het rationalisme
door de fascistische machthebbers aanvankelijk niet alleen getolereerd, maar zelfs
gesteund. Met het postkantoor van Adalberto Libera en Mario de Renzi in de wijk
Aventino in Rome (1933-1934) en Casa del Fascio in Como (1932-1936) van Giuseppe
Terragni bereikte het, dankzij de synthese van geometrische abstractie en historische
verwijzingen naar de plek, een nieuw niveau van complexiteit en raffinement. Maar
ook deze episode van het rationalisme zou al snel ondergaan in de armzalige grootheidswaanzin van het regime.
In de jaren veertig maakte de Tweede Wereldoorlog een bloedig einde aan niet
alleen het rationalisme, maar tevens aan het bouwen in het algemeen. Na de oorlog
beleefde het architectonische rationalisme een kwantitatief even overweldigende als
kwalitatief discutabele wederopstanding: de ‘klassieke’ tijd lag nu in een ver verleden,
de ideologische, politieke, sociale, economische, functionele en technische condities
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waren veranderd, de culturele wereld was vernieuwd en de hoofdrolspelers van weleer
waren oud. De paar opmerkelijke gebouwen die naweeën waren van de authentieke
rationalistische traditie, met als hoogtepunten Le Corbusiers Unité d’habitation in
Marseille (1947-1952) en Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie in Berlijn (19621968), bleven geïsoleerd en balanceerden ondanks hun esthetische kwaliteit op de
rand van het obsolete. Verstrikt in de diepgaande tegenspraken van de ‘wederopbouw’,
het Wirtschaftswunder en later de energiecrises, zag de architectuuravant-garde zich
gedwongen nieuwe horizonten en experimenten te zoeken.
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij
SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, pp. 401-405.

Ration e le architectuur
In kringen rond Aldo Rossi opgekomen hedendaagse architectuurstroming, die een
rationele oplossing van de ontwerpproblemen nastreeft op basis van de studie van de
architectuurtypologie en de ordeningswetten van de stad.
Het begrip rationele architectuur, waarvan Aldo Rossi in 1966 in zijn boek L’architettura
della città de theoretische contouren had geschetst, dook in 1973 expliciet op toen
Rossi met andere auteurs de programmatische catalogus Architettura razionale
publiceerde naar aanleiding van de vijftiende Triënnale van Milaan. De rationele architectuur knoopt aan bij de rationalistische architectuurtheorieën van de renaissance,
het classicisme van de Verlichting en het klassieke modernisme, en is gebaseerd
op studies van Saverio Muratori uit de vroege jaren vijftig, waarin de relatie tussen
stedelijke vorm en gebouwtypologie werd geanalyseerd. Zij vat de bouwkunst op als
een autonome discipline die haar eigen, verregaand objectieve wetmatigheden bezit
en dus ook de eigen formele fundering in zich draagt. Door bestudering van de stad en
gebouwtypologieën kunnen deze wetmatigheden worden blootgelegd. De stad wordt
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daarbij primair als historische plek opgevat, als een artefact, getekend door de sedi-
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menten van de historische gebeurtenissen. Als gebouwtypologie wordt dat historisch
onveranderlijke, niet verder te herleiden oerelement van de architectuur omschreven
dat zich eeuw na eeuw in nauwe onderlinge afhankelijkheid met het menselijke leven
en de voorwaarden voor de productie en instandhouding van gebouwen ontwikkelt.
De nieuwe architectuur moet zich onderwerpen aan de wetten van de stad en zich
bedienen van de overgeleverde typologieën, hoewel die typologieën creatief kunnen
worden geherinterpreteerd en vrijelijk gecombineerd. In een theoretisch en politiek
doordachte inspanning moet de vervreemding tussen mens en architectuur worden
tenietgedaan. Daarbij wordt het principe van het functionalisme afgewezen ten gunste
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van een rigoristisch opgevat formalisme, dat zich teweerstelt tegen de wetmatigheden
van de productie en de arbeidsdeling, en de eenheid tussen mens en architectuur
weet te herstellen.
Tot de programmatische pionierswerken van de rationele architectuur kunnen worden
gerekend Rossi’s woongebouw in het complex Gallaratese 2 (in de wijk Monte Amiata)
in Milaan (1969-1973) en de studentenwoningen in Chieti van Giorgio Grassi (1976,
gedeeltelijk in 1979 gerealiseerd met Antonio Monestiroli). Tot de intellectuele kring
van de rationele architectuur behoren Mario Botta, Josef Paul Kleihues, Hans Kolhoff,
Leon en Rob Krier, Franco Urini, Luigi Snozzi en Oswald Mathias Ungers.
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij
SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, pp. 405-406.
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d oor pau l m e u r s

São Pau lo m etr op ool

tussen groei, krim p en transformatie
Zestig jaar geleden was Brazilië modern1. De architectuur liep daarbij voorop. Jonge
architecten als Lúcio Costa, Affonso Reidy en Oscar Niemeyer kregen wereldfaam, hun
werk werd als fris en vernieuwend gezien. De bouw van de nieuwe hoofdstad Brasília
op een afgelegen locatie op de Centrale Hoogvlakte vormde het hoogtepunt van deze
periode. Het was een nationaal project zonder weerga. Enkele jaren na de feestelijke
opening van de stad in 1960 volgden een staatsgreep en meer dan twee decennia
militaire dictatuur. Aan het culturele elan en de voortrekkersrol van architectuur kwam
in die periode een einde.
Tegenwoordig staat Brasília op de werelderfgoedlijst van Unesco. De Braziliaanse
architectuur wordt gedomineerd door hoogbejaarden. Oscar Niemeyer is inmiddels
103 jaar oud. Hij woont in Rio de Janeiro en ontwerpt nog steeds belangrijke openbare
gebouwen in het hele land, zoals theaters en musea. Paulo Mendes da Rocha is de
bekendste architect in São Paulo. Hij is 84 jaar oud en is eveneens nog volop aan
het werk. In 2006 won hij de prestigieuze Pritzkerprijs voor architectuur. Maar welke
architecten volgen deze oude meesters op? En voor welke opgaven ziet de Braziliaanse
architectuur zich in de nabije toekomst gesteld?
Brazilië is de tiende economie van de wereld en vormt samen met Rusland, India
en China de BRIC-landen, de nieuwe wereldmachten. De ontwikkeling van Brazilië
vindt in de steden plaats. De uittocht vanuit het platteland naar de stad is achter de
rug. Een eeuw geleden woonde 20% van de bevolking in de steden, tegenwoordig is
dat ruim 80%. Brazilië heeft 190 miljoen inwoners en telt veertien miljoensteden2. De
metropolen zijn vitaal, kennen een grote economische dynamiek, maar kampen ook
met een onevenwichtige opbouw en enorme sociale tegenstellingen. Net als in Europa
is de transformatie van de stad een grote ruimtelijke en maatschappelijke opgave, zij
het anders van aard. Het gaat om het versterken van de economie, het verbeteren van
de leefkwaliteit en het wegnemen van brute ongelijkheid.
Deze opgave is nergens beter voelbaar dan in São Paulo, een van de grootste steden
ter wereld. In deze metropool wonen meer mensen dan in Nederland. São Paulo is de
motor van de Braziliaanse economie en een trefpunt van wereldculturen. Het stedelijke
1
2

Lauro Cavalcanti, When Brazil was Modern, a guide to Architecture 1928-1960, Rio de Janeiro, 2003.
São Paulo (11 miljoen inwoners en samen met de voorsteden 19,6 miljoen), Rio de Janeiro (6), Salvador
(3), Brasilia (2,5), Fortaleza (2,5), Belo Horizonte (2,4), Curitiba (1,8), Manaus (1,7), Recife (1,5), Porto
Alegre (1,4), Belém (1,4), Guarulhos (1,3), Goiânia (1,2) en Campinas (1). Bron: IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica).
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gebied van São Paulo bestaat uit 39 gemeenten en heeft 19,6 miljoen inwoners – op
een oppervlakte van iets meer dan de provincies Noord- en Zuid-Holland samen
(7.943 km2). Een op de tien Brazilianen woont in de metropool São Paulo en ruim 20%
van het Bruto Nationaal Product van Brazilië wordt hier gerealiseerd3.
Stad zon der g ez icht
In São Paulo, een in Europa relatief ongekend metropool, zijn de potenties, de problemen en de vitaliteit van Brazilië terug te vinden. Stedebouwkundigen hebben er weinig
werk gehad. São Paulo kwam grotendeels ‘spontaan’ tot stand, vergelijkbaar met de
19de eeuwse stadsontwikkeling in Europa met stratenplannen, huisbazen en eigenbouwers. Gedurende de twintigste eeuw nam de bevolking zo snel toe, dat de overheid
steevast achter de feiten aanliep4. De planning beperkte zich vaak noodgedwongen tot
de aanleg van hoofdwegen. De netwerken van de waterleiding, riolering, afwatering,
verkeerswegen, elektriciteit en vuilinzameling vertonen nog steeds grote hiaten. São
Paulo is kort gezegd een rijke stad met een arme stedelijke kwaliteit. De lucht is vervuild,
het verkeer is een chaos en er is weinig groen. De stedebouw krijgt letterlijk geen grip
op de stad. Tot enkele jaren geleden was een totaal verouderd stedebouwkundig plan uit
1971 geldig5. São Paulo ontwikkelde zich in feite op basis van laissez-faire en incidenten:
particuliere initiatieven en losse projecten van de overheid voor bijvoorbeeld de bouw
van een viaduct, een tunnel of de herontwikkeling van een stadsdeel.
São Paulo is zo groot dat de vaktaal van architecten en stedebouwers er nauwelijks
woorden voor heeft. Van een compositie van gebouwen en morfologische structuren,
waarmee in Europa vaak wordt gewerkt, is geen sprake. Er is geen compositie en op
het oog ook geen structuur. Het stadsbeeld van São Paulo is niet te beschrijven als
een verzameling individuele gebouwen of een stadssilhouet. Op straat ziet São Paulo
er bijna overal verschrikkelijk lelijk uit, maar de stad is prachtig in haar grootsheid.
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De panorama’s vanaf het dak van een wolkenkrabber of vanuit een helicopter zijn
opwindend en adembenemend. Enorme gebouwencomplexen, die Europese steden
compleet zouden overschaduwen, zijn markant aanwezig in hun directe omgeving,
maar vallen weg in de massaliteit van de stad. Een functionele stadsopbouw, met een
duidelijk centrum, stadswijken en buitenwijken is evenmin gemakkelijk te herkennen.
Van horizon tot horizon bestaat São Paulo uit huizen en torens. In het centrum zijn lege
vlaktes van verdwenen fabrieken en in sommige verre buitenwijken zijn centra die in
alles op een stadshart lijken.
3
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Het Bruto Nationaal Product van Brazilië in 2005: 2148 triljoen R$, waarvan 416 in het metropolitane gebied. Bron: IBGE.

4

Nadia Somekh, Candido Malta Campos (org.), A cidade que não pode parar. Planos urbanisticos de São
Paulo no século XX, São Paulo 2002.

5

Candido Malta Campos, ‘PDDI, PMDI e Lei de Zoneamento: a questão imobiliária’, in: idem, p. 121-133.
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Waar de vaktaal tekort schiet om een stad te typeren, kunnen termen uit een andere
discipline worden geleend. Ruim een eeuw geleden, toen de industrialisatie in Europa
en Amerika leidde tot snelle groei van de steden, had de eerste generatie stedebouwers geen woorden voor wat er aan de hand was en gebruikte de terminologie
van de medische wetenschap. De steden werden afgeschilderd als zieke patiënten.
Deze vergelijking werd ook in Brazilië gemaakt, zij het dat de stedelijke problematiek aanvankelijk niet het gevolg was van industrialisatie, maar van de groei van de
exportlandbouw en de afschaffing van de slavernij. De chaotische verstedelijking
zorgde voor ongezonde toestanden, met name door het ontstaan van krottenwijken
(favela’s) en een slechte stedelijke hygiëne vanwege gebrekkige riolering, ventilatie
en daglichttoetreding. Geregeld braken besmettelijke epidemieën uit, zoals cholera
en gele koorts, die steden als Rio de Janeiro en Santos troffen 6. De taak voor de
stedebouwer was om de steden ‘te genezen’ door krotten op te ruimen, straten te
verbreden, de groenvoorziening uit te breiden en te investeren in waterleiding en
riolering. Hoewel de ontwikkeling van São Paulo rond 1900 vooral een kwestie van
modernisering en stadsverfraaiing was, stond ook hier het gezond maken van de stad
op de agenda 7. Nu, ruim een eeuw later, is er nog steeds reden om de metropool
als een ‘patiënt’ te zien. De ziektes van het tegenwoordige São Paulo zijn dengue
(knokkelkoorts) en aids. De actuele diagnose voor de ‘patiënt’ São Paulo zou er niet
om liegen: aderverkalking, ernstige verstopping, vervuilde luchtwegen, wild vlees en
vreemde gezwellen met uitzaaiingen. Deze patiënt zou allang zijn opgegeven. Voor
heelmeesters is er geen eer aan te behalen.
E e n j u ng le van beton
Voor het hedendaagse São Paulo is de vergelijking met de ondoordringbare jungle
echter toepasselijker dan die van de zieke patiënt. Vanuit de lucht doet de stad denken
aan een oerwoud waar de mens niet aan te pas is gekomen. De stedelijke jungle strekt
zich uit tot ver achter de horizon. De woontorens hebben ongeveer de hoogte van de
woudreuzen in het Amazonegebied. Ze bieden plaats aan uiteenlopende biotopen,
elk met een eigen rijkdom aan mensensoorten die soms een heel groot en soms
een heel klein territoir hebben. De stedelijke jungle oogt als een natuurverschijnsel
6

Mauricio de Abreu, Evolução Urbana do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 1987. De gele koorts heerste rond
1880 wel in Santos en Campinas, maar ging aan São Paulo voorbij. Luiz Ackel, Candido Malta Campos,
‘Antecedentes: a modernização de São Paulo’ in: Somekh en Malta Campos, op. Cit. ‘noot 4’, p. 15.

7

De basis werd gelegd door de civieltechnisch ingenieur Adolfo Augusto Pinto, die in 1890 pleitte voor de
aanleg van riolering, betere vuilnisinzameling, bredere straatprofielen, maatregelen tegen verzilting en erosie
van rivieren, afwatering, groenaanleg en een betere basisgezondheidszorg met schoon water, wasgelegenheid en sportvoorzieningen. Hugo Segawa, Prelúdio da Metrópole, arquitectura e urbanismo em São Paulo
na passagem do século XIX ao XX, São Paulo 2000, p. 46-48.
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en is als zodanig door de mens niet te controleren of te sturen. Hier gelden de regels
van de evolutie en de logica van de survival of the fittest. Voor de architect en de
stedebouwkundige kan de vergelijking van een metropool met een oerwoud een
nachtmerrie zijn of juist een enorme bevrijding. Het idee van een maakbare stad moet
worden opgegeven, maar de ontwerper kan zich aan de stad overgeven.
In de koloniale tijd gold de Braziliaanse natuur als meedogenloos en onmetelijk.
Langs de kust bouwden de Portugezen steden die een tegenwicht boden aan de
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verpletterende natuur. De steden waren bruggenhoofden van de Europese beschaving,
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waarin de Braziliaanse natuur op afstand bleef8. Zelfs de bomen in de parken waren
geïmporteerd uit het buitenland. Vanuit de steden werden al sinds de zestiende eeuw
expedities naar het binnenland georganiseerd, met als doel om de wildernis in kaart te
brengen en de verborgen rijkdom van het land te ontsluiten. Bij deze missie- en rooftochten speelde São Paulo een belangrijke rol. Van hieruit vertrokken de kolonisten, die
Bandeirantes werden genoemd, per boot en te paard naar het achterland. Dat tegenwoordig de steden niet langer als veilige haven, maar als wildernis worden getypeerd,
is voor Brazilianen een schok. Nog steeds bestaat er een overgeleverde nostalgie naar

8

Margareth da Silva Pereira, ‘A Arquitectura Brasileiro e o Mito. Notas sobre um Velho Jogo entre “AfirmaçãoHomem” e “ Presença-Naturez”’, Gávea 8, Revista de História da Arte e Arquitetura, Rio de Janeiro 1990,
p. 2-21.
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de provinciaalse overzichtelijkheid die de steden tot in de jaren vijftig gehad moeten
hebben. Als tegengewicht voor de meedogenloze stedelijke jungle bieden nu alleen
de uitgestrekte gated communities nog de geconditioneerde leefwereld die ooit het
kenmerk was van het hele stedelijke gebied. Deze ommuurde bruggenhoofden van
geïmporteerde beschaving en metropolitaans provincialisme oriënteren zich niet meer
op Europa, maar op Noord-Amerika.
Expe dities naar het bi n n e nste van de stad
De Braziliaanse traditie om middels expedities het onontgonnen achterland bloot te
leggen en te beschrijven, richt zich nu op een voor de hand liggende nieuwe bestemming: de stad. Daarbij wordt niet zozeer voortgeborduurd op de ontdekkingsreizen uit
de koloniale tijd, maar op de wetenschappelijke expedities die vanaf de negentiende
eeuw werden georganiseerd. Deze onderzoeksmissies richtten zich onder meer op
de biodiversiteit, minerale reserves en de sociaal-structurele structuur van het binnenland. Voorbeelden van dat laatste waren de Missão Francesca uit 1935, die de
opmaat vormde voor het boek Tristes Tropiques van de cultureel-antropoloog Claude
Lévi-Strauss, en de Missão de Pesquisas Folclóricas uit 1938, waarin de volkscultuur
tot in de uithoeken van Brazilië werd onderzocht9.
De Braziliaanse krant Journal da Tarde nam in 1985 het initiatief voor een stedelijke
expeditie, met als doel om São Paulo te verkennen en de verborgen culturele diversiteit
te beschrijven. De aanleiding was de onvoorstelbaar snelle groei in de voorafgaande
periode, waarin de bevolking jaarlijks met ruim 5% was toegenomen. Wat voor metropool was São Paulo geworden? Door een diepe duik in het alledaagse leven van de stad
te nemen, zouden het stadsbeeld en de stedelijke identiteit ontdekt kunnen worden10.
De deelnemers aan de expeditie verenigden disciplines als architectuur, stedebouw,
geografie, archeologie, antropologie, sociologie, milieukunde en geschiedenis. De route
was ruim 80 kilometer lang en voerde van de voorstad Mogi das Cruzes in het oosten
tot Itapevi in het westen. Dagelijks verzamelden de expeditieleden informatie over de
gebieden die zij doorkruisten en deden verslag van hun belevenissen in de krant. Het
beeld van São Paulo dat uit de reportages opdoemt, is van enorme fragmentatie en
diversiteit. Verrassend is de conclusie dat in die metropool de samenbindende krachten
zowel het stedelijke geweld als de stedelijke solidariteit zijn. Burgers verenigen zich
om voor hun rechten op te komen en elkaar te helpen met de opbouw en verbetering
van het dagelijkse leven in de stad.

9

Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Parijs 1955. Zie ook: Maria Cristina Oliveira Bruno, ‘As expediçoes
no cenário museal’, in: José Guilherme Cantor Magnani (coörd.), Expedição São Paulo 450 anos: uma
viagem por dentro da metrópole, São Paulo 2004, p. 36-47.

10 Julio Abe Wakahara, ‘Expedição São Paulo 1985’, in: idem, p.49.
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Ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van de stad organiseerde het Museu da
Cidade de São Paulo in 2004 een nieuwe expeditie, ‘een reis naar het binnenste van
de metropool’11. Ditmaal kamden twee teams met in totaal zestig wetenschappers en
hun assistenten de stad uit, zowel van oost naar west als van noord naar zuid. De
expeditie leverde 58 uur interviews, 80 uur video en ruim 9.000 foto’s op. Opmerkelijke
plekken die zijn vastgelegd zijn bijvoorbeeld het huis van Estevão Silva da Conçeição,
beter bekend als de ‘Gaudí van favela Parisópolis’, en de op een hamburgerketen
geïnspireerde Mec Favela in Heliópolis. Verrassend is ook het bestaan van honderd
indianen van de Guaranistam die proberen om in de periferie van de metropool hun
tradities en leefgewoonten overeind te houden.
Het doel van de expeditie was om verder te kijken dan het beeld van bizarre contrasten
en fragmentatie, en op zoek te gaan naar de sociale en ruimtelijke systemen die het
leven in de metropool organiseren. De specialisten beschrijven, elk vanuit hun eigen
perspectief, São Paulo als een hele wereld op zich. Sociale verbanden, economische
allianties, lokale initiatieven en bijzondere vormen van collectiviteit fungeren als het
cement dat deze gefragmenteerde stad toch enige mate van samenhang verschaft.
De expedities naar São Paulo illustreren hoe ingewikkeld de stad en het stedelijke
leven van de hedendaagse metropool in elkaar zitten. Geleidelijk verandert de oude
status quo van een rijk centrum en een arme periferie. De zichtbare contrasten tussen
arm en rijk of formeel en informeel zijn vervlochten met een web van sociale, economische, ruimtelijke en culturele relaties die de mêlee van stadsdelen tot een weliswaar
archaïsche, maar ook vitale metropool aaneensmeden. Dit systeem is niet door mensen
uitgedacht, maar door menselijk handelen in de loop van tientallen jaren tot stand
gekomen, als een cultureel ecosysteem. Nog steeds bestaat er een brute economische
en sociale ongelijkheid, maar de tweedeling van de samenleving is niet absoluut. De
favela blijft onverminderd een plaats van armoede, ontbrekende basisbehoeften en
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vernieuwing in de muziek en de beeldende kunst. De shopping mall op zijn beurt is
niet langer het domein van uitsluitend de middenklasse, maar bedient ook de lage
inkomens. De periferie heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke consumentenmarkt,
waar veel geld is te verdienen. De armoede verburgerlijkt.
Mappi ng
In het verlengde van de expedities waarmee onder aanvoering van museologen
en journalisten een dwarsdoorsnede van de metropool wordt geschetst, proberen
ook stedebouwkundigen grip op de stad te krijgen. São Paulo is niet uniek. Op alle
continenten zijn uit de klauwen gegroeide metropolen te vinden die bestaan uit een
11 Ibidem
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mozaïek van stedelijke fragmenten en fungeren als knooppunt van mensen, geld,
ideeën en producten in een geglobaliseerde economie. Er zijn allerlei benamingen
voor in omloop, zoals de megacity, megalopool, metapolis, technopolis, global city,
postmoderne stad of post-industriële stad. Wanneer over dergelijke steden wordt
gesproken als een betonnen wildernis, dan zit er voor de vakspecialist weinig anders op
dan een vlindernet te pakken en de soortenrijkdom, de biotopen en de ecosystemen in
kaart te brengen. Dit wordt mapping genoemd: het produceren van kaarten met allerlei
soorten informatie, zonder dat deze van tevoren middels interpretaties of veronderstellingen wordt gefilterd.
Tot diep in de twintigste eeuw waren van de Braziliaanse steden alleen de ‘formele’
gebieden op de kaart zichtbaar. De ‘informele’ stad was terra incognita: de kans
was groot dat op de kaart parken, groenzones of rivieroevers waren getekend op
plaatsen die in werkelijkheid allang waren volgebouwd met favela’s, onrechtmatige
verkavelingen en bouwwerken zonder bouwvergunning. Dankzij geavanceerde cartografische technieken, zoals remote sensing, is het inmiddels mogelijk om zelfs een
stad als São Paulo heel precies uit te tekenen, met inbegrip van de ongeplande,
illegale en ‘spontaan’ ontstane gebieden. Aan het kaartbeeld van deze ‘reële stad’ kan
gedetailleerde statistische informatie worden gekoppeld. Zo ontstaat een geografisch
informatiesysteem (GIS), waarmee als het ware een MRI-scan van de stad kan worden
gemaakt – om nogmaals een begrip uit de medische wetenschap te lenen.
Van São Paulo zijn de afgelopen jaren honderden thematische kaarten geproduceerd,
die steeds een ander aspect van de stad belichten 12. Hierop is de verspreiding van
bijvoorbeeld de economische bedrijvigheid, de verschillende woonmilieus, inkomensgroepen en stedelijke voorzieningen aangegeven. De kaarten laten vele facetten
van de mobiliteit zien, belichten de toestand van de infrastructuur, inventariseren
de groenvoorziening, het onderwijs, de gezondheidszorg, de milieukwaliteit en het
culturele klimaat. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in aparte overzichten met de locaties
van theaters, bioscopen, shopping centers, scholen, vestigingen van McDonald’s en
videotheken. Door de kaarten te combineren, ontstaan weer nieuwe kaarten, met
dwarsverbanden die de kenmerkende verschillen en overeenkomsten van stadsdelen
inzichtelijk maken. Alle kaarten samen leiden niet tot een eenduidige conclusie of een
diagnose, waarmee de politiek en de ontwerpers aan de slag kunnen. De stedebouw
heeft zelf de oplossingen niet meer en laat iedereen zijn eigen conclusies trekken.
Wellicht zijn juist hierom stadsatlassen zo populair. Ze geven prachtig inzicht in de
complexiteit, de gelaagdheid, de samenhang en de fragmentatie van de stad.

12 Regina Maria Prosperi Meyer, Marta Dora Grostein, Ciro Biderman, São Paulo Metrópole, São Paulo
2004.
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Vij f lij n e n i n de stad, de stad i n vij f lij n e n
Door São Paulo te mappen ontstaat geen verklaring voor de morfologische structuur
van de stad, maar wordt het krachtenveld inzichtelijk dat de stad vormt en vervormt. Zo
onbegrijpelijk en onmenselijk groot als de stad er vanuit de lucht uitziet, zo overzichtelijk en rechtlijnig zijn de krachten die richting geven aan haar ontwikkeling: kapitaal,
ondernemerschap en sociale netwerken. Door een reeks belangrijke assen en hun
omgeving te onderzoeken ontstaat een indruk van dit krachtenveld. In vijf lijnen kan de
complexiteit van São Paulo aardig worden geschetst, waarbij elke lijn staat voor een
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Paulista), van de geschiedenis (Vale do Anhangabaú), van de industrialisatie (ferrovias),
van de multinationals (Marginal do Pinheiros) en zijn er vele doe-het-zelf-assen langs
de uitvalswegen in de periferie.
Het economisch episch centrum van São Paulo is momenteel de Avenida Paulista,
een brede avenue over de hoogste bergrug van de stad. Hier is het financiële centrum
van Zuid-Amerika en hebben grote banken hun kantoren. De avenue, ooit aangelegd
door koffiebaronnen die er hun paleizen bouwden, bestaat tegenwoordig uit een tienbaansweg met aan weerszijden de wolkenkrabbers van banken en grote instellingen.
Op de daken wisselen helicopterplatforms en televisietorens elkaar af. De directe
omgeving van Avenida Paulista heeft een rijk aanbod aan culturele voorzieningen, de
beste restaurants van BrazilIë, de duurste winkelstraten, villawijken en appartementencomplexen.
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De bekende architecten van Brazilië hebben in de buurt van Avenida Paulista gebouwd,
zoals Lina Bo Bardi (museum MASP) en Paulo Mendes da Rocha (FIESP). De openbare ruimte in de omgeving van Avenida Paulista is goed verzorgd en mooi ingericht.
Overdag zijn delen van de private ruimte ook gewoon toegankelijk, zoals is te zien aan
Conjunto Nacional, een kolossaal gebouw uit de jaren vijftig. Op de begane grond bevat
dit complex straten en pleinen, die letterlijk als binnenstad fungeren en aanhaken op
de ‘gewone’ openbare ruimte. Ten zuiden van Avenida Paulista zijn tuinsteden (Jardim
Europa, Jardim Paulista) die een schaarse groene long in de grijze stad vormen en
uitmonden in het Ibirapuerapark. Hier komen wekelijks honderdduizenden mensen om
te sporten en te recreëren. Bijzonder is de overdekte wandelpromenade, de marquise
van Oscar Niemeyer, die een reeks musea en een theater verbindt en het domein van
skaters is geworden. In alle rijkdom, voorzieningen en de grootstedelijke uitstraling
weerspiegelt Avenida Paulista de droom van São Paulo als economische en culturele
grootmacht van Zuid-Amerika.
Ten noorden van Avenida Paulista ligt het oude stadscentrum, omgeven door een ring
van traditionele migrantenbuurten. Zo is er een Italiaanse wijk (Bexiga), een Japanse
wijk (Liberdade) en een Joodse wijk (Bom Retiro). Het historische stadscentrum
beslaat twee heuveltoppen, met daartussen de vallei van Anhangabaú. Vanaf de late
negentiende eeuw maakte de koloniale stad van leem plaats voor een eclectische
stad van baksteen en vervolgens voor een moderne stad van beton13. Langs de smalle
straatjes uit de koloniale tijd staan nu forse kantoortorens uit de jaren dertig en veertig.
Drie typologieën zijn kenmerkend: de gesloten betonnen silo’s van volautomatische
parkeertorens, de inpandige winkelstraten in de blokken, met soms wel vijf lagen
winkels boven elkaar, en de grote gebouwen, waar complete woonbuurten in opgaan.
Van dat laatste is COPAN door Oscar Niemeyer een bekend voorbeeld. In de golvende
bovenbouw wonen duizenden mensen boven op een plint van enkele lagen met winkels, kantoren, restaurants en een bioscoop.
Tot ongeveer 1960 behield het oude stadscentrum zijn rol als hart van São Paulo.
Tijdens de militaire dictatuur stopten de investeringen in de binnensteden en kwam
Avenida Paulista als nieuw economisch centrum tot bloei. Wat in de oude stad resteert
aan centrumfuncties zijn overheidsgebouwen, de rechtenfaculteit en de effectenbeurs.
De winkelstraten richten zich nu op lagere inkomens. Veel kantoortorens staan leeg.
De openbare ruimte wisselt in de loop van de dag van karakter. Tijdens kantooruren ziet
het er zwart van de mensen, na sluitingstijd zijn grote delen van de stad uitgestorven.
Pogingen om het oude centrum nieuwe grandeur te geven, waren het overdekken van
de snelweg door de Vale do Anhangabaú met een groot plein, de verplaatsing van het
stadhuis naar een leegstaand bankgebouw en de vestiging van culturele centra. De
13 Benedito Lima de Toledo, São Paulo, três cidades em um século, São Paulo 2004.
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ondernemers hebben zich verenigd in ‘Viva o centro’ (‘leve het centrum’) en proberen
de historische rijkdom en gelaagdheid, de uitstekende bereikbaarheid met drie metrolijnen en de gunstige locatie in de stad uit te nutten en het imago van het centrum op
te poetsen. Het veranderingsproces gaat echter langzaam. Deels komt dat doordat het
gebied wordt gebruikt door mensen met zeer uiteenlopende inkomens, achtergronden
en lifestyles. De diversiteit en menging zijn kwaliteiten, maar ook zwakten: het centrum
komt moeilijk los van het stigma van armoede en onveiligheid.
Pal langs het oude stadshart lopen de spoorlijnen die werden aangelegd als verbinding tussen de koffieplantages in het achterland en de havenstad Santos. Langs het
spoor vond de industriële revolutie van Brazilië plaats. De spoorzone ontwikkelde
zich daarbij tot scheidslijn tussen de rijke stad (het centrum en de zuidkant van de
stad) en de arme stad (ten noorden en ten oosten van het centrum). De hoogbouw
van São Paulo is grotendeels aan de fabriekssteden en arbeiderswijken als Moocá,
Brás en Parí voorbijgegaan. Nadat de fabrieken in het laatste kwart van de vorige
eeuw hun poorten sloten omdat ze verouderd raakten, verplaatst werden of failliet
gingen, bleef een langgerekt litteken in de stad liggen. Het enorme potentieel voor
herontwikkeling en centrumvorming van deze zone wordt onderkend in São Paulo.
Vanwege het versnipperde eigendom, de vervuiling, de armoede en de naar elders
verplaatste investeringsstromen komen concrete initiatieven voor transformatie echter
niet van de grond.
Alleen op het raakvlak van de spoorzone met de rijkere stadsdelen, bij het centrum
en in het westen, wordt onder aanvoering van de deelstaat São Paulo geïnvesteerd.
De vestiging van culturele voorzieningen in oude gebouwen of op kaalslag-locaties
wordt archipunctuur genoemd: punctuele investeringen, gericht op het aantrekken
van nieuwe doelgroepen, het verbeteren van het imago van vervallen locaties en het
aantrekken van particuliere investeringen. Paulo Mendes da Rocha ontwierp twee
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da Luz. Het naburige treinstation Júlio Prestes werd een concertzaal en de Zwitserse
architecten Herzog & de Meuron kregen de opdracht voor het ontwerp van een
nieuwe opera op een slooplocatie. Enkele kilometers naar het westen veranderde
een fabrieksterrein aan het spoor in de Memorial de América Latina (Oscar Niemeyer)
en realiseerde Lina Bo Bardi de vrijetijdsfabriek SESC Pompéia.
Ondanks twintig jaar archipunctuur, city branding en culturele investeringen valt de
culturele economische revival van zowel het oude centrum als de fabriekszone tegen.
De verwachting dat culturele innovatie als aanjager voor stedelijke ontwikkeling geldt,
is nog niet uitgekomen. Het grote geld is precies de andere kant op gegaan, naar de
zuidzijde van de Avenida Paulista. Langs de rivier de Pinheiros is in de jaren zeventig
een snelweg aangelegd, de Marginal do Pinheiros, die dient als ringweg voor het
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doorgaande (vracht)verkeer en als hoofdweg in de stad. Sinds het einde van de jaren
tachtig zijn grote gebieden aan de rivier veranderd in een nieuw Central Business
District. Op de slappe grond van de rivieroevers is een indrukwekkende verzameling
kantoortorens, shopping malls, hotels en zakencentra gebouwd. Het is de zuidas van
São Paulo. De bedrijvigheid concentreert zich aan de stadszijde van de rivier, het
gebied aan de overkant is een hoogwaardig woonmilieu met gated communities:
gestapelde villawijken met strenge beveiliging en allerhande collectieve voorzieningen
voor de bewoners.
Pas nadat multinationals en ICT-bedrijven domicilie hadden gekozen aan de zuidas,
werd de verbinding van de rivierzone met de rest van de stad urgent. De overheid
loopt daarbij achter de particuliere plannen aan. Er is de afgelopen twintig jaar een
fortuin besteed aan de aanleg van tunnels (onder het Ibirapuerapark en de rivier door),
bruggen en verbindingswegen, die deels dwars door woonwijken van de middenklasse
werden aangelegd. Op enkele plaatsen werden favela’s geruimd voor wegenaanleg en
de bouw van een helicopterterminal. Geleidelijk raakt dit nieuwe economische centrum
geconsolideerd. Langs de doorbraken en nieuwe wegen wordt nog volop gebouwd.
De openbare ruimte heeft amper betekenis als publiek domein en dient feitelijk alleen
het (auto)verkeer. Achter de hekken van de bedrijfsparken, de vrijetijdscentra of
wooncomplexen bevinden zich de ontmoetingsplekken van deze stad: goed beveiligd,
onderhouden en op specifieke doelgroepen gericht.
Van de oude stad tot aan de Marginal do Pinheiros heeft het economische centrum
van São Paulo zich in nog geen vijftig jaar verplaatst over ruim vijftien kilometer. Dit
is op te vatten als een stedebouwkundige brandcultuur, zoals de indianen die in het
Amazonegebied kennen: plaatsen worden in cultuur gebracht en na de oogst weer
aan hun lot overgelaten. Maar de ontwikkeling kan ook worden geïnterpreteerd als
een gestage uitbreiding van het centrale en welvarende deel van São Paulo, in lijn met
de groei van de stad en haar toenemende economische macht. In dit verband wordt
gesproken van een centro expandido, een uitgestrekt centrumgebied14.
De bloeitijd van ieder subcentrum is weerspiegeld in de architectuur en vooral in de
structuur van de openbare ruimte. In het centrum speelt het leven zich gedeeltelijk op
straat af. Paulista laat een vermenging zien van het openbare en het private leven. Bij
de Marginal do Pinheiros is de omkering compleet en werd zelfs het openbare leven
geprivatiseerd.
Buiten het uitgestrekte centrum bestond vroeger de kenmerkende chaos en bandeloosheid van de periferie: de stad zonder planning, overheid en voorzieningen.
Gedeeltelijk klopt dit beeld nog steeds, maar de periferie heeft meerdere gezichten. De
14 Heitor Frúgoli, Centralidade em São Paulo, Trajetórias, conflitos e nogociaçœes na metrópole, São Paulo
2000.
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uitgestrekte buitenkant van São Paulo herbergt alle contrasten van de stad. Natuurlijk
is hier veel gebrek en armoede. Publieke voorzieningen zoals metro, onderwijs en
gezondheidszorg zijn hier schaars. De rijkdom is deels verborgen en uitgesmeerd
over de enorme zee van voorsteden en deels zeer zichtbaar in zwaarbeveiligde gated
communities. In de uitgestrekte periferie bestaat de fysieke opgave uit het op orde
brengen van de basisinfrastructuur en stedelijke voorzieningen, het versterken van
de economische autonomie en het verbeteren van woningen. Doorgaans zijn het de
bewoners zelf die het initiatief nemen en de handen ineenslaan.
De transf or matieop gave
In de dynamische zones van São Paulo, zoals de rijke zuidas en de arme periferie, is de
overheid in de stadsontwikkeling afwezig of loopt ze achter de feiten aan. De toekomst
van de stad krijgt hier niet zozeer op de teken- en vergadertafels van de gemeente
gestalte, maar in board-rooms en buurthuizen. Dit ondernemerschap en de solidariteit
van burgers hebben São Paulo groot gemaakt. De gemeente kon de groei van de stad
niet sturen. Tegenwoordig heeft de fase van ongelimiteerde groei en opbouw plaats
gemaakt voor een periode van transformatie en kwaliteitsverbetering. Er bestaat in
São Paulo een breed gedragen verlangen naar verandering: congestie, meer groen,
schonere lucht en een gelijkmatiger verdeling van rijkdom. Deze ambitie is te vertalen
in een groot aantal verbouwingsopgaven, zoals de revitalisatie van het oude centrum,
de herontwikkeling van de verlaten spoorzones en de economische versterking en
kwalitatieve verbetering van de periferie. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een dergelijke
structurele verandering louter bottom-up tot stand kan komen, hoeveel ook in het
verleden op deze manier is bereikt in São Paulo. Dat komt omdat verandering ten
koste gaat van bepaalde gevestigde belangen en dit in de vorige fase van groei niet
speelde.
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tuur, waarbij de overheid zich nadrukkelijker met de ruimtelijke ontwikkeling gaat
bemoeien. Tijdens de ambtsperiode van burgemeester Marta Suplicy, van 2000 tot
2004, probeerde haar arbeiderspartij (PT) om met een strategisch masterplan de
economische machtsconcentraties in São Paulo te doorbreken en het krachtenveld
in de stad radicaal te veranderen 15. De strategie was om minder te bouwen in het
centro expandido en meer in de periferie, met name in de verlaten fabriekszone en
het oosten van de stad. Zo zou het bestaande centrum worden ontlast en de periferie
meer centrum kunnen worden. Het masterplan werd in gewijzigde vorm aangenomen
in 2002, voor het eerst in dertig jaar. In het centro expandido is het totaal te bouwen
15 Jorge Wilhelm, ‘O novo Plano Diretor Estratégico’, in: Candido Malta Campos, Lúcia Helena Gama, Vladimir
Sacchetta, São Paulo, Metrópole em trânsito, percursos urbanos e culturais, São Paulo 2004, p. 225-228.
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volume niet gereduceerd. De plannen voor het realiseren van nieuwe economische
centra verspreid door de stad zijn niet geconcretiseerd, behalve de vestiging van een
openbare universiteit in het oostelijke stadsdeel.
Los van de politieke discussie over de keuzes die in het masterplan zijn gemaakt, blijft
het de vraag hoe de gemeente structurele transformaties in de metropool kan afdwingen. Hiervoor zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers, marktpartijen en
de overheid nodig. Dat de gemeente zich sterker laat gelden in de stad, illustreert het
project Cidade Limpa (Schone Stad), waarmee de huidige burgemeester Gilberto Kassab in één klap de reclame in het stadsbeeld praktisch heeft geëlimineerd. Hoewel dit
alleen de visuele ‘vervuiling’ van reclameborden betreft, was een dergelijke inmenging
van het stadsbestuur in de vrijheid van de burgers tot voor kort ondenkbaar. In São
Paulo tekent zich een proces af dat tegengesteld lijkt aan wat in Europa gebeurt,
namelijk om de greep van de overheid op ruimtelijke ontwikkeling te vergroten. Het
doel is niet om een maakbare stad na te streven, maar strategische keuzes te maken
en een ruimtelijke koers uit te zetten. Hebben ontwerpers hier een rol? Ze kunnen
zich terugtrekken op het niveau van het architectonische detail en meesterwerken
scheppen die als verstopte pareltjes in de stad liggen. Ook kunnen ze voort met
mapping en het organiseren van expedities in de exotische jungle van beton. Echter,
in vergelijking met Europese steden, is de urgentie om de samenleving op te bouwen
en de ruimtelijke en maatschappelijke gebreken van de stad aan te pakken te groot om
afzijdig te blijven. Het is de uitdaging voor de ontwerpende discipline om strategieën
te ontwikkelen die structurele verbeteringen van de stad in gang helpen zetten en de
kracht van onderop koppelen aan een sturende visie van bovenaf.
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AGUA BRANCA
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Agua Branca of ‘het wilde water’ maakt deel uit van het 5,6 km2 grote Paulistiaanse
district Barra Funda (op haar beurt dan weer administratief onderdeel van Lapa) in het
westen van São Paulo. Oorspronkelijk was dit overstromingsgebied van de Tietê-rivier
bevolkt door Italianen die werkten om aan de luxueuze noden van de Brazilianen van de
binnenstad en van Higienópolis te voldoen door hard labeur in zagerijen en machinewerkplaatsen. Ook nadat het district van de binnenstad werd afgesneden door de
twee (koffie)spoorwegen Santos-Jundiai en Sorocabana, bleef het gebied ondanks
een (bijkomende) nieuwe oriëntatie naar transport, en een wijziging van Italiaanse
naar zwarte inwijkelingen, jarenlang ingepalmd door industrie. Vandaag de dag is het
gebied populair voor de middenklasse en kleine kantoren. De ontwikkeling van het
door Oscar Niemeyer ingevulde evenemententerrein Memorial da América Latina zorgt
voor een heropleving van de buurt waarbij oude gebouwen een opknapbeurt krijgen
en ontspanningsfaciliteiten de weg naar het district vinden.
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Lina Bo Bardi

	Centro de lazer SESC 		
Fábrica da Pompéia
1977-1986 – rua Clélia 93

Dit ontspanningscentrum van 16.573 m2 voor het SESC1 is onder impuls
van Lina Bo Bardi gegroeid uit een fabriekscomplex voor stalen vaten van de gebroeders Mauser, eerder dan het idee van de opdrachtgever op te volgen om het bestaande
complex met de grond gelijk te maken voor de oprichting van een medogenloze
nieuwbouw. Het was echter wel meteen duideijk dat gezien het – tevens door Bo
Bardi gestuurde – programma van non-competitieve sportfaciliteiten, kleedkamers,
een theater, een restaurant, ateliers, tentoonstellingsruimte en bibliotheek er een
uitbreiding moest komen, maar de ondergrondse galerij voor de Águas Pretas stroom
zorgt voor een langwerpige non-aedificandi-zone aan het zuidelijke uiteinde van het
fabrieksterrein. Het nieuwbouw-ontwerp van Bo Bardi is daarom radicaal in twee
hoogbouwblokken opgesplitst: één van 30 bij 40 meter en met dubbele verdiepingshoogte voor de sportterreinen en het zwembad en één met kleinere voetafdruk voor de
kleedkamers. Voetgangersbruggen in voorgespannen beton lopen van het ene volume
naar het andere, over de non-aedificandi-zone heen. Een lang en breed houten dek
geeft aan waar precies de ondergrondse galerij zich bevindt op de resterende 3.000 m2.
De ventilatie van de sportvelden is bereikt door prehistorische gevelopeningen zonder
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glas. Een grote watertank maakt van het nieuwbouw-ontwerp een geslaagd drieluik.
De betonnen, maar toch elegante constructie van de rationeel geschakelde opslagplaatsen –een eerbetoon aan de Europese industrialisatie van pionier en Frans ingenieur François Hennebique– is behouden, net zoals de ruggegraat van het complex, de
interne straat. Prachtige ruimtes zijn vrijgemaakt onder de houten dakconstructies met
keramische en glazen dakpannen. Behalve de mezzanine in zichtbeton die de intimiteit
van de kleinere ruimtes aankondigt, is enkel het volume voor het theater vrij ingrijpend
aangepakt. Een ruime hal biedt plaats aan een ‘duaal’ theater waarbij twee zalen bij
wijze van spreken rug aan rug liggen, zodat beide podia als één geheel kunnen worden
ingezet met publiek al dan niet aan twee zijden ervan.
Ondanks de minimale aanpak van de architectuur van het complex, is het project
doorspekt van poëtische verwijzingen. De kunstmatige rivier in de tentoonstellingsruimte verwijst naar de grootste en belangrijkste rivier van het noordoosten: de São
Francisco. Door op het einde van het watervlak een haardvuur te plaatsen, zijn ook
meteen de vier oerelementen vertegenwoordigd. In de borstweringen van de torens
met kleedkamers is de bloem van de mandacarú-cactus in staal verwerkt. In de keuken
en in het zwembad zijn tegels met marinemotief terug te vinden. De kleurenwaaier
van de sportterreinen verwijst eerder naar de wens om kunst te produceren, dan om
de exacte officiële regels van sportmarkering te volgen. Het druipende beton van de
watertoren doet vermoeden dat de vrouwen van Cajazeira hier hun veters hebben
vervaardigd.
Dit is architectuur voor het menselijke gedrag: “Conviviality between people is the great
generator of everything. Here we have undertaken a small socialist experiment,” zou
Bo Bardi regelmatig aanhalen gedurende de negen jaar hard werk aan dit boeiende
complex. “My great friend Eduardo Subirats says that the Pompéia compex has a
powerful expressionist content. This is true and stems from my European background,
but I never disregard the surrealism of the Brazilian people, their inventions, their
pleasure in getting together, dancing, singing.”
1 Het SESC of Serviço Social do Comércio is een private vereniging zonder winstoogmerk die culturele en
educatieve activiteiten over geheel Brazilië promoot.

www.sescsp.org.br/sesc/busca/index.cfm?UnidadesDirector= 58&inslog =128
23°31’33.57”Z en 46°41’0.04”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 325

-

-

02 Memorial da América Latina
Oscar Niemeyer

1986-1992 – avenida Auro Soares de Moura Andrade 664

Dit evenementenplein met bijhorende faciliteiten van 84.480 m 2 is de
locatie voor wetenschappelijke en artistieke evenementen in Latijns-Amerika, waarbij
het eeuwenoude pleidooi voor solidariteit en culturele, politieke en economische eenheid in dit continent doorschemert. Het concept en het ontwerp zijn ontwikkeld door
antropoloog Darcy Ribeiro (tevens eerste rector van de Universiteit van Brasília en
goede vriend van architect João Filgueiras Lima of ‘Lelé’). Het Memorial huist onderzoek en verspreidt de resultaten, coördineert initiatieven voor een wetenschappelijk,
artistiek en educatief Brazilië en andere Latijnsamerikaanse landen.
Dit smachten naar eenheid wordt door Oscar Niemeyer verbeeld aan de hand van de
plastisch vormgegeven brug die de twee terreinen met elkaar verbindt over het nieuw
aangelegde asfaltlint avenida Auro Soares de Moura Andrade.
Het 12.000 m2 grote plein is natuurlijk het meest dominante gegeven van het complex
en de gebouwen zijn op een dergelijke manier ingeplant dat ze ruimte laten aan grootschalige activiteiten op het (kale) plein, zonder zich op te dringen. Twee sculpturen – de
symbolische hand ‘A mão’ met de bloedende kaart van Latijns-Amerika door Niemeyer
zelf en de metalen afbeelding van een tropische bloem door Franz Weissman, zijn de
enige elementen die opvallen in deze vlakte, geschikt voor 40.000 personen.
Het Salón de Actos y Memorial (nu: Tiradentes Cerimonial Hall) voor officiële cerestadsdeel a — agua branca

juiste hoek de zijkant van het plein definiëren. De volumes vallen op door hun (over)
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welvende vorm, onderbroken door een ondersteuning van respectievelijk 60 en 90
meter lange balken, die op hun beurt rusten op slanke kolommen die hun dragende
functie overstijgen door verticale bakens te worden in het architectuurlandschap.
Specifiek voor het Salón de Actos valt te vermelden dat de ruime hal bas-reliëfs herbergt, samengesteld door grootse artiesten van Latijns-Amerika, in het bijzonder door
Caribé, Poty en Portinari (cfr. Pampulha). Anders dan het Salón, ontvangt de bibliotheek
behalve laterale lichtinval, ook natuurlijk licht via ronde openingen in het gewelf. Het
brandglas van de hand van Peretti (cfr. Brasília) onderscheidt de verschillende zones
Het 645 m 2 grote dakvlak van het ronde Restaurante (nu: Marta Traba Gallery of
Latin American Art) is ondersteund door één enkele kolom die is ingewerkt in de
gebogen wand van de keuken, bekleed met azulejos van de hand van Athos Bulcão.
De buitenschil bestaat geheel uit glas om het zicht op het plein, haar evenementen en
de gebouwen niet te belemmeren.
Het 7.756 m2 grote Simón Bolívar Auditorio –het grootste gebouw van het Memorialcomplex– bestaat uit drie gewelven die rusten op twee tussenspanten met een
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overspanning van 40 meter. Het 300 m2 grote podium kan langs twee zijden worden
gebruikt voor conventies, congressen, theater- en muziekactiviteiten. Volgens enkele
bronnen had Oscar Niemeyer tijdens de bouw van het Auditorio (1989) ruzie met
Roberto Burle Marx, waardoor slechts een betonnen plein is voorzien en een tapijtkunstwerk van Tomie Ohtake in de zaal.
Het grondplan van het 1.600 m2 grote Pabellón de la Creatividad Darcy Ribeiro doet
denken aan eerdere ontwerpen van Niemeyer, zoals het wetenschappelijk instituut op
de campus van de Universiteit van Brasília of de Tripoli International Exhibition. Het
gebouw is ontworpen om permanente en tijdelijke tentoonstellingen van volks handwerk te huizen, maar tevens om de achterliggende spoorweg visueel af te schermen.
De glazen gevel van het Parlamento de América Latina spreekt de realiteit van de
onderliggende betonnen constructie tegen die aan de hand van balken en een ringbalk
de enorme koepel van het parlement draagt.
www.memorial.org.br – 23°31’37.55”Z en 46°39’54.41”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografieën Bulcão p. 326, Niemeyer p. 333 en Portinari p. 335
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stadsdeel B

LUZ
PROJECTEN
01

Pinacoteca do Estado

56

02

Museu da Língua Portuguesa

59

-

- 54

-
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LUZ

inleiding
De wijk Luz, onderdeel van het district Bom Retiro, dankt haar naam voornamelijk aan
de aanwezigheid van het treinstation Luz uit de periode dat koffie een belangrijke
bron van inkomen was voor de stad. Tientallen jaren lang domineerde de stationstoren
de skyline van de stad en was de klok een referentie voor de andere klokken in São
Paulo. Op het hoogtepunt in het begin van de twintigste eeuw, was Luz een Europees
geïnspireerde, ‘moderne’ (dankzij de transportaders) en hoogstaande buurt (dankzij het
Jardim da Luz, op dat moment het enige publieke park van São Paulo). In de zestiger
jaren werden fabrieken vervangen door kleine textiel- en weefbedrijven, waardoor
ook een enorme instroom van migranten op gang kwam: Italianen, Syriërs, Libanezen,
Grieken en Armeniërs. Bom Retiro is nu de tweede grootste Aziatische buurt in de
stad, naast de wijk Liberdade met haar Japanse commune.
Jardim da Luz waarin de Pinacoteca is gelegen, wordt beschouwd als het oudste
park en een van de weinige groene gebieden in het centrale gedeelte van São Paulo.
Ondanks de beeldhouwwerken en grotten die minitieus zijn onderhouden door de
Pinacotheek, heeft het een immense doorstroom van muurbloempjes en druggebruikers. Ondanks de inspanningen van de stad om de buurt een beter en nieuw imago te
geven, blijft het onveilig om hier rond te dwalen vanaf schemerlicht.

-

-

01

Paulo Mendes da Rocha

	Pinacoteca do Estado
1993 – Praça da Luz 2

Het hoofddoel van de herinrichting van de pinacotheek van de staat São
Paulo was om het gebouw uit de 19de eeuw van het Arts & Crafts Lyceum van São
Paulo aan te passen voor de huidige technische en functionele noden van een groot
museum. Het gebouw is voorzien van alle nodige infrastructuur, inclusief een lift voor
bezoekers en voor kunstwerken, klimaatcontrole, de aanpassing van het elektrisch
netwerk en de uitbreiding van de archieven, opslagplaatsen, restauratielaboratoria en
bibliotheek. Het project tracht het grote vochtprobleem op te lossen dat de robuuste
constructie in rode baksteen versneld deed aftakelen, de algemene toegankelijkheid
uit te denken en bovenal de moeilijke verspreiding van de tentoonstellingsruimtes
aan te pakken die kris kras rond de centrale rotonde, de twee longitudinale patio’s en
zijdelings interne gangen waren geschakeld. Gedurende de renovatie zijn de gangen
overdekt met daklichten bestaande uit stalen kaders en gelamineerd glas, waardoor
een nieuwe configuratie de ruimtes proportioneerde. Op de begane grond zijn ruimtes
van drie verdiepingen hoog opengemaakt om een nieuwe articulatie tussen alle functies
mogelijk te maken; op de bovenste verdiepingen zijn metalen passages geïnstalleerd
om de hiaten van de patio’s te overbruggen; in de centrale binnenplaats kwam een
auditorium waarvan het dak op de eerste verdieping een monumentale inkompartij
articuleert.
De kozijnen van de gevelopeningen van de patio’s zijn gerestaureerd en de openingen
zijn behouden, waardoor een enorme transparantie is ontstaan en de massiviteit van
de muren in de verf wordt gezet. “Een onvoorziene ruimtelijkheid” benoemt Paulo
stadsdeel b — luz

Als gevolg van de dwarse circulatie is de ingang verplaatst naar het in het zuiden
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gesitueerde Praça da Luz, in plaats van de onaangename smalle ruimte aan de avenida
Tiradentes. Hierdoor heeft ook de relatie van de Pinacotheek tot de stad andere
proporties aangenomen. De buitenste balkons werden ingezet als receptieruimte en
dus als signaal van activiteit naar het station, het park en de stad.
De originele constructie is grotendeels bewaard gebleven. Alle interventies – veelal in

www.pinacoteca.org.br – 23°32’3.51”Z en 46°38’2.12”W
ZIe ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 332
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02 Museu da Língua Portuguesa
Paulo Mendes da Rocha

2000 – Estação da Luz (Luz treinstation)

Het neoclassicistische treinstation São Paulo – Luz is gebouwd tussen
1895 en 1901 naar een ontwerp van Britse architect Charles Henry Driver op de ‘koffielijn’ tussen het platteland van São Paulo en de haven van Santos. Elk bouwonderdeel
van het station is verscheept uit Groot-Brittannië naar Brazilië.
Het onlangs gerestaureerde gebouw bestaat uit twee vleugels, van elkaar gescheiden door een ‘salle des pas perdus’ en een klokkentoren. De oostelijke vleugel is
afgebrand in 1946 en later opgeknapt met een nieuwe vloer in gewapend beton. De
hoofdstedelijke treinmaatschappij droeg iets meer dan de helft van de 7.500 m2 over
aan het Staatssecretariaat voor Cultuur om het museum voor Portugese Taal in onder
te brengen, zonder de circulatie van de passagiers te beïnvloeden. De begane grond
reikt over de verzonken treinperrons in de vorm van passerelles in de richting van
avenida Iparanga, waarbij het metrostation en de straat wordt geïntegreerd.
Het tweede hoofdbreken bestond erin hoe een museum te integreren in het voormalige kantoorgedeelte van de treinmaatschappij, een lang en smal volume van
14 bij 120 meter. De toegangen tot het museum zijn voorzien in de twee patio’s en zijn
overdekt met daklichten. Vier identieke kleine torens boden een geschikte locatie voor
panoramische liften van 3 bij 3 meter. De circulatie door het museum gaat onmiddellijk
naar de derde verdieping waar een auditorium voor 160 personen is gesitueerd met een
9 meter lang scherm. Op de tweede verdieping bevinden zich de tentoonstellingsruimtes zelf die de hele lengte van het treinstation inpalmen; de oostelijke vleugel
herbergt de tijdelijke tentoonstellingen, terwijl de westelijke vleugel de administratieve,
technische en educatieve faciliteiten huist. De longitudinale circulatie gebeurt aan de
hand van passerelles over de centrale salle des pas perdus.
Het voorstel gaat terug naar het idee van machine en brug, terwijl het de transformatie
van de stad in zijn huidige mechanische dimensie verklaart.
www.museulinguaportuguesa.org.br – 23°32'5.70"Z en 46°38'6.95"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 332
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stadsdeel C

HigienÓpolis
PROJECTEN
01

Edifício Louveira

65

02

Herinrichting appartement in Edifício Prudência

66

03

Edifício Lausanne, Lugano e Locarno

67

-

- 62

-

- 63

HigienÓpolis

inleiding
Het residentiële Higienópolis bevindt zich net ten westen van de avenida Paulista, dus
vrijwel in het centrum van de grootstad São Paulo en trekt vandaag de dag vooral de
weinige middenklasse aan die de Braziliaanse bevolking rijk is. Deze middenklasse
is vooral in het kunstmilieu terug te vinden dat zich thuisvoelt in een wijk vol culturele
instituten.
Maar ooit is het anders geweest. In 1890 brachten ondernemers alle materialen en
ontwerpen uit Frankrijk voor een nieuwe wijk, exclusief voor de elite. Ver weg van Luz
treinstation en het centrum – buurten die als ‘ongezond’ werden bestempeld – kreeg
de nieuwe wijk de naam Higienópolis wat zoveel betekent als ‘plaats van hygiëne’.
Door de wens van de locale elite om de gehele familie in de buurt of in één gebouw
onder te brengen, werd Higienópolis de eerste stadswijk in São Paulo waar residentiële
hoogbouw van hoge kwaliteit is opgetrokken. Dit proces startte in de dertiger jaren
waardoor een revolutie in de residentiële architectuur van São Paulo heeft plaatsgevonden: de advent van modernistische architectuur voor appartementsblokken. Tot dan
ging São Paulo gebukt onder het juk van eclectische architectuur vol historiserende
en Europese invloeden.

-

- 64

-

- 65

01 Edifício Louveira

João Batista Vilanova Artigas en Carlos Cascaldi
1946-1949 – Praça Vilaboim 144

In de carrière van Vilanova Artigas zijn drie belangrijke periodes te
onderscheiden. De eerste is vooral gekenmerkt door een taal ontleend aan Frank
Lloyd Wright, de tweede is gebaseerd op de principes van Le Corbusier net zoals de
Carioca school en tenslotte etaleert zich een ultieme rijpheid aan de hand van een
gedurfd brutalisme.
Het beste voorbeeld uit de tweede periode waarbij Artigas zich de taal van het
rationalisme eigen maakt, is zonder twijfel het Louveira-gebouw dat hij samen met
Carlos Cascaldi heeft ontworpen. Ingeplant op een hoekperceel met één gevel naar
het plein Vilaboim en één naar de rua Piauí, is het innovatieve en geclasseerde
appartementcomplex niet alleen een pionier voor het implementeren van de principes
van Le Corbusier, maar ook voor de stedelijke inpassing. Hier is immers een semipublieke ruimte gecreëerd tussen twee residentiële bouwblokken, die plaats biedt
voor ontmoeting tussen de inwoners en die tegelijk het tegenoverliggende plein en
de stedelijke omgeving opslorpt.
De residentiële bouwblokken zelf – zeven en acht verdiepingen hoog volgens de hellingen
van het terrein en de daaruit voortvloeiende parkeerplaatsen – halen ook hun voordeel uit
de verrassende situering: zonlicht en ventilatie worden ten volle benut in de twee ruime
appartementen per verdieping. De kleurrijke noordgevels zijn in drie verdeeld: een glazen
kern (blauw) die verwijst naar de leefruimtes en terrassen en twee traveeën met gele,
verticaal bewegende zonneschermen van de (sienna geschilderde) slaapkamers. In de
zuidelijke gevelcompositie zijn duidelijk keuken en circulatie af te lezen.
23°32’39.28”Z en 46°39’39.58”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 324

-

-

appartement 			
02 Herinrichting
in Edifício Prudência
Andrade Morettin Arquitetos

2002 – avenida Higienópolis 265

Het oorspronkelijke – in 1944 door Rino Levi ontworpen – residentiële
gebouw biedt 38 luxueuze appartementen voor het toenmalige erg elitaire publiek van
Higienópolis, met gemiddelde oppervlaktes van 400 m2, brede gangen, plafondhoogtes
van meer dan 3 meter en natuurlijk met opvallend tegelwerk en tuininrichting van de
hand van Roberto Burle Marx. Samen met de hoogstaande technische vereisten en
doorgedreven infrastructuur betekende dit ontwerp een sprong naar architectuur van
hoogstaande kwaliteit.
Het voorstel van Andrade Morettin is gebaseerd op twee principes. Eerst en vooral
gaat het erom het appartement te renoveren volgens het originele project van Rino
Levi. Dit geldt voor alle elementen die een nauwe relatie hebben met de collectieve
ruimtes en voor alles wat belangrijk is om de uniformiteit van het gebouw te bewaren
zoals gang, balkon, raamkozijnen en muren.
Het tweede uitgangspunt is echter om een duidelijke en opvallende interventie te
creëren in het appartement zelf met de mogelijkheid om de ruimtes opnieuw in te
delen en om een nieuwe articulatie te bieden voor dienende en bedienende ruimtes.
De resulterende inpassing bestaat uit een grootschalig meubel in de verbindende
gang. Het meubel transformeert de overgang tussen de ruimtes volledig. Deze zone,
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dankzij beweegbare panelen, (boeken)kasten en infrastructuur.
23°32’40.77”Z en 46°39’16.19”W
Zie ook: biografie p. 324
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03 Edifício Lausanne Lugano e Locarno
Franz Heep

1958-1962 –avenida Higienópolis 101

Het hoogtepunt van het werk van Heep in samenwerking met de gebroeders Hilkiah zijn behalve de tweelingtorens Lugano en Locarno, avenida Higienópolis
318, ook het Lausanne gebouw, alle ontworpen in 1958. Opmerkelijk aan deze gebouwen zijn het gebruik van duurzame materialen die op een eenvoudige manier zijn
gebruikt zodat industrialisatie mogelijk is. Deze elementen herhaalde hij later in zijn
eveneens introspectieve eengezinswoningen: glazen wanden, verplaatsbare panelen,
zonneschermen,…
23°32’38.24”Z en 46°39’17.73”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 330
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stadsdeel D

Centro
PROJECTEN
01

Edifício COPAN	

02

Edifício Eiffel

74

03

Edifício Montreal

75

04

Edifício California

76

05

Parque do Anhangabaú

77

06

Overkapping praça do Patriarca & Viaduto do Cha

78

07

Busstation Dom Pedro II	

80

08

Teatro Oficina

82

73

-
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centro

inleiding
Zoals verteld bij de prospectielezing door Archipel op 24 februari 2010, was São Paulo
een ideale uitvalsbasis voorbij het kustgebergte en aan het begin van de rivieren die
het binnenland ontsluiten. De stad is ontstaan aan de kruising van twee canyons
aan een zijstroom van de Tietê, de Tamanduatehy en de Anhangabaú-canyons, op
een driehoekig plateau – de Triângulo –, begrensd door de abdijen São Bento, São
Francisco, en het Pátio do Colégio. Deze geometrische vorm is op het stadsplattegrond
nog steeds af te lezen aan de hand van drie metrostations: São Bento, Anhangabaú
(oude site São Francisco) en praça da Sé (bij het Pátio do Colégio).
De Tietê en de Pinheiros zijn met de overgang naar de twintigste eeuw langzaam
gekanaliseerd en vormen door naastliggende asfaltlinten en spoorwegen nog steeds
de belangrijkste verkeersaders voor de ontsluiting van de stad. Even later is ook de
Anhangabaú overwelfd, waardoor de stad naar haar volle expansie kon gaan tussen
de twee rivieren.

-
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01 Edifício COPAN 				
Oscar Niemeyer

(Companhia Pan-Americana de Hotéis é Turismo)
1951-1966 – Avenida Ipiranga , rua Araújo en rua Unai

In het begin van de jaren vijftig experimenteerde Oscar Niemeyer met de
gevel van drie enorme private residentiële appartementcomplexen in het centrum van
grote steden (edifício JK - zie projectbespreking BH-01; edifício COPAN en edifício
Montreal (zie projectbespreking SP-D03, beide in São Paulo). De drie projecten
gebruiken een unieke retoriek van welvingen en overdreven zonneweringen die de
perimeter van het gehele gebouw bepalen. Ze onthullen en verhullen tegelijkertijd
het interieur en creëren een plagende relatie met de passant. In de persoonlijke
verbeelding van Niemeyer hebben de gebogen vormen tevens erotische connotaties.
Maar nog belangrijker, en dan met name voor het COPAN-gebouw, is dat het gebouw
meer in zich draagt dan huisvesting: ook een ontspanningscentrum met restaurants,
bars, bioscopen en winkels is voorzien. Het is een uitzonderlijk individualistische plek
met ongeveer 2.000 appartementen voornamelijk als pied-à-terre voor alleenstaande
volwassenen.
Het originele plan voor het COPAN-gebouw bestond uit twee afzonderlijke volumes:
een dertig verdiepingen tellende toren met appartementen en een 25 verdiepingen
hoog hotel met een capaciteit voor 3.000 gasten. Deze zouden onderling worden
verbonden door een vormvrije verdieping met winkels, een bioscoop, een theater en
garages. Het hotel werd echter uit het programma geschrapt en vervangen door een
bank, ontworpen door Carlos Lemos. Toch blijft het COPAN-gebouw (met zes units en
een eigen postcode) de grootste constructie ooit gebouwd in Brazilië en het grootste
residentiële gebouw ter wereld.
Het resulterende COPAN-gebouw, een indrukwekkend kronkelend volume van tweeëndertig verdiepingen dat de bijzondere vorm van het bouwterrein benadrukt, is dankzij
de streng geaccentueerde horizontale zonneschermen nog steeds een van de mooiste
constructies in het centrum van São Paulo.
www.copansp.com.br – 23°32’48.20”Z en 46°38’39.19”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografie p. 333

-

-

02 Edifício Eiffel
Oscar Niemeyer

1955 – praça da Republica

Totaal tegengesteld aan het COPAN-gebouw, is de ‘Eiffel-toren’ die de
individualiteit van de appartementen achter het horizontale patroon van verdiepingsvloeren blootlegt, waarmee de dreigende chaos van huiselijke entiteiten in een zakendistrict is gesuggereerd. De gevel bestaat uit twee alternerende patronen van glazen
schuiframen met bovenliggende horizontaal pivoterende ramen en geperforeerde vaste
zonneschermen.
De compositie van een tweeëntwintig verdiepingen tellend bouwblok, geflankeerd
door twee volumes van tien verdiepingen hoog, maakt dat de centrale toren minder
als een overdadig verticaal element wordt ervaren. De drie volumes staan op een witte
plint met terugliggende kolommen die de horizontaliteit en de verbinding tussen de
bouwblokken duidelijk maakt.
23°32’39.26”Z en 46°38’40.42”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
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03 Edifício Montreal
Oscar Niemeyer

1954 – hoek avenida Ipiranga en avenida Casper Libero

Zoals vele andere gebouwen langs de avenida Ipiranga, zoekt ook dit
project van 41.600 m2 verspreid over twintig verdiepingen naar een verticale integratie
in het meest centrale gedeelte van de stad. Het bestaat uit ruime appartementen voor
alleenstaanden of jonge koppels en (opnieuw) een met cadmiumgele, geperforeerde
zonneschermen overladen gevel. Contrasterende verticale aluminium zonweringen
voor de ramen van de avenida Ipiranga zijn bij een restauratie in 2004 weggehaald.
23°32’23.96”Z en 46°38’12.09”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografie p. 333

-

-

04 Edifício California
Oscar Niemeyer

1951 – rua Barão de Itapetininga en rua Dom José de Barros

Om de horizontaliteit van het verticale project te benadrukken, zijn
alle diktes van gevelelementen, zowel de zonneschermen als de balustrades als de
vloerplaten, in relatie gebracht tot de diepte van de balkons. Op die manier is er geen
hiërarchie ontstaan tussen de componenten die licht en schaduw genereren.
Twee bouwblokken sluiten loodrecht op elkaar aan en bieden op het gelijkvloers een
golvende overdekte winkelstraat die uitgeeft op twee verschillende winkelwandelstraten. Y-vormige kolommen, variërende plafondbekleding en mozaïeken van Portinari
animeren de ingang met receptiebalie en trappenkoker.
23°32’39.18”Z en 46°38’27.54”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
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05

Niet gekend

	Parque do Anhangabaú
1951 – Parque do Anhangabaú

De zijstroom waarlangs de stad São Paulo is ontstaan, de Anhangabaú,
was reeds lang geleden opgevuld en omgevormd tot een snelweg in de hoogtij-jaren
van koning auto. Daar waar de snelweg het hart van de stad binnenkomt, duikt het
verkeer echter onder een enorm plein van ongeveer 1 kilometer lang, het Parque
Anhangabaú. Beide uiteinden van het park zijn gekenmerkt door een brug: de Santa
Ifigênia Viaduct in het noorden en de Viaduto do Chá in het zuiden. In Tupi-Guarani
betekent Anhangabaú ‘de vallei van de demonen’.
23°32’45.25”Z en 46°38’13.05”W

-

-

praça do 		
06 Overkapping
Patriarca & Viaduto do Chá
P aulo Mendes da Rocha

1992 – Praça do Patriarca , Sao Paulo

Het ontwerp voor het praça do Patriarca en de viaduto do Chá maakt deel
uit van een geheel van initiatieven van de vereniging Viva o Centro die de stedelijke
structuren van de historische binnenstad van São Paulo wil doen heropleven. Het
project stelt in hoofdzaak voor het verkeer van personenwagens en bussen te reorganiseren, waarbij het 240 meter lange viaduct als een eindpunt wordt ingezet, beschermd
door een overkapping in staal en glas (reeds voorgesteld door de gemeente in 1898).
Deze insteek gaf de oorspronkelijke indeling van het praça do Patriarca terug vorm,
met de strategische herplaatsing van een sculptuur door Ceschiatti en met de bouw
van een nieuwe overkapping boven de toegang van de Prestes Maia galerij onder
het plein.
Het architecturale artefact is het sluitstuk in de waaier aan voorstellen voor deze harteklop in de stad. Als een portaal voor het plein en daar tegenover als een kader voor
de visuele perspectieven vanaf het plein, was een opgehangen overkapping ingebeeld
die de grond niet raakt. Dit in samenspel met een architraaf die de luifel draagt aan de
hand van witte, lichte vormen en met een toch labiel uiterlijk dat gevoelens van twijfel
moet opwekken bij de passanten. De verhoudingen van de luifel zijn afgestemd op de
naastgelegen kerk van de heilige Antonius, als een dialoog tussen cult en feest.
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23°32’51.21”Z en 46°38’11.71”W
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Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 332
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1
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5
6
7

theater
Alexander Mackenzie-gebouw
Conde Prates-gebouw
Banespa-gebouw
Sint-Antonius-kerk
Unibanco-gebouw
Ramos de Azevedo-plein

8
9
10
11
12
13

Xavier de Toledo-straat
Viaduto do Chá
Dr. Falcão-straat
Líbero Badaró-straat
Patriarca-plein
diagram van de voorgestelde overkapping
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07 Busstation Dom Pedro II
Paulo Mendes da Rocha

1996 – Rua Dom Pedro II, Sao Paulo

De busterminal vlakbij het Dom Pedro II park en begrensd door de
Avenida do Estado en de Rua 25 de Março, stroomlijnt een flux van ongeveer 120.000
personen per dag. Het project bestaat uit een schikking die tracht duidelijkheid en
generositeit toe te voegen aan de bekende ruimtes van de terminal. Daartoe bestaat
het project uit dubbele perrons met haltes aan beide zijden die, als toevoeging aan
het reduceren van het aantal perrons (waardoor de breedte toeneemt van 4 naar
8 meter) en aan het toenemen van het aantal bus-to-bus-transfers, een visuele herkenning creëren van een terminal die groter, ononderbroken en comfortabeler is voor de
gebruiker.
Het ontwerp tracht tevens voordeel te halen uit het beperkte hoogteverschil tussen
de straten om een absoluut vlakke terminal te bouwen, zonder tunnels of mezzanines
en met elke toegang op hetzelfde niveau.
Een andere zorg was om een volledig gesloten constructie te vermijden die – gezien
de densiteit van lummelende bussen en sigaretten – anders zou resulteren in een
enorme ‘rookdoos’. De terminal heeft een in- en uitgang aan elke zijde en is voorzien
van twee interne buscircuits.
De voetgangerstoegangen zijn ook in paren voorzien en zijn toegankelijk vanaf de rua
25 de Março, naast de oversteekplaatsen. De lobby van de terminal is een grote ruimte
waarin passagiers, die reeds hun ticket hebben betaald bij het binnenkomen van de
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toezichtsplatform bevindt zich op de rua 25 de Março, die winkelmogelijkheden biedt
aan de enorme doorstroming van passagiers. Alle kolommen van de perrons zijn vervaardigd uit beton en de rest van de constructie bestaat uit metaal met afdichtingen in
glasvezel. Op het dienstenplatform bestaat het dak uit transparante vezels, terwijl op de
vetrekperronnen de vezels zijn gelamineerd en wit geschilderd zodat het zonlicht zich
verspreidt. De dakbedekking is vervaardigd uit geprefabriceerde glasvezel afgietsels
met stalen kaders die met elkaar zijn verbonden aan de hand van een lamineringsproces dat in situ is uitgevoerd. Dit deed tegelijk een brede regenwaterafvoer ontstaan
die afwatert via een dubbele wand rond de kolommen.
De gehele terminal is demonteerbaar; het project moest immers na tien jaar gebruik
worden ontmanteld (2006, maar de terminal is er nog steeds…) wanneer de metrolijnen
zijn geoptimaliseerd.
23°32’49.44”Z en 46°37’48.51”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 332
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08 Teatro Oficina

Lina Bo Bardi en Edson Elito
1984 – rua Jaceguai 520

Opgericht in 1958 door een groep studenten van de Escola de Direito
do Largo de São Francisco – olv José Celso Martinez Corrêa – onderscheidt Teatro
Oficina zich als een buitenbeentje omdat het in de zestiger jaren alle internationale
ervaringen heeft geabsorbeerd en losgelaten op de Braziliaanse cultuur. Deze stroming
was gekend onder de naam Tropicalismo, een stijl gelinkt aan het Manifesto Antropófago (of: cannibaal manifest) van Oswald de Andrade uit 1928. Zijn argument is dat de
‘cannibaliserende’ geschiedenis van Brazilië over andere culturen haar grootste kracht
is. Het kannibalisme is een manier voor Brazilië om zichzelf te beschermen tegen de
Europese postkoloniale culturele invloeden. De typerende zin van het manifest” Tupi
or not Tupi: that’s the question” eet Shakespeare.
De opbouw van het langgerekte theatergebouw is minstens even controversieel.
Het podium is niet rechthoekig en aan één uiteinde van het volume ondergebracht,
maar is eerder opgevat als een catwalk waarlangs het publiek over verschillende
verdiepingen kan plaatsnemen. Als het al zover komt om ook de verdiepingen te
gebruiken, want een van de belangrijkste opvattingen van ‘Zé Celso’ is om het publiek
actief te laten meespelen in zijn theaterstukken. Het glazen dak is volledig weg te
schuiven en eveneens opvallend in het project is de boom die net onder een glazen
buitengevel zijn weg naar buiten zoekt. De bedoeling hiervan was om het theater te
openen naar de binnenkant van het bouwblok. Maar van dat bouwblok is niet veel in
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bouwblok waarin het kleinschalige en de typologie van een herenhuis met binnenkoer
weerspiegelende Theatero Oficina vervat zit.
www.teatroficina.com.br – 23°33’18.90”Z en 46°38’28.57”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 325
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Avenida Paulista

inleiding
De 2,8 kilometer lange avenida Paulista is dé belangrijkste avenue in de stad, gelegen
op een heuvelkam tussen de twee rivieren Tietê en Pinheiros. Ooit was dit een residentiële buurt met rijkelijk versierde herenhuizen van koffiebaronnen en industriële
ondernemers. Na de tweede wereldoorlog groeide de stad echter in de hoogte: op de
dure percelen maakten nagenoeg alle herenhuizen (m.u.v. de Casa das Rosas) plaats
voor hoogbouw. Niet verbazingwekkend dus dat de laan sinds de zestiger jaren is
gekend voor de hoofdkantoren van belangrijke financiële en culturele instituten en
voor een uitgebreide winkelzone.
De avenida Paulista wordt vaak vergeleken met Fifth avenue (New York), maar de
perceelgroottes en de voetafdruk van de hoogbouw is van een geheel andere orde,
dankzij de perceelgrenzen van de voormalige herenhuizen.

-

-

01 Galeria Vermelho

P aulo Mendes da Rocha , Piratininga Arquitetos
Associados en Héctor Zamora
2002 –rua Minas Gerais 350

Galeria Vermelho richt zich tot de productie van hedendaagse kunst
met de nadruk op nieuwe media en in het bijzonder het experimentele karakter, het
creatieve artistieke proces en de transdisciplinariteit daarvan.
Het architecturale project bestond met name uit het hervormen van drie halfopen
stadswoningen en het bieden van de gelegenheid om zowel met de binnen- als de
buitenkant van de galerij te werken, inclusief de gevel. Intussen zijn nog twee woningen
(waaronder één restaurant) aan de reformatie toegevoegd en is het project na een
start onder de vleugels van Paulo Mendes da Rocha verder gezet onder leiding van
Piratininga Arquitetos Associados. Let vooral op de continuïteit van de handgrepen
van de trappen in heuse bureaus in het nieuwbouwgedeelte van de galerij. De kunstenaarswoning is van de hand van Héctor Zamora.
Het geheel biedt niet alleen een boeiende uitstap voor architectuur, maar ook voor een
erg verfrissende opvatting betreffende kunst en media.
www.galeriavermelho.com.br – 23°33’18.12”Z en 46°39’54.27”W

] sao paulo

s ta d s d e e l e — av e n i da pau l i s ta

ZIe ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 332

brazilië [

- 88

- 89

-

brazilië [

] sao paulo

s ta d s d e e l e — av e n i da pau l i s ta

- 90
-

- 91

02

Lina Bo Bardi

	Museu de Arte de São Paulo (MASP)
1968 –avenida Paulista 1578

Het gebouw zou een plaats krijgen op het voormalige terrein van het
Belvédère Trianon, vanwaar het een panorama moest bieden op zowel de stad als het
Cantareira-gebergte. Joaquim Eugênio de Lima, de ingenieur die het stuk grond aan
de stad had geschonken, verbond de donatie aan de belofte dat er geen enkel gebouw
zou komen te staan dat het zicht zou belemmeren. Dit impliceerde een verzonken of
opgetilde constructie. Architecte Lina Bo Bardi en ingenieur José Carlos Figueiredo
Ferraz kozen voor beide alternatieven. Ze creëerden zowel een ondergrondse constructie als een opgehangen volume dat 8 meter boven de begane grond is opgetild
aan de hand van twee enorme betonnen portalen, op dat moment een van de meest
gedurfde constructieve zetten ter wereld.
Het 10.000 m2 grote museum biedt plaats aan permanente en tijdelijke tentoonstellingsruimtes, een bibliotheek, een foto-, film- en videogalerij, twee auditoria, een restaurant,
een winkel, ateliers, administratieve kantoren en technieken. Van de oorspronkelijke
afwerking van het interieur zoals zichtbeton, kunststof wanden, leisteen of industrieel
zwart rubber als vloerbekleding blijft echter niets over. De meest opvallende ingreep
van de architecte voor het interieur waren de betonblokken waarin getemperd kristallen bladen waren geschoven die als display dienden voor de kunstwerken. Aan de
achterzijde van de panelen was informatie aangebracht over de kunstenaar en het
kunstwerk. De bedoeling was het gevoel te wekken dat de kunstwerken nog op de
schildersezel van de kunstenaar stonden. Wanneer het exposysteem door andere
buitenlandse instituten werd overgenomen aan het einde van de jaren negentig, gooide
het MASP het vernuftige concept overboord. Tussen 1996 en 2001 bovendien, vond een
grootschalige en ingrijpende hervorming plaats waarbij de vloerbekleding verdween,
een tweede lift is geïnstalleerd, een derde ondergrondse verdieping is toegevoegd en
de watervlakken op de belvédère zijn vervangen door tuinen.
www.masp.art.br
23°33’41.68”Z en 46°39’22.10”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 325

-
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03 Cultureel Centrum FIESP
Paulo Mendes da Rocha
1996 – avenida Paulista 1313

Het herinrichten van de begane grond en de ondergrondse verdieping van
het hoofdkantoor van de Industriële Federatie van de staat Sao Paulo (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP) (architect van het oorspronkelijke gebouw:
Rino Levi) tracht om een publieke zichtbaarheid te verschaffen aan constructieve
aspecten die in principe al aanwezig waren.
De tentoonstellingsgalerij en bibliotheek waren voordien kleiner en hadden een plaats
op de ondergrondse verdieping van het gebouw. Daardoor ontstonden lange, onbeschermde files wachtenden voor de evenementen van het theater op het trottoir. De
begane grond huisvestte enkel een toegang tot de kantoren van het FIESP en bestond
uit een veiligheidscontrole en een ontvangstbalie naast een plaza die de laatste jaren
ontoegankelijk was vanaf de straat.
De interventie is vanaf de straat absoluut zichtbaar: twee delen van de vloer van de
bovenste verdieping zijn afgesneden en maakten plaats voor twee nieuwe metalen skeletconstructies. Deze brengen als parasiet op de constructie niet alleen licht binnen, maar
zorgen ook voor een duidelijk contrast met de betonmassa van het bestaande gebouw.
Wat is bereikt is in principe een vergroting van de publieke ruimte door een gedeelte
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hogere verdiepingen onder te brengen. Daardoor kon de bibliotheek en de tentoonstellingsruimte eveneens worden uitgebreid.
Door de afbraak van de ontvangstruimte, verbreedde het voetpad op avenida Paulista
van ongeveer 7 meter naar 23 meter, waardoor een genereuze en visueel continue
ontvangstruimte is ontstaan met zicht op beide vernieuwde verdiepingen. Ook de
toegang werd duidelijker. De nieuwe foyer – die door de herinrichting een verdubbelde
plafondhoogte kreeg – is nu helemaal geïntegreerd met buiten door het openmaken
van het pad aan de perceelsmuur en door het creëren van een stalen promenade bij
de bibliotheek. Dit vormde een waar keerpunt voor de onderste verdiepingen van het
massieve gebouw: een soort van nieuwe interne circulatie beschermt de wachtenden
voor de theaterspektakels. Deze promenade loopt door in een nieuwe veranda voor
het café naast het foyer van het theater.
Een stalen brug kraagt enerzijds uit over de avenida Paulista en leidt anderzijds naar
de tuin van Burle Marx, een enorm hellend vlak gemaakt van Portugese tegels. Deze
plek blijkt niet alleen geschikt te zijn voor cocktailparties en algemene evenementen,
maar ook als tentoonstellingsruimte.
www.fiesp.com.br – 23°33’49.35”Z en 46°39’15.75”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografieën Burle Marx p. 326, Levi p. 332
en Mendes da Rocha p. 332
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04 Centro Cultural de São Paulo

Luiz Benedito Telles en Eurico Prado Lopes
1976-1982 –Rua Vergueiro 1000

Oorspronkelijk ontworpen om een uitbreiding van de Mário de Andrade
bibliotheek in onder te brengen, heeft de strategisch gelegen bibliotheek gaandeweg
een aantal aanpassingen ondergaan om een van de eerste multidisciplinaire culturele
centra van het land te worden, in navolging van het Centre Pompidou te Parijs. Het
CC biedt theater-, dans- en muziekvoorstellingen, tentoonstellingen over visuele kunst,
filmprojecties, ateliers, debatten en opleidingen en bewaart enkele indrukwekkende
collecties van de stad zoals het Pinacoteca Municipal, de Discoteca Oneyda Alvarenga,
de Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, de Arquivo Multimeios en
tenslotte twee bibliotheken die samen 9.000 m2 inpalmen.
Ondanks het feit dat het gebouw nooit is voltooid, wordt het ten volle gebruikt als een
op en top democratische ontmoetingsplaats voor kunstenaars. In 2003 ontving het
CC bijvoorbeeld 650 miljoen gebruikers, vergelijkbaar met het bezoekersaantal van
de grootste musea ter wereld.
Met vier verdiepingen en een oppervlakte van 46.500 m2, is het architecturale ontwerp
vooral uitgesproken in de manier waarop het in de stedelijke ruimte past. De architecten hebben de constructie als het ware laten oplossen in de topografie van de
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en te verdwalen. Om de strengheid van beton en staal te doorbreken, breken natuurlijk
licht en circulaties overal dynamisch doorheen en is ruimte behouden voor een 700 m 2
grote tuin met de oorspronkelijke begroeiing van het terrein.
www.centrocultural.sp.gov.br – 23°34’18.39”Z en 46°38’25.35”W
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jardins

inleiding
Pinheiros is een administratief district ten zuiden van het centrum van São Paulo en
van de Avenida Paulista. Het bestaat uit verscheidene residentiële en rijke wijken, die
op zich verschillen van opbouw: Alto de Pinheiros, Vila Madalena, Itaim Bibi, Jardim
América, Jardim Paulistano en Jardim Europa. In plaats van Pinheiros wordt dan ook
vaak – hoewel niet helemaal correct – naar het district verwezen onder de naam
‘Jardins’.
Pinheiros of ‘pine trees’ / ‘dennebomen’ verwijst naar de oorspronkelijke begroeiing
van het district: een dicht bos bestaande uit een subtropische dennenboomsoort, de
Araucaria Angustifolia, tevens symbool van de staat Paraná, ten zuiden van de staat
São Paulo. Bovendien is de naam afgeleid van één van de twee rivieren die aan de
oorsprong liggen van São Paulo: de Tietê (ten noorden van het stadscentrum) en de
Pinheiros (ten westen).
De projecten die in dit stadsdeel worden besproken, bevinden zich op één na alle in
één van de drie wijken die we logischerwijs wel onder ‘Jardins’ zouden scharen: Jardim
América, Jardim Paulistano en Jardim Europa.
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Triptyque

	Farm (of: ‘Harmonia // 57’)
2008 – rua Harmonia 57, Vila Madalena

De experimentele sfeer van de buurt waar het kunstenaarsleven en de
creativiteit bloeit op muren en in galerijen, is verdergezet in het kantoor- en commerciële gebouw Farm aan de hand van een beplante en benevelde gevel.
De Frans-Braziliaanse architecten schrijven zelf dat voor hen het 500 m2 grote gebouw
lijkt te ademen, te zweten en zichzelf lijkt aan te passen volgens haar inertie. De dikke,
ruwe, poreuze en organische muren zijn langs de buitenkant bekleed met een vegetale
laag die werkt als de huid van een constructie. Op deze machine, waar het regen- en
grondwater wordt afgevoerd, behandeld en opnieuw gebruikt, zijn alle pijpleidingen,
pompen en het waterbehandelingssysteem zichtbaar aangebracht, zoals nerven of
aders.
Het bouwblok zelf is vrij eenvoudig: een metalen voetgangersbrug verbindt twee
primitief gebeeldhouwde volumes met betonnen erkers en inpandige terrassen. De
begane grond tussen de twee volumes, waarvan de eerste volledig op pilotis is getild,
vormt een informele ontmoetingsplaats.
www.farmrio.com.br – 23°33’26.47”Z en 46°41’12.39”W
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02 Havaianas
Isay Weinfeld

2009 – rua Oscar Frère 1116, Jardim Paulista

De wereldbekende Havaiana-slippers, ontwikkeld in 1962, zijn geïnspireerd op de ‘zori’, de traditionele Japanse sandalen gemaakt uit gedroogde rijststengels.
Dit erg goedkope product is vandaag de dag een mode-icoon geworden, met name
voor Brazilië. Isay Weinfeld stond voor de boeiende opgave om in een van de duurste
winkelstraten van São Paulo een bescheiden winkelruimte te maken voor producten
die niet meer kosten dan € 2,3 tot € 10. Meteen is het ook de eerste Havaiana-winkel
in Brazilië. Weinfeld haalde zijn inspiratie uit de randfenomenen die aan Havaianas
zijn verbonden: frisheid, ontspanning, comfort, gezondheid, Brazilië. De 300 m 2 grote
winkelruimte heeft daarom een erg informele sfeer en is uiteindelijk niet meer dan een
overdekt plein, volledig geopend naar de straat, zonder deuren of etalage met rijkelijk
groen en intense natuurlijke verlichting. Dit laatste is bereikt door een metalen raster
met alternerende glazen en houten invullingen en openingen (langs de gemene muren)
voor ventilatie.
De winkelruimte ontplooit zich in dalende niveaus. Op het straatniveau is er een kleine
zitruimte op een mezzanine waarvandaan de hele winkel is te overzien. Onafhankelijke
elementen vullen de lager liggende eigenlijke winkelruimte in: een straatmarktje
herinnert aan de origine van de slippers, een container toont de ‘export’ modellen
(totdantoe nooit gezien in Brazilië), een transparante cilinder toont de zogenaamde
‘nieuwe’ producten zoals tassen, sokken, handdoeken, etc., en een high-tech kubus
verkoopt het verhaal van Havaianas.
www.havaianas.com.br – 23°33’41.42”Z en 46°40’13.59”W
Zie ook: biografie p. 339
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03 Zeferino

Studio Arthur Casas
2008 –rua Oscar Freire 924, Jardim Paulista

Ondanks het erg smalle perceel van 2 meter straalt de schoenen- en
tassenwinkel een enorme persoonlijkheid uit. Het identificeert zich als een houten doos
met hellend vlak en een dito plafond dat vooral in samenspel met de spiegel aan het
eind van de winkelruimte een enorm perspectief en dus sensatie van een veel grotere
ruimte teweegbrengt.
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Isay Weinfeld

	Forum

2000 – rua Oscar Freire 916, Jardim Paulista

Architect en filmmaker Weinfeld tracht in dit 1.144 m 2 grote project zijn
herkenbaar minimalisme te koppelen aan de aardsheid van Brazilië door het gebruik
van roodgetinte houten vloeren en sumptueuze wanden.
www.forum.com.br –23°33’45.56”Z en 46°40’9.70”W
Zie ook: biografie p. 339
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05 Galeria Melissa
Muti Randolph

2007…– rua Oscar Freire 827, Jardim Paulista

De extravangante identiteit van kunststof schoenenfabrikant Melissa
is verdergezet in de architectuur van de Galeria Melissa, waarvan elke drie maanden
zowel het interieur als de buitengevels rondom het voorplein met nieuwe grafische
prints worden uitgerust. De productenwaaier bijft echter dezelfde en varieert van
ontwerpen van hoogstaande namen zoals Zaha Hadid tot de eigen kunststof collectie
die momenteel erg populair is in São Paulo.
www.melissa.com.br en www.lojamelissa.com.br
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06 Livraria da Vila
Isay Weinfeld

2007 –alameda Lorena 1731, Jardim Paulista

Dit hermetisch gesloten volume in dat zich opent naar de straatkant
aan de hand van een pivoterende ‘boekenkastgevel’ huist erg boeiende ruimtes met
doorzichten en formele verbindingen over de drie verdiepingen van de 790 m2 grote
winkel met café en auditorium. In het bijzonder de trap die langs weerszijden op een
uiteenlopende manier dienst doet als boekenrek, de doorzichten en de kinderverdieping
verdienen aandacht. De visuele complexiteit van het interieur (waartoe ook de lage
plafonds, veelal donkere tinten, indirecte verlichting en oneindige boekenschappen toe
bijdragen) staat in fel contrast met het sobere exterieur dat met name na sluitingstijd
is te smaken.
www.livrariadavila.com.br
23°33’46.31”Z en 46°40’2.54”W
Zie ook: biografie p. 339
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07 Appartementsgebouw Guaimbê
Paulo Mendes da Rocha

1962 – Rua Haddock Lobo 1447, Jardim Paulista

Het residentiële bouwvolume is constructief uitgedacht als een lange,
smalle plaat met een overspanning van 7 meter, ondersteund door twee gewapend
betonnen gordijnen aan twee zijden. Deze oplossing laat een grote mobiliteit en continuïteit in het interieur toe, waarbij het mogelijk is verrassende ruimtes te creëren aan de
hand van gegolfde wanden. Wat de buitenschil van het gebouw betreft, helpt de lichte
verschuiving van de diensten om de lengte van de constructie te breken en tegelijk te
versterken. De noordwestgevel, met acute blootstelling aan zon, is afgeschermd door
zonneschermen die exclusief voor dit project zijn uitgedacht, met een vormentaal die
de vrijheid van het project binnenin oproept of symboliseert.
23°33’49.09”Z en 46°40’2.64”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
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08 Micasa
Triptyque

2005 –rua Estados Unidos 2109, Jardim América

Dit hoofdgebouw van de designwinkel Micasa breekt op zijn beurt in twee
aparte volumes: de showroom en de ingang met horizontaal pivoterende klapdeur van
500 kg. De grootste monoliet is opgevat als een zwarte rots met kleine stukjes kwarts,
zodat de voorgevel kan worden aanzien als een doorsnede van het gesteente. Als een
architectuurtheater ontplooien zich schimmen, illustere objecten, de constructie van
het gebouw en bewegingen achter het melkglas. De elliptische vorm van de luifel op
het zonnedek komt terug in een transparant gedeelte van de wazige voorgevel.
In de showroom van Micasa is het boekenrek Bela Cintra terug te vinden, tevens een
ontwerp van Triptyque, oorspronkelijk ontwikkeld voor het appartement van de eigenaar
van Micasa, Mourad Houssein.
www.micasa.com.br – 23°33’48.81”Z en 46°40’24.50”W
Zie ook: biografie p. 338
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09 Volume B (Micasa)

studio mk27 (Marcio Kogan)
2007 – rua Estados Unidos 2109, Jardim América

De uitbreiding van Micasa (Volume B), hoofdzakelijk aan het Tryptiqueproject verbonden via een tunnel, is van de hand van Marcio Kogan. Een patio achteraan dit volume geeft toegang tot de Vitra showroom en de ontwerpstudio.
Om het concept van bouwen, verbouwen, herbouwen en ‘bouwen op’ bloot te leggen,
koos architect Kogan voor een rauwe uitvoering van het rauwe materiaal beton. Op
deze manier herinnert het niet alleen aan het ambachtelijke proces van eigenhandige
constructies, maar ook aan de modernistische, brutalistische Braziliaanse gebouwen
die tevens inspeelden op de plaatselijke expertise. Het chaotische is in dergelijke
mate doorgevoerd dat bij het verwijderen van de bekisting zelfs niet alle hout meteen
is verwijderd. Het grind rondom het project is gebruikt voor het in situ vervaardigen van
het beton. De zonneschermen voor de kantoren bestaan uit dezelfde wapeningsnetten
als de wapening voor het betonnen Volume B-volume.
Eigenlijk is dit één van de zovele oplossingen die impulsief tijdens de bouw van de
uitbreiding pas zijn beslist en als creatief denkproces worden bestempeld. Op vele
plaatsen zijn ook aantekeningen van de bouwlieden terug te vinden, alsof de resulterende ruimte een echografie is van het conceptuele project.
www.micasa.com.br – 23°33’49.20”Z en 46°40’24.12”W
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10 Casa do Lado (Micasa)
Triptyque

2009 – rua Estados Unidos 2109, Jardim América

Na de uitbreiding Volume B (door architect Marcio Kogan) van het hoofdvolume Micasa (door architectenbureau Triptyque), is Triptyque terug aan zet voor het
omvormen van een verlaten woning op het terrein naast Micasa voor Micasa. Het jonge
bureau lijkt zich binnen het uiterst boeiende gegeven van een designomgeving ten
volle te geven met ludieke en tegelijk elegante ingrepen zoals gedeeltelijk weggekapte
muuropeningen en restanten van tegelwerk.
De ‘lichtpijpleiding’ is de meest opvallende ingreep van de herinrichting die de brug
slaat tussen esthetische kunst en functionele architectuur. Het boeiende, glimmende
netwerk palmt het donkere volume in als een levend organisme. Zelf refereren de
architecten naar het proces van fotosynthese waarbij “de lichtpijpen voeden van donker
naar licht”.
www.micasa.com.br – 23°33’49.21”Z en 46°40’24.91”W
Zie ook: biografie p. 338
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Triptyque

Loducca

2007 – rua Colômbia 325, Jardim América

Aan de drukke rua Colômbia lijkt een hedendaagse en kleinschalige
variant van het COPAN-gebouw van de hand van Oscar Niemeyer neergezet. De
noordgevel draagt organische en vloeiende zonneweringen die net zoals bij Niemeyer
niet alleen instaan voor het temperen van zon en geluid, maar ook de passant plagen
door al dan niet inkijk te verschaffen in het gebouw. Toch heeft dit meer bescheiden
project nog enkele troeven achter de hand: het materiaalgebruik sluit beter aan bij of is
veeleer een incarnatie van deze tropische stad en de horizontale vinnen doen tegelijk
dienst als trap om het gebouw te betreden.
De achtergevel is met zowel transparante als translucente delen opgebouwd en biedt
een boeiende detaillering. De sterk formele trap verbindt alle verdiepingen in één
beweging, van de parkeergarage tot het zonnedek op het dak.
www.loducca.com.br – 23°34’7.81”Z en 46°40’15.88”W
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studio mk27 (Marcio Kogan)

Casa Gama Issa

2001 – rua Lelja Vieida 135, Jardim Paulista

Het concept is nergens beter te lezen dan met de eigen woorden van
de architect die deze korte projectbeschrijving afsluiten. Bijkomend toch nog enkele
droge gegevens.
Een witte doos herbergt 700 m2 leefruimte, verdeeld over twee verdiepingen op een
volledig omsloten terrein van 1.700 m2. Gama Issa is een moderne, duurzame woning
die ondanks de betonnen huid een enorme transparantie creëert tussen tuin, zwembad
en interieur dankzij enorme glazen schuifdeuren.
Het interieur van de woning zet de witte, met de omgeving contrasterende kleur van
het exterieur verder in de witte marmeren trappen en dito badkamer. Enkel de houten
vloer, de boeken, de kunst en de kleurrijke zetels zorgen voor een evenwichtig contrast.
Let bij het bestuderen van het boekenmeubel (dat vloer noch plafond lijkt te raken)
ook op de prachtige detaillering bij dit vroege werk van Marcio Kogan. Reeds vanaf
het begin zijn constructiedetails in in- en exterieur zo precies doorgedreven dat zijn
architectuur meteen tot hoge kwaliteit is verheven.

2-

- 11

It is ten o`clock at night. Very hot. I use this moment of rare calm and solitude to design the
new house. I look through the window and parked in front of the building is a BMW X5.
A young man of about 27 slides out of the car with a stunning blonde fearfully clutching
her Prada bag. An almost-black, almost-beggar approaches asking if he can watch the
car for R$ 5,00. They go into a Japanese restaurant. On the radio, which I will turn off
within ten seconds, there is talk of the most recent kidnapping and a prison rebellion. I
read my notes of the first meeting with the clients, a couple in advertising. We spoke of an
enormous library in the living-room with double high ceilings, enormous windows opening
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completely to the garden, a pool 3 x 30m, a kitchen with an orange lunch table in the
center, two symmetric marble staircases lit by focused natural light, a precisely detailed
work studio, spaces of rare and elegant proportions which always relate to the exterior
differently, white textures, an Eero Aarnio ball club chair, minimalism, the 60’s, electronic
music, Stockhausen Cage, the latest issue of Visionaire magazine, a recipe for spaghetti
al mare and finally “My Uncle” by Jacques Tati.
I think of a single enormous volume wrapping everything: a white box. In São Paulo, we
don’t need to be concerned about environmental coherence; it is total chaos, the most
absolute chaos. In this city, the world’s ugliest, which overflows energy, vibrant like no
other, loved and hated, anything that is projected will be totally integrated into the city. Ah,
yes, don’t let me forget an enormous wall protecting the house, covered in natural wood
(maybe from the last tree of the Amazon), and which, certainly, will be completely covered
by graffiti, giving the final touch in perfect harmony with the environment.
From a humble architect of the third world. [nvdr: Marcio Kogan]
23°34’11.03”Z en 46°40’29.65”W
Zie ook: biografie p. 331
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Paulo Mendes da Rocha

Museu Brasileiro da Escultura (MuBE)
1988 – Avenida Europa 218, Jardim Paulista , Sao Paulo

Gesitueerd in een residentieel gebied van Sao Paulo, is het MuBE
oorspronkelijk opgevat als een museum voor beeldhouwkunst en ecologie. Daarom is
uitgedacht dat het museum een vermoeden van landschap zou creëren: watervlakken,
een groot bomenbestand, bromelia’s en locale plantensoorten, alle samengesteld door
Roberto Burle Marx. Op de tweede plaats kwam het museum voor beeldhouwkunst
dat de beeldencollectie van de stad zou onderdag bieden, beheren en catalogeren.
Hoewel het bouwwerk dus enkel als een museum voor beeldhouwkunst in het voetlicht
werd geplaatst, is het MuBE opgevat als een tuin met een overschaduwd amfitheater
verzonken in het terrein.
Van de buitenkant is het hoofdgebouw enkel zichtbaar dankzij de ‘veranda’, een
langwerpige balk die een symbolische bescherming biedt boven de tuin en tevens
een referentiepunt en parameter is tussen de sculpturen en de bezoeker. Deze eenvoudige overkapping, als een loggia of poort, bestaat uit een 12 meter brede luifel in
voorgespannen beton die 60 meter overspant. Het museum zelf, is dankzij de integratie
van de verschillende niveaus die de bestaande niveauverschillen langs het terrein
verderzetten, ontworpen als een bedrieglijk ondergronds volume dat resulteert in het
hertekenen van het oppervlak.
www.mube.art.br – 23°34’23.93”Z en 46°40’36.14”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografieën Burle Marx p. 326 en Mendes da Rocha p. 332
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Andrade Morettin Arquitetos

Casa HB

2009 – rua Suêcia 114, Jardim Europa

Deze woning haalt haar voordeel uit de gepriviligeerde situatie van een
groene omgeving, waarbij de integratie met natuur volgens de architecten het belangrijkste conceptuele uitgangspunt is. Alle ruimtes van het op drie percelen neergepote
bouwwerk, spelen in op de relatie met het 1.500 m2 grote ‘park’ of achtertuin met ‘droge’
en ‘natte’ zones, waarvan een groot deel reeds is geimporteerd voor de constructie van
de woning aanvatte.
Op de begane grond zijn de sociale ruimtes voorzien in de schaduw van een opgetild,
balkvormig volume. Beide verdiepingen zijn op een verschillende manier transparant te
noemen. Voor de begane grond zijn schuiframen voorzien die een opening van 14 meter
breed kunnen maken naar het terras, terwijl het bovenste volume voor de slaapkamers
en andere intieme ruimtes wordt gekenmerkt door een dubbele huid van verticale,
deels bewegende glazen panelen die zijn bewerkt met een kunstmatige zonnefilter
verwijzend naar de schaduwwerking van een bladerdek.
Het bovenste volume lijkt te zweven boven de tuin dankzij een dragende kern in
gewapend beton die tevens de verticale circulatie herbergt (trap en platformlift).
Toch wordt de ‘Tadao Ando’-kern visueel logemaakt van de vloerplaat aan de hand
van een strook die natuurlijk licht in het hart van de woning doet binnenvallen. Twee
vierendeelliggers reiken oost-west over de kern heen naar twee dragende wanden
aan de uiteinden van de woning.
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In tegenstelling tot woningen van Marcio Kogan, intervenieert het jongere architectenduo Andrade Morettin niet in het interieur, maar beschouwen zij dit als een verlengde
van de persoonlijkheid van de inwoners. Enkel voor de keuken gaven zij advies bij de
materiaalkeuze (in dit geval grotendeels Cumaru-hout).
23°34’36.92”Z en 46°40’31.21”W
Zie ook: biografie p. 324
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studio mk27 (Marcio Kogan)

Casa Telles

2009 – rua General Fonseca Telles 406, Jardim Europa

Dit meest recente ontwerp van Marcio Kogan in São Paulo draagt een
enorme rijpheid in zich. Niet alleen is de detaillering van de hoogste plank, maar hier
lijken ook alle in eerdere projecten geëxperimenteerde ingrepen hun vruchten af te
werpen.
In de eerste plaats zijn er de volledig openschuivende ramen die de leefruimtes laten
overvloeien in de omgeving. Behalve in te staan voor de ventilatie van de leefruimtes,
legt het ook de leefwijze van de Brazilianen bloot: het buitenleven.
Anderzijds is er een mooie compositie ontstaan van materiaalverwijzingen naar Marcio
Kogans grote voorbeeld: Ludwig Mies van der Rohe (m.n. het gebruik van travertijn),
maar ook naar de exotische roots van Kogan. Dit is merkbaar in het toepassen van
beton (meer uitleg zie projectbespreking SP-F09 mbt Micasa Volume B), het elegante
gebruik van de tropische houtsoorten Cumaru en Ipê, en in de invulling van de woning
aan de hand van meubilair van de hand van Sergio Rodriguez uit de zestiger jaren.
Tenslotte leggen enkele hedendaagse materialen een laatste sculpturale laag over de
woning: deuren en handgrepen in CorTen-staal, keuken in silistone, acrylplaten voor
verlichtingselementen in het bureel, etc.
Uitzonderlijk aan deze woning echter – in vergelijking met andere projecten van mk27 –
is dat deze residentie drie verdiepingen de hoogte ingaat. Niet alleen helpt dit om het
rijke programma luxueus in onder te brengen (met o.a. vijf slaapkamers en talrijke
ontspanningsruimtes), maar ook om een dakterras met adembenemend zicht over
São Paulo te voorzien.
23°34’42.77”Z en 46°40’4.41”W
Zie ook: biografie p. 331
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Paulo Mendes da Rocha

Winkel FORMA (nu: c.o.d.)
1987 – avenida Cidade Jardim 924

Deze winkel verkent de vindingrijkheid van een architectuur die –hoewel
discreet en sereen- toch radicaal is. Het ontwerp voorziet in maximale visibiliteit van
de producten aan de hand van een opgetilde etalage die de hele oppervlakte van de
winkel toont en die uitkijkt, als een enorm reclamepaneel, op een druk asfaltlint. Binnenin de winkelruimte is de impact van de buitenwereld minimaal, als in een museum,
licht en stil.
Het gebouw toont een duidelijke en eenvoudige constructie: de twee tegenoverliggende betonnen steunen zijn kastelen die uitrustingen en ondersteunende functies
herbergen. De dertig meter brede ruimte tussenin is overspannen door stalen balken
die de showroom dragen. Deze oplossing zorgt voor parking. De toegang tot de
winkel is een opklapbare trap. Binnenin leidt een loopbrug naar de mezzanine of
tussenverdieping.
www.codbr.com – 23°35’2.94”Z en 46°41’15.94”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
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versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 332
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ButantÃ

inleiding
Butanta, of letterlijk vertaald ‘verpletterde bodem’, ligt aan de westelijke oever van
de Pinheiros en huist behalve het wereldbekende biomedische onderzoekscentrum
Instituto Butantan ook de Universiteit van de stad São Paulo. Net zoals Pinheiros
bestaat ook Butantã uit residentiële gebieden voor de hogere klasse, ondanks enkele
favela’s aan de rand van de buurt.
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João Batista Vilanova Artigas en Carlos Cascaldi

	Faculdade de Arquitectura e 		
Urbanismo da Universidade 		
de São Paulo (FAU USP)
1961 – rua do Lago 876

In vele opzichten was het de meer politiek geëngageerde Paulista school
van São Paulo, eerder dan de Carioca school uit Rio waarvan Niemeyer kwam, die de
meest boeiende antwoorden bood op de politieke situatie van architectuur in Brazilië.
Gedurende de vijftiger jaren was de leidende figuur van deze school Vilanova Artigas:
een communist die vijandig stond tegenover de bemoeienissen van de Verenigde
Staten in Latijns-Amerika en tegenover de invloed van Le Corbusier op de Carioca
school, omwille van de afhankelijke status waarin dit de Braziliaanse architectuur
plaatste. Artigas verkondigde dat Braziliaanse architectuur zich slechts kon ontwikkelen door Braziliaanse problemen aan te pakken, in het bijzonder de “achterlijkheid”
en armoede van de massale bevolking. Terwijl Niemeyer beelden bedenkt om mensen
te verrassen en te betoveren, bouwt Artigas ruimtes om de massa te verzamelen en op
te leiden. Artigas’ strategie om een enorm dak te plaatsen over onderling verbonden
ruimtes en volumes was bedoeld om plaatsen voor samenkomst te genereren binnen
een programma, net zoals hij deed voor de Faculteit voor architectuur en stedebouw
van São Paulo. Tegelijk was het duidelijk dat deze interactieve ruimtes een politieke
boodschap met zich meedroegen of in dit geval meer bepaald het idee van een nieuwe

brazilië [

] sao paolo

pedagogie (1962) waarbij het accent van onderricht verschoof naar creatieve ateliers,

- 12

5-

aangevuld met accenten op geschiedenis en geesteswetenschappen. Het resultaat is
een modernistisch manifest, een immens parallellepipedum op kolommen met ruimtes
die zijn gegroepeerd rondom een centrale hal van 1.000 m 2 en 13 meter hoog. Een
opeenvolging van hellende vlakken verbindt het uitgebreide programma over vier verdiepingen: auditorium, ateliers voor modellen en prototypes, café, museum, bibliotheek
en archieven, docentenkwartier, interdepartementale ateliers en natuurlijk leslokalen.
In het oorspronkelijke plan waren de klaslokalen de enige afgesloten ruimtes en het
interieur van het gebouw was opgevat als een soort promenade door een kleine stad,
met een dergelijke opeenvolging uitgedacht dat het aan professoren en studenten de
intellectuele ruimte en creativiteit lijkt te bieden om een nieuw land te produceren.
De FAU is tegelijk onbehouwen en gesofisticeerd: primitief in afwerking en minimaal
afhankelijk van handenarbeid tijdens de bouw, maar ingewikkeld in de ingenieurskunst
van bijvoorbeeld de uiterst slanke kolommen. Het gebouw maakt gebruik van het enige
materiaal dat Latijns-Amerika in overvloed heeft: onervaren werkkracht, gecombineerd
met een andere typische bron: menselijk vernuft. Dit suggereert een strategie voor de
sociale en economische crisis van Brazilië. Hoe het gebouw wordt vervaardigd is in
Artigas’ ogen minstens even belangrijk als waarvoor het zou dienen, in de ontwikkeling
van een strategie voor de dienstbaarheid van architectuur voor de gemeenschap.
Jammer genoeg is deze filosofie niet tot het einde doorgezet. Als overtuigd communist
moet Vilanova Artigas de Universiteit van São Paulo zo snel mogelijk verlaten onder het
militaire bewind. Marcio Kogans zoon Gabriel vertelde ons (maar dit is niet bevestigd
via andere bronnen) dat Artigas daarom de bouw van de FAU moest versnellen door
een lagere materiaalkwaliteit en een sneller productieproces. Het resultaat is een
gebouw in erbarmelijke staat, maar ondanks dit alles, met een ongelooflijke kracht.
www.fau.usp.br – 23°33’36.73”Z en 46°43’47.88”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 324
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02 Praça Victor Civita

Levinsky Arquitetos Associados (dek) en
Benedito Abbud (tuin en water)
2008 – Rua Sumidouro 580

Het architecturaal ontwerp is gebaseerd op internationale modellen en
positioneert zich dus als een experiment in Latijns-Amerika. Het enorme houten ‘dek’
bestaande uit plaatselijke houtsoorten zoals ipê, garapa en sucupira (of ‘zwarte kabbes’), krult omhoog langs de zijkanten om te voorkomen dat bezoekers direct contact
hebben met de vervuilde grond van het voormalige fabrieksterrein.
Het project richt er zich toe te reflecteren over de toestand van de omgeving. Langs
alle paden van het dek kunnen bezoekers technieken uitpluizen die worden gebruikt
voor de ‘restauratie van het milieu’, planten bestuderen die lang vergeten zijn of nieuw
ontwikkelde heilzame eigenschappen hebben, kennis over composteren bijschaven,
duidelijkheid krijgen over controversiële onderwerpen zoals de productie van ethanol en
biodiesel,… In verschillende aan cultuur gewijde ruimtes (o.a. het oude fabrieksgebouw
op het terrein) worden onder curatorschap van het MASP kunsttentoonstellingen met
relatie tot duurzaamheid ingericht.
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03 Galeria Leme

Paulo Mendes da Rocha
2004 – rua Agostinho Cantu 88, Sao Paulo

De kunstgalerij is gebouwd op een terrein van 13 bij 31 meter in een
typisch stedelijk bouwblok bij de hoofdcampus van de universiteit van São Paulo. De
stedebouwkundige wetgeving vraagt om een terugliggende halfopen bebouwing van
maximaal 9 meter hoog en met een maximale bebouwing van 50% van het terrein.
Deze aanzienlijke beperkingen reduceerden het bouwvolume tot een doos van 10 bij
21 bij 9 meter. Behalve de tentoonstellingsruimte zelf, vroeg de eigenaar ook naar
een administratieve ruimte, een opslagplaats voor de collectie, een klein appartement
voor bezoekende kunstenaars en een dienstenruimte met ontvangstbalie en toiletten.
Gezien de ruimtelijke beperkingen zouden deze bijkomende functies aanzienlijk vreten
aan de beschikbare kubieke meters voor de expositieruimte.
De normale oplossing voor dit soort probleem zou zijn om de mezzanine toegankelijk
te maken aan de hand van een trappenhal, maar uiteindelijk is gekozen voor een
groot trapezoïdaal daklicht van 9 meter hoog. Deze oplossing herbergt twee vanuit de
exporuimte onzichtbare kamers waarvan één (de administratieve ruimte) uitkijkt over de
achterkant van het terrein naar de Pinheiros rivier en de trein langs haar oevers en de
andere (het kunstenaarsappartement – op luwe dagen tevens ingezet als kantoor) over
de straat. De galerij heeft twee blinde wanden over de gehele 21 meter, maar omdat de
tentoonstellingsruimte 7 meter breed is, laat dit een lange laterale strook over waarin
de inkompartij, de ontvangstbalie en kantine zijn weggestopt achter deze wand. De
exporuimte kan naar buiten worden opengetrokken voor openlucht tentoonstellingen
of andere buitenfuncties dankzij twee enorme poorten die er in gesloten positie vanuit
de hal uitzien als twee enorme canvassen.
www.galerialeme.com – 23°34’16.40”Z en 46°42’13.22”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 332

8-

- 12

04 Casa Mendes da Rocha
Paulo Mendes da Rocha

1961-1964 – rua Eng. João de Ulhoa Cintra 26

Twee horizontale betonnen vloerplaten, waarvan de onderste op vier
terugliggende pilotis rust en de tweede royaal boven de wandelpaden hangt, lijken
ondanks het ter plaatste gestorte materiaal erg licht en transparant. De open ruimte
onder de woning biedt bescherming voor spelende kinderen in de tropische zon. Deze
semi-publieke ruimte vloeit samen met de tuin, een terrein dat de eigen woning van
architect Paulo Mendes da Rocha vaak verkent in de transitie van buiten naar binnen.
De verdieping bevat slechts één enkele kamer, een bijna perfect vierkant waarin lange,
open rechthoekige leefruimtes met bandramen naar de tuin de gehele lengte vullen
aan twee zijden, terwijl de keuken, slaapkamers en badkamer zijn geclusterd in het
centrum van de ruimte. Deze door daklichten verlichte ruimtes zijn afgeschermd met
niet meer dan slanke houten schermen, sommige vastgezet en bekleed met beton,
andere glijdend op rails aan de slanke balken van het plafond. Deze schermen bieden
visuele, maar geen akoestische privacy, zodat familieleden (echtgenote en vijf kinderen)
steeds bewust zijn van elkaars aanwezigheid.
Paulo Mendes da Rocha was 32 jaar oud in het begin van de jaren zestig wanneer hij
de constructie van deze revolutionaire eengezinswoning startte. […] Het koele beton
contrasteert met het warme, roodachtige Peroba-hout voor vloer, muurbekleding en
meubilair. Eerder dan de betonnen oppervlaktes te betegelen voor keuken en badkamer,
koos Mendes da Rocha voor een vernis dat nauw aansluit bij de traditionele Japanse
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lak. Mendes da Rocha heeft veel van het – veelal betonnen – meubilair zelf ontworpen.
Een van Mendes da Rocha’s bedoelingen was om de technische mogelijkheden van
beton te testen en te experimenteren met nieuwe vormen van modulaire opbouw. Met
het hout van de bekisting bouwde hij meteen een andere betonnen woning voor zijn
zus op het naastliggende terrein, rua Lobato 133.
Sommige van Mendes da Rocha’s uitvindingen zijn herinterpretaties van Braziliaanse
volkse architecturale tradities: de doorlopende ramen zorgen voor ventilatie, terwijl het
optillen van de woning op pilotis vocht en ongedierte op een afstand houdt en tegelijk
scahduwrijke buitenruimtes creëert.
Wanneer Archipel de prospectiereis ondernam in augustus 2009, is het reisteam er niet in geslaagd de woning
binnenin te zien. Om die reden is een gedeelte van een tekst van Kristina Raderschad letterlijk vertaald zonder
de juistheid ervan te kunnen verifiëren.

23°33’42.19”Z en 46°42’33.57”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 332
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Vila Mariana
PROJECTEN
01

Parque Ibirapuéra

134
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Vila Mariana

inleiding
Pinheiros is een administratief district ten zuiden van het centrum van São Paulo en
van de Avenida Paulista. Het bestaat uit verscheidene residentiële en rijke wijken, die
op zich verschillen van opbouw: Alto de Pinheiros, Vila Madalena, Itaim Bibi, Jardim
América, Jardim Paulistano en Jardim Europa. In plaats van Pinheiros wordt dan ook
vaak – hoewel niet helemaal correct – naar het district verwezen onder de naam
‘Jardins’.
Pinheiros of ‘pine trees’ / ‘dennebomen’ verwijst naar de oorspronkelijke begroeiing
van het district: een dicht bos bestaande uit een subtropische dennenboomsoort, de
Araucaria Angustifolia, tevens symbool van de staat Paraná, ten zuiden van de staat
São Paulo. Bovendien is de naam afgeleid van één van de twee rivieren die aan de
oorsprong liggen van São Paulo: de Tietê (ten noorden van het stadscentrum) en de
Pinheiros (ten westen).
De projecten die in dit stadsdeel worden besproken, bevinden zich op één na alle in
één van de drie wijken die we logischerwijs wel onder ‘Jardins’ zouden scharen: Jardim
América, Jardim Paulistano en Jardim Europa.
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Roberto Burle Marx en Oscar Niemeyer

	Parque Ibirapuéra

1951-2005 – avenida Pedro Álvares Cabral

Het domein van het oude stadspark, een beboste zone van 180 hectare,
werd de locatie voor de feestelijkheden van het 500-jarig bestaan van São Paulo
waar grootschalige tentoonstellingen, beurzen en culturele evenementen zouden
plaatsvinden. Het project is gekarkteriseerd door uniformiteit van compositie: het grote
sinusoïdale dak dat dient om het complex als een geheel te coördineren is tevens een
met bars, restaurants, rustzones, diensten uitgeruste esplanade die een aantal locaties
met elkaar verbindt. Tijdens de bouwfase was het project aan talrijke aanpassingen
onderhevig die de kosten moesten drukken. Het entreegebouw verbonden aan de
esplanade werd geschrapt en noch het auditorium, noch de luifel die deze moest
verbinden met het paleis voor de kunsten, noch de tuinen van Roberto Burle Marx zijn
op dat moment uitgevoerd. Ook is het constructieve uitgangspunt van de drie paleizen
substantieel aangepast.
Het Palacio de las Artes (nu: OCA) is een koepel van 9 centimeter dik, 18 meter
hoog en 76 meter diameter. De constructie rust op een ringbalk die is ondersteund
door 78 betonnen voeten. Dertig cirkelvormige openingen in de basis van het gebouw
zorgen voor de inval van natuurlijk daglicht in het interieur, waarin drie gewapende
betonvloeren – alle verschillend in plattegrond, met concave randen – lijken op te
hangen in de lucht en onderling zijn verbonden met behup van een hellend vlak dat
de ruimtelijke verderzetting tussen de verdiepingen genereert en dat samen met de
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Het Palacio de la Industria (nu: MAC) van 250 bij 50 meter is gesitueerd aan de
tegenovergestelde zijde van het park waarin het paleis van de Naties en deze van de
Staten staan. De 40.000 m2 tentoonstellingsruimte is toen gebruikt om machines en
fabricagemethodes te etaleren. Er is een frappant contrast tussen de soberheid van de
noord-west gevel met de aluminium zonneschermen en de rijkdom en dynamiek van
het interieur, dat zich manifesteert in de rand van de mezzanine, de hellende vlakken
en de onderlinge afstand van 10 meter tussen de kolommen.
De Palacios de las Naciones y de los Estados (nu o.a. het museu Afro Brasil) hebben
identieke plattegronden en afmetingen (150 bij 42 meter). Ze werden ontworpen om
tentoonstellingen te huisvesten betreffende visuele kunst en huisden tevens de Biënnales van 1953 en 1955. Loodrecht ten opzichte van elkaar geplaatst, zou de ruimte
tussen beide ingangen moeten zijn ingevuld door tuinen (nu: parkeerplaatsen). De
tuinen zouden zich moeten hebben verdergezet langs de muren van de gebouwen. Met
de toegangen loodrecht hierop, zou er geen conflict zijn geweest tussen de voetgangerscirculatie en de schuine kolommen die het geheel een vederlichte toets geven.
Het 4.870 m2 grote auditorium met 800 zitplaatsen is vijftig jaar geleden ontworpen
door Oscar Niemeyer, maar is pas in 2003 gebouwd en in 2005 ingehuldigd. Het
podium is 28 bij 25 meter groot en kan worden ingezet voor buitenluchtconcerten
voor ongeveer 15.000 personen door het openschuiven van een 20 meter brede poort
achteraan het volume. De kelderverdieping herbergt het Escola do Auditório en in het
auditorium zelf zijn drie opmerkelijke kunstwerken te zien: bij de ingang bevindt zich
‘lambareda’ of vlam van de hand van Oscar Niemeyer zelf, in de hoofdingang staat een
beeldhouwwerk van Tomie Ohtake en in de centrrale hal van de school is het werk
‘Ensaio de Orquestra’ van Luis Antônio Vallandro Keating van 16 bij 2,5 meter te zien.
www.parquedoibirapuera.com –23°35’9.77”Z en 46°39’20.03”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografieën Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333
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Morumbi
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Casa de vidro (nu: Instituto Lina Bo Bardi)
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Morumbi

inleiding
Morumbi is een onderdeel van de subprefectuur Butantã, maar verdient omwille van
zijn ligging van 9 à 15 kilometer van het stadscentrum een aparte vermelding. Volgens
enkele bronnen komt de naam Morumbi voort uit een samenbrenging van de Portugese
en Tupi woorden ‘morro obi’, wat ‘blauwe heuvel’ zou betekenen. Ondanks de aanwezigheid van de favela Paraisópolis, wordt Morumbi als dé rijkste buurt van de stad
aanzien, grotendeels dankzij de restanten van het ‘mata Atlãntica’, het oorspronkelijke
regenwoud, dat de vastgoedprijzen de pan doet uitrijzen.
De centrale begraafplaats van Morumbi is de laatste rustplaats van drievoudig Formule 1wereldkampioen Ayrton Senna (1960 - 1994) en de Braziliaanse zangeres Elis Regina
(1945 – 1982).
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01 Casa de vidro
Lina Bo Bardi

(nu: Instituto Lina Bo Bardi)

1950 – rua General Almério de Moura 200

Hoewel de site nu deel uitmaakt van de trendy wijk Morumbi, zweefde
het casa de vidro of glazen huis eens over de restanten van het originele regenwoud,
de mata Atlãntica, met dense exuberante fauna en flora. Opgehangen hoog boven
een zee van groen, lijkt het gebouw op een boomhut van de Intenational Style. Een
wuivende metalen trap verbindt het kronkelende pad met de leefruimtes boven, terwijl
de ogenschijnlijke instabiliteit de avontuurlijke sfeer van de woning in leven houdt, net
zoals later naar voren komt in Italo Calvino’s verhaal uit 1957, ‘The Baron In The Trees’.
De Bardi’s leefden omgeven door gordeldieren, opossums, luiaards en wilde katers;
tropische vogelsoorten flitsten voorbij in het bladerdek. Hun huis was als een virtueel
belvédère. Enorme stukken vegetatie waren reeds geruimd in 1950 om een asfaltlint
te voorzien. Als milieuactivist avant-la-lettre plantte Bo Bardi het woud opnieuw rond
het gebouw. Hoewel vandaag de dag het gehele gebied is bebouwd en de wilde
dieren reeds lang weg zijn, is het terrein groot en dicht begroeid, waardoor het glazen
huis nauwelijks zichtbaar is vanaf de straat. Hoewel Bo Bardi in haar latere loopbaan

2-

- 14

de tegenstelling tussen natuur en cultuur zou uitbuiten, was het contrast tussen het
abstract esthetische van staal en glas en het rijke groen van het woud een belangrijk
element van bij de start.
Voor de constructie opteerde Bo Bardi voor deze van het paradigmatische domino-huis:
spichtige kolommen gewaagd geklemd tussen twee betonnen vloerplaten. Dunne,
Corbusiaanse pilotis, terugliggend ten opzichte van de perimeter van de woning om
een vrije gevel te creëren, tillen de glazen doos op een elegante manier in de lucht.
Le Corbusier was een voor de hand liggende referentie: Niet alleen waren hij en de
echtgenoot van Lina goede vrienden, daarbij kwamen de Italiaanse Bardi’s in Rio aan
enkele jaren na de voltooiing van het Ministerie van Onderwijs en Gezondheid (MEC
– 1936-1943, zie projectbespreking RIO-C04), dat Le Corbu had ontworpen met o.a.
Lúcio Costa, Affonso Reidy en Oscar Niemeyer. Maar ook de aanwezigheid van Mies
van der Rohe is voelbaar in de woning, in het bijzonder in de glazen gevels. Hoewel
de schuifdeuren in theorie dienden om het interieur en het exterieur met elkaar te
verbinden, lijkt Bo Bardi’s glazen doos enkel retinale verbindingen met de omgeving
te impliceren, waarbij de minder cerebrale gevoelens zoals tast, geluid en geur werden
gefilterd. Het bladerdek is picturaal ingezet, bijna als een muurschildering. […]
Het rechthoekige plattegrond van de hoofdverdieping is georganiseerd rond twee
binnentuinen. Omdat de woning is gebouwd op een helling, is de vegetatie van de
eerste perfect vierkante binnentuin eigenlijk een ‘verdieping’ lager gesitueerd. […]
De tweede binnentuin is minder decoratief en dient als een buffer tussen dienende
en bediende ruimtes. Terwijl de voorkant van de woning transparant is en uitkraagt,
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zijn de slaapkamers en de dienstvleugel stevig verankerd in de heuvel en gedefinieerd
door dikke dragende muren. Bo Bardi speelt de ondoorzichtigheid van de achterkant
uit tegen de delicate behandeling van glas aan de voorzijde. Sommige critici zagen
deze dichotomie als een poging om nacht- en dagkwartieren te scheiden, maar de
hoofdslaapkamers zijn verborgen in de kern van de woning, terwijl de dienstkamers
duidelijk zichtbaar zijn van buitenaf.
In het interieur slaagde Bo Bardi erin zones te differentiëren, zonder te vervallen in
de uniformiteit van ruime open plattegronden. Zowel de kleine binnentuin als de trap
scheiden de leefruimte af zodat de eetruimte aan de ene zijde en de bibliotheek aan
de andere een zekere afzondering creëren. Een gelijkaardige rol is weggelegd voor de
haard, een typologie die onbekend is in Braziliaanse stadswoningen. […]
Opgevat als een brug tussen de belangrijkste ruimtes en de dienstkwartieren, kijkt de
keuken uit op het woud. Bo Bardi koos zwarte tegels voor de vloer en witte voor de
rest van de keuken, maar de metselwerk muren rond de ramen zijn geschilderd in fel
groen om de kleur van de beplanting buiten te evenaren. Dit toont een ongebruikelijke
zorg voor ruimtes die uiteindelijk alleen door dienstmeisjes worden gebruikt.
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In het interieur is het aantal kolommen tot een minimum beperkt en glazen wanden
hangen zoals ongrijpbare gordijnen. Mies’ Barcelona paviljoen flitst door menigeens
gedachten, met de kruisvormige kolommen en het terughoudende meubilair, geplaatst
op kunstige afstanden om de vloei van de ruimte niet in gevaar te brengen. Net zoals
in de woning Tugendhat in Brno (1930), waar de verticale steunen bijna geheel zijn
weggehaald zodat niets meer dan een formalistische schijf van horizontale ruimtes is
ontstaan die zich eindeloos lijkt uit te strekken in de verte. Bo Bardi’s glazen wanden
roepen ook de transparantie van Mies’ woning Farnsworth en Philip Jonhsons Glass
House op die in dezelfde periode zijn gerealiseerd. Ondanks alles moet Bo Bardi in
tegenstelling tot haar equivalenten in Noord-Amerika, nog worden erkend als een van
de voorlopers van deze typologie.
Het Instituto Bo Bardi was omwille van renovatiewerken niet toegankelijk in augustus 2009, wanneer Archipel
de prospectiereis ondernam. Om die reden is een gedeelte van een tekst van Esther da Costa Meyer letterlijk
vertaald zonder de juistheid ervan te kunnen verifiëren. Foto door Peter Scheier.

www.institutobardi.com.br – 23°36’47.36”Z en 46°42’42.75”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 325
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02 Bercario Primetime

Marcio Kogan Arquiteto – mk27
2007 – rua José Gonçalves 30

Het project is het eerste Braziliaanse kinderdagverblijf met een capaciteit
van veertig kindjes en één verzorg(st)er per drie kindjes dat draait volgens een exclusief
ontwikkeld leerprogramma voor (internationale) kinderen van 0 tot 3 jaar. Samengevat
is de filosofie achter Primetime dat de opvoeders instaan voor de ontwikkeling van de
‘hardware’ van de kinderen, niet de ‘software’, waar uiteindelijk op universiteitsniveau
aan zal worden gewerkt. De focus van het architecturale project was om de specifieke
vereisten van dit programma te incorporeren aan de hand van adequate creatieve
oplossingen (bv. een theater voor de allerkleinsten). Prioriteit was om een abstracte,
niet-stereotiepe ruimte te ontwerpen met een uitgesproken karakter dat de functionele
vereisten van de talrijke procedures zou inlossen.
De circulatie in het 870 m2 grote gebouw is bereikt aan de hand van hellende vlakken
en het gebruik van kindvriendelijke materialen zoals zachte bevloering en gebruiksvriendelijke ergonometrie. Ook het technische team heeft zijn steentje bijgedragen
om in dezelfde geest ideale oplossingen uit te werken voor luchtbehandeling, waterkwaliteit, vloerverwarming en gebalanceerde kunstmatige verlichting naast de grote
gevelopeningen voor het ruim laten binnenstromen van natuurlijk daglicht.
Behalve het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout of adequate verwijzingen
daartoe (zoals rubberen valtegels die er precies als natuursteen uitzien) zijn de kleuren
geel, oranje en rood uitgekozen om een stimulerende atmosfeer te creëren.
www.primetime.com.be – 23°37’24.97”Z en 46°44’20.29”W
Zie ook: biografie p. 331
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Ouro Preto

inleiding

d oor Géry Van d e nab e e le

Om de geschiedenis van Ouro Preto te begrijpen, moet een stukje geschiedenis van
Brazilië worden verteld. De kolonisatie van het land begon, uiteraard, aan de oostkust
van het continent vanaf 1500. Bahia werd de eerste hoofdstad. De kuststad Rio de
Janeiro werd pas veel later belangrijk.
De Portugezen hadden een andere kolonisatiepolitiek dan de Spanjaarden. Zij traden in
alliantie met de Indianenstammen van de kuststreek. Door huwelijken tussen blanken
en indianen werd deze alliantie zo sterk dat de indianenstammen, samen met blanken
en mestiezen op ontdekkingstochten trokken door het binnenland.
De reliëfkaart van Zuid-Amerika leert ons dat een gebergte het binnenland scheidt
van de kust. Eenmaal een kleine nederzetting over het gebergte in Sao Paulo werd
opgericht (1554), konden vanuit deze basis grote campagnes worden gemaakt, die
minder als prospectie- maar eerder als veroveringstochten moeten worden gezien.
Deze bandeirantes worden in Brazilië nog altijd aanzien als helden. Hierbij werden
(met hulp van de bevriende stammen) vele indianen als slaven afgevoerd. Deze trieste
geschiedenis was een eerste vorm van economie voor Brazilië en wordt weergegeven
in de film The Mission.
Na deze verovering kwam de goudkoorts. En goud werd gevonden in Ouro Preto
(letterlijk vertaald: zwart goud), op het einde van de 17de eeuw. Deze kleine stad werd
zeer belangrijk voor de Portugese monarchie en met de wereldlijke macht kwamen
ook vele kloosters zich nestelen in het Portugese ‘el dorado’. De typische 18de eeuwse
Portugese architectuur is dan ook zowel in de kerkbouw als in de civiele bouwkunst
terug te vinden.
De woningen worden gekenmerkt door gepleisterde gevels met omlijstingen in graniet
(zelfs in hout!) van de hoeken van de gevels en van de vensters. Soms worden raamopeningen verder versierd met een kroonlijst. Vele gevels hebben op de verdieping een
doorlopend balkon met smeedwerk. De raamkozijnen verraden de typische Portugese
traditie die zelf het Engelse schrijnwerk imiteert. Brede ramen met kleinhouten en
wisseldorpels met opschuivende onderramen. Bij rijke woningen zal de begane grond
ook zijn opgebouwd in natuursteen. De deuren en de luiken zijn voorzien van extra
verzwaarde, zeer rijke bossingen. Ook de kroonlijsten van de breedhuizen zijn rijk en
voornamer naar gelang de rijkdom van de bouwheer.
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Het centrale plein van de stad wordt beheerst door het stadhuis/museum met binnenkoer. Het museum is wat archaïsch opgebouwd, maar vertelt het boeiende verhaal
van tiradentes (tandentrekker) die met een groep blanken in opstand kwam tegen
het Portugese gezag (1789) en dit met de dood moesten bekopen. Zij waren sterk
beïnvloed door de idealen van de Franse revolutie. Het is nogmaals een bewijs dat
deze stad niet alleen financieel belangrijk was, maar contacten had met het Europese
vasteland.
Naast de vele kerken, het stadhuis, het oudste theater van Zuid-Amerika mag de
bezoeker zeker niet vergeten één van de grootste privéwoningen te bezichtigen, casa
dos contos (het rekenhof), gebouwd door een burger die speculeerde, maar verkeerd
rekende.
Ouro Preto werd verlaten als belangrijke stad omdat het reliëf een grotere ontwikkeling
bemoeilijkte. Belo Horizonte werd 80 kilometer verder opgericht op het einde van de
negentiende eeuw. De stad stierf bij wijze van spreken een stille dood, maar bleef zo
gespaard van industriële of modernistische aanpassingen, waardoor het nu op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco figureert.
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01 Igreja de Nossa Senhora do Rosário
Antônio Pereira de Sousa Caldeiros

1785 – Largo do Rosário, antigo bairro Caquende

De religieuze bouwkunst in Ouro Preto (inwoners gaan prat op hun
8 kerken en 5 kapellen) is erg verbonden met deze van het moederland. Het betreft
meestal eenvoudige grondplannen, beuk en koor met twee torens op de westgevel.
De plafonds zijn in hout, soms ook de vloeren. Het hout is rijkelijk beschilderd en op
de zijgevels zijn vele altaren aangebracht met hier en daar zwarte heiligen. Houtsnijwerk is een kunst waar Indianen erg bedreven in waren. Uiteraard kon nergens het
bladgoud, product waarvan Ouro Preto zo rijk werd, wegblijven. Bekijk de rijk versierde,
monumentale altaren op het koorgedeelte. Soms zijn de kerken ook versierd met
typisch Portugees tegelwerk, azulejos, en vergeet zeker niet de sacristie achteraan
de kerken te bezoeken.

- 15

5-

Bijzonder voor de Braziliaanse architectuur is de variante van de barokke kerken van
Palladio waar in Ouro Preto een van de mooiste exemplaren is bewaard. De Rosariokerk, op het laagste gedeelte van de oude stad, was de kerk voor de zwarte bewoners,
de andere kerken waren ‘blank’. Dit mooie stukje architectuur doet erg denken aan
Palladio’s kerken in Venetië, weliswaar zonder koepels aan de buitenkant, maar met
een even zwierig grondplan en van een ontroerende eenvoud. In de meeste kerken
moet je als ingangstarief een kleine som betalen, hier volstaat een (hopelijk milde)
bijdrage in de schaal.		
20°23’0.73”Z en 43°30’36.79”W

6-
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Ig reja da Nossa Se n hora do Car mo
door Aleijadi n ho, 1766
De enige kerk van de regio versierd met Portugese tegels uit de 18de eeuw. Introductie
van de rococostijl in Minas Gerais. Het Museu do Oratório huist 300 werken kerkelijke
kunst van de 17de tot de 20ste eeuw en 160 typische oratórios.
Ig reja de São Francisco de Assis
door Aleijadi n ho, 1776
Bestempeld als het rococo meesterwerk van deze architect, met enkele vreemde
militaire elementen.
Ig reja de Nossa Se n hora do Pi lar, 1731
De strenge gevel staat in scherp contrast met het interieur, versierd met 434 kilogram
goud en 400 kilogram zilver. In de kelder van de kerk is het Museu de Arte Sacra
terug te vinden.
Matriz de Nossa Se n hora da Conceição
de Anton io Dias, 1727
Met een even strenge gevel als de Igreja de Nossa Senhora do Pilar, onderscheidt
deze kerk zich ook aan de hand van het interieur. Acht altaren zijn rijkelijk versierd
en de graven van Aleijadinho en zijn vader Manuel Francisco Lisboa zijn hier terug te
vinden. Het Museu Aleijadinho bevindt zich in de sacristie.
Ig reja de São José, 1752-1811
Let op de balustrade in speksteen rond de toren.
Ig reja do Bom Jesus do Matosi n hos,
twee de he lft 18 de eeuw
Met een prachtig portaal in speksteen van de hand van Aleijadinho.
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Ig reja São Francisco de Pau la, 1804-1884
Op de bovenste verdieping beelden levensgrote sculpturen het laatste avondmaal uit.
Panoramisch zicht over Ouro Preto.
Cape la do Padre Faria, m i dde n 18 de eeuw
Ook gekend als Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Brancos, is een juweel omdat
het het enige overblijvende voorbeeld is van de eerste gebouwen in de bergen van
Ouro Preto.
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02 Grande hotel
Oscar Niemeyer

1940– rua Senador Rocha Lagoa 164

Gesitueerd op een heuvelflank van Ouro Preto, is het hotel met 35 suites en duplexen
opgevat als een rigide balk van vier verdiepingen waarvan de langste zijde naar de
stad is gericht. Op de begane grond biedt een ruime lounge een panorama op het
landschap. De eerste verdieping is licht teruggetrokken ten opzichte van het gevelvlak
om schaduwrijke plekken te creëren en zorgt ervoor dat het gebouw enkel lijkt te
bestaan uit de twee bovenste verdiepingen met hotelkamers.
Ondanks de armzalige kwaliteit van de oorspronkelijke constructie, die Niemeyer
onbaatzuchtig trachtte te verbeteren, is het project vandaag nog steeds een les in
harmonieuze integratie van een nieuw gebouw in een historisch weefsel en in het
intelligente gebruik van materialen en kleuren die inherent zijn aan de locatie, zoals
natuursteen en dakpannen.

8-
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Uit the Curves of Time. The memoires of Oscar Niemeyer.: “How easy it is, in Brazil,
to interfere in other people’s work and spoil it, with no respect for proper ethics. This
reminds me of the hotel in Ouro Preto, which I designed with great care and affection.
It has been altered so that the pilotis are hemmed in by new construction and the
building has been disfigured by furniture in incredible bad taste. I recall the many
times I tried to correct this work which was so poorly executed. I wrote my friend
Israel Pinheiro, then governor of Minas Gerais, telling him I would not charge for the
design for the Palace of Government building, asking him instead to use the money
to repair the hotel in Ouro Preto. He was so moved that he had the letter framed and
hung on the wall.
Some time afterward, Lúcio [Costa] called to tell me that the hotel was being destroyed,
and I rushed to the site. The person in charge promised to fix the roof and carry out
all the other unbelievable alterations that were required. The work was completed, but
my design was totally altered by his innocent yet invariable lack of sensitivity. There
was nothing I could do about it. Israel had tried to help me by ordering repairs at the
hotel, but had not realized that the person chosen to carry them out did not measure
up to the task. Things are so different in the Old World! We still put up with such a lack
of accountability here in Brazil!”
www.hotelouropreto.com.br – 20°23’3.03”Z en 43°30’20.35”W
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Zie ook: biografie p. 333
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Belo Horizonte

inleiding
De beste manier om Belo Horizonte te benaderen, is vanuit het zuiden over de prachtige heuvels van de Serra do Espinhaço, zodat na een afgrond plots de hele stad aan
de voeten lijkt te liggen. Het is een enorme metropool omringd door heuvels, wolkenkrabbers, een nog steeds bloeiende mijnindustrie en favela’s. Vanuit het stadshart
is omgekeerd de roeste rug van de Sierra do Espinhaço steeds te zien en dit mooie
uitzicht gaf dan ook de naam aan de stad. Ondanks haar enorme uitgestrektheid
en belang is de stad niet veel ouder dan een eeuw. Het dambordpatroon uit 1894,
doorkruist door diagonale boulevards (een stedebouwkundig schema afgeleid van P.
CH. L’Enfants plan uit 1791 voor Washington DC), is uitgelegd over het centrum van
het arme dorpje Curral del Rey, waarvan helemaal niets overblijft.
Belo Horizonte is de eerste geplande stad van Brazilië, tot stand gekomen door de
nieuwe ideeën van vooruitgang die samen met de nieuwe Republiek de kop opstaken.
Het urbanisme geeft gestalte aan bourgeois en agriculturale waarden waarmee de
inwoners van Belo affiniteit vertonen. Ze vervangt Ouro Preto als hoofdstad van de
staat Minas Gerais, die ingesloten door het berglandschap geen verdere groei kon
garanderen. Met succes is ze uitgegroeid tot een miljoenenstad (2,5 miljoen inwoners
met een ratio van 7 vrouwen voor 1 man), wat zelfs naar Latijns-Amerikaanse normen
een explosieve groei betekent.
Het centrum van Belo Horizonte biedt weinig boeiende uitstappen, maar de stad is wel
een uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan het natuurreservaat Mangabeiras,
de koloniale en historische werelderfgoedstad Ouro Preto en natuurlijk het architectuurhistorisch waardevolle Pampulha.

6-
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01

Oscar Niemeyer (ing. Valdemar Polizzi)

Edificio Liberdade

1954-1960 – Avenida Brasil 153 en rua Claudio Manouel

Het steile en driehoekige terrein, op een van de hoogste punten van
de stad, begrensd door drie straten en relatieve laagbouw, liet Niemeyer toe zijn
verbeelding de vrije loop te laten. Een klaverbladvormig plattegrond met harmonieus
gekoppeld gebogen en convexe lijnen gleed uit zijn potlood. Volgens Philip Johnson
biedt het gebouw een expliciete referentie naar een schema van Mies van der Rohe
uit 1922, de Glaswolkenkratzer in Entwurf. Een volledig vrije vorm zonder relatie tot
traditionele geometrieën wordt gecombineerd met de esthetische durf in het gebruik
van gewapend beton dat Niemeyer bedreven exploiteert, net zoals in Pampulha,
Ibirapuéra of Canoas. In vergelijking met Copan, dat vijf jaar eerder werd gebouwd, is
dit appartementsgebouw eleganter en subtieler, grotendeels door de vrijere context,
maar ook door het meer verfijnde materiaalgebruik (zoals azulejos door Athos Bulcão,
marmer en glasbouwstenen). Door het gebouw zelfs op het hoogste punt van het terrein twee verdiepingen op te tillen, ontstaan ruime parkeerplaatsen voor de bewoners,
waarvan slechts een kleine oppervlakte is ingenomen door een plek voor conciërge,
lift en trappen, uitgewerkt in glasbouwstenen en gestapelde marmeren platen.
De horizontale zonneschermen definiëren de continuë gevel en geven het gebouw een
prachtige dynamiek. Een dergelijke horizontaliteit is tevens manifest aanwezig in het
werk van Affonso E. Reidy die samen met Lúcio Costa en Niemeyer zelf, één van de
belangrijkste exponenten van Braziliaanse architectuur van deze periode was.
19°55’57.74”Z en 43°56’15.22”W
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Zie ook: biografieën Bulcão p. 326 en Niemeyer p. 333

- 16

7-

8-

- 16

- 16

9-

sbt ra ad zsidleieël

a
04
LONDON

PAMPULHA
CAMBRIDGE

0-

- 17

01

03
04

05

02

- 17

1-

BRAZILI ë

pampulha
PROJECTEN
01

Voormalig casino / Museu de Arte da Pampulha (MAP)

174

02

Casa do Baile

176

03

Iate Tênis Clube

178

04

Casa Juscelino Kubitschek

179

05

Igreja São Francisco de Asis

180

2-

- 17

pampulha

inleiding
In de loopbaan van Niemeyer zijn er twee projecten die met kop en schouders boven
de rest van zijn creaties uitsteken: Pampulha en Brasília.
In het Pampulha-project introduceert Oscar Niemeyer na de projecten MEC (1936,
Rio de Janeiro), Obra do Berço (1937, Rio de Janeiro) en het paviljoen van Brazilië
tijdens de wereldtentoonstelling van New York (1939) rondingen en vrije vormen in zijn
creaties. Door het verkennen van een ongelimiteerde toepassing van de beeldende en
structurele mogelijkheden van gewapend beton is er een originele stijl ontstaan. Oscar
Niemeyer komt met alternatieven binnen de esthetische bureaucratie die samenhangt
met het modernisme en wijst op nieuwe mogelijkheden voor het omgaan met vormen
die voorkomen uit de hechte relatie tussen architectuur en constructie. Tegelijkertijd
ontstond er een moderne en Braziliaanse stijl op het gebied van architectuur en een
alternatief voor het rationele functionalisme.
Tot op dat moment, had Brazilië nog nooit een originele bijdrage geleverd aan de
geschiedenis van de bouwkunst in de wereld. Met het Pampulha-project (1940-1943),
breekt Oscar Niemeyer met de tot dan toe bestaande consensus over het architectonische rationalisme en laat nieuwe mogelijkheden zien om voor het modernisme om te
werken met vormen afkomstig uit de hechte relatie tussen architectuur en constructie.
Tijdens het ontwerpen van het Pampuha-project en, in het bijzonder, de kerk van
São Francisco, experimenteert hij met de enorme plasticiteit van het materiaal voor
de gebogen vormen in verschillende afmetingen die de tempel vormen. Een nieuwe,
moderne, persoonlijke, Braziliaanse stijl was geboren, vrij van dogma’s. De toepassing van ene onafhankelijke constructie om de gebouwen te ondersteunen heeft het
gebruik van muren geheel overbodig gemaakt. Nu kunnen muren worden weggelaten
en vervangen door glas, waarbij het openbare leven zich vermengt met het privéleven
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of waar de grenzen tussen natuur en cultuur vervagen.
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Uit the Curves of Time. The memoires of Oscar Niemeyer:
“One day Gustavo Campanema took me to visit Minas Gerais governor Benedito
Valadares, who was planning to build a casino in a remote urban district of Belo Horizonte nicknamed Acaba Mundo (End of the World). On that occasion I met Juscelino
“JK” Kubitschek, then a candidate for city mayor. I designed the project and showed it
to Valadares, who then set the matter aside. Many months later the project was revived
when JK summoned me to his office following his inauguration as city mayor.
On the scheduled date I went back to Belo Horizonte together with Rodrigo [M.F. de
Andrade]. “I want to create a leisure district in Pampulha. I want to turn it in a lovely
neighborhood, unlike anything in the entire country, with casino, club, church and
restaurant. By the way, I need the casino plans by tomorrow,” JK told me. The next
morning I handed him the plans, after having spent the night drawing in my room at
the Central Hotel. I had never seen such great enthusiasm as I did in Kubitschek, such
a strong desire for accomplishment, and such confidence surrounding an undertaking
that, at that time, faced considerable obstacles.
The construction work began. JK followed its progress daily, convinced that the
project would greatly benefit the city. I lose count of the many times we inspected the
Pampulha site together! Time and again we went by motorboat to see the buildings
reflected on the lake. […]
Pampulha was the starting point of my career as an architect. […] The project was
an opportunity to challenge the monotony of contemporary architecture, the wave of
misinterpreted functionalism that hindered it, and the dogma’s of form and function that
had emerged, counteracting the plastic freedom that reinforced concrete introduced. I
was attracted by the curve – the liberated, sensual curve suggested by the possibilities
of new technology yet so often recalled in venerable old baroque churches. […] There
the project stands today, defying its eternal antagonists. The small church with its
harmonious, varied curves; the casino, the club and the dance hall. The latter has a
marquee that projects sinuously, as if to remind the viewer that well-designed and
well-built curves can be beautiful, logical and graceful.”

4- 17

casino 				
01 Voormalig
Museu de Arte da Pampulha (MAP)
Oscar Niemeyer

1940-1942 –Avenida Otacilio Negrão de Lima 16585

Als een antwoord op de vraag van de voormalige burgemeester van
Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, voorziet het plan van Oscar Niemeyer voor de
opwaardering van het kunstmatig aangelegd meer tot recreatief en residentieel gebied
in vijf gebouwen: een casino, een club, een danszaal, een kerk en een hotel dat niet
is uitgevoerd. Het project is ontworpen als één geheel waarin elk element apart en
autonoom kan worden gezien, in nauw verband met de omgeving. Het casino werd op
verzoek van JK het hart van het modernistische plan.
Dit was het eerste gebouw van Oscar Niemeyer in Pampulha, opgetrokken op een
promontorium dat zich in het meer nestelt. Het ontwerp steunt op de afwisseling
van vlakke en gebogen volumes in glas of natuursteen met spatboorden van azulejos en op het spel tussen licht en schaduw. Het traditionele programma van een
semicirculair theater vormt een tegengewicht voor het orthogonale volume van de
speelzaal, ondersteund door travertijnen kolommen met verschillende hoogtes in relatie
tot de typografie van het terrein. De verticale geleding van de ramen benadrukt de
horizontaliteit van het gebouw.
De twee volumes met hoog Le Corbusier-gehalte zijn met elkaar verbonden met behulp
van hellende vlakken die inspelen op het landschap. Tegelijkertijd is het gebruik van
hellende vlakken ingezet als verbinding tussen de verschillende verdiepingen van het
rechthoekige volume, zonder visuele hindernissen, zodat de interieure en exterieure
ruimtes een dialoog aangaan met de verschillende niveaus van het dak. De binnenbekleding van de speelzaal bestaat dan ook uit gerookte spiegels om het spel tussen
binnen en buiten voluit te laten gelden. In contrast daarmee staat de donkere afwerking
van het theater met afzonderlijke lederen zetels en lederen akoestische wanden.
Door een nationaal verbod op gokken in 1946, sluit het casino haar deuren om reeds
in 1956 open te gaan als het Museu de Arte da Pampulha (MAP) voor moderne en
hedendaagse kunst (modernisering doorgevoerd in 1996). In de tuinen van de hand van
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Roberto Burle Marx, zijn sculpturen terug te vinden van August Zamoyski (1893-1970),
José Pedrosa (1915-2002) en Alfredo Ceschiatti (1918-1989).
19°51’6.66”Z en 43°58’24.96”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Rationalisme p. 20 en
Rationele architectuur p. 24 - biografieën Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333
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02 Casa do Baile

Oscar Niemeyer (ing. Albino Froufe)
1940 – Avenida Otacilio Negrão de Lima 751

In dit project maakte Oscar Niemeyer voor het eerst gebruik van water
als een architecturaal element, een later vaak voorkomende distinctieve karakteristiek in zijn werk. Het oorspronkelijke danshuis met restaurant, lounge en dansvloer
op een klein en kunstmatig eiland bezit een nauwelijk merkbare halfcirkelvormige
dienstenzone met keuken. De verticaal gelede glaspartijen lopen over in gebogen
glazen schuifdeuren, zodat de kwaliteit van de ruimte eigenlijk rond het gebouw lijkt
te zitten. Net zoals de later gebouwde kerk is hier gewapend beton als dakbedekking
toegepast (weliswaar met natuurstenen dakranden) en zijn de muren bedekt met
blauwe siertegels. Het horizontale vlak van het amoebevormige dak, ondersteund door
kolommen in travertijn, danst verder langs de waterkant aan de hand van een luifel
waarvan de vorm is geïnspireerd op de oever van het schiereiland waarop het zich
bevindt. Als eindpunt van deze luifel figureert een bar met een cirkelvormig podium in
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een vijver (tuinontwerp door Roberto Burle Marx).
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1 brug
2 tuin
3 sculptuur
4 restaurant
5 keuken
6/7 diensten
8 orkest
9 podium
10 zonnescherm
11 kleedkamers

De gokban van 1946 waardoor het casino zijn deuren moest sluiten, heeft tevens weerslag gehad op het danshuis dat twee jaar later leeg en functieloos achterbleef. Later is
de ruimte voor talrijke commerciële doeleinden of als eetgelegnheid bij het Museu de
Arte de Pampulha ingezet. Het elegante gebouwtje heropende in december 2002 als
een centrum voor stedebouw, architectuur en design. Het doel van dit centrum is om
zowel het gebouw als Pampulha zelf te organiseren, te documenteren en te belichten
als symbolische objecten die een referentie zijn geworden in het dagelijkse leven.
Daar het centrum ook seminaries moet kunnen huizen, is jammer genoeg een klein
auditorium van 255 m2 (53 zitplaatsen) ingericht… ondanks het feit dat de restauratie
onder toeziend oog van Oscar Niemeyer gebeurde.
19°51’16.42”Z en 43°58’12.54”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Azulejo p. 13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografieën Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333
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03 Iate Tênis Clube
Oscar Niemeyer

1940 (uitbreiding 1961-1962) Avenida Otacilio Negrão de Lima 1350

Het mooie ritme van de gevel van dit programmarijke gebouw is het
resultaat van een met zorg uitgedachte modulering van zonneschermen. Het vlinderdak
verrijkt het interieur door een visuele, maar toch ontastbare indeling van de ruimte,
met een verwijzing naar woning M. Passsos uit 1939. De begane grond herbergt een
boothuis met kleedkamers in één zone met een pier en publieke ruimtes in een tweede.
De bovenste verdieping herbergt een restaurant en aanverwante diensten met een
terras in relatie tot het meer.
De uitbreiding van de club belicht een eerste toepassing van een schema dat Niemeyer
later zal gebruiken in bijvoorbeeld het auditorium voor de universiteit van Brasilia. Het
bestaat uit het overkappen van enorme oppervlaktes aan de hand van een immens
dak eenvoudigweg ondersteund door twee rijen kolommen. De ruimte die wordt
afgebakend door de projectie van het dak kan worden ingezet als een overdekte tuin
of terras met een grote flexibiliteit qua inzetbaarheid. Niemeyer concentreerde de
volledige expressie van het bouwwerk in de constructie van het dak, tegelijk eenvoudig en complex, en behandeld als een abstracte sculptuur: het hoofdelement is een
dwarse balk met getande vorm. De repetitie van dit bouwelement biedt een gevoel
van oneindige ruimte.
http://iatebh.com.br/plus/
19°51’15.37”Z en 43°58’32.32”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Rationalisme p. 20 en
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Rationele architectuur p. 24 - biografie p. 333

- 17

9-

04 Casa Juscelino Kubitschek
Oscar Niemeyer

1943 – Avenida Otacilio Negrão de Lima 4188

Dit beschermde weekendhuis, een aanpassing van een bestaande
woning bij het kunstmatig aangelegde meer van Pampulha, is ontworpen voor de
toenmalige burgemeester van Belo Horizonte, later president van Brazilië, Juscelino
Kubitschek (1902-1976). Het modernistische huis van 680 m2 is perfect geïntegreerd
op het bestaande terrein van 2.800 m 2. Met een formele beweeglijkheid is de constructie over drie verdiepingen verdeeld met de garage in het laagste gedeelte. De
tussenverdiepingen bevatten een leefruimte waarvan een lichtgewicht trap leidt naar
de slaapvertrekken boven de garage. De toegang tot de woning met vlinderdak -nu
museum- wordt bereikt aan de hand van hellende vlakken die perfect zijn ingepast in
het landschap. De tuinen van de woning met koninklijke palmen en koi-vijver in de vorm
van de lagune van Pampulha, zijn ontworpen door Roberto Burle Marx (1909-1994). In
de woning zijn schilderijen terug te vinden van Alfredo Volpi en Paulo Werneck.
Kubitschek verkocht de woning in 1956 aan zijn vriend en politicus Joubert Guerra,
die overleed in 1977. Diens echtgenote bleef echter op het eigendom wonen tot 2004,
waarna onmiddellijk is vergegaan tot verkoop van de woning aan de gemeentelijke
instanties.
19°51’17.90”Z en 43°58’49.11”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Rationalisme p. 20 en
Rationele architectuur p. 24 - biografieën Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333
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05 Igreja São Francisco de Asis
Oscar Niemeyer (ing. Joaquim Cardoso)
1943-1945 – Avenida Otacilio Negrão de Lima s/n

In deze beschermde kerk gebruikt Niemeyer een architecturale taal die
anders is dan de andere bouwwerken in Pampulha, die alle eerder zijn opgeleverd. In
contrast met de transparantie van de andere gebouwen, waarbij het exterieur virtueel
gelijk staat met het interieur, opteerde hij voor een opake constructie van nieuwe
vormen en creëerde hij een atmosfeer die de meditatie moet verrijken.
Twee grote, vrijstaande parabolische gewelven, die eerder alleen werden ingezet
bij de bouw van hangars en nu dankzij een bekleding van duizenden keramische
mozaïeken zijn ‘opgewaardeerd’ voor kerkelijke architectuur, omwikkelen de naaf en
het hoofdaltaar en domineren het geheel. Het totaalproject omvat een opeenvolging
van gewelven met een luifel als ingangspartij en de klokkentoren als een element van
een totaal andere (esthetische) orde.
De naaf wordt steeds lager en enger vanaf de voorgevel naar het koor, waar een
daklicht op de kruising van de gewelven zorgt voor een plotse en louterende lichtinval.
Deze lichtzuil benadrukt tevens het schilderij met bijbelse passages door Cândido
Portinari (Via Sacra) en het koor, in contrast met de naaf die is afgewerkt in donker
hout. Het Portinari-kunstwerk buiten beeldt het leven van Franciscus van Assisi uit.
Andere mozaïeken van Wernek op de langse gewelven en natuurstenen tekeningen
op het trottoir maken van het kleine gebouwtje een gesamtkunstwerk, voltooid in 1957.
De tuin is opnieuw van de hand van Roberto Burle Marx.
In de ogen van aartsbisschop Dom Antônio dos Santos Cabral was de kerk niet meer
dan een schuur, waardoor de kerk uiteindelijk veertien jaar lang niet mocht worden
ingezet voor officiële vieringen.
19°51’30.06”Z en 43°58’44.35”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Azulejo p. 13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografieën Bulcão en Burle Marx p. 326, Niemeyer
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p. 333 en Portinari p. 335
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BRASÍLIA: STAD TUSS EN D ROOM EN WER KELIJ KH EI D
oorspronkelijk gepubliceerd in: Archis 11-92, pp 32-39

Door haar voorgeschiedenis is Brasília anders dan alle andere steden. Toch is de stad
in 35 jaar ontwikkeling niet geworden wat de ontwerpers ervan gedacht hadden. Het
'Plano Piloto' lijkt sprekend op de schetsjes waarmee Lúcio Costa in 1957 de prijsvraag
voor het stadsontwerp won. Hier vandaan wordt het land (min of meer) bestuurd. Er
wonen een half miljoen mensen. Tegelijkertijd is het Plano Piloto slechts een onderdeel
van een regionale conurbatie met een grote complexiteit. Het Federale District telt
twee miljoen inwoners. De vraag wat de betekenis van het oorspronkelijke concept in
die grote stad kan zijn werd tamelijk bruut beantwoord door het Plano Piloto integraal
op de monumentenlijst te plaatsen. Of deze aanpak soelaas biedt voor het beheer van
een visionair stadsplan en of ermee de werkelijke planningsopgaven van de jonge
metropool zijn gediend kan betwijfeld worden. De discrepantie tussen de statische
utopie en de dynamische metropool zal er eerder door toenemen.
De verplaatsing van de hoofdstad van Brazilië uit Rio de Janeiro naar een plek op de
onmetelijke Centrale Hoogvlakte had een mythische dimensie. De pioniers, onder
aanvoering van president Juscelino Kubitschek, gaven in amper duizend dagen tijd
gestalte aan een stad die model stond voor de toekomst van het land. Het bijpassend
credo: 'vijftig jaar in vijf!'
Brasília is ook de modelstad van het modernisme. Nergens anders werden de principes van 'La Ville Radieuse' op een dergelijke schaal in praktijk gebracht.1 Dankzij de
geïsoleerde ligging, op 1000 kilometer afstand van steden als Rio de Janeiro of São
Paulo, was er (aanvankelijk) geen mogelijkheid om te ontsnappen aan de blauwdruk
van het leven, die met het Plano Piloto werd meegeleverd.
Dít utopische Brasília was gedoemd te mislukken op het moment dat zich er de eerste
Braziliaan vestigde. De traditionele sociale patronen en verhoudingen kwamen in de
stad niet tot hun recht. Ook liet de economische ontwikkeling van de Verenigde Staten
zich in Brazilië niet nadoen. De inauguratie van Brasília markeert het eindpunt van
een collectieve 'American Dream'. De stad werd een symbool voor het failliet van het
modernisme. Niet de droomsamenleving, maar een militair regime zorgde voor haar
consolidatie.2 Het ontstaan van satellietsteden voor de tweede garnituur wijst erop dat
zelfs in de splinternieuwe hoofdstad de tweespalt van de Braziliaanse samenleving
niet was te verhullen. Sinds de politieke en architectonische motieven achter Brasília

8-

- 18

ten grave zijn gedragen, rest de vraag wat met de restanten dient te gebeuren. De
ontwerpers van de stad mengden zich met succes in deze discussie.3 Mede op hun
aandringen werd het Plano Piloto van Brasília in 1987 een UNESCO-wereldmonument.4
Het plan uit 1957 is nu een monument voor de toekomst, van een toekomst die niet
kwam. De utopie die haar voltooiing nadert, maar reeds lang is achterhaald, rest
klaarblijkelijk niets dan bevriezing.
Of Brasília nu wordt afgedaan als een operationele, een mislukte of een gemonumentaliseerde utopie maakt weinig uit. Steeds wordt voorbij gegaan aan wat zij werkelijk
is: een netwerkstad waarvan het Plano Piloto slechts een gedeelte uitmaakt. Het
voortborduren op een éénduidig concept is een ontkenning van de actualiteit.5 Costa
stelde dat Brasília niet een gevolg is van regionale ontwikkeling, maar de oorzaak
ervan.6 Inmiddels is de stad ook de oorzaak van zichzelf. De werkelijke reden voor het
bestaan van de metropool Brasília is dat hij bestaat. Driekwart van de bevolking van
Brasília woont buiten het Plano Piloto in satellieten. Deze voormalige slaapsteden
groeien langzaam maar zeker de modelstad ook in economisch opzicht voorbij.
D e mod e r n e myth e.
Sinds de opstand in de goudmijnen (1789) kent Brazilië de roep om een nieuwe hoofdstad. Na de onafhankelijkheid (1822) won dit idee terrein. Een stad in het binnenland is
goed te verdedigen en markeert de breuk met het koloniale verleden. Vanouds bestond
Brazilië uit een reeks geïsoleerde enclaves langs de zee. Een centraal bestuur werd
daarom gezien als symbool van nationale eenheid. In de grondwet van 1891 is het
verplaatsen van de hoofdstad naar de Centrale Hoogvlakte opgenomen.
Wetenschappelijke expedities resulteerden in mogelijke locaties voor het Federale
District. Al in 1895 werd de uiteindelijke plaats van de stad getipt. Vanaf deze tijd
is op bijna elke kaart van Brazilië een stipje te zien met als bijschrift: 'toekomstige
hoofdstad'. Pas in 1948 kregen de plannen een nieuwe impuls.
Zeven jaar later volgde de definitieve locatiekeuze. Meteen werd 5.850 km2 land onteigend. De aanleg van toegangswegen en een landingsstrip begon. In de openlucht
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werd de eerste mis opgediend. Het ontbrak alleen nog aan de stad zelf.
Bij de verkiezingen in 1955 maakte Juscelino Kubitschek de bouw van Brasília tot
kern van zijn programma. De aanstaande president zag de stad als 'Meta Síntese': het
doel dat doelstellingen op het gebied van onderwijs, industrialisatie en infrastructuur
verenigde. Behalve symbool van nationale eenheid werd Brasília ook het symbool van
vooruitgang, en van de ontsluiting van het nationale potentieel. Daarnaast bood het
een alternatief voor de corruptie en inefficiëntie van Rio de Janeiro. De bouwtijd voor
Brasília werd geschat op 10 à 20 jaar. Maar Kubitschek ging ervan uit dat het plan
alleen kon slagen indien het binnen één ambtstermijn voltooid zou zijn. Daarom gaf hij
het bouwteam drie en een half jaar de tijd. Het Brasília van JK kreeg een soortgelijke
lading als het latere 'Man on the Moon' van JFK.
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Voor het stadsontwerp werd een nationale prijsvraag uitgeschreven. De jury vroeg
om architectonische ideeën die aan de hoofdstad vorm en karakter konden geven; zij
moest een uitdrukking zijn van 'de grootsheid van een nationaal verlangen'.7 De meeste
inzendingen waren gebaseerd op het Charter van Athene.
Sinds Le Corbusier in 1936 een aantal lezingen had verzorgd in Rio de Janeiro over
moderne stedebouw was in Brazilië daarmee de nodige ervaring opgedaan. Het feit
dat Oscar Niemeyer door Kubitschek als bouwmeester was aangesteld duidt op de
positie die de modernisten hadden verworven.8
Toch kon Brasília niet zomaar een modernistische stad worden, omdat de daarmee
samenhangende sociale verandering allerminst tot de uitgangspunten behoorde. De
jury schoof ontwerpen die teveel organisatorische details hadden terzijde en koos
het plan van Lúcio Costa: 15 schetsjes met een tekst van 23 punten. In de toelichting
verontschuldigt Costa zich voor de summiere presentatie. Hij wou eigenlijk niet meedoen, maar ontdoet zijn geest van een mogelijke oplossing die daar onbewust, als
compleet beeld, in was opgeborreld. Volgens Costa volstaat de inzending om aan te
tonen dat het idee is uitgewerkt en overdacht. Wanneer de jury er echter niets in ziet
heeft niemand tijd verloren.
Het ontwerp gaat uit van de kruising van twee assen waarmee de plaats wordt
gemarkeerd. De as met de regeringsgebouwen maakt van Brasília een hoofdstad.
Langs de andere as ligt de woonstad. Bij de kruising van de assen is het stadshart.
De natuur dringt tot vlakbij door. Costa spreekt van de vier schalen: monumentaal,
residentieel, collectief en landschappelijk. De jury herkende in dit heldere plan steden
als Pompeï, Nancy, het Londen van Wren en het Parijs van Louis XV. Het is voor hen
het enige juiste idee voor een administratieve hoofdstad van Brazilië en kan direct
worden uitgevoerd. Costa’s ontwerp zegt alles wat in deze fase nodig is te weten, en
laat de rest open.9
De pers sprak van een grap, een brincadeira, die 25 cruzeiros aan potloden kostte
en een miljoen opleverde. De overtuigingskracht school in de epische toelichting.
Door te appelleren aan de barokke traditie van assen en perspectieven werd het plan
aanvaardbaar als hoofdstad. Maar het ware karakter bleef onbesproken: net als andere
inzendingen is Costa's Brasília een ville radieuse en een ville verte. De functies zijn er
geconcentreerd. Grond blijft eigendom van de staat.
En iedereen leeft in vergelijkbare omstandigheden. Verborgen in de mythische vertelling
van Costa zit de modernistische stedebouw, met alle sociale implicaties van dien.
B rasília als ban dstad.
Tijdens de bouw van Brasília (1957-1960) richtte de aandacht zich op de vormgeving
van het regeringscentrum. De monumentale as gaf het decor voor de plastische architectuur van Niemeyer die langs een kilometers lange en 400 meter brede esplanade
gesitueerd werd. Aan deze as dankt Brasília haar imago; de architectuur leverde de
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logo's die sindsdien met het landsbestuur geassocieerd worden. Voor de inwoners
functioneert de stad niet zozeer als monumentale as met twee residentiële zijvleugels,
maar net andersom: als een bandstad van 14 bij 3 kilometer die halverwege doorkruist
wordt door een vide met paleizen.10
Dankzij de lineaire structuur kon de stad geleidelijk gerealiseerd worden zonder dat
de functionele scheiding verloren ging. In eerste instantie werd slechts een fragment
van de zuidvleugel gebouwd. Het wegennet was wel direct klaar, waardoor later de
braakliggende blokken alleen maar hoefden te worden ingevuld.
Dit proces is inmiddels bijna voltooid. Door de fasering doet de tijd zich op twee
manieren gelden: in oude gebouwen (zuidvleugel), en in recente architectuur die in
een oud keurslijf is gewrongen (noordvleugel).
De bandstructuur bestaat uit 9 evenwijdige strips die allemaal in de lengterichting zijn
opgebouwd uit tweemaal 16 blokken.11 De typologische variaties zijn over de banden
verdeeld; ertussen lopen verkeerswegen. Het geheel ligt in een bocht, evenwijdig aan
de Lago do Paranoá, een stuwmeer. Als lineaire tuinstad refereert het concept aan
de 'Ciudad Lineal' van Soria y Mata in Madrid (1882) en de bandsteden van Miljutin
en Leonidov (1930).12 Een verschil met de Russische plannen is de afwezigheid van
industrie; de overeenkomst zit in de woningtypologie en de organisatie van de buurt.
De superquadras zijn vaak vergeleken met dom-kommuna.13
De banden 1, 2 en 3 worden gevormd door superquadras; blokken van 240 bij 240
meter met losstaande woongebouwen, steevast zes lagen op pilotis. Band 4 herbergt
een goedkope uitvoering van de superblokken: drielagenbouw met een hoge dichtheid.
Tussen de superquadras liggen entrequadras met voorzieningen. Band 5 is een strook
commercie en band 7 bestaat uit laagbouw van één of twee lagen. Middelbare scholen,
instellingen, ziekenhuizen en dergelijke liggen in de banden 6 en 9. De ambassades
zijn te vinden in band 8, aan het meer.
Sterker dan in La Ville Radieuse zijn de hoofdassen van Brasília de dragers van de stad.
Ze staan in dienst van het verkeer, als 14-baans snelwegen. Deze invalswegen komen
niet aan in het stadscentrum, maar schieten er dwars doorheen. De snelweg vormt een
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driedubbele ruggegraat van de lineaire woonstad. Op de kruising met de monumentale
as is het busstation over drie niveaus in en om de hoofdas opgenomen. Parallel aan
de hoofdas lopen avenues die met een W (west) of een L (oost) zijn genummerd. W1
en L1 ontsluiten de woonblokken via de entrequadras. De commercie van band 5 is
gelegen aan de doorgaande avenue W3. W2 loopt hier achterlangs en dienen voor de
bevoorrading. W4-5 en L2-3 ontsluiten de banden 6 en 9. In de zuidvleugel mondt W5
na de ziekenhuissector uit in een spiraal: het kerkhof Campo da Esperança.
Costa ontwikkelde drie woonoplossingen: de appartementen in de superquadras, de
wat eenvoudiger drielagenbouw en de goedkope laagbouw. De 120 superquadras
vormen de belangrijkste woonvorm in het Plano Piloto.14 Elk blok (2.500 bewoners)
heeft één ingang voor auto's en is met bomen omzoomd.
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Maximaal een kwart van het oppervlakte is bebouwd, met 8 tot 12 vrijstaande woongebouwen en (in concept) basisonderwijs. Vier blokken vormen een buurt met de
noodzakelijke voorzieningen en een sociale organisatievorm. De entrequadras bestaan
deels uit winkels en deels uit groen met kerken, scholen, sporthallen en buurtcentra.
In het concept was de markt uitgeschakeld en speculatie onmogelijk. De stad zou
voor iedereen zijn, en -in de banden- een letterlijke doorsnede over de samenleving
geven. Rijk en arm zouden dezelfde winkels bezoeken en hun kinderen op dezelfde
scholen doen. 15 Het plan liep in 1958 al in de war. In band 7 werden de eerste 500
woningen van de stad opgeleverd. Deze waren voor de laagstbetaalden, maar werden
geconfisqueerd door het kaderpersoneel van NO-VACAP, de dienst die met de bouw
van Brasília belast was.16
Omdat op het werk hiërarchische verhoudingen bleven bestaan werd de gelijkwaardigheid van het wonen een fiasco. Het idee om een socialistische enclave te maken in
het tamelijk archaïsche Brazilië kan -zeker achteraf- als naïef worden bestempeld.
Daarnaast kwamen de sociale bedoelingen niet over.
Eenheid betekende in de praktijk monotonie en onvoldoende mogelijkheden voor
individuele geldingsdrang. De woningen zijn zo huiselijk als glazen kantoren. Buiten,
in de leegte, is een toevallige ontmoeting een zeldzaamheid. Het geplande collectief
bestaat niet. In plaats daarvan hielden de bewoners vast aan Braziliaanse gebruiken,
zoals het in dienst hebben van personeel. Hierdoor had het emancipatoire idee om de
servicezone in de woning te reduceren een averechts effect.17
Snel mislukten de sociale intenties achter het Plano Piloto. De architectuur was niet
echt in staat geweest om potten te breken op sociaal, economisch of politiek terrein.
In 1965 verkocht de overheid de meeste woningen. Sindsdien gelden binnen het Plano
Piloto de wetten van de markt. Voor de armen werd het haast onmogelijk om centraal
te wonen. Zij belandden ver buiten de stad in satellietsteden.
Het Plano Piloto is nu een exclusief woongebied. De conciërges hebben zich een
plek in de gemeenschappelijke ruimte moeten improviseren. De vrije doorgang onder
de blokken is vaak versperd met struiken of muurtjes. Geleidelijk aan veranderen de
superquadras in afgesloten gebieden, waarin de vrijheid van de voetganger is opgeheven. In recente superblokken zijn ruimtelijke continuïteit en collectieve ruimten verder
gereduceerd. Alleen welgestelde gezinnen met kinderen hadden uiteindelijk baat bij de
nieuwe woonvorm van de superquadras; voor hen is de woonkwaliteit in Brasília veel
hoger dan in Rio de Janeiro of São Paulo. De rijksten vestigden zich buiten het Plano
Piloto langs de boorden van het Paranoá-meer. In plaats van de geplande recreatieve
functies, ontstonden hier villaparken, compleet met historische bouwstijlen.
Ook de voorzieningen in de bandstad ontwikkelden zich niet volgens plan. De buurtwinkels in de entrequadras waren aanvankelijk georiënteerd op de binnenhoven; de
ontsluitingsweg van de superquadras diende voor de bevoorrading. Snel werden de
ingangen omgekeerd naar het verkeer en ontstonden winkelstraten. Er trad speciali-
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satie op. Sommige entrequadras richtten zich op mode, andere op boeken of uitgaan.
Ze trekken nu klanten uit de hele stad. Recente entrequadras bestaan niet meer uit
stroken winkels, maar uit rijen kleine warenhuizen met winkels rondom.
Het commerciële succes van de entrequadras maakte band 5 een beetje overbodig.
Deze strook is in verval. Mogelijk kan de vestiging van bedrijven herstel betekenen.18
In de buitenste banden (instellingen) trad een vreemde specialisatie op. Omdat alle
mogelijke religies en sektes in Brasília vertegenwoordigd willen zijn, ontwikkelde band
9 zich als kerkenstrip. Verscholen in het groen ligt een bonte rij gebedshuizen.
De bandenstructuur is onderbroken in het stadshart. De ruimte aan weerszijden van de
monumentale as is op een tamelijk rigide manier verkaveld in sectoren voor banken,
vermaak, kantoren, overheidsdiensten, media, hotels, ziekenhuizen en cultuur. Geleidelijk treden hier verdichting en vermenging van functies op. Costa zag het centrum als
het sociale convergentiepunt in de stad; in de praktijk functioneert dit hooguit tijdens
kantooruren. De vrije tijd wordt liever doorgebracht in de shoppings langs de wegen
buiten de stad en in de clubs om het Paranoá-meer.
I nve r s i e van d e stads r eg io
Ondanks alle veranderingen is het stadsontwerp voor Brasília minutieus uitgevoerd.
Costa: "Wat na 25 jaar opvalt zijn niet zozeer de verschillen met het oorspronkelijke
concept, maar juist de overeenkomsten daarmee." 19 Deze oppervlakkige gaafheid
bestaat alleen bij de gratie van de satellietsteden die vanaf 1958 een reservoir hebben
gevormd van alles waarvoor in de modelstad zelf geen plaats was. Terwijl de stad
gebouwd werd herbergden de satellieten de bouwers.
In de periode van consolidatie werden ze een vergaarbak voor migranten die van overal
in Brazilië toestroomden. En nu de stad klaar is en tot monument werd uitgeroepen
nemen ze de rol van economische motor van de regio over. De satellieten veranderen
daarbij sterk en beginnen onderlinge verschillen te vertonen.
Voorafgaand aan de komst van ambtenaren uit Rio de Janeiro trokken 60.000 arbeiders
naar de hoogvlakte om Brasília te bouwen. Met de aanwezigheid voor langere tijd van
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deze pioniers was eigenlijk geen rekening gehouden. Vlak buiten de stad werden
kampementen voor hen ingericht. Het particulier initiatief (handel, film, drank en
prostitutie) mocht zijn gang gaan in de Cidade Livre: een wildwest-stad met houten
gebouwen die in 1960 zou moeten verdwijnen. Rond deze 'vrijstad' ontstonden spontane
nederzettingen van pioniers die hun families meebrachten. Ten koste van alles trachtte
de overheid te voorkomen dat deze mensen in het Plano Piloto zouden gaan wonen.
Brasília moest immers een bestuursstad worden.
Om een einde te kunnen maken aan de illegale invasies waren concessies onvermijdelijk. De overheid begon met de uitgifte van lapjes grond in de uithoeken van het
Federale District. Zo ontstond Taguatinga in 1958 als eerste gecontroleerde satelliet,
op 25 kilometer afstand van het stadshart.20 Andere plaatsen volgden. Net als in andere
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Braziliaanse steden werd de massa verdrongen uit het centrum met alle voorzieningen
en de belangrijkste arbeidsmarkt. Alleen zijn de afstanden en de verschillen groter. In
een straal van 14 kilometer om het centrum domineert de natuur, terwijl de satellieten
tot 43 kilometer ver weg liggen. Behalve het egalitaire wonen kwam dus ook het idee
van de compacte stad niet helemaal uit de verf.
Door de stipte zonering en de beperkte ruimte vestigen zich steeds meer bedrijven
en instellingen buiten het Plano Piloto. Met name Taguatinga ontwikkelde zich tot een
zelfstandige kern, waar de werkgelegenheid sterk groeit.21
Met inbegrip van de aangrenzende satellieten Ceilândia en Samambaia wonen er een
miljoen mensen. Dat het economisch zwaartepunt van Brasília naar dit conglomeraat
schuift is te merken aan de hoogbouw en aan de vestiging van gespecialiseerde
dienstverlening, winkelcentra en een universiteit. Ook mensen met hogere inkomens
vestigen zich in dit gebied. Geleidelijk aan ontstaat ten westen van het Plano Piloto
een nieuwe lineaire stad over een lengte van meer dan 30 kilometer. Deze conurbatie
loopt van Taguatinga via Gama naar Luziânia, buiten het Federale District.22
B rasília als we r e ld mon u m e nt
In het Charter van Athene staat wel de eindtoestand van de ideale stad te lezen, maar
niet een geschikte strategie om daar naar toe te werken. In de praktijk kon de bouw
van Brasília niet gebeuren zonder dat tegelijkertijd een driemaal zo grote werkstad
verrees. De miljardenoperatie en later de nabijheid van macht waren voldoende om
een groot deel van de binnenlandse migratie aan te trekken. Brasília is door die ontwikkelingen sterker aan de Braziliaanse werkelijkheid onderhevig dan was gepland.
Volgens Holston verergerden daarmee de fouten die het modernisme juist had willen
voorkomen.23 De manier waarop de gebouwen monumentaal in de ruimte geplaatst
zijn herinnert aan een openbaarheid die nooit bestond. Het straatleven en de stedelijke
meute worden daarentegen node gemist.
Toch vindt Lúcio Costa de stad geslaagd.24 Daarbij doelt hij natuurlijk op de betekenis
die de stadsvorm uitdraagt. Maar kan het prototype van een modernistische stad
werkelijk worden afgedaan als een (holle) vorm waar de eigenlijke inhoud grotendeels is uitgevallen? Kennelijk wel, gezien het enthousiasme waarmee de heroïsche
daad van de stichting nu verdedigd wordt. Paulo Bicca spreekt in dit verband van
een onecht socialisme dat uit is op consolidatie van de positie van de bourgeoisie.25
De gelijkwaardigheid is slechts schijn, omdat ze wordt bereikt door simpelweg het
proletariaat uit te vlakken.
Brasília staat op de monumentenlijst omdat de actuele ontwikkeling van de stad als
een bedreiging voor haar evocatieve kracht wordt ervaren. Als werelderfgoed is de
mythe van de plotsklapse realisatie verder gecultiveerd, maar wordt in feite de stad
ontkend. De bevolking en zelfs de planningsinstanties werden in de besluitvorming
over de fixatie van het Plano Piloto botweg genegeerd.
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Het natuurlijke proces van verandering is stopgezet. In plaats daarvan wordt het unieke
hoofdstadkarakter beschermd door de initiërende lijnen die Lúcio Costa en Oscar
Niemeyer op de hoogvlakte uitzetten te conserveren. Volgens Costa dankt Brasília
zijn karakter niet alleen aan de monumentale as met de paleizen, maar ook aan het
concept van de woonstad. Hij betreurt het oprecht dat arme mensen niet van de nieuwe
leefvorm gebruik kunnen maken, maar twijfelt niet aan de oplossing als zodanig.26
Met Brasília wordt nu een universele erfenis bewaard, waarin onder andere de tuinstad
van Howard, de industriële stad van Garnier, de autostad Radburn, het gedachtengoed
van CIAM, maar ook amoureuze herinneringen aan Parijs naklinken.27 Brasília is een
symbool geworden van de modernistische periode. Postmoderne warenhuizen in de
entrequadras, of diagonaal geplaatste gebouwen in een superquadra worden getolereerd omdat ze ongevaarlijk zijn. Maar aan de eenduidigheid van het concept met
de vier schalen valt niet te tornen. Deze strategie zet middelpuntvliedende krachten
in werking die het Plano Piloto langzaam doen verschralen. Terwijl het daarbinnen
steeds meer om louter representatie gaat, ontwikkelen de satellieten zich als centra
van dienstverlening en als bruggehoofd voor de ontsluiting van het binnenland.
Naast het sociale werd ook het democratische karakter van het Plano Piloto dubieus.
Costa omschreef de as met ministeries en het erachter liggende Plein van de Drie
Machten ooit als een naar het land uitgestoken arm die het volk de macht aanbiedt.
Bicca merkt op dat daarmee de macht uit de stad is weggenomen en op een presenteerblaadje wordt voorgehouden aan de president in het nabijgelegen Morgenstondpaleis.28 Het feit dat een meerderheid van de bevolking in de woonstad geen plaats
heeft onderstreept de autoritaire wending die de symbolische betekenis van de stad
heeft genomen.
Brasília is een feit. Het heeft geen zin het ontstaan of het stedebouwkundig concept
met terugwerkende kracht ter discussie te blijven stellen. Het beheer van de stad is
des te actueler. Daarbij is het jammer dat het spannende en ijzersterke plan in zijn
grondvorm blijft steken. Als hoofdstad en als modernistische stad zou Brasília erbij
gebaat zijn wanneer de confrontatie met destabiliserende krachten niet angstvallig
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uit de weg werd gegaan. Het is de vraag wat er nu eigenlijk voor wie beschermd
wordt. De stadsvorm is zó omnipresent dat er geen reden is om aantasting direct als
bedreigend te zien. De geleidelijke uitholling van het concept die nu optreedt ontneemt
de modelstad daarentegen de vitaliteit en voorbeeldfunctie die ervan verwacht werden.
Het Plano Piloto met de satellieten verandert langzaam in een moderne versie van
Versailles met Parijs, zij het dat zij in omgekeerde volgorde ontstonden.
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NOTE N
Het benodigde onderzoek in Brazilië werd mogelijk gemaakt met subsidies van de
Stichting Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst te Amsterdam.
1)

Edson Nery da Fonseca, Distrito Federal, Rio de Janeiro 1988, p. 57.

2)

Bij zijn ambtsaanvaarding in 1964 stelde generaal Castelo Branco dat Brasília onomkeerbaar is. Hiermee
kwam een (voorlopig) einde aan de pogingen de regering naar Rio de Janeiro terug te brengen.

3)

Lúcio Costa, 'Brasília Revisitada 1985/1987, Complementação, Preservação, Adensamento e Expansão
Urbana'; Niemeyer stelde onder meer: "Brasília rechtvaardigt alles wat haar kan behouden."

4)

Brasília werd op 7 december 1987 een wereldmonument vanwege haar unieke artistieke kwaliteit, en vanwege het feit dat de stad een belangrijke historische periode vertegenwoordigt. 5) Rem Koolhaas hierover
op het symposium 'The Modern City', Rotterdam, 22 juni 1989: 'In the time of the conception of Brasília it
was still possible to imagine that a whole city could be a single homogeneous, formal entity with controlled
contrast and with a controlled composition. [..] The condition of control is gone or has disappeared for the
moment and therefore it is necessary for a modern architect to adjust to this situation.'

6)

Lúcio Costa, Relatório do Plano Piloto de Brasília, CODEPLAN, Brasília GDF, 1991, p. 20.

7)

'Ata do Jurí', in: Brasília, Edição Arquitetura e Engenharia, juli-augustus 1960, p. 12.

8)

Vanaf de jaren dertig fungeerde moderne architectuur voor de Braziliaanse overheid als een symbool van
modernisering. Als burgemeester van Belo Horizonte (1940-45) gaf Kubitschek Niemeyer al de opdracht
voor het Pampulha complex. Ook als gouverneur van de staat Minas Gerais speelde Kubitschek bouwopdrachten aan Niemeyer toe. Holston signaleert drie overeenkomsten tussen Kubitschek en de modernisten
in het denken over Brasília: 1. De stad wordt gezien als oorzaak van regionale economische ontwikkeling,
en niet als een gevolg; 2. Zij is een middel van nationale integratie; en de spil in een nieuw landelijk netwerk
van infrastructuur; 3. Brasília heeft een utopistische bedoeling, en fungeert als model voor de toekomst
van het land. Zie: James Holston, The Modernist City; an anthropological critique of Brasília, Chicago, The
University of Chicago Press, 1989, p.p. 83, 84.

9)

Apreciação do Júri, in: Relatório do Plano Piloto de Brasília, op. cit, p.35.

10) Costa noemde de esplanade met ministeries en het Plein van de Drie Machten zelfs een 'urbane appendix'. Zie: Frederico de Holanda, 'A Morfologia da Capital', in: Brasília, Ideologia e Realidade / Espaço em
Questão, São Paulo, Projeto, 1985, p. 139.
11) De blokken zijn genoemd naar hun coördinaten. Na een aanduiding voor de noord- (N) of zuidvleugel volgt
het nummer van de band en een rangnummer. Zo is SQS 308 het achtste blok van band 3 in de zuidvleugel.
Alle adressen in Brasília zijn weinig meer dan gedetailleerde vector-definities.
12) Voor lineaire stedebouw, zie ook: George Collins: 'Ontwerpen van Bandstedelijke Ontwikkelingen, vormen
en functies', in: Forum, maart 1968, p.p. 2-23, en: Koos Bosma: 'Lineaire stadsuitbreiding in Nederland',
in: Wonen TABK, 1982 #1, p.p. 18-27.
13) Er zijn drie relaties tussen de avant-gardes in Brazilië en Rusland aan te wijzen. Ten eerste ging dat via de
architect Gregori Warchavchik uit Odessa die zich in 1923 als architect vestigde in São Paulo, en in 19311933 zelfs met Lúcio Costa geassocieerd was. Een tweede lijn ontstond door de contacten met Le Cor-
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busier en CIAM. En ten derde waren er de activiteiten van verscheidene architecten in de Communistische
Partij (vooral Niemeyer).
14) In de superquadras wonen ongeveer 350.000 mensen; de laagbouw huisvest ongeveer 50.000 inwoners.
15) In de lopende bandstad van Miljutin is een dergelijke integratie beoogd voor het stedelijke en het plattelandsproletariaat. Zie: Collins, op. cit, p.p. 13-14.
16) Kort na de inauguratie van Brasília waren de bewoners van het Plano Piloto voor 70% ambtenaren. 10%
bestond uit volksvertegenwoordigers en 25% behoorde tot de elite van pioniers. Zie: Holston, op. cit, p.
280.
17) Braziliaanse woningen hebben vanouds een grote servicezone met een onafhankelijke ontsluiting. De copa
is het informele ontmoetingspunt van bewoners en personeel. De eliminatie van delen uit deze structuur
leidde niet tot collectieve oplossingen, maar betekende dat het personeel ruimte tekort kwam en het contact
met de familie verminderde. Overigens zijn in São Paulo en Rio de Janeiro de servicezones tegenwoordig
ook aanzienlijk gereduceerd.
18) Het tracé van een mogelijke railverbinding (treinmetro) naar de satellieten werd aanvankelijk over deze band
geprojecteerd. Inmiddels is het verschoven naar de centrale hoofdas.
19) Lúcio Costa, 'Brasília Revisitada', op. cit, p. 116.
20) In Taguatinga kregen mensen die zich illegaal om het Plano Piloto gevestigd hadden een stuk grond. Ze
werden gratis verhuisd. NOVACAP beloofde daarnaast transport naar het werk en diverse voorzieningen.
Later ontstonden op soortgelijke wijze Gama, Brazlândia, Sobradinho (allen 1960), Guará (1967), Ceilândia
(1971) en Samambaia (1981). De nieuwste satelliet is Águas Claras. Zie: L.A. Cordeiro en G.R. Kohlsdorf'
'Brasília: algumas especulações prospectivas', in: Brasília, Ideologia e Realidade, op. cit, p. 239.
21) Het werk is geconcentreerd op twee plaatsen: het Plano Piloto en Taguatinga. Tussen 1970 en 1980 nam
het aandeel van Taguatinga in de werkgelegenheid toe van 20,7% tot 37,7%. Voor het Plano Piloto liep het
cijfer iets terug van 55,7% naar 40,6%, maar de overheid, banken, en grote kantoren blijven daar in grote
meerderheid gevestigd. Aldo Paviani, 'A Metrópole Terciária', in: ibidem p.p. 68, 70.
22) Het exclusiever worden van het Plano Piloto drijft de middenklasse naar de satellietsteden en de armsten
tot buiten het Federale District. Rond Luziânia ontstonden grote, illegale nederzettingen. zie: Aldo Paviani,
'Periferização Urbana', in: Urbanização e Metropolização, a gestão dos conflitos em Brasília, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1987, p. 35.
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23) Holston, op. cit, p. 289.
24) Hugo Segawa, 'Lúcio Costa, a Vanguarda permeada com a Tradição', interview met Lúcio Costa, in: Revista
Projeto #104, São Paulo, oktober 1987, p. 154.
25) Paulo Bicca, 'Brasília, Mitos e Realidades', in: Brasília, Ideologia e Realidade, op, cit, p. 129.
26) In Brasília Revisitada bepleit Costa vast te houden aan het concept van de superquadras en ontwerpt hij een
aangepast blok, de quadra econômica, waarmee de woonvorm van het Plano Piloto binnen bereik van de
armere bevolking kan worden gebracht. In de satelliet Guará zijn een aantal van deze blokken gerealiseerd.
De collectieve buitenruimten waren direct een mislukking.
27) Matheus Gorovitz: Brasília, uma Questão de Escala, São Paulo, Projeto Ed, 1985, p. 15.
28) Bicca, op. cit, p. 129
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01 Memorial Juscelino Kubitschek
Oscar Niemeyer

1980 – via Norte um Oeste / Via Sul um Oeste

Opgericht als een herdenking aan de voormalige president van Brazilië,
Juscelino Kubitschek, staat de constructie op de monumentale as op exact dezelfde
plaats waar de eerste religieuze dienst van Brasília plaatsvond en bevat behalve het
graf van JK, ook een museum gewijd aan zijn leven.
De toegang in de vorm van een hellend vlak dat het watervlak rondom het afgesneden
en uitgerokken piramidale monument doorkruist, dompelt de bezoeker bijna letterlijk
onder in het bewogen leven van de stichter van Brasíília. Een betonnen schelp of ‘kei’
op het dak schermt het daklicht met brandglas van Marianne Peretti af en benadrukt
de graftombe zelf. De muurschilderingen van Athos Bulcão en het 28 meter hoog
geplaatste standbeeld van de hand van Honório Peçanha zijn een van de vele bijdragen
door beeldende kunstenaars die Niemeyer heeft geïntegreerd in zijn werk.
15°47'3.24"Z en 47°54'48.19"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
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p. 14 - biografieën Bulcão p. 326 en Niemeyer p. 333
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02 Biblioteca nacional
Oscar Niemeyer

2006 – Via Sul um Leste

Onder de nieuwe democratie blijft Oscar Niemeyer projecten voor Brasília
en haar satelietsteden creëren, maar ze ontbreken het rafinement van de eerdere
projecten voor de uit het niets opgerichte hoofdstad. Samen met het nationale museum
van de Republiek (tevens uit 2006), vormt de bibliotheek het Complexo Cultural da
República. De bibliotheek van 14.000 m2 groot bestaat uit weinig boeiende lees- en
studieruimtes achter getint glas, een auditorium en een boekencollectie van meer dan
300.000 exemplaren. Aan de voorkant ontsieren twee verticale circulatieschachten het
exterieure totaalbeeld.
15°47'48.43"Z en 47°52'49.02"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografie p. 333
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03 Museu Nacional of ‘Gran Circolar’
Oscar Niemeyer

2006 – Via Sul um Leste

Het Nationale Museum met 14.500 m 2 aan tentoonstellingsruimte,
twee grote auditoria en een laboratorium, wordt voornamelijk gebruikt voor tijdelijke
kunsttentoonstellingen. Het bouwwerk is een pareltje voor architectuurfotografen,
met name door de fantastische voetgangerspassage die in het ijle zweeft en in de
massa uitgesneden openingen op twee verschillende niveaus verbindt, maar is voor
architectuurliefhebbers allesbehalve zo boeiend als het eerdere werk van Oscar
Niemeyer in deze bedwelmende hoofdstad. Tussen Gran Circolar en de bibliotheek
zijn drie ronde wateroppervlakken terug te vinden. De buitenruimte is op deze manier
uitermate minimalistisch vormgegeven.
15°47'50.96"Z en 47°52'41.36"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
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p. 14 - biografie p. 333
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Metropolitana de Nossa 		
04 Catedral
Senhora Aparecida
Oscar Niemeyer

1958-1971 – Via Sul um Leste

Oscar Niemeyer was op zoek naar een compacte, zuivere vorm; een
enkelvoudig volume dat vanuit om het even welk perspectief met dezelfde puurheid
kon verschijnen en dat tegelijk een diepgaande religieuze uitdrukking zou bereiken.
Niemeyers kathedraal roept de nationale erfenis van Braziliaanse barok op met de
loodrecht op de monumentale as ingeplante en tevens asymmetrisch verdeelde standbeelden van de vier evangelisten (St João staat apart) die verwijzen naar Aleijadinho’s
(zie het hoofdstuk over Ouro Preto) twaalf apostelen voor het Santuário de Bom Jesus
de Matosinhos in Congonhas do Campo.
De bezoeker daalt drie meter ondergronds het hellende vlak van de ingang af en wordt
– na een tocht door relatief duister onder een kanaal van zuiverend water – herboren
in een nieuwe wereld in de lichtovergoten naaf. Deze bestaat uit zestien elegant
toelopende betonnen benen (oorspronkelijk waren er 21 voorzien), samengehouden
door een betonnen schijf. Ze worden op hun plaats gehouden door een betonnen
ringbalk van 70 meter diameter onder het ondiepe watervlak. Deze voorgespannen
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constructieve elementen van 40 meter hoog zijn de dragers van functie en symboliek.
Voor een ruimte waar zelfs de grootste atheïst tot rust komt en geniet. Deze centrale
ruimte – een hybride van een naaf en een klooster – houdt het midden tussen kernachtig en exuberant, tussen complexiteit en eenvoud.
Omdat de kathedraal met 4.000 zitplaatsen enkel is gefinancierd aan de hand van
giften van gelovigen, is de constructie jarenlang letterlijk open gebleven naar de
hemel en de voorbijglijdende wolken, zoals in Niemeyers schetsen. Pas in 1971 zijn
de brandglasramen van Marianne Peretti tussen de ribben geplaatst. Deze 2.200 m2
glas – een moderne interpretatie van de monumentale, geschilderde plafonds van de
18de eeuws Braziliaanse barokke kerken – zijn in 1987 aangepast door de kunstenares
zelf. Jammer genoeg is de fragiele kleurenpracht opnieuw aan restauratie toe, door
de onbestendigheid aan wind.
Het typische blauw, groen en wit van Athos Bulcão tegelwerk animeren de vrij donkere
doopkapel die afzonderlijk is te bereiken via een wenteltrap of via een ondergrondse
gang vanuit de naaf. Een tegenoverliggende doorgang leidt naar de sacristie. Naast het
religieuze complex staat de verblijfplaats van de aartsbisschop van de hand van Carlos
Magalhães en Fernando de Andrade, maar wel volgens het oorspronkelijke plan.
15°47'54.45"Z en 47°52'32.04"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografieën Bulcão p. 326 en Niemeyer p. 333
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01 Once Ministerios estándar
Oscar Niemeyer

1958 – via Norte um Leste / Via Sul um Leste

Niemeyer heeft deze elf ministeries – waarvan er uiteindelijk zeventien
zijn gebouwd – ontworpen als elementen die de monumentale as moeten definiëren,
maar heeft ook studiewerk verricht om een overdaad aan formele expressie te vermijden: hij zette daarom een architectuurtype in waarvan de strengheid de andere,
meer representatieve gebouwen zou onderstrepen. De repetitieve volumes met exacte
proporties van 102 bij 18 meter en tien verdiepingen of 40 meter hoog, flankeren de
esplanade zie zij zelf vorm geven. Ze zijn gekarakteriseerd door hun hoekige vorm
en metalen constructie, door gevels van glas en aluminium (met later aangebrachte
verticale zonneschermen in kunststof voor de noordgevels en airconditioning voor de
zuidgevels) en door een gevelbekleding van langwerpige wit-groene keramische tegels
aan de kopgevels. Elk gebouw kreeg later een annex, verbonden door een ‘catwalk’ of
voetgangersbrug.
Het oorspronkelijke idee was om de ministeries te ordenen volgens ouderdom: hoe
ouder het ministerie, hoe dichter bij het presidentiële paleis. Maar vandaag de dag is
deze ordening niet strikt meer.
15°47'44.80"Z en 47°52'15.68"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Functionalisme p. 18,
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Rationalisme p. 20 en Rationele architectuur p. 24 - biografie p. 333
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Oscar Niemeyer met Milton Ramos

	Palaçio de Justiça

1962-1970 – (bogen aangepast in 1986) via Norte Um Leste

Op de koppen van de twee rijen van zeventien identieke ministeries
staan twee ministeriegebouwen die zich architecturaal onderscheiden: het ministerie
van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, beter bekend als het Palaçio
Itamaraty. In zichtbeton maken zij de overgang van de utilitaire andere ministeries
naar de etherische paleizen in wit marmer. Beide bestaan uit een vierkant volume op
landschappelijke watervlakken van de hand van Roberto Burle Marx, aangevuld met
een acht verdiepingen tellend, achterliggend kantorenblok.
Het spel van bogen, het wateroppervlak waarin ze worden gereflecteerd en de vijf
waterspuwers – de zesde is een luifel voor de ingang – van de voorgevel creëren een
architectuur die, zoals in Moorse paleizen, plastische vormen en het mompelen van
water samenbrengen. Technologie en natuur hand in hand. De hoge arcades zijn in 1986
door Niemeyer van een symmetrische vorm naar een asymmetrisch spel omgebouwd
om het idee van kabbelend water visueler voor te stellen. Het concept ‘beweging’ is
echter nog duidelijker vormgegeven in de westgevel, waar onregelmatig geplaatste
kolommen en betonnen zonneschermen versmelten tot één prachtig architecturaal
element. Ze zijn een knipoog naar het golvende glas van Le Corbusiers La Tourette en
de betonnen zonneschermen van Ronchamp. Door de reflectie in het water verwijzen
ze bovendien naar de enorme bomen op de oevers van de Amazone.
Om de overgang tussen de verschillende gevels vloeiend te laten verlopen, liet
Niemeyer alle ruimtes tussen de dragende kolommen op de hoeken vrij van bogen.
15°47'51.12"Z en 47°51'57.18"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografieën Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333
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03 Palaçio Itamaraty

Oscar Niemeyer met Milton Ramos en 		
Olavo Redig de Campos
1962-1970 – via Sul Um Leste

Hoewel Lúcio Costa’s plano piloto een uniforme behandeling voor alle
ministeriegbouwen voorzag, is beslist om in het geval van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken drie volumes te bouwen die met elkaar zijn verbonden aan de hand
van gangen. De eerste annex met als bijnaam de ‘yellow submarine’ dankzij de 8.649
gele zonneschermen aan de noordgevel, bevat alle administratieve ruimtes verspreid
over negen verdiepingen. Het tweede bijgebouw met bibliotheek, archief, dienst communicatie en de stichting Alexandro de Gusmão (FUNAG), draagt de bijnaam ‘wedding
cake’ door de cirkelvormige ziggurat, een ontwerp van Niemeyer uit de jaren zeventig.
De laatste en natuurlijk de belangrijkste, het Itamaraty paleis, huist de verschillende
representatieve functies. In dit gebouw keert Niemeyer terug naar een meer plastische
uitdrukking gebaseerd op glazen volumes tussen portalen (net zoals de twee paleizen
aan het praça dos Tres Poderes en zoals het presidentieel paleis, maar deze keer met
een iets gewijzigde taal waarin de grote glasoppervlakken niet stoppen aan het dak,
maar worden verdergezet om een transparante borstwering te creëren rond de daktuin
en de pergola. De laatste verdieping is terugliggend zodat het dak lijkt te zweven boven
het glazen blok. De kooiachtige pergola lijkt op haar beurt flinterdun en vederlicht –in
contrast met het brutalistische beton– dankzij de uitwerking van de bogen, waarbij
trouwens de hoekkolommen op een bijzonder elegante manier zijn uitgewerkt. Tevens
belangrijk is de detaillering van de bekisting om het rauwe van het materiaal weg te
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bij deze van Perret: “if we pay concrete the honour of cutting, hammering, chiselling
and rusticating it, we obtain surfaces whose beauty is enough to alarm those whose
business it is to sell natural stone.”
Oorspronkelijk heette het gebouw het Palácio dos Arcos, waarbij werd verwezen
naar Le Corbusiers Hooggerechtshof in Chandigarh (1951-1955). Later, in maart 1967,
nam het de naam over van de eerste zetel van de minister van Buitenlandse zaken:
een negentiende eeuws Carioca herenhuis dat eveneens over talrijke booggewelven
beschikte, genoemd naar zijn eerste eigenaar, Francisco José da Rocha, graaf van
Itamaraty.
Het gebruik van gewapend beton met een lichte okeren tint als decoratieve toets, de
horizontaliteit, de erg slanke bogen met het water waarin ze lijken te drijven en de
binnentuinen door Roberto Burle Marx zijn de opvallendste elementen van dit gebouw.
In talrijke gevallen bekritiseerde Roberto Burle Marx het feit dat het winnende project
voor de bouw van Brasília niet was aangevuld met een degelijk landschapsontwerp.
Burle Marx’ deelname bleef beperkt tot specifieke projecten voor publieke gebouwen,
waar hij het droge klimaat compenseert aan de hand van het extensieve gebruik van
water. Hierbij ontwikkelen plantenbedden zich eerder als eilanden van vegetatie op een
spiegelend vlak dat het gevoel van uitgestrektheid van deze nieuwe stad benadrukt.
15°48'3.13"Z en 47°52'2.36"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p.13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografieën Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333

2-

- 21

04 Congreso Nacional
Oscar Niemeyer

	1958-1960 – Praça dos Três Poderes / Zona Cívico-Administrativa
De heterogene massa met hybride architecturale expressie huist het huis
van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Deze gepriviligeerde situatie op het einde
van de monumentale as maakt het gebouw het belangrijkste baken in de stad dat zijn
kracht moet communiceren over een enorme afstand.
Omdat het gebouw van twee verdiepingen lijkt te zijn opgehangen in een uitgeholde
vlakte tussen twee asfaltlinten, lijkt het complex van een afstand gezien een verderzetting van het plein. Hierop lijken de ‘koepels’ van het huis van Volksvertegenwoordigers
(schaal – symboliseert de openheid van het lagerhuis) en van de Senaat (koepel
– symboliseert de geslotenheid van de wetgevende macht) te rusten. Deze oevers zijn
voorgeschreven door Costa om toegang tot het gebouw via het dak te verlenen en dus
om de ruimte van de democratie te integreren met de ruimte van de straten. De horizontale lijn van het parlementsgebouw met duale functie is enkel visueel onderbroken
door een kantorenblok. De kantoortorens van zevenentwintig verdiepingen hoog (met
één secretariaat voor het Huis en één voor de Senaat) staan als beslissende elementen
in de skyline van de stad. Door op de elfde, twaalfde en dertiende verdieping met
elkaar te zijn verbonden, is volgens enkele architectuurcritici de letter H gecreëerd,
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wat staat voor ‘humanitas’ , maar Niemeyer rept hier in geen enkele publicatie een
woord over. Fantastisch is wel hoe de twee enorme volumes vederlicht lijken te drijven
op het watervlak.
www.presidencia.gov.br – 15°47'59.35"Z en 47°51'51.19"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografie Niemeyer p. 333
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Oscar Niemeyer

	Palácio de Planalto

	1958-1960 – via Norte um Leste (Praça dos Três Poderes Norte /
Zona Cívico-Administrativa)
De zetel van de Braziliaanse regering, het Palácio de Planalto, is een
variante van het presidentiële paleis Palácio da Alvorada, met een glazen huid in
contrast met de elegante, maar toch robuuste draagconstructie. Het concept druist
geheel in tegen de forten waarin de machten traditioneel samenkomen.
In vergelijking met het paleis van de president, schiet de dakplaat hier aan alle zijden uit
om meer bescherming tegen het zonlicht te bieden. De twee keer vijf lastendragende
elementen bekleed met wit marmer staan loodrecht op de glazen gevel waardoor een
zekere intimiteit is bereikt, maar het geheel toch openheid uitstraalt, in tegenstelling
tot het presidentiële paleis. Niemeyer nodigt de stadbewoners uit om de regering een
bezoek te brengen. De krommingen van de kolommen zwakken de strengheid van de
verder rechthoekige vormentaal af. Losgemaakt van het hoofdvolume benadrukken zij
het zwevende effect van de dakplaat. In combinatie met de kolommen van het tegenoverliggende Supremo Tribunal Federal en deze van het Palácio da Alvorada, wordt van
Niemeyer gezegd dat hij een nieuwe drieledige zuilenorde heeft uitgedacht.
Zowel op het vlak van constructie als wat betreft de ligging en de context variëren
beide tegenoverliggende paleizen danig. Lager bij de grond, dichter bij het plein van de
drie machten, al dan niet afgesneden ervan, met de kortste of met de langste zijde van
het rechthoekige plan aan het plein geschakeld,… Niemeyer geniet duidelijk van zijn
ontwerpvrijheid en maakt prachtige elegante en doordachte vingeroefeningen.
www.presidencia.gov.br – 15°47'56.59"Z en 47°51'38.90"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 333
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Oscar Niemeyer

	Praça dos Três Poderes
1958 – praça dos Três Poderes

Het is waar dat wat de situering en de distributie van volumes betreft,
het ontwerp is beïnvloed door een schets van hét ideale monumentale plein zoals Le
Corbusier die in gedachten had tijdens zijn verblijf in Brazilië in 1936. Maar het is ook
waar dat het plein haar harmonie en schoonheid heeft te danken aan de behandeling die Niemeyer kon geven aan de schets door het aan een veel oudere traditie te
koppelen: deze van andere grootse pleinen die hem hebben geïmponeerd tijdens zijn
bezoek aan Europa in 1955.
Waar de symmetrie en de witheid van de paleizen doen denken aan Griekse tempels, is
het praça dos Três Poderes van 300 bij 100 meter het equivalente van een hedendaagse
acropolis. Deze open ruimte voldoet aan het achtste congres van CIAM over ‘the heart
of the city’ in Haddesdon, bij Londen (1951), terwijl het ook een breuk betekent met
de koloniale Braziliaanse steden, die opmerkelijk weinig publieke ruimte van grote
afmetingen bieden. Costa noemde het praça dos Três Poderes “het Versailles van
het volk”.
Het praça dos Três Poderes is geleidelijk aan bevolkt door een aantal symbolische
structuren en sculpturen.

brazilië [

] Brasilia

stadsdeel b – monumentale as zuid

• de duiventil ‘pombal’ (1961) bij het Supremo Tribunal, een betonnen beeldhouwwerk
van Oscar Niemeyer
• het theehuis (1958), met een dakvlak dat boven de uitgestrekte horizon van het plein
zweeft
• de hall Lucio Costa (1987), die is ondergedompeld onder zijn ‘Versailles voor het volk’
• het museo de la Fundación de Brasília (1958). Deze twee enorme horizontale balken
van wit graniet, asymmetrisch geplaatst op de hoekige voet die de trappen huist
van het Museo de la Fundación de Brasília, zijn de elementen die zo frappant de
aandacht trekken van het plein en dus van het commemoratieve monument, dat
zijn aanwezigheid zowel op een gewaagde als sobere manier duidelijk maakt. Ontworpen om de belangrijkste documenten te tonen die hebben te maken met het
overbrengen van de Braziliaanse hoofdstad op dit terrein is de enige van de talrijke
secundaire constructies op het praça dos Três Poderes die vanaf het eerste moment
was gepland. De exacte locatie was echter onderwerp van hevige discussies en legt
zowel voor- als nadelen bloot: terwijl het gedeeltelijk het zicht belemmert naar het
Nationaal Congresgebouw vanaf het midden van het plein, is het ook zo dat vanuit
een diagonaal perspectief, het perfect de ruimte tussen beide paleizen inneemt.
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De gebouwen aan het plein van de drie machten volgen ook het model van patriarchale huizen. Deze grootse residenties van het post-slaven-tijdperk, democratische
Brazilië, hebben geen ‘duiventil’ (om het vocabularium van schrijver Joaquim Nabuco
voor slavenkwartieren te gebruiken). Als een eerbetoon aan slavernij en de bijdrage
van Afrikaanse slaven aan de Braziliaanse cultuur en economie, geeft Niemeyer
een permanente en prominente plaats aan het 10 meter hoge betonnen kunstwerk
pombal. Tevens dient de sculptuur als een ‘reminder’: er moet verandering komen in
de Braziliaanse gemeenschap van vandaag die enkel bestaat uit zeer rijk en zeer arm.
Een laatste knipoog van het werk gaat naar Marquês de Pombal of Sebastião José
de Carvalho e Melo (1699-1782), de despotische heerser van het Portugese rijk in de
naam van koning José I die Indianen in dezelfde rangorde bracht als de Portugezen
en ook huwelijken tussen de twee rassen aanmoedigde om een nationale eenheid te
bereiken. De pombal was op die manier ook bedoeld als een gebaar naar het derde
ras van Brazilië, de Indianen in het ‘Versailles van het volk’.
15°48'4.15"Z en 47°51'41.06"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 333
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07 Supremo Tribunal Federal
Oscar Niemeyer

	1958-1960 –via Sul um Leste (Praça dos Três Poderes Sul / Zona
Cívico-Administrativa)
Het gebouw gebruikt dezelfde vormentaal als het Palácio da Alvorada
en het Palácio de Planalto. Op een platform dat net boven het maaiveld lijkt te zweven
en met deze laatste in verbinding staat dankzij een extreem elegante trap, creëert het
project het gevoel van een natuurlijke overgang tussen architectuur en ruimte, wat het
resultaat is van een gedetailleerde studie van Lúcio Costa over esplanades. De gevel
die is gericht naar het plein, is in tegenstelling tot het tegenoverliggende paleis, de
kortste zijde van het rechthoekige plan (vier traveeën), wat een terugkeer betekent
naar de originele principes van Griekse tempels. De zeven kolommen hinderen elkaar
visueel helemaal niet dankzij een gedreven perspectiefstudie.
www.presidencia.gov.br – 15°48'7.96"Z en 47°51'42.69"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
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Oscar Niemeyer

	Planteao Tancredo Neves

1985 – ten zuidoosten van het praça dos Três Poderes

Het Pantheon van Tancredo Neves, ook gekend als het Pantheon van Vrijheid en Democratie, heeft een enorme expressieve vorm: twee immense ‘vleugels’ van
wit gewapend beton met contrasterend brandglas van de hand van Marianne Peretti.
Met dit bouwwerk wordt het plein als een witte vogel gesymboliseerd. Het monument
is gewijd aan Brazilië’s president van de hoop: Tancredo Neves. De dood van deze
eerste door het volk verkozen president – net voor zijn inauguratie – veroorzaakte in
1985 een massale rouw.
15°48'5.69"Z en 47°51'36.86"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14 - biografie p. 333
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Oscar Niemeyer

	Palácio da Alvorada

	1956-1958 – als eindpunt van de avenida das Nações, SHTN Asa Norte
Ontworpen in 1956 voor een schiereiland in het Paranoá meer, was het
Palácio da Alvorada (paleis van de dageraad), het officiële verblijf van de president
van de Republiek, het eerste gebouw van de nieuwe hoofdstad. Niemeyers idee was
om een nobel en monumentaal paleis van 7.000 vierkante meter te bouwen met drie
verdiepingen waarin het verblijf zelf als een glazen volume zou zijn geplaatst tussen
twee vloerplaten ondersteund door een colonnade waarvan de innovatieve vorm het
visuele karakter van het gebouw zou bepalen. Natuurlijk is het uiteindelijke, gebouwde
resultaat fors gewijzigd, maar het oorspronkelijke idee is behouden en monumentaal
gerealiseerd. Van 2004 tot 2006 is het paleis uitgebreid gerestaureerd onder het
toeziend oog van de vrouw van president Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia.
De electriciteits- en luchtbehandelinsinstallaties zijn vervangen, andere infrastructuur en meubilering zijn geheel gerestaureerd. De fondsen hiervoor zijn omwille van
belastingsverlaging geheel uit de private sector gehaald onder het toeziend oog van
het IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
15°47'33.83"Z en 47°49'19.83"W
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Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografie p. 333
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Alexandre Chan (ing. Mário Vila Verde)

	Ponte Juscelino Kubitschek

	2002 – verbinding tussen Setor Tancredo Neves en Setor de Habitacões Individuais Sul (SHIS)
De hoofdoverspanning van de brug over het Paranoá-meer bestaat uit
vier pijlers onder water die drie asymmetrische stalen bogen van 240 meter breed en
60 meter hoog dragen die diagonaal kruisen. Het brugdek wordt gedragen door stalen
kabels die alternerend naar elk van de twee zijden van het dek reiken, zodat een soort
parabolisch verwrongen vlak ontstaat. De gehele constructie van 1,2 kilometer lang
en 24 meter breed is ook bedoeld voor voetgangers, fietsers en rolschaatsers.
15°49'27.82"Z en 47°49'46.90"W
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01 Biblioteca Central Estudantil (BCE)
José Galbinski en Miguel Alves Pereira

	1969-1973 – Via L4 Norte, Campus Universitário Darcy Robeiro (UnB)
De Universiteit van Brasília (UnB) is opgericht in 1961 als een radicaal
nieuwe en dynamische universiteit met een internationale kijk en uiterlijk, strevend
naar innovatie en dienend als een model voor nationale educatieve reformatie. In 1962
werd Niemeyer aangesteld als coördinator van de faculteit Architectuur. De universiteitscampus, genoemd naar de eerste rector van de UnB, Darcy Ribeiro, is gelegen aan
de oever van het Paranoá-meer, in de noordelijke vleugel van de residentiële as. In de
eerste jaren van het bestaan van Brasília, was de campus het centrum van Brasília’s
intellectuele leven.
Oscar Niemeyer ontwerpt het Praça Maior dat, volgens zijn schetsen moet bestaan uit
de reitoria, het auditorium, het museum van beschaving en de bibliotheek. Later past hij
het plan van Lúcio Costa aan door alle wetenschapsinstituten te bundelen in één enkel
gebouw: het ICC of Instituto Central de Ciências. Als antwoord op de strikte tijd- en
budgetvereisten, paste Niemeyer industriële constructiemethodes toe voor de eerste
gebouwen van de UnB, in samenwerking met João da Gama Filgueiras Lima (Lelé).
Voor de universiteit is monumentaliteit vermeden. De primaire bedoelingen van het
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ontwerp zijn eenvoud en flexibiliteit, als contrast met het centrum van de hoofdstad.
Het ontwerp van de centrale bibliotheek is onder supervisie van de Ford Stichting,
ontwikkeld door CEPLAN en gedetailleerd door architect Milton Ramos waarmee
Oscar Niemeyer vaak samenwerkte. Het gebouw van drie verdiepingen, met een
capaciteit van 550.000 volumes en 2.000 lezers, is een monumentaal voorbeeld van het
typische introverte Braziliaanse brutalisme met a-typische elementen zoals de gekrulde
dakconstructie. De architectuur lijkt sterk beïnvloed door Le Corbusiers Deputatie in
Punjab (1953-1962).
www.bce.unb.br – 15°45'39.87"Z en 47°52'4.45"W
Zie ook: thematekst Brutalisme p. 13
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02 Reitoria UnB

Paulo de Melo Zimbres
1972-1975 – via L4 Norte

De brutalistische reitoria doet denken aan de tevens in Brasília gesitueerde Italiaanse Ambassade door Pierre Luigi Nervi. Het programma is georganiseerd
als twee parallelle volumes die met elkaar zijn verbonden aan de hand van hellende
vlakken. Tussenin is de binnentuin overkapt met behulp van een raster vol begroeiing
waarvan de continuïteit is onderbroken door het auditorium, gedragen door metalen
stangen vanaf de dakconstructie. Dit gedeelte is een duidelijke verwijzing naar of een
verdere ontwikkeling van het absoluut onvergetelijke ontwerp van Vilanova Artigas voor
de Architectuurfaculteit (FAU) van São Paulo. Opmerkelijk zijn enkele detailleringen,
zoals de enorme waterspuwers en de zigguratachtige verdiepingsopbouw waarbij voor
twee verdiepingen zonneweringen zijn voorzien. In de hal staat de stalen sculptuur ‘no
verde vejo azul’ van architect Jaime Kerbel Golubov.
www.unb.br/administracao/reitoria – 15°45'47.13"Z en 47°52'1.41"W
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03 Instituto Central de Ciêncas (ICC)
Oscar Niemeyer

	1963-1971 – Via L4 Norte, Campus Universitário Darcy Robeiro (UnB)
Ook het 720 meter lange, gebogen centrale instituut voor de wetenschap
etaleert eenvoud van materiaal, integratie van architectuur en constructie, technologisch vernuft en tektonische strengheid. Alle grootste faculteiten groeperen in één
constructie leek de goedkoopste oplossing, zodat ruimtes konden worden gedeeld. Het
120.000 m2 grote en twee verdiepingen hoge gebouw is samengesteld met behulp van
slechts zes geprefabriceerde en voorgespannen betonelementen, uitgelegd in de vorm
van twee lange parallelle structuren, van elkaar gescheiden door 15 meter brede tuinen.
De 30 meter brede westvleugel is bedoeld om auditoria in onder te brengen en ruimtes
met een bijzonder gebruik, terwijl de smallere (25 meter brede) oostvleugel flexibele
ruimte biedt aan laboratoria en leslokalen, afgeschermd door zonneschermen – het
enige dynamische element in de strenge buitenschil van het gebouw. Aan elke kant
van de open tuinen, bieden kolomrijke loggia’s een overgang tussen gesloten en open
ruimtes. Deze ruimtes voor circulatie en informele ontmoetingen zijn op hun beurt
in de lengte onderverdeeld in twee zones: een overdekte promenade en een deels
beschaduwde tuin.
15°45'49.37"Z en 47°52'11.33"W
Zie ook: biografie p. 333
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04 Restaurante Universitário

J osé Galbinski en Antônio Carlos Moraes de Castro
1969 – via L4 Norte

Het restaurant van de vrijwel onbekende architecten Galbinski en Moraes
de Castro is evenwel één van de belangrijkste verwezenlijkingen van de campus uit de
late jaren zestig. De brutalistische stijl verkrijgt een hoog esthetisch gehalte dankzij de
constructieve elegantie, het gebruik van betonnen zonneschermen en in het bijzonder
dankzij de uitgestrektheid van de ruimte binnenin. Het restaurant heeft een capaciteit
van 900 zitplaatsen en dient ongeveer dertienduizend maaltijden per dag op.
15°45'51.20"Z en 47°52'13.66"W
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05 Teatro Nacional

Oscar Niemeyer met Milton Ramos en Aldo Calvo
1979 – Via ERN

Niemeyer brengt in één enkel volume twee theaters samen, misschien
geïnspireerd door Mies van der Rohe’s voorstel voor het Mannheim Theater (1953),
hoewel er uiterlijk een groot verschil is tussen de benaderingen van beide architecten.
De ongewone geometrie van het volume hier weerspiegelt het verschil in grootte
van de twee zalen die rug aan rug liggen, en toont de bekommernis om een grote
gebouwde massa te verkrijgen die de proporties van het Plataforma Rodoviaria en
de schaal van het eerste deel van de Esplanada dos Ministeriós niet in gevaar zou
brengen.
Met een hoogte van elf verdiepingen of 46 meter, waarvan zeven boven het niveau van
het platform, past het volume zich op een bescheiden manier in de stedelijke context
dankzij hellende betonnen constructie-elementen en een 3.608 getinte panelen glazen
invulling. In het ruimtelijke interieur openen de foyers zich op drie niveaus naar de
tropische pracht van de binnentuinen van de hand van Roberto Burle Marx.
In geen enkel ander gebouw is Athos Bulcão’s sculpurale interventie prominenter of
beter geïntegreerd in de architectuur als in het Nationale Theater van Brasília. De zuidgevel is volledig bekleed met rijen witte kleine betonnen kubussen van uiteenlopende
formaten die volledig inspelen op het scherpe licht van de hoofdstad.
15°47'32.12"Z en 47°52'48.88"W
Zie ook: biografieën Bulcão en Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333

plattegrond

1
2
3
4
5

toiletten
waskamer
vestiaire koor
toiletten
make-up kamer

6
7
8
9
10

kostuums
open ruimte
zitplaatsen orkest
orkest
podia

11
12
13
14
15

toiletten
lift
hall president
loge president
open ruimte

8-

- 22

06 Ministerio del Ejército
Oscar Niemeyer

1967-1972 – Avenida do Exército

Oscar Niemeyer stemde er ondanks zijn verbanning in toe om deze
gebouwen te ontwerpen en te bouwen gedurende het dictatorschap, zonder zijn onafhankelijke status te verliezen. Acht bouwblokken (1967) met een totale oppervlakte
van 1.900 m 2 verantwoorden het gebruik van industriëel vervaardigde constructieelementen: verticale kolommen van 16 meter hoog en vloerelementen van 5 bij 15 meter.
Dit systeem, uitgeprobeerd in het project voor het Dominicaans klooster (Saint-Baume,
Frankrijk), is een andere schakel in de keten aan projecten en studies in de toepassing
van prefabricatie in Niemeyers carrière en oeuvre, en zal jaren later vrucht afwerpen
voor bijvoorbeeld de CIEP scholen in Rio de Janeiro. Niemeyer toont met dit ontwerp
aan dat prefabricatie geen armzalige resultaten hoeft te produceren.
Het auditorium Teatro Pedro Calmon met 1.180 zitplaatsen (1968-1972) is bijzonder
dynamisch vormgegeven, met een dak op gewapend betonnen portaalelementen dat
doet denken aan een voorstel van Niemeyer uit 1948 voor een uitbreiding voor het
Ministerie van Onderwijs in Rio de Janeiro.
Het monumentale, asymmetrische ‘oor’ of Espada da Caxias Cupola (1965) is een idee
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van Niemeyer uit 1949 voor een monument voor Rui Barbosa.
Roberto Burle Marx haalde herhaaldelijk aan dat een tuin geen eenvoudige imitatie
is van de natuurlijke wereld. Integendeel, het hield een dialoog in tussen de dynamiek
van natuur en het bewuste gebaar van menselijke ordening. In Brasília leidde de studie
van de plaatselijke omgeving naar een duidelijke interesse in de kristallen die werden
gevonden in de ondergrond van de nieuwe hoofdstad. In de tuin tegenover de Espada
da Caxias Cupola is de dynamische geometrie van deze kristallijne vorm geconverteerd
in betonnen beeldhouwwerken in het midden van een waterpartij, in het ontwerp van
de rechtlijnige plantenbedden en hun afboordingen of in de plaatsing van de vormen
van het driehoekige plein.
15°46'26.09"Z en 47°55'7.70"W
Zie ook: thematekst Carioca’s versus Paulista’s p. 14 - biografieën Burle Marx
p. 326 en Niemeyer p. 333
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João Filgueiras Lima (Lelé)

	Camargo Corrêa en Morro 		
Vermelho bouwblokken

1974 – Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 1, Blocos F e H

Van buiten Brazilië gezien is het verraderlijk om het Brutalisme als een
doodlopende straat te zien. Anders dan in Groot-Brittannië is het geen officiële ‘stijl’
geworden, behalve voor universiteitsgebouwen. Er is erg weinig architectuur in Brasília
aanwezig waarnaar zou kunnen worden verwezen als brutalistisch, maar dat is geen
verrassing gezien de berekende officiële architectuur van de stad: de retoriek van
armoede voelde te ongemakkelijk aan. Braziliaans brutalisme wordt tevens vaak
omschreven als een radicaal introverte architectuur, dat vaal luxueuze interieure werelden kon creëren, maar ten koste van het positieve engagement met de omgeving.
Er zijn enkele projecten die aantonen dat het brutalisme in Brazilië gestaag is verdergezet na de zestiger jaren: de experimenten van de groep Arquitectura Nova (met
Artigas als leermeester), Paulo Mendes da Rocha en João Filgueiras Lima of Lelé. Een
voorbeeld hiervan zijn de twee kantorenblokken van Lelé’s hand vlakbij het hospital
Centro Sarah: Morro Vermelho met de verticale oranje zonneschermen en Camargo
Corrêa met de groene horizontale zonneschermen. Een van de meest opvallende
karakteristieken van zijn werk in deze fase is de studie van nieuwe technieken voor de
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montage en fixatie van geprefabriceerde onderdelen en afstandhouders.
15°47'54.55"Z en 47°53'10.61"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Brutalisme p. 13 - biografie
p. 329
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02 Hospital Centro Rede Sarah
João Filgueiras Lima (Lelé)

	1960, 1976 en 1995-1997 – Setor Médico-Hospitalar Sul (SMHS),
Quadra 2 301 Bloco A
Lelé’s werk (zie ook projectbeschrijving BRA-D01) zette de ideologie
van het brutalisme als politieke opdrachten verder aan de hand van grootschalige
publieke opdrachten. Het Hospital Centro, waarvan het rechthoekige volume op
pilotis is georganiseerd rond onbekrompen ruimtes voor patiënten, is opvallend door
de ‘verschoven’ verdiepingen waardoor een aantal genereuze balkonnen zijn ontstaan.
De langse gevels leggen de constructieve methodiek van de vierendeelligger bloot aan
de hand van octogonale gevelopeningen. In een tweede fase breidde het hospitaal uit
met een klein volume van één verdieping met geschakelde paviljoenen, gekenmerkt
door eenvoud en weluitgedachte proporties.
Maar bovenal is het Hospital Centro een mooi voorbeeld van de overgang van Lelé’s
werk van brutalisme naar een vernuftig prefabricage-concept, te zien in het kleine
naastliggende auditorium met 320 gewone en 40 bijzondere zitplaatsen. Hoewel de
vormgeving teruggrijpt naar de exuberante modernistische periode, brengt het vooral
een onderliggende boodschap. Deze van een diepgaand humanistisch project, namelijk
de behandeling van patiënten met neurofysische problemen. Met een capaciteit van
252 bedden, toont het project de duidelijke samenhang tussen architectuur en geneeskunde (zie ook projectbespreking RIO-F03 voor een uitgebreider verhaal over Rede
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Sarah). In 1980 opende deze eerste van een netwerk van geprefabriceerde, publieke
hospitalen Sarah Kubitschek, nu vertegenwoordigd in zes Braziliaanse steden.
www.sarah.br – 15°47'58.59"Z en 47°53'26.94"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Brutalisme p. 13 - biografie
p. 329
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03 Santuario Dom Bosco
Carlos Alberto Naves

1963 – Via de Acesso SHIGS 702

Dit gebouw vereert de Italiaanse heilige die droomde van een utopische
stad in 1883… Hij omschreef het als een hoofdstad die rechtvaardig zou regeren
en in alle noden van een grootse natie zou voorzien. De heilige verklaarde tevens
dat deze stad zou worden gebouwd in de Nieuwe Wereld, tussen de 15de en 20ste
breedtegraad. Dom Bosco’s visie was een grote inspiratie voor de stichting van Brasília
en het heiligdom vond dan ook een plaats op de 15de breedtegraad.
Van buitenaf is het Santuario een betonnen doos met ongeveer tachtig hoge lancetopeningen. Het interieur van het schrijn is een wonderlijke ruimte met hemelsblauw
licht dat binnendwarrelt via brandglas met twaalf verschillende soorten blauw met
witte stippen dat bijna alle gevels inneemt, ongeveer 2.200 m2 in totaal. Het 16 meter
hoge brandglas is ontworpen door Claudio Naves, maar vervaardigd door de Belgische
kunstenaar Hubert Van Doorne in São Paulo. ‘s Avonds domineert een ander spektakel
het interieur: dat van de 5 meter brede en 3,5 meter hoge kroonluchter samengesteld
uit 7.400 stukken Murano-glas en 180 lampen, ontworpen door architect Alvimar
Moreira. Het blauwe licht symboliseert de (sterren)hemel, de kroonluchter verwijst
naar Jezus, licht van de wereld. De twaalf bronzen deuren dragen het verhaal van de
profetische droom.
www.santuariodombosco.org.br – 15°48'2.49"Z en 47°53'41.16"W
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04 Igrejinha nossa Senhora de Fátima
Oscar Niemeyer

1958 – tussen superquadra’s 107 en 108

De superquadra symboliseert een voornamelijk open leven, een leven dat
minder in het appartement wordt geleefd, maar in het droge, aangename klimaat van de
stad. Hoe progressief de superquadra’s ook waren (zie betreffende projectbeschrijving
BRA-D05), integreert Lúcio Costa cruciale elementen van het verleden van Brazilië.
Zo blijft de kapel van Oscar Niemeyer, de Igrejinha nossa Senhora de Fátima een
vitaal baken in de stad, het middelpunt van een ontwikkeling die vandaag de dag zo
tradioneel lijkt.
De kapel, het eerste permanente religieuze bouwwerk van de hoofdstad, is een klein
architectuurgedicht, eenvoudig en delicaat. Hier heeft Nemeyer geen nieuwe vormen
uitgedacht, maar drukte met behulp van beton een nomadentent uit, waarbij hij tevens
inspiratie haalde uit een eerder project voor de woning Canavelas in Pedro do Rio.
Hier lijkt het gewicht van het dak volledig gedragen door drie driehoekige betonnen
steunen, hoewel het ook wordt gedragen door de blinde gevels bekleed met tegels van
de hand van Athos Bulcão die het interieur aflijnen. Een witte duif en een ster waken
over de geboorte van Brasília.
Jammer genoeg zijn in het interieur de fresco’s van Volpi verdwenen, voorbeelden van
monumentale schilderwerken die geheel in harmonie waren met het gebouwtje. Het
spel van heldere kleuren deed de engheid van de ruimte verdwijnen.
15°48'51.14"Z en 47°54'13.51"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Azulejo p. 13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografieën Bulcão p. 326 en Niemeyer p. 333
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05 Superquadra 108
Oscar Niemeyer

1959 – Eixo Rodoviário Sul 108

De residentiële bouwblokken moeten volgens het plan van Costa terugliggen van het 7 kilometer lange zuidelijke asfaltlint met drie baanvakken, gesitueerd in
een gemeenschappelijke open ruimte, naar analogie van Le Corbusiers stedebouw uit
de jaren ’20 en Costa’s eigen werk in Rio, met name het Parque Guinle. De begroeiing
is misschien niet zo gesofisticeerd als Costa had bedoeld – elke superquadra moest
worden gedefinieerd door een andere boomsoort –, maar het is zeker aangenaam en
rijk. Er is een duidelijke scheiding tussen het (rollend) verkeer en de voetgangers. De
ruimte tussen de verscheidene superquadra’s is ingevuld door sociale infrastructuur,
zoals scholen, sportfaciliteiten, kerken en winkels. De ruimte tussen de zes tot acht
bouwblokken per superquadra vormt een semi-publieke ruimte die de ‘straathoek’
voor sociaal contact vervangt. Het masterplan werkt niet in de noordelijke vleugel van
de residentiële as omwille van het ontbreken van begroeiing en omwille van enkele
aanpassingen van het ontwerp van de bouwblokken.Lúcio Costa’s stedebouwkundige
plan beperkte de bouwhoogte van de veelal op pilotis getilde superquadra’s tot zes
bouwlagen. De verhoudingen tussen lengte en diepte van de bouwblokken vertonen
daardoor een grote samenhang en vele architecten keerden zich als vanzelf naar
het concept van een publieke en private gevel. Voor de superquadra 108 probeerde
Niemeyer een bepaalde monotonie in de ligging van de gebouwen te vermijden en
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creëerde een visueel licht complex waarbij de onafhankelijkheid van het residentiële
blok ten opzichte van zijn drager in de schijnwerper staat. De elf bouwblokken van
superquadra 108 herbergen 444 appartementen van uiteenlopende types (de richtlijn
in die tijd was 72 m2 voor een gezin van vier. Brasilía heeft een gemiddelde van 102 m2).
De voorlopers van deze volumes zijn de Nova Cintra, Bristol en Câledonia-gebouwen in
het Parque Eduardo Guinle in Rio de Janeiro van de hand van Lúcio Costa, gebouwd
tussen 1948-1954 (zie desbetreffende projectbeschrijving RIO-C10). Ook Niemeyer
experimenteerde eerder met een vrije begane grond en een glazen gevel met zonneschermen in het Hospital Sul America in 1952, nu het hospital do Lagoa in Rio de
Janeiro (zie desbetreffende projectbespreking RIO-E02).
Het Unité d’Habitation is een andere inspiratiebron, maar Niemeyer slaagt erin een
tegengestelde verschijning te bewerkstelligen. Critici geven aan dat er een stadsvlucht
is op te merken. Deze heeft volgens betrouwbare bronnen echter niets te maken met
de ruimte of indeling van de appartementen die over datum zou zijn, maar eerder met
het succes ervan. Het Plano Piloto impliceerde een stijging in vastgoedprijzen waardoor
jonge kopers zich dit niet kunnen veroorloven.
15°48'59.76"Z en 47°54'12.44"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Azulejo p. 13, Functionalisme p. 18, Rationalisme p. 20 en Rationele architectuur p. 24 - biografieën Costa
p. 327 en Niemeyer p. 333
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RIO DE JANEIRO

inleiding
Ci dade Marvi lhosa

De stedelingen van het tien miljoen inwoners tellende Rio de Janeiro of ‘carioca’s’ noemen hun stad de “Cidade Marvilhosa”. Hoewel gedreven door een frappante ongelijkheid, straalt Rio een zekere stijl en gratie uit, met name dankzij een aantal herkenbare
bakens in de stad die op wereldniveau aan de status van wereldwonderen reiken:
de Corcovado of de ‘gebochelde’ berg met het standbeeld van Cristo Redentor (of:
Christus de Verlosser / Christ the Redeemer); de karakteristieke bolle schiereilandberg
Pão de Açúcar (of: Suikerberg / Sugar Loaf) aan de ingang van de baai; de letterlijke
en figuurlijke opzwepende golven van de stranden van Copacabana en Ipanema, de
meest opmerkelijke zandlengtes van de aardbol; en natuurlijk de zwoele en ophitsende
carnaval met bijhorende infrastructuur zoals de sambódromo (of: sambadroom) van
de hand van Oscar Niemeyer.
Geboetseer d langs natuurschoon
De – naar Braziliaanse normen – vrij kleine staat Rio de Janeiro is een betrekkelijk
recent fenomeen (sinds 1975) als resultaat van de samensmelting van de staat Guanabara en de voormalige federale hoofdstad Rio, die vandaag de dag als tweede grootste
stad van Brazilië fungeert.
De prachtige landmarks en zwoele samba-sfeer van de Cidade Marvilhosa kent een
jammerlijke keerzijde van de medaille. De opmerkelijk aan de consumptiemaatschappij
overgeleverde stad kent een hebzuchtige ontwikkeling. Terwijl de minderbedeelden van
het platteland Rio’s inwonersaantal uit de pan doen rijzen en dus een nijpend tekort
aan huisvesting en voorzieningen met zich meebrengen, ligt de stad als uitgeperste
tandpasta1 gekneld tussen bergen en zee en deint ze in het oosten en het westen
uit langs de kust. Het rijke architecturale erfgoed wordt langzaamaan weggebeiteld
en indien de huidige tendens van economische ontwikkeling wordt aangehouden, zal
de boeiende natuurlijke omgeving ook verdwijnen als sneeuw voor de zon, versneld
door de ingesteldheid van de Carioca’s met een optimistische, welgestelde blik op
de toekomst.

1

D eze heel frappante en rake beeldspraak is overgenomen uit ‘The Rough Guide to Brazil’, zesde editie,
november 2006, p. 71. Ook Le Corbusier sprak beeldend over de urbanisatie van Rio als “het vullen van het
vat der Danaïden” in 1930, in: Cecília Rodrigues dos Santos (et all): ‘Le Corbusier e o Brasil’, São Paulo
1987, p. 96.
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Rio is gesitueerd op de zuidelijke oever van een door land ingesloten haven van de baai
van Guanabara. Op deze alluviale strook van 20 kilometer lang tussen de azuurblauwe
Atlantische Oceaan en de met jungle bedekte bergen van het Tijuca-massief, zijn de
straten en gebouwen van de stad geboetseerd langs de voet van de bergketen die het
schilderachtige stadsdecor vormt, terwijl in de baai talrijke rotsige eilanden met witte
stranden zijn versnipperd. Adembenemend zijn de panorama’s van de stad; zowel vanuit
de lucht als vanaf een bergtop en al dan niet voor hoogbouwliefhebbers.
Sinds het begin van de eeuw is getracht met ambitieuze projecten onder invloed van
Haussman, Le Corbusier en Lúcio Costa aan de stedebouwkundige problemen het
hoofd te bieden. De stad werd de proeftuin voor Brasília. Er ontstonden prototypes van
gescheiden verkeerscirculatie, superquadras en een monumentale as. Toch is Rio de
Janeiro geen modernistische stad. Door de stugheid van het gebergte en de bestaande
bouwmassa, alsmede door de vluchtigheid van de zee en de politiek was het onmogelijk
eenheid in de stad te brengen. De stad is verdeeld in drie delen: centro (proletariaat),
zona norte (fabrieken en spoorwegen) en zona sul (staat synoniem voor ‘rijkdom’);
terwijl de verscheidene bairros (of: wijken) -voor de groei van de metropool onderling
geïsoleerd- hun individuele en karakteristieke sfeer hebben behouden.
Ste debouwku n dig e g eschie de n is
door Paul Meurs, gepubliceerd in Archis, 1992, nummer 5, pp. 36-43.

Na wat schermutselingen tussen Fransen en Portugezen in de Guanabarabaai ontstond
in 1567 de Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Rio dus. De locatie, Morro do
Castelo, was een berg op zes kilometer vanaf de ingang van de baai. Hoewel in 1763
gepromoveerd tot hoofdstad van Brazilië, bleef Rio de Janeiro klein en onaanzienlijk.
De stad besloeg een drassig gebied tussen vier bergen. Bijna alle inwoners waren
slaven. De paar machthebbers woonden kriskras tussen hen door.
Het Portugese hof vluchtte in 1808 voor Napoleon naar Rio, en bleef daar tot 1821. Met
inleiding

de komst van de hofhouding verdubbelde het inwonertal. In het straatbeeld deed de
welgestelde zijn intrede. De bebouwing verdichtte. Er kwamen cortiços; een tropische
variant op Mietkasernen. Spoedig waren gele koorts en cholera periodiek terugkerende
ziektes.
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Vanaf 1870 breidde het vervoersnet, en daarmee de stad, zich snel uit. De muilezeltram
maakte buitenwijken naar het zuiden toe bereikbaar. Nadat Glória, Flamengo en Botafogo ontsloten waren, werd in 1894 een tunnel naar Copacabana gegraven. Ipanema,
het aangrenzende strand, kwam in 1901 bij de stad. De populariteit van de zee en de
sfeer van exclusiviteit zorgden ervoor dat de elite massaal voor deze badplaatsen
koos. 'Zona Sul' werd synoniem van rijkdom. De wijken vormen een lang lint langs de
oceaan en zijn gescheiden van de rest van de stad door een gebergte met 13.000 ha
tropisch regenwoud.
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Naar het noorden toe bouwde men spoorwegen en fabrieken. Het proletariaat bleef
in hoofdzaak in het centrum wonen, dicht bij de belangrijkste arbeidsmarkt. Het aantal
cortiços nam toe door de afschaffing van slavernij (1888) en migratie uit Europa. Ook
een crisis in de koffieproductie versterkte de trek naar de stad.
Verdere verslechtering van de sanitaire situatie leidde tot de eerste overheidsinterventie in de stad. Passos maakte naam met radicale saneringen (1903-1907). De magistraat
verloste Rio de Janeiro van infectiehaarden en daarmee tevens van het koloniale
imago. Een aantal straten in het centrum werd verbreed. Cortiços maakten plaats voor
hygiënischer gebruik. Het belangrijkste project was de aanleg van een doorlopende
avenue vanaf de oceaan, langs de baai, dwars over het koloniale grid naar de haventerreinen. In de stad sneuvelden 700 panden. Aan Avenida Rio Branco kwamen hier
belangrijke openbare gebouwen (theater, musea) voor terug. Le Corbusier reageerde
in 1929 lyrisch op het resultaat:
"The prefect Passos, out of a simple path, developed a system of avenues of dazzling
beauty. [..] Of a colonial city, charming and hidden in the trees, this other Haussmann
has made the most dazzling township in the world. [..] The traveler thinks he sees here
the world's most beautiful city."2
Later werd haaks op Avenida Rio Branco een nog bredere boulevard in het centrum
gemaakt: de Avenida Presidente Vargas (1942-1944). De kosten van deze sanering
vielen weg tegen de winst op de uitgifte van nieuwe percelen. Ditmaal verdwenen
525 gebouwen, waaronder drie kerken. De kerk van N.S. da Candelária verging het
beter. Ineens stond dit gebouw (achterstevoren) op de as van de 80 meter brede en
4,5 kilometer lange avenue. Deze werd in 1946 met de uitvalswegen naar Petrópolis
en São Paulo verbonden.
Door al het gesloop in de oude stad raakten de bergen rondom het centrum met
krotwoningen bebouwd. Voor ontheemde armen boden deze 'favelas' de laatste kans
om dicht bij het werk te wonen. Een logische nieuwe stap in de strijd tegen epidemieën
was dan ook de sloop van complete bergen. Al in 1922 werd de Morro de Castelo in
de baai geschoven. De ondergang van de ontstaansplek van de stad betekende het
einde van het Jezuïtenklooster en nog 400 oude gebouwen. Ziekmakende straatjes
ruimden het veld ten gunste van nieuwe kantoren. Op de in de baai geplempte strip
kwam in 1930 een vliegveld. Het ligt op vijf minuten lopen van het centrum, net als in
de utopische steden van Sant'Elia en Le Corbusier.
Na de egalisatie van de Castelo-berg werd afbraak van de nabijgelegen Morro de
Santo Antônio actueel. Deze berg vormde een verkeersobstakel tussen Zona Sul en de
rest van de stad. Afbraak of eventueel de aanleg van een tunnel maakte het mogelijk
om een belangrijke route in de stad te openen. Sloop had bijkomende voordelen. Het
zou de hygiëne dienen, ruimte in het centrum bieden en puin opleveren voor een strip
land in de baai. Daarop kon een 'Parkway' worden aangelegd: een expresweg in het
2

Le Corbusier, The Four Routes, London 1947, 36; first published in France Sur le quatre routes, Paris 1941.
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groen, die vanaf het vliegveld, langs Glória, Flamengo en Botafogo tot aan Copacabana
voert. De onvermijdelijk geworden demontage van de Morro de Santo Antônio bleef
de discussie over de stad decennia lang beheersen.
De saneringen in Rio de Janeiro hadden al die tijd amper samenhang. Wel dijde de stad
snel uit en werd de auto populair. De wens om de stadsvorm te controleren, leidde in
1927 tot een opdracht voor de Fransman Agache om een stadsplan te maken. Hij nam
circulatie, hygiëne en esthetiek als uitgangspunten. Rio de Janeiro gold al als één van
de mooiste steden ter wereld. Agache wilde de visuele kenmerken van een hoofdstad
toevoegen. Om monumentaliteit te bereiken waren grote interventies noodzakelijk.
Toch bood het ontwerp geen structurele veranderingen. 3 Critici meenden dat Rio de
Janeiro, met alle bergen, zich niet leent voor het Franse systeem van ‘Place Centrale’ en
radiale avenues.4 Een revolutie in 1930 had het voorstel toen al gedateerd gemaakt.
Utopieën voor R io de Jan eiro
Le Corbusier verbleef in 1929 voor het eerst in Rio de Janeiro. Het moet een plezierige
schok geweest zijn, getuige de geestdrift in Précisions, het boek over deze reis.5 Dwars
door Rio de Janeiro projecteerde hij een gebouw van 6 kilometer lang, 100 meter hoog,
90.000 inwoners en met een snelweg op het dak. Los van de stad volgt deze kolos
de golvende kust. De horizontaal als menselijk antwoord op de grillige contour van
de bergen.
Het plan is, volgens Harris, de uitwerking van een observatie van Blaise Cendrars.6 De
Franse schrijver had in 1927 opgemerkt dat de bergen van Rio gemakkelijk wolkenkrabbers aankunnen die twee à driemaal zo hoog zijn als in New York. De favelas op de
berghellingen waren een andere inspiratiebron voor Le Corbusier.7 Hun inpassing in
het landschap en uitzicht op zee keren in het slangachtige supergebouw terug.
Benevolo ziet Plan Rio als een doorbraak voor de stedebouw.8 Het project staat letterlijk
(40 meter) boven de stad. Daarmee is het onafhankelijk van bestaande, hiërarchische
inleiding

structuren. Voor het eerst is op een dergelijke schaal naar een oplossing voor de
woningnood gezocht. Het lineaire gebouw, met erin de stad en erop de snelweg, kan
3

Evenson plaatst Agache in de City Beautiful beweging en vergelijkt zijn plan met het voorstel van Burnham
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voor Chicago (1908). Norma Evenson, Two Brazilian Capitals, Architecture and Urbanism in Rio de Janeiro
and Brasília, New Haven and London 1973, p. 42.
4

Observatie op het Pan-Amerikaanse architectuur congres van 1930 in Rio de Janeiro, in: ‘Rio and its Skyscrapers’, The Brazilian American, 12 July 1930, p. 5.

5

'The tourist never ceases his praises, his enthusiasm is renewed at each crossing; the city seems to him to
have been made for his diversion. [..] I am welcomed with open arms, I am happy, .. I swore to myself not to
open my mouth about Rio. And here I found myself with an irresistible need to speak.' In: Le Corbusier, Préci-
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sions sur un Etat Présent de 'Architecture et l'Urbanisme, Paris 1930; geciteerd in: Evenson, op. cit, p. 53.
6

Elisabeth D. Harris: Le Corbusier, Riscos Brasileiros, São Paulo 1987, 22.

7

Mario Ceriquel: A Prática Arquitetônica como Forma de Elaboração de uma Crítica Arquitetônica, São Paulo
1990, p. 78.

8

Leonardo Benevolo, História de Arquitetura Moderna, São Paulo 1976, p. 751.

- 24

9-

echter ook worden beschouwd als een uitgebreide versie van Passos' avenues.
Het idee van Le Corbusier schemert door in latere visies op Rio de Janeiro.9 Sérgio
Bernardes liet het gekromde gebouw achterwege, en projecteerde snelwegen op 100
meter hoogte langs de berghellingen. Dit netwerk kan tot meer dan 100 kilometer
worden uitgebreid. Een ander plan van dezelfde architect betreft een grote lineair
ingreep. Bernardes stelt voor om de spoorlijnen te overbouwen met sociale woningbouw, winkelcentra en openbare gebouwen. Het talud aan de zijkant leent zich dan
nog voor het commercieel kweken van groenten en fruit.
Doxiadis kwam met het idee om de wijk Copacabana een niveau te verhogen. Op de
overdekte straten zou een voetgangersgebied komen, eronder circulatie en parkeren.
Niemeyer stelde voor de bouwblokken te vervangen door iele torens, en zo het aardoppervlak van Copacabana aan de voetgangers terug te geven.10 Later werd er zelfs over
gedacht de auto's onder het strand te stoppen.
H et scheppe n van rui mte i n de stad
De modernistische ideeën over stedebouw leidden niet alleen maar tot droomplannen.
Er waren ook directe toepassingen. De eerste gelegenheid om op de schaal van een
gebouw in de stad te interveniëren deed zich voor in 1936 bij het ontwerp voor het
Ministerie van Onderwijs en Gezondheid. 11 Dit project moest een symbool worden
van artistieke tendenzen en een nieuwe politiek. Tussen de bouwblokken verrees
een (wereldwijd) opzienbarend gebouw: een kantoortoren op pilotis, boven een open
plein met tuinen. Over de bijdrage van Le Corbusier aan dit ontwerp bestaat vaak
onduidelijkheid.
Het project begon in 1935 met een prijsvraag. Onder invloed van kritiek schoof de
minister het winnende plan terzijde.12 Het zou niet functioneel zijn en in Europa achterhaald wezen. Een nieuwe opdracht ging naar Lúcio Costa. Met een team ontwikkelde
hij een U-vormig gebouw.13 Om de laatste twijfels weg te nemen werd Le Corbusier
als consultant uitgenodigd. In 1936 was hij vijf weken voor dit doel in Rio de Janeiro;
tussen de bedrijven door gaf hij zijn conferenties over stedebouw.
Le Corbusier rekende het ontwerp zoals dat voor het ministerie was ontwikkeld tot
de beste projecten ter wereld. De locatie was echter verkeerd. Niet de sfeer van
9

Alberto Costa Lopes: ‘Maravilhas Urbanísticas para uma Cidade Maravilhosa’, Revista Projeto #122, juni
1989, p. 174.

10 Oscar Niemeyer : Rio, de Província a Metrópole, Rio de Janeiro 1980, p. 68.
11 Volgens Katinsky lag in het concept van het Ministerie van Onderwijs en Gezondheid de immense boulevard
met ministeries al besloten zoals die twintig jaar later in Brasilia zou verrijzen. In: Júlio Katinsky, ‘Depoimento’,
in: Arquitetura Brasileira apos Brasília; depoimentos, Rio de Janeiro 1978, pp. 37-67.
12 Kritiek kwam met name in een publikatie van Carmen Portinho in het tijdschrift PDF. Hierin werden de niet
gehonoreerde plannen van Reidy en Moreira & Vasconcellos vergeleken met recente projecten uit de Architecture d'Aujourd d'Hui. in: Harris, op. cit, p. 59.
13 Costa betrok de volgende architecten bij het project: Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Ernani Vasconcellos, Carlos Leão en Oscar Niemeyer.
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gesloten blokken, maar de wijdte van de baai zou het gebouw recht doen. Dus zette
Le Corbusier zich met de Brazilianen aan een ontwerp voor de Praia de Santa Luzia.
Bij de presentatie hiervan bagatelliseerde Le Corbusier zijn eigen inbreng: het ging
slechts om een aanpassing van het oude ontwerp aan de nieuwe locatie. 14 De U-vorm
was uitgeklapt tot een langwerpig blok.
Het voorstel verdween van tafel toen bleek dat de locatie niet beschikbaar was. In twee
dagen tijd maakte Le Corbusier nog vier schetsjes voor de oude plek. Het lange blok
werd niet ingeklapt, maar in drie delen op elkaar gestapeld. De Brazilianen maakten
erna het werk af, op basis van het plan voor de Praia de Santa Luzia. De tekenaar
Niemeyer brak door als architect. Nog jaren later bakkeleiden Le Corbusier en de
Brazilianen over honoraria en auteursrechten. Zo is de schets in het Ouvre Complete
getekend naar een maquettefoto die uit Brazilië was opgestuurd.15 Aan deze fase van
het ontwerp had Le Corbusier al lang geen aandeel meer.
De open ruimte in de stad werd door Reidy uitgebreid tot de schaal van de geëgaliseerde bergen in het centrum. 16 Al in 1938 presenteerde hij een Corbusiaans plan
voor het restant van de Esplanada do Castelo.17 Aanleiding was het ontwerp van een
cultureel en bestuurscentrum. Op een locatie van 400 bij 600m kon Reidy meteen
enkele stedebouwkundige interventies toevoegen. Centraal stond circulatie. Het verkeer liep immers compleet vast op het nauwe centrum. Gescheiden verkeersstromen
en vijf meter opgetilde snelwegen zouden de situatie verbeteren. Een primeur was de
Avenida Perimetral, een opgetilde weg om het centrum die doorgaand verkeer langs
de baai voert. Uit oogpunt van hygiëne betekende het heldere plan een reuzesprong
vooruit. Het werd echter niet uitgevoerd.
Tien jaar later werd Reidy directeur stedebouw van de gemeente. Direct kwam hij met
zijn visie op de nog steeds slepende kwestie van de Santo Antônio. Evenson noemt het
ontwerp: "a pastiche of Le Corbusier devices, duplicating even his drawing style".18 De
aanstonds maagdelijke 30 hectare bood, volgens Reidy, de laatste kans om op de juiste
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schaal met eigentijdse middelen af te rekenen met de problemen van het centrum. 19
Het voorstel bestaat uit een kruising van snelwegen. Op een voetgangersdeck staan
cultuurtempels, kantoortorens en een woongebouw van 780 meter. Speciale aandacht
heeft de historie. Net als in eerdere studies zijn de monumenten op de berg gespaard.

14 Le Corbusier in een verslag van 10 augustus 1936 aan minister Gustavo Capanema. In: Rodrigues, op cit, p.
171.
15 Gesprek met Lúcio Costa, Rio de Janeiro, juni 1990.
16 Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) had als stagiair bij Agache gewerkt en maakte deel uit van de groep
ontwerpers rond Le Corbusier. Waar andere teamleden eigen bureaus openden, trad Reidy in dienst van de
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overheid. Zijn werk voor de stad stond sterk in het teken van sociale en stedebouwkundige problemen.
17 Affonso Eduardo Reidy, ‘Urbanização da Esplanada do Castelo’, PDF, Vol. V, #5, sept. 1938, pp. 604-607.
18 Evenson, op. cit, p. 56.
19 Affonso Eduardo Reidy: ‘Estudo de Urbanização da Area resultante do Desmonte do Morro de Santo
Antônio’, PDF, Vol. XV, #3, Rio de Janeiro, juli 1948, p. 89.
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Klooster en aquaduct komen op een soort reusachtige molshopen die een prominente
plaats in een open ruimte innemen. De link met de oude stad krijgt in het voetgangersgebied gestalte. Dit is doorgetrokken tot in de koloniale straten. Die blijven zo bewaard,
en nog wel met een versterkte economische basis.
Reidy verenigde in zijn plan wijken die door de berg gescheiden waren. Het woonblok
sluit aan op de buurten erachter, en begrenst het centrum. Het plangebied is gezien
als deel van de totale noord-zuid ader. De puinstrip van 250 meter breedte die in de
baai gelegd zou worden hoort daar ook bij. Reidy bepleitte het onbebouwd laten ervan.
Dat geeft ruimte voor recreatie en maakt de tocht vanaf de oceaan naar het centrum
beleefbaar. Deze snelle autorit voert over de Parkway. Rechts de baai; links de stad.
Gebergte rondom. In het centrum buigt de weg van het water en wordt opgetild.
Middenin een volgepakt Rio doorkruist men dan ineens Santo Antônio: een vide, het
stadshart. Even later bereikt de auto Avenida Vargas, een tunnel en de havenkant.
Ver keerscircu latie
In 1938 was de 'Comissão do Plano da Cidade' begonnen met het ontwikkelen van
een nieuw stadsplan. Centrale thema's: circulatie, hygiëne en gebouwen. Als eerste
resultaat verscheen het Plano Diretor van Reis (1942).20 Het koppelde de ideeën voor
Santo Antônio en Parkway aan bestaande en geplande interventies. Verkeerswegen
werden gebundeld in één doorlopend netwerk. Om het centrum werd een verhoogde
ringweg gepland. Later konden tunnels door het Tijuca-massief het doorgaand verkeer
helemaal daarbuiten houden. Voor de plannen van Reidy moest het Plano Diretor later
een beetje worden bijgesteld.
De sloop van de Santo Antônio liet tot in de jaren vijftig op zich wachten. Als gevolg van
vele wijzigingen verdween de helderheid van Reidy's concept. De noord-zuid weg kwam
er, maar niet doorgaand en evenmin verhoogd. Mogelijke samenhang in het gebied
verdween met de bouw van een megalomane cathedraal: een afgeknotte kegel, 80
meter hoog en 106 meter in doorsnede. Santo Antônio, chaotisch en deels nog braak,
bracht niet de oplossing voor de problemen van de binnenstad. In actuele studies voor
herinrichting is voor het eerst de draad van Reidy weer opgepakt.21
Pas na 1960 verbeterde de verkeerscirculatie in het centrum. Nieuwe verbindingen
tussen Zona Sul en de rest van de stad kwamen in gebruik. De Parkway gaf een
snelle toegang tot het centrum en liep door op de opgetilde Avenida Perimetral
eromheen. Van zuid naar noord boorde men lange tunnels. Als vanouds verdwenen
hele woonwijken.22 Het centrum raakte door de saneringen versnipperd. Er zijn nogal
20 José de Oliveira Reis, ‘Uma Sintese sobre as Principais Vias do Plano Diretor’, PDF, Vol. IX, #4, Rio de
Janeiro, juli 1942, pp. 204-210.
21 Herontwerp voor het gebied: Flávio Ferreira, SMDU. Herinrichting open ruimte: Corredor Cultural.
22 Met name de regering Carlos Laçerda (1960-65) ondernam grootse activiteiten op het gebied van de wegenbouw. In traditionele wijken als Lapa, Catumbi en Mangue werd hiervoor druk gesloopt. In: Yves Bruand,
Arquitetura Contemporânia no Brasil, São Paulo 1981, p. 337.
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abrupte overgangen. Pal achter avenues met hoge (40 lagen) bebouwing liggen historische straatjes. Door de bedrijvigheid en een goede bereikbaarheid (metro) deed
het merkwaardige feit zich voor dat nergens in Brazilië het stadsbehoud zo succesvol
kon worden als in deze restgebieden.23
Zowel de Avenida Presidente Vargas als de Esplanada de Santo Antônio zijn nog
steeds niet volgebouwd, ondanks het beperkte oppervlak van het centrum. Natuurlijk
was de bouw van Brasília hier debet aan; ineens verdween de regering. Ook gold het
'Copacabana-effect'.24 Omdat de Parkway en de tunnels voor een goede ontsluiting van
de wijken langs de oceaan hadden gezorgd, kreeg de kust een impuls. Het beschikbare
kapitaal werd daar geïnvesteerd.
Copacabana had voorzieningen en status. In minder dan 50 jaar tijd werden drie
generaties bebouwing versleten. Rond 1910 stonden er vrijstaande huizen. Deze waren
twintig jaar later vervangen door 4-5 lagenbouw. Na 1945 maakte die plaats voor
hoogbouw van 8-12 of meer lagen. De wijk heeft nu een hyperdichtheid. Op een strip
van 4 kilometer lengte en 150-1.200 meter breedte leven een kwart miljoen mensen.
Copacabana is een droomplek en een superslum tegelijk. Alle vormen van congestie
en overlast zijn voorhanden, net als ooit in het stadscentrum. Alleen de zee brengt
nog wat verkoeling.
Tijdens het militaire regime werden de infrastructurele werken groter en prestigieuzer:
de brug over de baai naar Niterói, verbreding van Avenida Atlântica aan de Copacabana,
meer tunnels en een metrolijn.
Won i ng bouw
Arme bewoners waren door de jaren heen met succes uit het centrum gebannen. Wel
namen de favelas in de Zona Sul toe. Ze werden gedoogd vanwege de behoefte aan
goedkope arbeid. De krotwoningen lagen bovendien op de minder gewaardeerde
locaties: zompige gebieden of berghellingen. De explosieve bevolkingstoename, zoals
inleiding

die in Rio de Janeiro vanaf 1940 optrad, werd vooral in het noorden van de stad
opgevangen.25 Huisvesting en voorzieningen groeiden onvoldoende mee. Slechts op
bescheiden schaal werd gezocht naar oplossingen voor volkshuisvesting. In vergelijk
met Europa had het probleem een compleet andere omvang.

] rio de janeiro

In deze situatie bouwde Reidy twee woningbouwprojecten: Pedregulho (1947) en
Gávea (1952). De complexen liggen dicht bij de stad; een dagelijks voordeel voor de
bewoners. Op zulke locaties was voor sociale woningbouw slechts tweederangs terrein
beschikbaar. Gávea ontstond tegen de Pedra Dois Irmãos in de Zona Sul, en werd later
23 In het centrum vallen vier zones onder de wetgeving van de zogenaamde Corredor Cultural. Met adviezen
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en belastingvoordelen worden eigenaars van monumenten ertoe aangezet hun panden te restauraren. RIOARTE, IPLANRIO: Como Recuperar, Reformar ou Construir seu Imóvel no Corredor Cultural, Rio de Janeiro
1989.
24 Segadas Soares spreekt in dit verband van het ‘fenômeno Copacabana’. In: Abreu, op. cit, p. 113.
25 Abreu, op. cit, p. 106.
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met berg en al doorboord voor een tunnel. Pedregulho ligt ten noorden van het centrum
op 5 hectare met een verval van 50 meter. Op de helling kwamen 508 woningen.
De projecten zijn te zien als een echo van Le Corbusiers plan uit 1929. Boven de chaos
van de stad kronkelen de hoofdblokken mee met het reliëf. Halverwege is een open
ontsluitingsverdieping, 260 meter lang.26 Volgens Reidy beperkt de oplossing zich niet
tot huisvesting, maar bestrijkt zij het hele buurtleven.27 De complexen voegen zich als
autonome enclaves tussen de bestaande wijken en hebben talloze voorzieningen. In
Pedregulho: crêche, school, wasserij, markt, kliniek en sportfaciliteiten.
Het lukte de bewoners niet om de woningen 'correct' te bewonen. Van het Braziliaanse
platteland naar een modern appartement was een te abrupte overgang. Het grootste
echec gaf het appèl op de collectiviteit dat in het ontwerp besloten lag. Gemeenschappelijkheid werd niet herkend, en dus niet gerespecteerd. Modern wonen legde het af
tegen anonimiteit, geweld en individualisering. Ondanks wereldvermaarde vormgeving
boden Pedregulho en Gávea niet het model van een nieuwe Braziliaanse samenleving.
Dat liet zich niet opdringen.
Een andere vorm van modernistische woningbouw ontstond in de nieuwste wijken
langs de Atlantische Oceaan: São Conrado en Barra de Tijuca. In 1967 kreeg Lúcio
Costa opdracht om een stedebouwkundig plan voor de Baixada de Jacarepaguá
te maken. Dit is een gebied van 104 vierkante kilometer vol duinen en lagunes. De
laagvlakte was ongerept, totdat er een tunnel heen werd geboord. Er kon nu wonen,
recreatie en toerisme ontwikkeld worden. Bij deze nieuwe stap in de lineaire uitwas
van Rio de Janeiro langs de zee wilde Costa niet de fouten van de andere stranden
herhalen; het bebouwde grondoppervlak diende beperkt te blijven.
In de streek komen de stadsdelen aan weerszijden van het Tijuca-massief naar elkaar
toe. Costa zag zijn plan als sluitstuk van de metropool. Hier was de eenheid tussen
noord en zuid te herstellen.28 Tevens opperde Costa het idee voor een nieuw stadscentrum met kantoren, openbare gebouwen en een metro. De gebouwen blijven vrij
in het landschap, zoals Le Corbusiers supergebouw onafhankelijk van de bestaande
stad is. Niemeyers schets voor Copacabana wordt in Barra de Tijuca bewaarheid: de
functies zijn geconcentreerd in torens die de ruimte hebben. Iedereen deelt mee in
het uitzicht op de zee.
Als centrum komt het gebied niet uit de verf. De markt heeft wel de bouw van luxueuze
appartementen opgepakt. Weer garandeert de afstand tot de stad de exclusiviteit, zoals
dat in 1890 voor Glória en Flamengo gold, en in 1920 voor Copacabana en Ipanema.
26 Pedregulho is volgens Giedion het eerste sociale woningbouwproject waarin een dubbele structuur van
pilotis is gebruikt: onder het gebouw en op de open ontsluitingsverdieping. Daaronder liggen twee rijen met
appartementen; erboven twee lagen duplexwoningen. In: Klaus Franck en S. Giedion, The Works of Affonso
Eduardo Reidy, Stuttgart 1960, p. 9.
27 Affonso Eduardo Reidy, ‘Conjunto Visinhança de Pedregulho, Rio de Janeiro’, Habitat, #29, 1956, p. 51.
28 Adauto Lúcio Cardoso, ‘Construindo a Utopia: Lúcio Costa e o Pensamento Urbanístico no Brasil", Revista
Espaço & Debates, #27, NERV, 1989, p. 78.
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Ditmaal is er een extra barriëre: de afzonderlijke projecten zijn afgesloten met muren,
slagbomen en bewakers. In deze 'condomínios fechados' is de buurt geprivatiseerd. De
enclaves kunnen uit meerdere torens bestaan en beschikken over talrijke voorzieningen: zwembaden, sportfaciliteiten, winkeltjes en café's. De openbare ruimte erbuiten
is vervallen tot een vijandig territoir. Omgeven door grillige natuur en kansarmen lopen
de wegen als navelstrengen naar de stad.
Een constante in de stedebouw van Rio de Janeiro is de poging om eenheid te brengen
in een door de natuur gefragmenteerde stad. Het was iedereen uiteindelijk te doen om
die lange avenue die van strand naar strand de stad aanéén rijgt: Passos sneed zijn
boulevards door de bestaande bouwmassa; Agache gaf ze allure; Le Corbusier tilde
de avenue boven de stad en stopte er een gebouw onder; Reis en Reidy brachten de
wereldse proporties terug met de Parkway en verhoogde autobanen; en Costa trok de
stad in staccato door in nog ongerepte natuur.
Het lineaire verkeerssysteem doorsneed vele stadsdelen en maakte de stadsvorm
van Rio de Janeiro gemakkelijk herkenbaar: de stranden met het lint van avenues;
de horizontale witte band van bebouwing; en erachter de golvende bergketen. Deze
structuur ontwikkelde zich niet op evenwichtige wijze. Daarvoor was de politiek te
wisselvallig en teveel uit op een snel succes. Bovendien beperkten speculanten hun
aandacht tot die gebieden waar de meeste winst te verwachten viel.
Het modernisme versterkte een ontwikkeling die al gaande was. De verkeersaders
kregen een aanpassing in de stijl van het Charter van Athene waarbij de avenues niet
langer door, maar juist naast de oude stad kwamen te liggen. Zo waren schaalvergroting en gescheiden verkeersstromen eenvoudig te realiseren. Dankzij de snelwegen
escaleerde de ontwikkeling in Zona Sul. De onstuimige groei trok een zware wissel op
de algemene middelen. Het telkens uitbreiden van de gecompliceerde infrastructuur
was een te grote luxe voor de stad. Elders traden ondragelijke tekortkomingen op.
In Brazilië kreeg de modernistische stad pas met de bouw van Brasília gestalte. Een
inleiding

belangrijke factor vormde daar de totale afwezigheid van alles, behalve ruimte. Brasília
was er als bij toverslag.29 Het plan bood de oplossing voor onder meer vervoer en
wonen. Snel was deze utopie compleet geconfisceerd door een elite en daarmee buiten
de realiteit van Brazilië gekomen.30
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Dan Rio de Janeiro. Modernistische concepten leverden concrete projecten op, maar
werkten niet door in de stad. De stedebouwkundige opzet van het Ministerie van
Onderwijs en Gezondheid is als incident een succes. Het plein vol kunst en groen is
een verademing tussen de grauwe bouwblokken. Projecten op een grotere schaal
29 Brasília werd ontworpen in 1957 en geïnaugureerd in 1960. President Juscelino Kubitschek was er tijdens
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de bouw alles aan gelegen om de gehele stad aan te leggen, zodat het concept later niet meer veranderd zou
kunnen worden.
30 Deze confiscatie ging gepaard met het ontstaan van een dozijn satellietsteden op grote afstand van het Plano
Piloto. Wat oorspronkelijk begonnen was als opvangcentra voor de bouwers van de hoofdstad ontwikkelde
zich tot woonsteden voor het merendeel van de bevolking van het Federale District.
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hadden in de wispelturige praktijk geen kans. Santo Antônio mislukte als stadshart.
Niet een leegte met gebouwen (Brasília), noch een leegte omgeven door gebouwen
(Reidy's plan), maar de chaos nam er bezit van.
Ook ontwerpen voor volkswoningbouw leden schipbreuk. Pedregulho en Gávea
werden weliswaar bejubeld vanwege hun vormgeving, maar misten hun doel. Het
gaat dan niet eens om de beperkte affiniteit van de bewoners met modernistische
levenswijzes. De architectuur kan het probleem van volkshuisvesting niet oplossen.
Zelfs de chique stranden in Zona Sul verstikten. De wijken verloren de leefbaarheid als
gevolg van hun eigen succes. Het beeld van de metropool in een exuberante natuur
wordt tegenwoordig op afgesloten complexen met zware bewaking in stand gehouden.
Wat Costa zag als een spel van het groen tegen het wit, is slechts een volgende stap
in het proces van sociale stratificatie.31 De dominante klasse heeft de poging om de
stedelijke ruimte te controleren opgegeven, en trekt zich terug in modernistische
donjons op de laagvlakte van Jacarepaguá.

31 Toelichting van Costa in 1969 voor de gemeenteraad van Rio de Janeiro. De stad is opgevat als bouwmassa
(= wit) die het natuurlijk landschap (= groen) in bezit neemt. In: Cardoso, op. cit, p. 78.
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Zona Norte versus I lha do Fu n dão
De delen van de Zona Norte die zijn te zien op weg naar de internationale luchthaven,
zijn niet echt boeiend, en ze zijn ook jammer genoeg een eerlijke weerspiegeling
van de algemene teneur in het noorden van Rio de Janeiro: het grootste gedeelte is
overspoeld door favela’s en andere huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen.
Een uitzondering hierop is de Cidade Universitária.
Het project van Jorge Machado Moreira, de faculteit voor architectuur, staat op het
Fundão eiland -ook een aterro genaamd. Tussen 1949 en 1952 zijn acht eilanden
(Fundão, Baiacú, Cabras, Pindaí do Ferreira, Pindaí do França, Catalão, Bom Jesus en
Sapucaia) kunstmatig met elkaar verbonden tot een gebied van ongeveer 6 km2 om
de Federale Universiteit te dragen. Nu is het de bedoeling Ilha do Fundão in vijftien
jaar tijd om te vormen tot een technologisch onderzoekscentrum.
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Jorge Machado Moreira

	Faculdade de Arquitetura e 		
Urbanismo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (FAU-UFRJ)
1957 – officieel adres: avenida Reitor Pedro Calmon 550, Cidade
Universitária – te vinden op kaart als: avenida Quatro s/n, Ilha
do Fundão, Cidade Universitária

Ondanks de onbetwistbare technische kwaliteiten op architecturaal en
landschappelijk vlak, is het FAU in tranentrekkende staat. Het gebouw herinnert eraan
dat de droom van het modernisme voorbij is in dit brutale Brazilië en dat moet worden
nagedacht over de architectuur van vandaag.
Oorspronkelijk was het gebouw als een megalomane droom ontworpen om duizend
studenten op een ruime manier (zeven tot tien studenten per klas) onder te brengen in
de ‘Nationale School voor Architectuur’. Het is dus niet het materiaalgebruik, maar de
ruimtelijkheid die stijl en kwaliteit aan het gebouw geven. Vandaag is het programma
echter gecomprimeerd en hebben andere instituten hun plaats gevonden in het
gebouw.
Het volume is geheel ontworpen volgens vaste maten die refereren naar de afmetingen
van keramische vloertegels tot het ritme van de basisconstructie, vandaar de nauwgezetheid van details en afwerkingen in harmonie met de totale compositie.
Als een hommage aan het MEC van de hand van Le Corbusier, gebruikt ook Jorge
Machado Moreira een verticaal volume bovenop een horizontaal. Elke verdieping van
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het torengebouw vertegenwoordigt een semester van de opleiding aan de hand van
ateliers en klaslokalen voor theoretische lessen (acht semesters = 8 verdiepingen,
maar nu bestaat de opleiding uit vijf jaar, dus uit tien semesters). Aan de ene langse
zijde zijn alle ateliers gesitueerd, aan de andere zijde, naar aanleiding van het natuurlijke
licht, bevinden zich de klaslokalen en de administratie. Lessenroosters werden dus ook
dermate ingedeeld dat ochtend- en avondlicht optimaal waren voor de lessen. Het
horizontale volume huisvestte de bibliotheek, administratie, auditorium en laboratoria.
En derde volume, dat niet is gebouwd, zou een museum herbergen.
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Behalve de ruimtelijkheid, gebruikt het gebouw ook de kwaliteiten van het beheersen
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van natuurlijk licht aan de hand van de opeenvolging van ruimtes van publiek naar
privaat. Mede omdat ook andere instituten (o.a. Beeldende Kunst) in het gebouw
huizen, is de ingang verschoven van voor- naar zijkant, waardoor patio en mezzanine
niet worden gebruikt als ontmoetingsplaats. Ook de bibliotheek werd elders gelocaliseerd, waardoor de monumentale trap niet de bedoelde functie vervult en dus niet
werkt in het geheel.
De ruimtes die zijn verbonden met de patio’s en de tuinen beantwoorden aan specifieke klimatologische omstandigheden, die vandaag de dag als fundamenteel worden
beschouwd binnen het perspectief van duurzaam bouwen: de kwaliteit van lucht en
licht, thermisch comfort en ruimte, energie en groene voorzieningen, flexibiliteit,…
Deze rationele of functionele thema’s sluiten zich tevens niet af van menselijke of
geestelijke aangelegenheden: de notie van comfort wordt gelinkt aan de schoonheid
van de natuur (tuinen ontworpen door Roberto Burle Marx / enkel de binnentuinen
zijn nog oorspronkelijk).
www.fau.ufrj.br
22°51’44.78”Z en 43°13’24.10”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14, Functionalisme p. 18, Rationalisme p. 20 en Rationele architectuur p. 24 biografie p. 326
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inleiding
Fave la’s
São Cristóvão is een traditionele buurt in het noorden van Rio de Janeiro. De eerste
inwoners waren de Tamaio Indianen, tot deze na de kolonisatie door Portugal zijn
‘vervangen’ door de Jezuïten. Gedurende de 19de eeuw zijn verscheidene vierkante
kilometers land gewonnen van de zee en zijn de moerassen drooggelegd. In het bijzonder gedurende de jaren ’50 en ’60, trok de industrialisatie van het gebied migranten aan
uit verscheidene regio’s van Brazilië, in het bijzonder het noordoosten. São Cristóvão
heeft met dezelfde problemen te kampen als de meeste achtergestelde buurten of
favela’s, zoals de slechte staat van de wegen, straatverkopers, gebrek aan onderhoud
van historische gebouwen, geweld en vandalisme.
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Affonso Eduardo Reidy

‘Pedregulho’ of Conjunto Residencial
Prefeito Mendes de Moraes

1947-1952 – officieel adres: rua Capitão Félix 50, Morro do Pedregulho, São Cristóvão – te vinden op de kaart als: hoek rua
Ferreira de Araújo en rua Mal. Jardim
Het overdonderende en tegelijk ontnuchterende project van de hand van
Reidy is oorspronkelijk ontworpen om bedienden van het stadsbestuur te huisvesten
en later om ambtenaren van het federale district in onder te brengen. Vandaag de
dag echter is het complex bechikbaar voor families met een laag inkomen en is het
door de omstandigheden in jammerlijke staat. Vele van de originele elementen zijn
aangepast waarmee de officiële staat van bescherming door het IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) in gevaar wordt gebracht. Sinds 2002 is
echter onder inwoners ook een Conselho pró Restauração do Conjunto Residencial
Mendes de Moraes (Pedregulho) opgericht, waardoor duidelijk wordt dat er een zekere
bewustwording van de waarde van het complex de kop opsteekt.
Het complex bestaat uit drie appartementsgebouwen, waarvan de grootste (blok A) van
260 meter lang en zeven verdiepingen hoog (272 duplex-appartementen) het geheel
domineert door zijn slingerende uitgestrektheid op de helling. Opmerkelijk zijn de twee
gemeenschappelijke verdiepingen met enerzijds wasgelegenheden op de bovenste
verdieping en een schaduwrijke gang als een impressionante ontmoetingsplaats. Twee
voetgangersbruggen ontsluiten deze verdieping met enkele sociale diensten en met
een adembenemend zicht op de Guanabara-baai. Staat van het hoofdvolume: precair.
De twee secundaire blokken B1 en B2 zijn elk 80 meter lang met 56 appartementen in
een rechthoekig en rigide volume. Staat: aanvaardbaar. In vergelijking met het eerder
gebouwde Conjunto Residencial Marquês de São Vicente, zijn hier wél alle bijgebouwen opgetrokken. Hier stond de opdrachtgever Departemento de Habitação Popular
erop dat eerst de bijgebouwen zouden verrijzen op het 52.142 m2 grote terrein en dan
pas aandacht zou worden besteed aan de bouw van de appartementsblokken, die vorm
hebben gekregen aan de hand van interviews met 570 locale families. De school voor
tweehonderd leerlingen met turnfaciliteiten en Olympisch zwembad is in goede staat,
het gezondheidscentrum en de coöperatieve met speelterrein en wasgelegenheden
zijn echter omwille van precaire staat gesloten. Alle gebouwen bezitten kunstwerken
van Cândido Portinari, Roberto Burle Marx en Anísio Medeiros. De bezettingsgraad van
het terrein dat is vormgegeven door Roberto Burle Marx bedraagt slechts 17,3%.
Affonso Eduardo Reidy verkende de grenzen van het rationalisme aan de hand van de
architectuur die hij ontwikkelde tussen 1930 en 1960, voornamelijk voor Rio de Janeiro.
Hoewel hij -behalve als bediende bij de Franse stadsplanner Alfred Agache die het
algemene stedebouwkundige plan van Rio de Janeiro met hem ontwikkelde- nooit

8-

- 26

de gelegenheid heeft gehad om stedelijke problemen in zijn geheel aan te pakken
volgens de CIAM-gedachte, verkende hij de formele mogelijkheden van hedendaagse
constructiesystemen, en zocht continu naar een evenwicht tussen functionele vereisten en de sociale implicaties van elk programma. Midden de jaren ’30 begon hij de
dialectische relatie tussen lastendragende systemen en ruimtedefiniërende elementen
te benadrukken. Voor de school met sportfaciliteiten van Pedregulho produceerde hij
uitzetbare volumes door vlakke, gebogen en schuine vlakken te plaatsen naast pilotis,
bogen en gewelven. Hier zijn de dragende elementen in het interieur ondergebracht
waardoor externe vlakken en volumes werden gecreëerd die beslag leggen op hun
omgeving in centrifugale configuraties.
Het ongebruikelijke complex draagt referenties naar het werk van Oscar Niemeyer,
dat in dezelfde periode danig onder vuur kwam te liggen met de voltooiing van zijn
buitenverblijf Casa das Canoas: in de typologie van de gebouwen en in de vormvrijheid van trapezoïden en golvingen; en naar Lúcio Costa’s werk, in het bijzonder de
residentiële bouwblokken van het Guinle park. Het is alsof tussen de formele en
esthetische oplossingen die werden aangereikt door Braziliaanse moderne architectuur, het aspect van sociale geladenheid was teniet gedaan, en dat dit helemaal is
bereikt door de geëngageerde ervaring van Pedregulho, als een fragment van utopia
in een meedogenloze stad. Dit utopische ‘fragment’ vertaalt zich vandaag de dag in
een vrijwel ontoegankelijk fort, geregeerd door georganiseerde groepen die opereren
s ta d s d e e l B — s ao c r i s tovao

buiten de macht van de stad.
De kortsluiting tussen de erotische esthetiek en het rationalistische plan is duidelijk in
de functionele mislukking van het complex. Het cruciale probleem lag in het verschil
tussen de noden en verlangens van de arme inwoners en de noden die de architect zich
had verbeeld. Een voorbeeld hiervan is de wasplaats. Reidy bouwde een gemeenschappelijke faciliteit, waarbij een zakkensysteem anonimiteit, veiligheid aan de hand van
codes en natuurlijk ook esthetiek in de hand werkte omdat de gevel erdoor vrij van
buitenhangende was bleef. Hierbij is de rol van het wasproces, waarbij inwoners sociale
contacten maken, totaal uit het zicht verloren.
Het verschil tussen het modernisme van de Paulista’s en deze van de Carioca’s is dat
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de eerste reeds zijn opgetrokken in een deplorabele staat (denk aan het FAU van
Vilanova Artigas) en dus fantastisch verouderen. In groot contrast daarmee staat het
werk van Carioca’s zoals Reidy en Niemeyer dat constante aandacht vraagt om de
illusie van nieuwheid te blijven dragen.
22°53’32.30”Z en 43°13’59.84”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14, Favela’s p. 16 - biografieën Burle Marx p. 326, Portinari p. 335 en Reidy p. 337
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CENTRO

inleiding
Me nse lij k g ri d versus natuur
Centro is het commerciële en historische centrum van Rio, en hoewel de elegantie van
het koloniale verleden wordt overschaduwd door hoge kantoorgebouwen, is het nog
in geen geval verpletterd. Het geheel is –ondanks de beperkingen van de natuurlijke
omgeving- uitgelegd in een functioneel grid, doorspleten door twee asfaltaders: de
avenida Presidente Vargas die van het water en de Candelária-kerk naar het Sambódromo in het westen loopt en de avenida Rio Branco die loodrecht kruist ter hoogte
van de Candelária-kerk. Te onthouden is de heuvelachtige, residentiële wijk Santa
Teresa en de uitgaansbuurt Lapa aan de voet ervan.
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Oscar Niemeyer

Sambódromo da Marquês de Sapucaí
1983 – van avenida Presidente Vargas (bij praça Quinze) tot rua
Frei Caneca

De Sambodromo is uitgedacht als een permanente constructie met een
praça de Apoteose om de eindparade van de Carioca Carnival te bekijken, in plaats
van een tijdelijk platform of tribune te bieden. Op het (zuidelijke) eindpunt staat een
parabool als een open absis, op een podium afgewerkt met kunstwerken van Marianne
Perretti en Athos Bulcão. De immense polyvalente ruimte kan 120.000 mensen een
plaats geven en 15.000 leerlingen school laten lopen in de lokalen onder de tribunes.
Uit the Curves of Time. The memoires of Oscar Niemeyer:
So let me tell you I just had a conversation with Darcy Ribeiro [nvdr: vice-gouverneur en
later senator van de staat Rio de Janeiro] and he was so excited over the forthcominig
inauguration of the Sambódromo and the Centros Integrados de Educaçao Público or
CIEPs. And my dear old friend was right to feel so excited, because these two projects
have triumphed against all odds after a whole bunch of lies were invented in an attempt
to snuff them out. First it was said that the Sambódromo would not be built on time.
Then, word went around that there were engineering problems with a river channel
under the stands that would overflow with heavy rains. Even St. Peter [nvdr: patroonheilige van het weer] was dragged into the fray! But none of the threatened scenario’s
stadsdeel C — centro

actually materialised, José Carlos Sussekind’s architectural work was flawless. There
were no floods, no problems with the river –which turned out to be just a creek- and the
job was beautifully finished on time, within the schedule set by Brizola and Darcy.
So now we have the Sambódromo, all ready to receive 120.000 spectators; we have
the Apoteose plaza, the area for the concluding climax of the parade (this was Darcy
Ribeiro’s idea), which rounds out the composition with a beautiful concrete curve. One
feature that was not publicized at the time was Ribeiro’s idea of having classrooms built
under the venue’s bleachers and boxes. A stadium-school for 15.000 pupils! France’s
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Minister of Culture Jacques Lange enthused, “I have never seen anything like this!”
http://rio-carnival.net
22°54’49.57”Z en 43°11’46.48”W
Zie ook: thematekst Azulejo p. 13 - biografieën Bulcão p. 326 en Niemeyer p. 333
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Metropolitana 			
02 Catedral
de Sao Sebastiao
Edgar de Oliveira da Fonseca

1964-1979 – avenida República do Chile 245

De huidige kathedraal vervangt een aantal oudere kerken in het centrum
van de stad die dienden als kathedraal sinds 1676. De conische vorm -geïnspireerd
op de piramides van de Mexicaanse Maya’s- van 106 meter diameter en 96 meter
hoog heeft een capaciteit van 20.000 personen. De vier rechthoekige brandglasramen
schieten 64 meter de hoogte in. In tegenstelling tot de vierkante plattegrond van de
Mayatempels, verwijst deze ronde voetafdruk naar de nabijheid van God. In de kelder
is een museum van heilige kunst te vinden. De 18 meter hoge poort heeft 48 laagreliëf
bronzen platen met het thema geloof.
www.rio-de-janeiro.info/catedral-metropolitana-de-sao-sebastiao.htm
22°54’38.84”Z en 43°10’50.93”W
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03 Hoofdkantoor Petróbras
Roberto Gandolfi

1969-1973 – avenida República do Chile, 65

Voor individuele gebouwen was er een opmerkelijke tendens van grootsheid tijdens de jaren van economische vooruitgang. Grootse infrastructurele projecten
werden gekoppeld aan groteske architectuur, zoals het hoofdkantoor van Petrobras
voor de oliemaatschappij van de staat. Het gebouw heeft zowel een opmerkelijke vorm
dankzij het gebruik van de vele vides en binnentuinen, als een enorme schaal. Met een
vloeroppervlakte van 115.000 m2 benadert het gebouw het voormalige WTC van New
York. Het gebruikte beton is voldoende voor dertig verdiepingen, de liften kunnen 500
passagiers aan en de transfo’s zouden genoeg elektriciteit kunnen leveren voor een
stad van 120.000 inwoners. Door de locatie naast Lapa –een delicate 19de eeuwse wijk
van Rio- komt het project monsterlijk over.
www.petrobras.com.br
22°54’34.13”Z en 43°10’46.41”W
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Oscar Niemeyer , Lúcio Costa , Carlos Leão, Jorge
Moreira , Affonso Eduardo Reidy en Ernani Vasconcelos. Naar een masterplan van Le Corbusier .

MEC (Ministério da Educação e Cultura
het Ministerie van Onderwijs en Cultuur)
1936-1943 – rua da Imprensa 16

In het MEC, ontworpen door een Braziliaans team met het beste jonge
talent van het land in samenwerking met Le Corbusier als adviseur, werd op grote
schaal geëxperimenteerd met het modernisme voor een ‘paleis’. Hiermee was het
bewijs geleverd dat het modernisme niet alleen paste bij het sobere Europa en bij
‘minder adellijke’ projecten zoals opslagplaatsen, volkwijken, fabrieken en treinstations.
In dat opzicht heeft het hoofdkantoor van het Braziliaanse Ministerie, waarvan terecht
wordt gefluisterd dat Oscar Niemeyer het uiteindelijke ontwerp heeft gemaakt, het
modernisme op de kaart gezet als een beweging met brede toepassingsmogelijkheden
en wereldwijde betekenis. En dit in Rio de Janeiro, een stad die zich spiegelde aan het
beeld van de Second Empire van Parijs…
Het team veranderde de positie van het hoogste gebouw op het terrein dat Le Corbusier verfoeide om een respectabele afstand te houden ten opzichte van naastliggende
constructies en voegde er eveneens de dienstenzone aan toe. Ze verdubbelden de
kolomhoogte en – afstand onderaan het hoofdvolume zonder enige relatie tot de
te dragen lasten, maar eerder als een expressionistisch ritme. En ze plaatsten het
amfitheater en de tentoonstellingsgalerij op de begane grond om een beter zicht te
bieden op de tuin.
Het hoofdvolume, een veertien verdiepingen tellend gebouw op pilotis, heeft een
noord-zuid oriëntatie waardoor de noordelijke gevel is voorzien van verticale betonnen zonneschermen met tussenliggende aanpasbare asbestpanelen. Het restaurant
op de bovenste verdieping opent zich naar een terrastuin van Roberto Burle Marx
met lifttorens en waterreservoirs bekleed met blauwe azulejos naar ontwerpen van
Cândido Portinari.
Het ministeriegebouw betekent zonder twijfel de start van moderne architectuur in
Brazilië. Het is een directe vertaling van concepten van Le Corbusier, met goedkeurende stempel van de meester zelf, tijdens zijn beroemde vier weken lange workshop
voor het gebouw in 1936. De finale vorm is echter een revisie van het originele model.
Dit relateert niet met het klimaat of locale materialen –elementen die steeds door Le
Corbusier waren voorzien-, maar eerder met een flexibiliteit van de ‘vijf punten voor
een nieuwe architectuur’ volgens Le Corbusier.
Op dit startpunt van moderne Braziliaanse architectuur bleek de autonomie van vorm in
conflict met sociale functionaliteit, een conflict dat aan de grondslag ligt van de communicatieve dimensie van moderne architectuur en dus van de absolute moderniteit
van dit project.
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Het ministerie belichaamt alle mogelijkheden die van dat moment af aanwezig waren in
moderne Braziliaanse architectuur. Als een experimenteel laboratorium voor ideologie
en vorm, is het ministeriegebouw belangrijk voor twee aspecten: de relatie tot de
stedelijke context en het conflict tussen de allegorie van modernisering en de sociale
functie ervan. Maar bovenal is het project beroemd dankzij de paradox dat het gebruik
van de ‘vijf punten voor een nieuwe architectuur’ hier op een dergelijke manier zijn
ingezet dat het de reformerende en planningsidealen waarmee ze oorspronkelijk in
het leven zijn geroepen, tegenspreken.
De Britse criticus en geschiedkundige Reyner Banham schreef in zijn overzicht van
internationale moderne architectuur over de gebouwen in Brasília: “functional or not,
they are still modern architecture as we have known it: clean, crisp and precise. From
Lúcio Costa’s Ministery of Education in Rio tot Oscar Niemeyer’s government buildings
in the all-new capital city of Brasília, this style has been the envy of the world.”

stadsdeel C — centro

Uit the Curves of Time. The memoires of Oscar Niemeyer:
Having moved away from Lúcio’s design, which he had used as the basic program, Le
Corbusier drew up two plans: one for an ideal site near the ocean, the other for the
downtown area that was ultimately chosen. This second design was then developed by
the team I was on and that Lúcio directed. As I saw it, the first plan was a much better
one. When I saw the drawings being finished for the second design, I apprehensively
attempted to bring in a different idea based on the first design. Carlos Leão liked
my drafts and went to talk to Lúcio, but I had thrown the sketches out – it had never
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occurred to me that they might actually be used. Lúcio had us find them again, and
they were approved. […] We have always acknowledged the Ministery of Education
design as being the work of Le Corbusier.
www.cultura.gov.br
22°54’32.75”Z en 43°10’25.92”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Azulejo p. 13, Charter van
Athene p. 15, Functionalisme p. 18, Rationalisme p. 20 en Rationele architectuur
p. 24 - biografieën Burle Marx p. 326, Costa p. 327, Niemeyer p. 333, Portinari p. 335,
Reidy p. 337
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05 Museu de Arte Moderna
Affonso Eduardo Reidy

1953 – avenida Infante Dom Henrique 85, Parque do Flamengo

Om het project visueel te integreren in het landschapsontwerp van
Roberto Burle Marx voor het Parque do Flamengo op gewonnen land, tilt Reidy het
slechts twee verdiepingen tellende betonnen museum met parabolisch ‘dak’ op pilotis.
Door tevens de lastendragende elementen naar de buitenschil van het gebouw te
brengen, worden de veertien portalen van het gebouw de belangrijkste visuele component. Bovendien vormde het gebouw een schakel tussen de historische stad en de
weelderige vegetatie van het publieke park. Reidy’s ontwerp, met referentie naar Mies
van der Rohe’s benadering, houdt rekening met het veranderende concept van een
museum op dat moment en met de specifieke vereisten van het culturele en artistieke
milieu van de stad.
Het museum wordt vaak vergeleken met Reidy’s meesterwerk: de experimentele
school in Asunción, Paraguay (1952-1965), omdat hij dezelfde portaalconstructie inzet.
Voor de school was het echter een absoluut functionalistisch ontwerp waarbij de
noord- en zuidgevel anders zijn aangepakt in functie van het zonlicht en waarbij dus
een asymmetrie is ontstaan. Voor het MAM is een dergelijk onderscheid achterwege
gelaten om de organiserende functie van het constructieve principe de bovenhand
te geven; techniek boven functie dus. Stoer en toch elegant. Binnenin brengt de vrije
ruimte met vides en de verschillend vormgegeven en geplaatste daklichten die zorgen
voor variabel binnendwarrelend zonlicht, tot rust. De borstweringen zijn subtiel, maar
consequent binnen het ontwerp.
Het is een voorbeeld van typische Braziliaanse architectuur waarbij een continue
aarzeling bestaat tussen de expressie van geïndustrialiseerde productie en de queeste
naar een formele originaliteit.
www.mamrio.com.br
22°54’49.45”Z en 43°10’18.56”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - themateksten Brutalisme p. 13, Carioca’s
versus Paulista’s p. 14 - biografieën Burle Marx p. 326 en Reidy p. 337
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aos mortos 			
06 Monumento
da segunda guerra mundial
Marcos Konder Netto en Hélio Ribas Marinho

1960 - Parque do Flamengo (naast het MAM)

Het monument van 6.850 m2 bestaat uit vier elementen: een portaal van 31
meter hoog in zichtbeton die de overblijfselen van Braziliaanse militairen eert die op de
begraafplaats van Pistoia (Italië) zijn achtergebleven; een abstract standbeeld in metaal
van de hand van Júlio Catelli Filho die de Braziliaanse luchtmacht (of Força Aérea
Brasileira – FAB) in de schijnwerper plaatst; een granieten sculptuur door Alfredo
Ceschiatti over de drie strijdmachten en een paneel van azulejos door Anísio Medeiros
ter ere van de gesneuvelden (burgers en militairen).
De grafkamer bevat 468 graven in zwart marmer. Vijftien ervan dragen geen naam,
rang, unit of data om te verwijzen naar de niet-geïdentificeerde overledenen.
22°54’59.06”Z en 43°10’24.51”W
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Roberto Burle Marx

	Parque do Flamengo

1938-1961 – avenida Infante Dom Henrique

Een van Burle Marx’ belangrijkste landschapsontwerpen is het park
Flamengo. Uitgevoerd in verscheidene stadia en tijdsspannes, toont het zijn groeiende
interesse aan voor stedebouwkundige problematieken. In de eerste fase, het plein Salgado Filho (1938) aan de luchthaven Santos Dumont, koos Burle Marx ervoor om een
waaier aan groen samen te brengen om zowel voor inwoners als voor bezoekers een
kleine collectie locale plantensoorten te etaleren langs een natuurstenen, sinusoïdaal
wandelpad met gras en betonnen zitbank en een vijver voor de waterplantensoorten.
In het tweede gedeelte, de tuin (1960) rond het MAM of Museu de Arte Moderna,
gebruikt hij absoluut onkarakteristieke strakke lijnen en orthogonale plantenbedden
voor terras- en binnentuin, waarbij vele critici geloofden dat zijn landschapskunst in
een nieuwe fase was terecht gekomen.
Tenslotte toont hij in het park zelf (1961) –zoals in het Parque Brigadeiro Eduardo
Gomes middenin het Parque do Flamengo- zijn talent om te werken op een stedelijke
schaal -met onder meer ondergrondse paden tussen de naastliggende snelwegen,
een haven, een theater, een strand en een beeldentuin nu omgevormd tot skateparkwaarbij hij een totaaltuin creëert waarin de ervaringen van de individuen (rust en
contemplatie) en de gemeenschap (samenhorigheid en sociale invalshoek) onderling
zijn verbonden.
22°55’8.16”Z en 43°10’24.01”W
Zie ook: biografie p. 326
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08 Casa em Santa Teresa
SPBR

2008 – rua Almirante Alexandrino xx

Santa Tereza is een traditionele wijk in Rio de Janeiro met aristocratische
herenhuizen uit het begin van de 20ste eeuw, kunstenaarswoningen, restaurants en
hotels. Op de helling van de Santa Tereza heuvel ligt de eigen woning van architect
Angelo Bucci van het hedendaagse architectenbureau SPBR, waarin hij thema’s zoals
transparantie, topografie en constructie voor het voetlicht brengt.
Het programma is verdeeld over twee volumes. Het hoogst gelegen blok, oost-west
georiënteerd, huist de leefruimte met een adembenemend zicht over het historisch
centrum van de stad, de Suikerberg en Guanabara baai dankzij volledig beglaasde
gevels zonder kozijnen met openschuivende glaspanelen. Het tweede volume, noordzuid georiënteerd, is smaller en richt zich op de slaapkamers en werkruimtes. Daar
waar de volumes kruisen, ligt de dienstenzone met grote, traditioneel joviale keuken die
uitgeeft naar het zwembad van 3 bij 25 meter. De schakeling in verscheidene niveaus
vloeit natuurlijk voort uit de topografie van het terrein.
Eerst verrijkt Bucci het vocabularium van de Paulista-school met het minimalisme van
afsluitbare oplossingen die eenvoudig lijken, maar het resultaat zijn van honderden
uren studiewerk. Maar het echte opvallende is de constructie. Het bovenste volume
(+125 meter) van 10 meter breed is een opgetilde portaalconstructie met een overspanning van 15 meter, ondersteund door vier kolommen, van het zicht onttrokken
stadsdeel C — centro

door de verwerking van verticale circulatie errond. Deze in het oosten biedt toegang
voor bezoekers naar de leefruimte, terwijl deze in het westen is ingezet voor interne
circulatie.
Het noord-zuid gerichte volume (+120 meter) van 7 meter breed -eveneens opgetild en
ondersteund door drie kolommen (van 70 cm diameter)- is opgedeeld in twee zones:
een werk- en slaapgedeelte respectievelijk in het zuiden en het noorden. Volledig te
openen naar het oosten en het westen, kijkt het uit op het tuinontwerp van Fernando
Chacel en Sidney Linhares en zorgt het voor natuurlijke ventilatie.
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Beton, hout en glas zijn de basismaterialen, terwijl metaal complementair is toegepast
in borstweringen, kaders,… Deuren en ramen zijn veelal pivoterende panelen met rijke
houttexturen en de vloer is bekleed met Portugese natuursteen.
www.spbr.arq.br
22°55’12.64”Z en 43°11’4.10”W
Zie ook: biografie p. 338
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Centros Integrados de Educaçao
09
	Público (CIEP)
Oscar Niemeyer

1984 – o.a . rua do Catete 77 (CIEP Tancredo Neves)

De prefabscholen CIEP zijn revolutionair op sociaal vlak en Niemeyers
architecturale bijdrage daaraan maakte van hem een actieve deelnemer in het
CIEP-programma, uitgedragen door gouverneur Leonel Bizola. De school neemt niet
alleen de basisfunctie van onderwijzen op zich, maar voorziet ook in een infrastructurele steun voor de gemeenschap, een bron met een waaier aan mogelijkheden voor
gebruik en diensten. Dit project is gesitueerd in de meest diverse sector van de stad
en hier opteert Niemeyer voor een behandeling die de revolutionaire sociale geest
van het programma reflecteert: de toepassing van industriële constructieprocessen
om de totale bouwkost met 30% te reduceren terwijl de continue zoektocht naar de
meest voldoening schenkende visuele expressie wordt voortgezet (de geel en groen
gekleurde borstweringen dragen hiertoe bij). Het project vertegenwoordigt dus het
optimale gebruik van materialen in een programma vol sociale idealen en betekent
een grote sprong voorwaarts in de conceptuele benadering ervan.
Uit the Curves of Time. The memoires of Oscar Niemeyer:
What about the new CIEPs school program? The opposition (to the Bizola state government] cannot stomach having to see these new schools springing up everywhere!
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Suspended from their concrete supports and brightly painted, they certainly stand out
from the surrounding buildings, as we intended them to. They provide an entirely new
kind of education that involves not just schooling, but also keeping the kids off the
streets – with meals, study periods, and sports, all good preparation for the hard life
ahead of these students.
22°55'23.37"Z en 43°10'36.46"W
Zie ook: biografie p. 333
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Lúcio Costa

	Parque Eduardo Guinle

	1948 – ingangen via rua Gago Coutinho en rua Paulo César de Andrade
Oorspronkelijk was het 24.750 m 2 grote parkgebied de tuinen van het
paleis van Eduardo Guinle (1846-1914), ontworpen door de Franse landschapsarchitect
Gérard Cochet met latere interventies door Roberto Burle Marx. De eerste residentiële
gebouwen, ontworpen door Lúcio Costa tussen 1948 en 1954, waren bedoeld voor
de elite (met appartementen tussen 286 en 604 m 2 groot). De volumes dragen de
penstreken van het modernisme, maar vloeien toch over van Braziliaanse sfeer door de
integratie van het gebouw in zijn omgeving. Dit zet zich ook verder in de westgevels die
zijn ingevuld met een combinatie van zonneschermen en holle bakstenen. De gevels
van Costa’s drie residentiële gebouwen in het Guinle park representeren een specifieke interpretatie van het concept van brise-soleil. Als een versie van het moderne
traliehek bewerkt in de stijl van Braziliaanse koloniale architectuur, is het de manier van
architecten om industriële tekortkomingen uit de weg te gaan en om kritieken tegen
de ontworteling van modernistische architectuur te beantwoorden. Voor Costa was er
een essentiële affiniteit met traditionele Braziliaanse en rationalistische architectuur.
Het originele concept bestond uit zes volumes die op een radiale manier waren uitgezet rond het park. Slechts drie ervan (het Nova Cintra (1948), het Bristol- (1950) en
het Caledônia-gebouw(1954)) zijn uitgevoerd. Het geheel is uitgebreid aan de hand
van een kantoorgebouw door MMM Roberto. Vele critici beweren dat de combinatie
Costa-Burle Marx sterk doet denken aan de superquadra’s van Brasília.
22°55’50.47”Z en 43°10’56.63”W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - biografieën Burle Marx p. 326 en Costa
p. 327
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Roberto Burle Marx

Copacabana

1970 – avenida Atlântica

Roberto Burle Marx heeft verscheidene projecten voor publieke ruimtes
ontworpen in Rio de Janeiro, zoals de esplanade van de Copacabana, de oevers van
de lagune Rodrigo de Freitas en de pleinen Machado en Carioca. In deze werken is zijn
talent ingezet om te ‘schilderen’ met vloermozaïeken van traditionale Portugese natuursteen. Voor de avenida Atlântica creëerde hij een drie kilometer lang neo-kubistisch
abstract patroon met zwarte, witte en bruine steen rondom vrije ruimtes voor vegetatie.
De tekening voor de voetgangerszone zelf doet denken aan de golfslag van de oceaan.
De stad werd landschap, het landschap werd architectuur.
Het ontwerp van Burle Marx maakte deel uit van het grootste infrastructuurproject
sinds de creatie van de tunnels uit 1892-1904. De herinrichting betrof het aanleggen
van een zesvaksbaan langs het strand, een poging om het chronisch verkeersprobleem
van de buurt aan te pakken.
22°58’32.86”Z en 43°11’14.66”W
Zie ook: biografie p. 326
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Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
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Caminho Niemeyer
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Niteroí

inleiding
Me nse lij k g ri d versus natuur
Aan de overkant van de Guanabara-baai ligt Niterói, gesticht in 1573 en tot 1975 de
hoofdstad van de oude stad Guanabara. Met een inwonersaantal van een half miljoen,
heeft de stad een broeiend stadshart en levendig nachtleven. Carioca’s hebben de
neiging smalend over Niterói te spreken waarbij ze aanhalen dat het enige positieve
punt over de overburen is dat ze een fantastisch zicht hebben op Rio.
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Oscar Niemeyer

Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
1991 – Mirante da Boa Viagem s/n

Ontworpen om een prachtige collectie van hedendaagse Braziliaanse
kunst van de jaren zestig tot negentig te herbergen, staat dit gebouw op de rotsige
rand van Niterói als een baken in het landschap.
Het museum is een dubbel gewelfde figuur waarin de eerste en tweede verdieping
verbonden zijn langs de buitenkant aan de hand van een hellend vlak dat ook leidt
naar de promenade en de bijkomende diensten. Dit om de centrale kern vrij te houden
voor de permanente tentoonstelling. Dit is één van Niemeyers meest uitdagende constructies die het Braziliaanse spel tussen massief en leeg, tussen vorm en contravorm
bevestigt. Van zijn meest recente projecten heeft Niemeyer een bijzondere voorliefde
voor het MAC dat hij als een van zijn beste drie gebouwen bestempelt (de andere zijn
het Nationale Congres en de kathedraal in Brasília).

8-
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Vormelijk is het een kom van veertig meter in diameter op een centrale kern van acht
meter breed. Het hele complex staat op een betonnen plein waar een watervlak het
museum overdag reflecteert en dat ‘s nachts overdadig met kunstlicht wordt verlicht.
Het donker beglaasde bandraam kadert panoramische zichten op het centrum van
Rio in.
De vliegende schotel speelt een bijzondere rol in de documentaire Oscar Niemeyer,
un architecte engagé dans le siècle van de Belg Marc-Henri Wajnberg, waarin de
boodschap duidelijk is: deze architectuur komt uit de ruimte.
Het MAC is nochtans geen gesofisticeerd gebouw. Opgetrokken uit beton met een
armzalige afwerking zodat het gebouw moest worden wit geschilderd om een zekere
uniformiteit te bereiken. Andere kritieken laten de afwerking terzijde, maar concentreren zich op meer substantiële gebreken zoals een haperende circulatie waar bezoekers
bij een tijdelijke balie moeten vergaren op de eerste verdieping om vervolgens via een
diensttrap naar de tweede verdieping door te sluizen. Ook bouwfysisch is wat op het
project aan te merken: zet ergens een raam open en er ontstaat een interne tornado
rond de kern, waardoor het gebouw de jammerlijke bijnaam ‘deeltjesversneller’ kreeg.
Dergelijke kritieken laten Niemeyer koud. Het enige waar het hem nog om is te doen,
is het creëren van een icoon, waarin hij uiteraard is geslaagd.
www.macniteroi.com.br
22°54’28.87”Z en 43°7’33.24”W
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Zie ook: thematekst Carioca’s versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 333
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02 Caminho Niemeyer
Oscar Niemeyer

2001 – (nog steeds) in aanbouw – rua Doze

Caminho Niemeyer is een 72.000 vierkante meter grote publieke ruimte
aan het water, waar katholieke en protestantse kerken, een theater, een museum en
andere culturele faciliteiten zijn voorzien met het MAC als een pool van ontwikkeling.
Alle onderdelen van het project demonstreren Niemeyers gebruikelijke repertoire van
welvingen en hellende vlakken in beton.
Terwijl de vormen van het project niet vertrouwd lijken voor mensen buiten Brazilië,
misschien zelfs archaïsch overkomen, bevond het project zich opvallend dicht bij regeneratieprojecten in ontwikkelingslanden: op een terrein aan het water, met nadruk op
cultuur, blijkt architectuur een geslaagd vehikel voor het produceren van iconen.
22°53’22.43”Z en 43° 7’41.33”W
Zie ook: thematekst Carioca’s versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 333
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Lagoa Rodrigo de Freitas

inleiding
Het Lagoa Rodrigo de Freitas, of in het gebruik kortweg Lagoa genaamd, is een lagune
verbonden met de oceaan door een smal kanaal dat het Jardim de Alah van Ipanema
doorkruist. Lagoa is ingesloten door appartementsgebouwen waar de rijkste inwoners
van de stad zich sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw hebben geschaard.
Tot voor kort was het water van de lagune erg vervuild, maar het programma om het
te saneren, is uitzonderlijk succesvol gebleken waardoor de moerassen zich herstellen. Van de steile hellingen achter de appartementsgebouwen is in 1979 een favela
weggevaagd in ruil voor het Parque da Catacumba met beeldentuin. De oever rond
de lagune vormt het Parque Tom Jobim (genoemd naar Rio’s bekendste Bossa Nova
componist, overleden in 1994) dat op zondag tot leven komt, in het bijzonder door
joggers op het 7,5 km lange wandelpad. Zomeravonden zijn extreem populair aan de
westelijke kant van de lagune waar in het Parque dos Patins eetstalletjes, live muziek
en forró dans aan te treffen zijn.
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01 Obra do Berço
Oscar Niemeyer

	1937 – rua Cicero Gois Monteiro 19 (hoek met avenida Epitácio
Pessoa)
Ontworpen voor een filantropische organisatie gewijd aan het zorgdragen
voor toekomstige moeders en hun kinderen, is het complex gesitueerd aan de oever
van de Rodrigo de Freitas lagune. Een van beide eigenaressen (Lysia Cezar) was de
nicht van Oscar Niemeyer. Daterend uit Niemeyers ‘jeugd’ wanneer hij nog werkte
in het bureau van Lúcio Costa, terwijl het plan de meest rigoreuze postulaten van
Europees rationalisme draagt, markeert de geometrie van het plan de bloei van een
persoonlijk vocabularium.
Hoewel het algemene plan U-vormig is, valt een eenvoudige monolithische kubus op
als het dominante element van de compositie. Een terrastuin op het dak, de horizontale
geleding van de ramen beschermd door verticale zonneschermen en de behandeling
van het interieur met accentuering van het dubbele circulatiepatroon zijn de basisparameters die het gebouw definiëren. Volgens criticus Cavalcanti is het gebouw
opgetrokken in gewapend beton met de basiselementen van moderne grammatica: een
vrije constructie, een vrij plattegrond, een vrijstaande gevel, kolommen en een patio.
22°57’48.78”Z en 43°12’12.08”W
Zie ook: themateksten Functionalisme p. 18, Rationalisme p. 20 en Rationele ar-
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02 Hospital da Lagoa
Oscar Niemeyer

1952-1959 – rua Jardim Botãnico 501

Het vormdiverse project ligt ingekapseld in een park vol bijzondere Abricó
de Macaco (of: ‘abrikozen van makaken’, een boom die veel wordt gebruikt bij moderne
bouwwerken om de verticaliteit van het project te benadrukken) aan de Rodrigo
de Freitas lagune, aan de tegenoverliggende oever van de Obra do Berço pre- en
postnatale opvang, een van Niemeyers eerste werken uit 1937. Het hospitaal toont de
zorg die de architect besteedt aan de organisatie van ruimtes zodat zij niet met elkaar
interfereren en zo zijn geschikt dat aan de moderne vereisten van een ziekenhuis
wordt beantwoord. Het grootschalige volume van tien verdiepingen is ondersteund
door V-vormige kolommen -net zoals in Ibirapuéra in São Paulo- om op een verrassend
creatieve manier de afstand tussen de constructieve dragende elementen te vergroten
en om de repetitieve monotonie te doorbreken. Hier verwezenlijkt de rigoreuze geometrische vorm een contrasterende dialoog met de vormvrije, naastliggende kapel.
Net zoals het Ministerie in het centrum van de stad, is één gevel opgetrokken in glas
om zicht op het water te bieden en de tegenoverliggende gevel afgewerkt met –in dit
geval veelal verticale- zonneschermen. Ook voor dit project werkte Oscar Niemeyer
samen met landschapsarchitect Roberto Burle Marx en kunstenaar Athos Bulcão. Het
gebouw is sinds 1992 beschermd erfgoed.
22°57’48.95”Z en 43°12’56.40”W
Zie ook: biografieën Bulcão en Burle Marx p. 326 en Niemeyer p. 333
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do Canoas 				
03 Casa
(fundação Oscar Niemeyer)
Oscar Niemeyer

1951 – Estrada das Canoas 2310

In 1949 ontwierp Niemeyer twee woningen voor zichzelf: een stedelijk
verblijf in Carvalho de Acevedo en een optrekje buiten de stad in de wijk Mendes.
Vier jaar later bouwt hij zijn laatste en definitieve huis in de wijk Canoas, waarin hij
het concept van een vormvrij dak verder uitwerkt na zijn eerder experiment voor de
danszaal in Pampulha.
Een ander denkbeeld van Oscar Niemeyer dat in dit project is terug te vinden, is zijn
visie op het thema van het glazen huis. Het middelpunt van het gebouw is een grote
rots met daar omheen de woning met doorlopende natuurstenen (granieten) vloer
en het zwembad. Slechts twee breed gebogen wanden omsluiten gedeeltelijk de
eet- en de woonkamer en een aparte cel lijkt de keuken te onttrekken uit het zicht.
De vlakke en tegelijk abstracte overkapping verbindt de binnen- met de buitenruimte
en gaat een dialoog aan met het weelderige landschap van het bos van Tijuca op de
heuvelrug van Rio. Niemeyer brengt de enorme schaal van de Braziliaanse geografie
op menselijke maat.
Met dit project heeft Oscar Niemeyer twee grote nadelen van transparante woningen
opgelost: namelijk het teveel aan zonlicht, de inkijk en het ongemakkelijke gevoel om
‘s avonds met de lichten aan in een etalage te leven. De glazen woonkamer –met een
openheid typisch voor het modernisme- wordt tegen het zonlicht beschermd door
het amoebevormige dak en de slaapkamers –die de intimiteit van de traditionele
woning verderzetten- bevinden zich, beschermd tegen nieuwsgierige kijkers, op de
benedenverdieping en zijn toegankelijk via een trap die in de rots is uitgehouwen.
De organisatie van de ruimtes op de benedenverdieping is volledig uitgezet volgens
de topografie, in scherp contrast met het vrije plattegrond van de bovenverdieping.
Waar de bovenverdieping zich volledig opengooit naar de zee en het bos –en dit zelfs
letterlijk aan de hand van grote dubbele schuiframen-, kaderen de gevelopeningen
op de benedenverdieping specifieke zichten in (naar beeldhouwwerken, naar de
voetgangersbrug aan de ingang,…)
Het project voorziet dus in intieme ruimtes, maar celebreert eveneens het lichaam.
Op het grote terras kunnen gasten elkaar bekijken en gezien worden bij het vormvrije
zwembad en de kunstwerken van (gewelfde) vrouwelijke lichamen kaderen de erg
vrije houding ten opzichte van sex.
Tijdens het presidentschap van Kubitschek, maakte de woning deel uit van Rio’s
culturele infrastructuur als gebruikelijke locatie voor feestelijke aangelegenheden
voor hoogwaardigheidsbekleders en intellectuelen. De erotische geladenheid van het
verblijf – in fel contrast et het modernistische idee van een machine à habiter – was

8-

- 30

zonder twijfel meer ingebeeld dan reëel, maar er bestaat weinig twijfel dat het heeft
bijgedragen –samen met de stranden van Copacabana en Carnaval- aan de mythe van
Brazilië als een erotisch paradijs.
Het is belangrijk te notereren dat ondanks de transparantie van het plattegrond, het
interieur beelden oproept met een opvallend barok karakter. Met dit project heeft
Niemeyer aangetoond dat het niet waar is dat je alleen één met de natuur kan zijn
door imitatie of gebruik van natuurlijke materialen. In dit gebouw van beton, staal en
glas voert de abstractie van de ideale vormen een dialoog, en vormt het een geheel
met de rotsen, de bergen en de zee.
Oscar Niemeyer vertelt dat Walter Gropius, tijdens zijn bezoek aan Brazilië, zijn huis
bezocht en dat hij na een uur zwijgen vroeg hoe deze woning gereproduceerd zou
kunnen worden. Hierop antwoordde Niemeyer dat niet alle architectuur kan worden
vermenigvuldigd wegens de vele verschillende factoren die met een bouwproject
samenhangen. Waar anders zou je dezelfde architect, familie, bergen, zee, bos, tijdvak, Rio de Janeiro en Brazilië kunnen vinden? Wel kan en moet, zei Niemeyer, het
gevoel van vrijheid bij de re-interpretatie van thema’s die uitgeput leken te zijn door de
moderne architectuur, gereproduceerd worden.
Uit the Curves of Time. The memoires of Oscar Niemeyer:
My parents and sisters remained in Copacabana while I rented a small house in Leblon
for my wife and myself, my daughter Anna Maria and my cousin Milota. It was a small
two-bedroom house. Milota slept in one bedroom and Anna Maria in the other. My wife

stadsdeel e — lagoa

and I slept on a folding sofa bed in the living room with a veranda opening onto a small
garden. The house was simple, friendly and quiet. […] We ate at a boarding house and
we had no housemaid, but the whole world seemed to smile on us. […] As time passed,
I met with some professional succes and built a house on rua Carvalho de Azevedo,
and later another one on Estrada das Canoas. But those times of hardship at the little
house in Leblon always brought back our fondest memories. “it was so much better!”
Annita used to say for many years afterward.
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www.niemeyer.org.br
22°59’9.85”Z en 43°16’21.40”W
Zie ook: thematekst Carioca’s versus Paulista’s p. 14 - biografie p. 333
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Indio da Costa

Residência na encosta do Corcovado
2000 – rua Euclides de Figueiredo 222, Jardim Botânico

Met een in het zicht gelaten (rood geschilderde) stalen constructie ligt de
woning als twee kruislings op elkaar gestapelde rechthoekige volumes op de helling
van de Corcovado met zicht op de Lagoa Rodrigo do Freitas. Op de begane grond zijn
alle gemeenschappelijke ruimtes gesitueerd, terwijl de bovenste verdieping via een
trap rond een verborgen lift zes slaapkamers ontsluit. Dit laatste volume manifesteert
zich als een portaal boven de inrit van de woning.
Het was de intentie van de architect om een ontwerp te maken dat conceptuele
eenvoud tekent. Ook de materiaalkeuze leidde tot ritme, symmetrie en rigiditeit, zowel
in indeling als in visuele identiteit. De rode I-profielen, ingevuld met zwarte schuiframen
en witte bakstenen, afgewerkt met inox balustrades, houten inkomdeur en lineare
houten balkons, leggen een vriendelijke carioca-stijl bloot. Vanuit de leefruimtes en
de master bedroom is zicht op het meer uitgebuit. Dit is niet het geval voor de andere
slaapkamers, maar dankzij de oost-west oriëntatie kunnen de balkons reeds vroeg in
de ochtend opdrogen, wat gezien de vochtige omgeving van het Tijuca-natuurgebied
een troef is.
22°57’19.44”Z en 43°12’19.09”W
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05 Instituto Moreira Salles
Olavo Redig de Campos

1951 – Rua Marquês de São Vicente 476, Gávea

Pas gesticht in 1990 door bankier en ambassadeur Walther Moreira Salles
(1912-2001), is het Instituto een non-profit organisatie met als enige doel het promoten
en ontwikkelen van culturele programma’s. De collectie bestaat uit 550.000 foto’s,
100.000 muziekstukken, een bibliotheek met 400.000 objecten en een kunstgalerij met
meer dan 3.000 werken. Het IMS heeft meerdere huizen in São Paulo, Belo Horizonte,
e.a., maar heeft in Rio de Janeiro als unieke locatie de eigen woning van Moreira Salles
die in 1951 is opgetrokken naar een ontwerp van de minder bekende Olavo Redig de
Campos in combinatie met prachtige tuinen van Roberto Burle Marx. Deze tuin bood
Brazilië’s meest bekende landschapsarchitect de mogelijkheid om zijn bekwaamheid
in doorgangsruimtes te etaleren tussen de architectuur van Redig de Campos en de
tuinen van Gávea. Van de geometrische parterre tot het gebruik van grote bomen (let
bijvoorbeeld op de drie adembenemende oranje Pau-Mulato’s op de binnenplaats),
alles lijkt in perfecte dialoog te zijn met de vormen van de modernistische woning en de
exuberantie van het stedelijke woud. Ook de betegelde achtergrond voor de watertuin
naast het zwembad (een knipoog naar casa do Canoas) is van zijn hand.
http://ims.uol.com.br/
22°58'54.13"Z en 43°14'23.29"W
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Affonso Eduardo Reidy

	Conjunto Residencial Marquês 		
de São Vicente
1952 – avenida padre Lionel França s/n

Het appartementencomplex is gebouwd op de plaats van een favela van
955 tenten voor 5.262 bewoners in een verwaarloosd park dat in 1942 was aangelegd
door de gemeentelijke diensten. De helft van het 114.000 m2 grote terrein is hellend en
gericht naar het noorden, de andere helft is vlak.
Reidy ontwierp 748 appartementen van verschillende grootte en een kinderopvang,
scholen, kerk, administratie en sociale diensten, maar van deze bijgebouwen is niets
gerealiseerd (in tegenstelling tot de grote broer van dit project in São Cristóvão:
Pedregulho, zie desbetreffende projectbeschrijving in stadsdeel B: São Cristóvão van
Rio de Janeiro) omdat zowel projectleidster/opdrachtgeefster Carmen Portinho als
architect Affonso Eduardo Reidy zich terugtrokken van het project omwille van extreem
moeilijke onderhandelingen en constructieve absurde omstandigheden.
Ondanks de latere penetratie voor de Estrada Lagoa Barra, waardoor tien appartementen zijn verloren gegaan, is deze oudere versie van Pedregulho beter bewaard gebleven.
De duplexen met twee à drie slaapkamers die bedoeld waren voor de werknemers
van de prefectuur (met voorrang voor de militaite politie) zijn immers vrij snel geprivatiseerd en door de dichtbij gelegen universiteit vooral ingepalmd door studenten. De
gevel- en kolombekleding zijn niet origineel. Sla er zeker de projectbeschrijving van
Pedregulho op na voor een meer compleet verhaal over de conceptuele invalshoek
van dit gelijkaardige complex.
22°58'46.64"Z en 43°13'49.33"W
Zie ook: architectuurgeschiedenis p. 8 - thematekst Carioca’s versus Paulista’s
p. 14, Favela’s p. 16 - biografie p. 337
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Barra de Tijuca

inleiding
Het uiterste gebied binnen de stadsgrenzen is Barra de Tijuca, waar ontwikkelaars
enorme appartementsgebouwen en winkelcentra neerpoten in een duizelingwekkende
vaart langs de 16 kilometer lange kuststrook van witte stranden en zuiver water. De
stedebouw van deze langgerekte vlakte – groter dan het masterplan voor Brasília – is
tevens door Lúcio Costa uitgedacht (in 1969), maar is tot op de dag van vandaag niet
voltooid, waardoor sterke architecturale statements en bakens ontbreken.
De snelle groei heeft het spektakel met een waaier aan problemen achtergelaten,
die op het moment van het masterplan niet of als onbelangrijk werden afgedaan. Het
project was bijvoorbeeld niet compatibel met de huidige ecologische problemen en
met een efficiënt publiek transport, maar helemaal gemaakt op maat van koning auto,
zonder het fenomeen van verkeersopstoppingen.
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01 Hotel Nacional
Oscar Niemeyer

1968 – avenida Niemeyer 769

Met de bouw van het Hotel Nacional – het eerste grootschalige complex
van Barra de Tijuca – biedt Niemeyer een voorbeeld van hoe gebouwen in het landschap moeten worden ingevoegd in deze wondere stad.
Het programma is ontwikkeld in twee verschillende volumes die één complex vormen.
Het volume met de gastenkamers is cilindrisch en plaatst zichzelf als een uitzonderlijk
baken in het stadslandschap. Het lagere volume heeft een organische vorm, is de
verbinding tussen de toren en de omliggende ruimte en herbergt de publieke en
dienstenruimtes.
Het originele ontwerp is – met de woorden van Niemeyer – “verraden aan de hand van
tranentrekkende oplossingen en gevelbekledingen die de harmonie compromitteren.”
De hoogbouw voorzag in vijftig verdiepingen, waarvan er maar dertig zijn gebouwd en
het gehele complex, inclusief het conferentiecentrum dat zich over een asfaltlint gooit,
staat al vele jaren leeg als gevolg van rechterlijke problemen.
Midden de jaren ’70 zal Niemeyer, onder impuls van Lúcio Costa, een plan uitwerken
voor gelijkaardige cilindrische appartementen verderop in Barra de Tijuca, waarvan
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slechts één hoogbouw volgens het oorspronkelijke plan is uitgevoerd. Het samenspel
van acht à tien even hoge woontorens, alle opgetild, zou een waardevolle bijdrage hebben betekend voor de ontwikkeling van het nieuwe stedelijke gebied. Tussenin waren
grote gebieden vrij gelaten om optimale zichten naar de zee te bieden en om voordeel
te halen uit de omgeving. Nu zijn andere cilindrische appartementsgebouwen volgens
een orthogonaal grid uit de pan gerezen waardoor het een jammerlijk voorbeeld is van
de achteruitgang van de ‘carioca’-kustlijn.
22°59'51.59"Z en 43°15'26.30"W
Zie ook: thematekst Brutalisme p. 13 - biografie p. 333
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02 Cidade da Musica 	

Atelier Christian de Portzamparc 

	2010 – verkeersknooppunt Avenida das Américas en Avenida Ayrton Senna
Het 46.000 vierkante meter grote Cidade da Musica is gesitueerd in
het midden van een belangrijk verkeersknooppunt dat figureert in een masterplan
van Lúcio Costa voor de nieuwe ‘satellietstad’ Barra de Tijuca, ten westen van Rio de
Janeiro.
De muziektempel bevindt zich op een uitgestrekt publiek terras, tien meter boven een
tuin van de hand van Fernando Chacel (bureau CAP), dat toegang verschaft tot alle
concertzalen (1800, 1300, 500 en 180 zitplaatsen), filmzalen (300 en 150 zitplaatsen),
repetitieruimtes, een restaurant, een bibliotheek, winkels en het hoofdkantoor van
het Braziliaans Symfonisch Orkest. Tussen de twee horizontale platen van het dak en
het terras zitten de karakteristieke volumes van de concertzalen gekneld, waardoor
een spel van doorzichten en monolieten ontstaat. Als een groot huis op stelten of een
veranda boven een tuin met wateroppervlakken, schaduw en bomen, is het Cidade da
Musica ook een hommage aan een archetypische Braziliaanse architectuur.
Het project is een stedelijk baken, een publiek symbool dat zweeft boven het maaiveld
met een opmerkelijke zichtbaarheid. De architectuur beantwoordt eveneens aan de
bergglooiingen van de Siera Atlantica en de waterlijn van de kust.
22°59'56.60"Z en 43°21'57.47"W
Zie ook: biografie p. 335
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Internacional SARAH de		
03 Centro
Neuroreabilitação e Neurociências
João Filgueiras Lima (of: Lelé)

2009 – avenida Embaixador Abelardo Bueno 1500

Als laatste binnen het Sarah-netwerk geopende centrum in mei 2009, is
Sarah-Rio gefocust op de rehabilitatie van volwassenen en kinderen met neurologische
aandoeningen. De patiënten die van dit centrum gebruik maken, zijn reeds ontslagen
uit een ander hospitaal waar ze post-trauma zijn opgevangen. De negen Rede Sarahhospitalen° – alle van de hand van João Filgueiras Lima – zijn geen traumacentra en
bieden dus geen spoeddiensten bij ongevallen.
Als protagonist bij de belangrijkste momenten van het Braziliaanse modernisme, heeft
Lelé zijn werk rechttoe rechtaan ontwikkeld volgens twee basisprincipes: prefabricatie
en klimaat. Hij ontwikkelde lichtere en meer flexibele bouwelementen, eenvoudig
te transporteren en te installeren met behulp van handenarbeid. In het kader van
RENURB begin de jaren ’80 bedacht hij afwateringskanalen en andere uitrustingen
die hij liet vervaardigen in een eigen opgerichte fabriek. De snelheid en het vernuft van
de uitgedachte constructies lieten de architect toe om meer dan tweehonderd scholen
te bouwen in ongeveer twee jaar tijd (1984-1986) en daardoor een door architectuur
geïndustrialiseerde economie op te bouwen met respect voor de handenarbeid van
de locale bevolking.

0-

- 32

In dezelfde periode (1980) opende het eerste hospitaal van het (publieke) Sarah
Kubitschek-netwerk in Brasilia. Vanuit conceptueel standpunt is het dankzij de vruchtbare kruisbestuiving tussen architectuur en geneeskunde dat alternatieve ruimtes voor
therapie en genezing van patiënten kunnen ontstaan.
Aan het einde van de tachtiger jaren werd een volgend project van Lelé – het FAEC
dat zou instaan voor de bouw van honderden andere schoolgebouwen – door de wissel
van regering afgeblazen. Net op dat moment beslist het Sarah Kubitschek-netwerk
of ‘Rede Sarah’ onder leiding van dokter Aloysio Campos da Paz om satelliethospitalen op te richten in talrijke andere steden – op basis van industrieel vervaardigde
bouwcomponenten voor dit bijzondere type van therapiecentra. Zo ontstaat het Centro
de Tecnologia de Rede Sarah (CTRS), een fabriek in Salvador met verscheidene
productieafdelingen: zware metalen, cement, schrijnwerk (enkel voor de verwerking
van spaanderplaten en multiplex), de injectie van kunststof en glasvezel,… Zelfs de
bijzondere uitrusting van hospitalen, zoals ligstoelen en bedden, worden vervaardigd
in de metallurgische productie-eenheid. Alles is exclusief door Lelé ontworpen om de
gebouwde omgeving te integreren met de uitrusting en de gebruikers.
In het hospitaal van Salvador is een uitzonderlijke relatie tussen buiten en binnen
bereikt dankzij het gebruik van solaria, tuinen en lichtopeningen. De luchtverversing,
een erg belangrijke technische vereiste gezien de gevraagde hygiëne, is bereikt aan de
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hand van een natuurlijk ventilatiesysteem. Enkel de operatiekamer bezit airconditioning,
een kunstmatige vereiste volgens internationale standaarden.
Dankzij het idee om een meer menselijke architectuur tot stand te brengen, overspoeld
met natuurlijk licht en ventilatie, gestroomlijnd en kosteneffectief, is het Rede Sarah
een symbool geworden van goede architectuur (en goed beleid) in het tropische en
behoeftige Brazilië. Vandaag levert het CTRS constructie-elementen voor het ziekenhuisnetwerk, maar ook voor andere projecten zoals scholen, auditoria en rechtbanken
over het hele land. De kracht van Lelé’s voorstellen en ontwerpen die in staat zijn door
te dringen tot op politiek niveau, toont dat architectuur inderdaad haar aandeel kan
hebben in een beter Brazilië.
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° te Belém (2007), Belo Horizonte (1997), Brasilia (1980), Brasilia Lago Norte (2003),
Macapá (2005), Fortaleza (2001), Rio de Janeiro (2009), Salvador (1994) en São Luís
(1993).
22°58'16.62"Z en 43°22'44.75"W
Zie ook: biografie p. 329
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04 Sitio Roberto Burle Marx
Roberto Burle Marx

1949 – Estrada Roberto Burle Marx 2019, Pedra da Guaratiba

In 1949 kocht Roberto Burle Marx het 365.000 m2 grote terrein Barra de
Guaratiba aan, net buiten Rio de Janeiro om zijn steeds groeiende collectie planten
onder te brengen. Hij groepeerde zijn planten niet alleen volgens grond- en lichtbehoefte, maar tevens volgens vorm en textuur. Burle Marx vond er ook plezier in het
moderne met het traditionele te mengen. Het resultaat is Burle Marx’ poëtische ruimte,
fantasierijk en elegant, naar een citaat van Le Corbusier die hij vaak aanhaalde: “We
need to surround ourselves with objects charged with poetic emotion.”
Het eigendom met 3.500 plantensoorten – waarvan enkele ontdekt door en genoemd
naar Burle Marx of op de met-uitsterven-bedreigde-lijst – werd geschonken aan de
Braziliaanse regering in 1985, hoewel hij op het terrein bleef wonen tot zijn dood in
1994. Op het terrein is tevens zijn ultramoderne grote schilderstudio en een kleine,
gerenoveerde koloniale kapel uit de 17de eeuw ter ere van Sint-Antonius gesitueerd.
Het geheel werd een nationaal monument onder de directie van IPHAN of Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / Ministério da Cultura.
23° 1'20.39"Z en 43°32'46.58"W
Zie ook: biografie p. 326
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biografieën
An drade Moretti n Arquitetos
(Vinicius Hernandes de Andrade & Marcelo H. Morettin)
(São Paulo 1968 en São Paulo 1969 – www.andrademorettin.com.br)

Vinicius Hernandes de Andrade studeerde af aan de Faculteit
van Architectuur en Stedebouw van de Universiteit van São
Paulo in 1992 en werkte in uiteenlopende architectuurbureaus
zoals Eduardo de Almeida Arquitetos Associados (São Paulo),
VIA Arquitetura (São Paulo) en J. Emili Donato Architectural
Office (Barcelona). Hij was tot 1996 professor aan de universiteit
van Brás Cubas en geeft sinds 2005 lezingen in de Escola da Cidade, São Paulo.
Marcelo H. Morettin studeerde een jaar eerder af in dezelfde faculteit als Andrade en
werkte in de architectenbureaus van Joaquim Guedes en Marcelo Fragelli.
In 1997 stichtten ze samen Andrade Morettin Arquitetos op, dat zich zowel op architectuur als op stedebouw richt en projecten aanpakt binnen de private en publieke sector.
Dankzij enkele prijzen in het nationale en internationale architectuurlandschap, heeft
het bureau een zekere stabiliteit en erkenning verkregen.
biografie samengesteld uit website van het architectenbureau

João Vi lanova Artigas
(Curitiba 1915 – São Paulo 1985)

“Ik bewonder de dichters. Waar zij twee woorden nodig hebben,
gebruiken wij duizend stenen. “ João Vilanova Artigas
João Vilanova Artigas is geboren in Curitiba op 15 juni 1915. Aan
moederszijde heeft hij Italiaanse voorouders, aan vaderszijde
Braziliaanse.
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Hij studeerde architectuur en bouwkunde aan de Polytechnische
School van de Universiteit van São Paulo (USP) en behaalde zijn diploma in 1937. Hij
studeerde samen met de architecten Carlos Botti en Oswaldo Artur Bratke. Eenmaal
afgestudeerd, ging hij bij Gregori Warchavchik aan de slag voor de vernieuwing van
de Praça da Républica in de binnenstad van São Paulo.
Tussen 1941 en 1947 was Artigas professor esthetiek, architectuur en planning aan de
USP. In 1948 hielp hij aan de oprichting van de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU) aan dezelfde universiteit. In 1962 ondernam hij daar een gedurfd leerplan tot
hervorming, waarmee hij de prijs van de International Union of Architects behaalde.
Wegens zijn communistische overtuiging, werd Artigas echter in 1969 door de militaire
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regering van de USP verwijderd. In 1979 krijgt hij amnestie en kan hij zijn carrière als
leraar weer opnemen. Studenten en leraren oefenen druk uit op de directie om hem
zijn professoraat terug te geven, wat in 1984 effectief gebeurt. Hij sterft een half jaar
later op 69-jarige leeftijd in São Paulo.
Artigas wordt beschouwd als de voornaamste architect van de zogenaamde Paulista
School. Onder zijn meest belangrijke werken behoren het Benedito Levi House (1945),
zijn eigen woning (1948-49), het Louveira Residential Complex (1946-49), het Morumbi
voetbalstadion (1953) en het FAU Center aan de USP (1969), alle in São Paulo. Hij
ontwierp ook hogescholen in Itanhaém en Guarulhos en busstations in Londrina
(Paraná 1951) en Jaú (São Paulo, 1970).

Li na Bo Bar di (g eboorte naam: Achi lli na Bo)
(Rome 1914 - São Paulo 1992)

De modernistische architecte Lina Bo Bardi studeerde oorspronkelijk af in Rome in het tijdperk onder Mussolini en begon haar
loopbaan in het architectenbureau van Giò Ponti in Milaan (van
wie ze ook de directeurspositie van het tijdschrift Domus overnam) vooraleer ze haar eigen bureau opende. Ze had niet zo
veel opdrachten en haar kantoor werd verwoest in 1943 bij een
luchtbombardement. Dit voorval deed haar betrokkenheid bij de Italiaanse Communistische Partij aanwakkeren. De jaren na de oorlog trouwde ze met kunsthandelaar en
journalist Pietro Maria Bardi, besteedde ze aan het documenteren van vernieling in
Italië en nam ze deel aan het Nationaal Congres voor Reconstructie. Ze stichtte ook
een wekelijks blad, A Cultura della Vita met Bruno Zevi.
In 1946 verhuisde ze met haar echtgenoot naar Brazilië, een land dat een diepgaand
effect heeft gehad op haar creatief denken. De Bardi’s zetten hun journalistieke
activiteiten verder aan de hand van het magazine Habitat en hun enorme bijdrage aan
de kunsten in Brazilië is verbonden op vele complexe manieren verbonden met hun
Italiaanse verleden. Lina Bo werd Braziliaans burger in 1951, in dezelfde periode dat
ze haar eerste (eigen) project voltooide in haar nieuwe land: het glazen huis, nu het
Instituto Bo Bardi, in Morumbi.
Het Italiaanse rationalisme gaf haar eerste werk vorm, maar ondergedompeld in de
Braziliaanse cultuur, werd haar creatief denken steeds expressiever. Ze moet heel wat
moeilijkheden op haar weg hebben gevonden: als een vrouw in de mannenwereld van
architectuur, als een Europeaan in Brazilië en als een moderniste tegenover de talrijke
traditionalisten. Toch heeft ze steeds als buitenbeentje haar positie gevrijwaard aan de
hand van uitzonderlijk sterke en originele projecten waar ze opmerkelijk veel inspraak
in het programma eiste. Hoewel geen enkele vrouw van haar generatie zo veel heeft

6-

- 32

gebouwd, heeft ze niet de professionele merites verkregen zoals Eileen Gray, Lilly
Reich, Charlotte Periand of Ray Eames.
Biografie samengesteld uit een artikel van Esther da Costa Meyer, uit www.institutobobardi.com.br en uit www.
wikipedia.org.

Athos B u lcão
(Rio de Janeiro 1918 – Brasília 2008)

Deze Braziliaanse schilder en beeldhouwer is een van de drie
kunstenaars waarmee Oscar Niemeyer werkt om zijn architectuur met de Braziliaanse versie van de ‘azulejos’ af te werken. In
de veertiger jaren assisteerde hij Cândido Portinari bij de decoratie van de kerk van Pampulha. Nadien verhuisde hij naar Parijs,
waar hij tot 1949 verbleef om nadien terug naar Brazilië te
komen om aan talrijke Niemeyer-projecten in Brasília deel te nemen.

Roberto B ur le Marx
(São Paulo 1909 – Rio de Janeiro 1994)

Tijdens zijn studieverblijf in Berlijn en zijn kunststudie aan de
Escola Nacional de Belas Artes in Rio de Janeiro wijdde Burle
Marx zich als autodidact aan de plantkunde en de landschapsarchitectuur. De schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst en
landschapsarchitectuur waarop hij zich gooit, maken van hem
zoveel meer dan een tuinarchitect. Met de natuur als zijn favoriete materiaal, is het landschap dat hij verdedigt getuige van een absolute moderniteit
uit de jaren ’30 in Brazilië, een land dat zich open stelde voor theorieën en revolutionaire projecten en dat verfijnde amalgamen tussen botanische en hedendaagse creaties verwelkomde. Bij Burle Marx is de vegetale compositie onlosmakelijk verbonden
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met de schikking van rotsen en muurtjes.
Zijn vriendschap met Lúcio Costa leverde hem in 1932 zijn eerste opdracht op als tuinarchitect voor de Schwartz-woning in Rio die Costa samen met Warchavchik ontwierp.
Nadien werd hij aangesteld als directeur van de dienst parken en tuinen van Recife,
een functie die hem toelaat zijn eigen ervaringen en onderzoeken te sturen. Voor hem
moet een park een monster zijn van het nationale landschap waarbij de diversiteit en
de weelderigheid naar voren komen.
Zijn bekendste ontwerpen zijn de hangende tuinen van het ministerie van Onderwijs
(MEC) van Lúcio Costa, Oscar Niemeyer en anderen in Rio de Janeiro (1938), de
villatuin Olivo Gomes in São José dos Campos (1950), talrijke parken in Brasilia (vanaf
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1961, met o.a. de binnentuinen van het Itamaraty-paleis en de immense esplanade van
de drie machten) en de vormgeving van de uitgestrekte kuststrook van Rio de Janeiro:
de Aterro do Flamengo en de Avenida Atlantica aan de Copacabana (1970). Maar het
park van Pampulha betekende het ware startpunt van de carrière van Roberto Burle
Marx. Na de opdracht voor het MEC vervoegt hij de Braziliaanse avant-garde en zet
hij zijn onderzoek naar vorm en kleur voort aan de kilometerslange oevers van het
kunstmatige meer van Pampulha. Zijn ingrepen zijn later terug te vinden bij talrijke
belangrijke projecten, zoals het masterplan voor het oostelijk park van Caracas in
Venezuela.
Burle Marx, die naast zijn drukke bestaan als tuinarchitect ook schilder, beeldhouwer,
sierkunstenaar en decorateur van feesten was, gebruikte voor zijn tuinen in Brazilië
uitsluitend inheemse tropische gewassen waarnaar hij botanisch onderzoek deed. Zijn
vormenrepertoire reikt van golvende tot hoekige lijnvoeringen en van onregelmatige
tot geometrische vormen die keer op keer uit de landschappelijke situatie lijken te
ontstaan. Karakteristiek voor zijn tuinen is de vrije en ononderbroken rangschikking van
plantengroepen, stenen of water, vaak in sterke kleuraccenten, die in hun beeldende
ongedwongenheid doen denken aan de schilderkunst van Henri Matisse.
Samengestelde biografie
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, pp. 74-75.
En uit: Albin Michel, Dictionnaire des Architectes, uitgeverij Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999, ISBN
2-226-10952-8, pp. 156-157.

Lúcio Costa
(Toulon, als Braziliaan 1902 – Rio de Janeiro 1998)

De in 1918 naar Brazilië geëmigreerde Costa studeerde aan de
Escola Nacional de Belas Artes van Rio de Janeiro. Als directeur
van de kunstacademie en de daaraan verbonden Hogeschool
voor Architectuur in Rio de Janeiro, voerde Costa vanaf 1930
nieuwe lesmethodes in. Het is zijn verdienste geweest dat de
jonge architectengeneratie van Brazilië vertrouwd raakte met
de principes van de Europese architectuuravant-garde uit de jaren twintig en dertig.
Hij nodigt jonge vernieuwende architecten uit als docent, met name Gregori Warchavchik die in 1927 het eerste modernistische bouwwerk in Brazilië realiseert -de Vila
Mariana- en die sinds 1929 afgevaardigde is voor Latijns-Amerika voor het CIAM. Van
1931 tot 1933 had hij een bureau met Warchavchik in Rio de Janeiro (realisaties zijn
woningen Schwartz en Duarte Coelho en de arbeidersstad Gambôa in Rio), daarna
begon hij een eigen bureau.
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Tussen 1936 en 1943 werd onder zijn leiding het ministerie van Onderwijs en Volksgezondheid (het huidige paleis van de cultuur) gebouwd in Rio de Janeiro. Medewerkers
waren onder anderen Oscar Niemeyer en Affonso Eduardo Reidy, en als adviseur en
spiritus rector was Le Corbusier aangetrokken. Het resultaat van deze opmerkelijke
samenwerking werd het eerste gebouw van het rationalisme in Brazilië. Samen met
Niemeyer, wiens talent hem tijdens het werk aan het ministerie niet was ontgaan, ontwierp Costa het Braziliaanse paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van 1939 in New
York, een project met een grote vormlijke vrijheid. Na de tweede wereldoorlog positioneert Costa zich als de verdediger van het sensualisme van de nieuwe Braziliaanse
School. Hij verkondigt “de plastische kwaliteit van het architecturale oeuvre en haar
lyrische en passionele inhoud”. Tussen 1948 en 1954 bouwde hij in Rio de Janeiro het
elegante -maar vandaag de dag jammerlijk aangepaste- appartementencomplex aan
het Parque Guinle. Als lid van de commissie (met Le Corbusier, W. Gropius, S. Markelius
en E.N. Rogers) die het project voor de UNESCO te Parijs moet beoordelen, werkt hij
in 1953 een eerste ontwerp uit voor het Maison de Brésil in de Cité Universitaire van
Parijs, later aangepast door Le Corbusier.
In de jaren daarna hield Costa zich voornamelijk bezig met stedebouw, een belangstelling die in 1956 culmineerde in zijn werk voor Brasilia. In 1955 lanceerden de nieuwe
president Juscelino Kubitschek en het bedrijf Novacap immers het idee van een nieuwe
hoofdstad op de vlakte van de staat Goias, in te huldigen op 21 april 1960. Costa haalt
in maart 1957 de eerste prijs voor het masterplan met een eenvoudige schets. Het
ontwerp voor de nieuwe hoofdstad kreeg de vorm van een aërodynamisch vliegtuig,
een allegorie van het geloof in de vooruitgang. In dit plan vonden de principes van het
Charter van Athene hun belangrijkste en meest dogmatische toepassing. Costa voorziet
een lange monumentale as waarop publieke gebouwen zouden worden ingeplant en
een transversale as met een opeenvolging van residentiële wijken -superquadras- met
eenvoudige, zes verdiepingen hoge bouwblokken in een landschappelijk ontwerp van
Roberto Burle Marx. De plattegrond, een toonbeeld van moderne stedebouw, werd in
de jaren daarna grotendeels ingevuld met gebouwen van Niemeyer.
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Op het einde van de jaren ’60, tekent Lucio Costa het masterplan voor de ‘satellietstad’ Barra de Tijuca, ten westen van Rio de Janeiro en bouwt tenslotte enkele privé
woningen, als is het maar om de bittere pil te slikken dat de architectuurgeschiedenis
hem slechts als stedebouwkundige zal herinneren.
Samengestelde biografie
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, p. 100.
En uit: Albin Michel, Dictionnaire des Architectes, uitgeverij Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999, ISBN 2-22610952-8, pp. 189-190.
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João Fi lg ueiras Li ma (Le lé)
(Rio de Janeiro, 1932)

Het werk van Filgueiras Lima is behalve enkele opmerkelijke
werken zoals het hospital van Brasilia (1968), het Centro Administrativo da Bahia (1972) en het ‘voorlopige’ (maar nog steeds
in gebruik zijnde) Palácio Tomé de Sousa te Salvador (1986)
onlosmakelijk verbonden met de projecten voor Rede Sarahhospitalen te Belém (2007), Belo Horizonte (1997), Brasilia
(1980), Brasilia Lago Norte (2003), Macapá (2005), Fortaleza (2001), Rio de Janeiro
(2009), Salvador (1994) en São Luís (1993). De meeste projecten van Lelé (zijn meer
verspreide bijnaam) bevinden zich in Brasilia en in het Noordoosten van het land, ver
buiten São Paulo en Rio de Janeiro – volgens nationale architectuurcritici en geschiedkundigen de enige steden in Brazilië waar zich hedendaagse architectuur ontpopt.
Hoewel geboren en opgeleid in Rio –waar hij in de invloedssfeer van Oscar Niemeyer
en Mauro Esteves vertoeft-, brengt hij het grootste deel van zijn leven door in Brasilia
(vanaf 1957, net na de eerste implementatie van Lucio Costa’s masterplan voor de
nagelnieuwe stad) en Salvador. In Brasilia ontwierp, bouwde en werkte hij samen met
Niemeyer aan de stad. Vanuit de noodzaak om de constructie van Brasilia te rationaliseren, ontwikkelde Lelé interesse in de technologie om het gebruik van gewapend
beton te stroomlijnen. In dit kader reist hij samen met antropoloog Darcy Ribeiro naar
de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en Polen midden de jaren zestig. Dit verklaart waarom
Lelé’s werk met name is gekarakteriseerd door het rationalisme en de industrialisatie
van architectuur. Gedurende zijn loopbaan ontwikkelde hij voor het land nooit eerder
geziene methodes en procedures voor de prefabricatie van bouwelementen en startte
hij een eigen (intussen niet meer bestaande) fabriek met dezelfde doeleinden. Ook de
manier waarop hij ferro-cement en staal toepaste in zijn werk, getuigen van dezelfde
interesses. In veel van Lelé’s werk zijn wanden en panelen terug te vinden die zijn
aangepakt door de kunstenaar Athos Bulcão, waarmee Lelé net zoals Niemeyer en
Artigas een creatieve samenwerking aanging. Momenteel fungeert Lelé als directeur
van het Centro de Tecnologia da Rede Sarah (CTRS) waar hij projecten (zowel voor
gebouwen als voor meubilair) ontwikkelt binnen het netwerk. In 2003 ontving hij de
titel van professor Honoris Causa van de Universidade Federal da Bahia.
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Joaqui m Gue des
(São Paulo 1932 – São Paulo 2008)

Guedes studeerde architectuur en stedebouw aan de universiteit van São Paulo, waar hij zich in 1955 vestigde als zelfstandig
architect. Sinds 1969 was hij daar hoogleraar stedebouw. Hoewel
hij vaak wordt geassocieerd met de Paulista school, nam Guedes een kritisch standpunt in ten opzichte van Niemeyers
architectuur en doorgaans gebruikelijke Braziliaanse architectuur waardoor hij als het ‘enfant terrible’ binnen de architectuurscène werd beschouwd.
Zijn architectuur kan worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste wordt gekarakteriseerd door het belang van constructie als een middel om ruimte en volume te
definiëren, zoals in de kerk van Vila Madalena (1955), de Cunha Lima woning (1958) en
een van zijn eigen woningen (1973) te São Paulo, samen met de industriële school
(1966) in Campinas. De tweede groep toont een grotere vormcomplexiteit waarin de
constructie niet langer het ruimtelijke resultaat bepaalt, zoals het forum van Itapira
(1959), het Wiskundig Instituut (1965), het Pereira huis (1968) en woning Dourado (1974),
alle in São Paulo, en tevens de centrale bibliotheek van Bahia (1968). In zijn woningen
wordt hij geïnpireerd door het idioom van het brutalisme en de organische architectuur
van Finland.
In 1976 schiep Guedes met het plan voor de Company Town Caraíba in de staat Bahia in
Brazilië een goed werkend model voor een nieuwe stad: in een rationeel, rastervormig
plattegrond in de traditie van de koloniale stad brengt hij een gedifferentieerde sociale
structuur met traditionele gebouwtypes en materialen.
o.a. uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij SUN,
Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, p. 201.

Adolf Franz H eep
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(Fachbach 1902 – Parijs 1978)

Adolf Franz Heep studeerde af aan de School of Arts and Crafts
van Frankfurt in 1926 en begon niet zoveel later een bureau met
zijn voormalig docent, Adolf Meyer (1881-1929). In 1928 verhuisde hij naar Parijs waar hij aan de Ecole Spécialde
d’Architecture verderstudeert onder Robert Mallet-Stevens
(1886-1965) en later aan de slag gaat bij Auguste Perret (1874
- 1954) en Le Corbusier (1889-1965) tot 1932.
Omwille van het weinige werk in Europa door de wereldoorlog, emigreert hij in 1947
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naar Brazilië. Wanneer hij enkele jaren en enkele werkplekken later zijn eigen bureau
opricht, gooit hij zich voornamelijk op luxueuze residentiële appartementsgebouwen in
de wijk Higienópolis en kleine studio’s in de binnenstad van São Paulo.
Later was hij hoogleraar stedebouwkundige planning aan de Presbyteriaanse Mackenzie Universiteit tussen 1958 en 1965. Eenvan zijn belangrijkste late werken is de
ontwikkeling van een stedebouwkundig project voor Peru voor 1.500 geprefabriceerde
metalen woningen onder de koepel van de Architecture Council of the United Nations
for Latin American Countries. Heeps architecturale benadering was voornamelijk rationalistisch, met de nadruk op massa-productie, de standaardisatie van componenten
en detaillering. Hij steunde op de notie van de stad als zelf-regulerend organisme,
vrij van economische en sociale beperkingen, en nam daardoor de positie in van een
technieker die aan haar eisen voldeed.

Marcio Kogan
(1952 – www.marciokogan.com.br)

Marcio Kogan studeerde in 1976 af aan de privé-universiteit
Universidade Presbiteriana Mackenzie en reeds een jaar later
werd zijn afstudeerthesis in het magazine ‘isto é’ gepubliceerd.
Studio mk27 is in het begin van de jaren tachtig opgericht en
bestaat nu uit ongeveer twaalf architecten. Mooi is dat de
medewerkers die de projecten van start tot finish begeleiden
ook meteen een mede-auteurschap op zich dragen. Naast een tiental internationale
prijzen, sleepte het bureau ook ongeveer vijftien keer belangrijke Braziliaanse architectuurawards in de wacht.
De projecten van mk27 typeren zich in hun ogenschijnlijke formele eenvoud met uitzonderlijke aandacht voor detaillering, maar bereiken in materialiteit een dergelijke rijkdom
dat de diepgaande bewondering voor zowel Braziliaanse tropische ‘roots’ als voor de
modernistische generatie duidelijk is af te lezen. Dit uitgangspunt streeft ernaar de
moeilijke missie aan te vatten om continuïteit te verschaffen aan deze productie’lijn’.
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R i no Levi
(São Paulo 1901 – Bahia 1965)

Als zoon van Italianen, studeerde Levi architectuur in Milaan en
Rome tot 1926. In hetzelfde jaar keert hij terug naar Brazilië waar
hij samenwerkt met Gregori Warchavchik, zijn klasgenoot uit
Rome. Zijn eerste projecten uit de jaren dertig zijn gebouwd in
opdracht van in São Paulo residerende Italianen. De villa’s zijn
veelal rationalistisch opgezet als eenvoudige volumes met evidente constructies. Vooraleer hij zijn eigen bureau opricht, werkt hij samen met
Roberto Cerqueira César en Luiz Roberto Carvalho Franco. Zijn eigen bureau ontwikkelde uiteindelijk uiteenlopende opdrachten zoals industriële complexen, commerciële gebouwen, kantoren, residentiële gebouwen, woningen, bioscopen, hospitalen,
theaters en bankgebouwen in groot-São Paulo.
Samen met Vilanova Artigas werkt hij aan de herstructurering van de Faculteit voor
Architectuur en Stedebouw van het USP, waar hij werkt tot 1959.
Een van zijn beste vrienden is Roberto Burle Marx, waarmee hij het project FIESP op
de Avenida Paulista wil realiseren. Maar tijdens een expeditie met Burle Marx naar
Bahia overlijdt hij en zijn bureau realiseert samen met Burle Marx het opmerkelijke
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

Pau lo Me n des da Rocha
(Vitória 1928)

Paulo Mendes da Rocha studeerde in 1954 af aan de private
Mackenzie Universiteit te São Paulo aan de faculteit voor
Architectuur en Stedelijke Planning. Deze grootste hedendaagse vertegenwoordiger van de Paulista School werkt bijna
uitsluitend in Brazilië en heeft sinds 1957 een ononderbroken
stroom brutalistische projecten op zijn naam staan. De lijst met

brazilië [

] biografieën

opmerkelijke culturele gebouwen in São Paulo is lang en zijn bijdrage aan de verbetering en opleving van de stad wordt alom gewaardeerd.
Deze tweede Braziliaanse Pritzkerprijswinnaar Mendes da Rocha (2006 – Oscar
Niemeyer was in 1988 de eerste), tevens hoogleraar architectuur en voorzitter van het
Braziliaans Instituut voor Architecten, won in 2000 de door Europese Unie toegekende
Prijs voor Hedendaagse Architectuur (ook bekend als de Mies van der Rohe prijs).
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Oscar Nie m eyer
(Rio de Janeiro, 1907)

Oscar Niemeyer is, in de wereld van de architectuur, een van de
belangrijkste referenties voor de nieuwe generaties. Zijn creativiteit draait op volle toeren, zijn ontwerpen wekken belangstelling, enthousiasme en weten ons telkens te verrassen met
nieuwe uitdagingen op het gebied van constructie en vorm.
Niemeyer studeerde van 1930 tot 1934 aan de Escola Nacional
de Belas Artes van Rio de Janeiro. In 1935 werkte hij daar bij het bureau van Lúcio
Costa en Carlos Leão, in 1936 bij Le Corbusier in Parijs. Hij behoorde met Costa,
Affonso Eduardo Reidy en anderen tot de architecten die, geadviseerd door Le Corbusier, het ministerie van Onderwijs en Volksgezondheid in Rio de Janeiro bouwden
(1936-1943). Le Corbusiers invloed is duidelijk zichtbaar in Niemeyers vroege werk,
zoals de Obra do Berço in Rio (1937). Niemeyer ging echter verder dan Le Corbusier
door architectonische volumes op een sculpturale manier vorm te geven. Geometrisch
of empirisch gebogen vormen staan daarbij niet alleen gelijkwaardig naast rationele
rasters, maar bepalen ook de uitstraling van het bouwkundige geheel.
Al in 1940 was hij de eerste die begreep dat het overdreven rationalisme en het
onvoorwaardelijk vasthouden aan het motto “form follows function” tot de ondergang
van de moderne architectuur zou leiden. Want als we dit motto tot het uiterste zouden
naleven, dan zouden we overal dezelfde plastische oplossingen gaan zien, enkel en
alleen bepaald door de functie van het bouwwerk. Het onvermijdelijke resultaat zou zijn,
en is, een eentonige en saaie wereld. Niemeyer maakt deel uit van de tweede generatie
modernisten van de twintigste eeuw. Zijn loopbaan valt samen met de breuk in twee
vaste tradities: één op het gebied van het modernisme zelf, de andere op het gebied
van de bijdrage van perifere landen aan de taal van de architectuur.
De eerste breuk heeft te maken met de schaalgrootte van de beweging zelf die zich, tot
midden jaren dertig, in Europa beperkte tot manifesten, projecten van locale overheden
van Duitse republieken of tot buitenhuizen van de intellectuele elite in Frankrijk.
De vrije behandeling van contouren en volumes gaat terug op verschillende bronnen.
Met Costa deelt hij de waardering voor de Spaanse barok met zijn weelderige vormen.
Maar Niemeyer ziet zijn gebogen vormen ook als een afspiegeling van het Braziliaanse
berg- en rivierlandschap. Deze vormen waren voorbereid door de ingenieuze en fantasievolle schaalconstructies die bijvoorbeeld Eduardo Torroja vanaf de jaren dertig
ontwierp. Niemeyer benutte de mogelijkheden van de vrije vorm op een weloverwogen
manier en wisselde vrolijke welvingen, zoals in de dansclub in Pampulha (1942), af
met soepele elegantie, onder meer in het appartementencomplex aan de Praça da
Liberdade in Belo Horizonte (1954-1955). Vooral in Brasilia lukte het Niemeyer indrin-
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gende vormen te vinden voor de representatie van de staat en de nieuwe hoofdstad.
Het totaalplan werd ontworpen door Costa, maar Niemeyer was van 1956 tot 1961 als
hoofdarchitect verantwoordelijk voor de planning van de hoofdstad en trad daarna
op als adviseur. Alle belangrijke openbare gebouwen werden door hem persoonlijk
ontworpen. Het capitool aan het Praça dos Três Poderes (1958-1960) vormt het centrum
van de stad. Het bestaat uit een dubbele hoogbouwschijf voor de administratieve
functies en een laagbouw voor het congres, waartegen de koepel van de senaat en
de schaal van het huis van afgevaardigden afsteken.
In de respresentatieve gebouwen, vooral in het presidentiële paleis, het hooggerechtshof en de ministeries, gaan plastische monumentaliteit en een klassieke orde samen.
De kathedraal (1959-1970) is daar als expressief accent tegenover geplaatst. Tijdens
de militaire dictatuur (1964-1985) leefde Niemeyer een tijd in ballingschap en leidde hij
vanuit Parijs projecten waarin hij zijn architectonische opvattingen in toepassing bracht
op bouwplaatsen op verschillende continenten, waaronder de universiteit van Constantine in Algerije (1969-1977) en het culturele centrum van Le Havre (1972-1982).
Dat Niemeyers vormenrepertoire nog niet is uitgeput, blijkt uit zijn latere ontwerpen,
zoals het sambastadion in Rio de Janeiro (1983-1984), het monument voor LatijnsAmerika in São Paulo met omliggende gebouwen (1989-1992) en het auditorium in
Parque Ibirapuera van São Paulo (2005).
Het probleem van reproduceerbaarheid hangt nauw samen met dat van sociale
woningbouw. Deze wordt namelijk beschouwd als een van de belangrijkste thema’s
van het modernisme, doordat ze een esthetische rechtvaardiging verschaft aan de
beweging die ornamenten zou afschaffen, niet alleen wegens esthetische motieven,
maar ook om de problematiek van betaalbare woningen voor het gewone volk op grote
schaal te kunnen oplossen. Niemeyer heeft, als communist, altijd geweigerd dit type
woningen als belangrijkste thema en rechtvaardiging van het modernisme te zien.
In zijn optiek zouden de rijken en de armen hetzelfde huis moeten hebben, zonder
een specifiek programma voor betaalbare woningen. Rechtvaardigheid zou moeten
voortkomen uit de sociale strijd en nooit door het ‘simplificeren’ van de vormen om zo
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goedkope gebouwen te krijgen. Op deze manier zou je namelijk nooit de structurele
problematiek van de kapitalistische maatschappij oplossen en tegelijkertijd zou het
creatieve denkproces steeds vaker worden onderdrukt en beperkt.
Samengestelde biografie
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, pp. 355-356.
En uit: Albin Michel, Dictionnaire des Architectes, uitgeverij Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999, ISBN 2-22610952-8, pp. 480-483.
En uit: Lauro Cavalcanti, Oscar Niemeyer en de Moderne Braziliaanse traditie, uitgegeven door SCHUNCKGlaspaleis, Heerlen, 2009, ISBN 978-90-81375023, pp. 47-56.
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Cân di do P orti nari
(São Paulo 1903 – Milaan 1962)

De Braziliaanse schilder Candido Portinari werd geboren op een
koffieboerderij in het binnenland van de deelstaat São Paulo.
Hij bracht zijn jeugd door in het kleine plaatsje Brodowski. Zijn
ouders waren -zoals zoveel Brazilianen in die tijd- Italiaanse
immigranten. Als telg uit een arme familie volgde hij slechts de
lagere school. Toch liet hij vanaf zijn kindertijd zijn artistieke
roeping blijken en zijn lage vooropleiding weerhield hem er niet van om in 1918 een
plaats te verwerven op de Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) in Rio de Janeiro.
In 1928 eindigde hij op een concours als eerste en won hij een reis naar Parijs waar hij
tot 1930 zou blijven.
In het jaar van zijn terugkomst ontmoet hij de negentienjarige Uruguayaanse Maria
Victoria Martinelli met wie hij de rest van zijn leven zou delen. Om zijn jonge gezin te
kunnen onderhouden, begon hij in 1931 met het schilderen van portretten. In 1935 neemt
hij met zijn werk CAFÉ deel aan een expositie van het Carnegie Instituut in Pittsburgh
waar het een eervolle vermelding krijgt. Het schilderij laat een koffieplantage zien zoals
die algemeen waren in de regio waarin hij woonde.
Hij werd lid van de Partido Comunista Brasileiro en stelde zich verkiesbaar als senator
in 1947. Vanwege de vervolging van Communisten moest hij kort daarna naar Uruguay
vluchten. Hij keerde terug naar Brazilië in 1951, maar gedurende de laatste 10 jaar van
zijn leven zou hij aan een slechte gezondheid lijden.
Candido Portinari stierf op 6 februari 1962 aan loodvergiftiging in een tijd waarin
hij op uitnodiging van de gemeente Milaan een grote expositie van 200 werken. De
loodverbindingen in zijn verf zijn hem uiteindelijk fataal geworden.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Candido_Portinari, geraadpleegd op 13 februari 2010.

Christian de P ortzam parc
(Casablanca 1944 - www.chdeportzamparc.com)

Pritzkerprijswinnaar de Portzamparc (1994) studeerde aan de
École nationale supérieure des Beaux-Arts van Parijs in 1962,
eerst in het atelier van Eugène Beaudouin en dan radicaal de
andere richting uitkijkend bij Georges Candilis. Een verblijf aan
de Columbia University van New York in 1966 ontwikkelt zijn
kritische en historische kijk op stedebouw. Zijn visie steunt op
twee belangrijke uitgangspunten: enerzijds ligt de geometrie aan de oorsprong van de
ruimtelijkheid, anderzijds zijn stedebouw en de stedelijke cultuur de structurele refe-

6-

- 33

renties van elk architecturaal project. Vanaf 1969 deed hij met Antoine Grumbach
onderzoek naar de stedebouwkundige voorwaarden voor een ‘organische ontsluiting’
van de nieuwe stad Marne-la-Vallée bij Parijs. Daar realiseerde hij ook zijn eerste
markante bouwwerk, een watertoren in de vorm van een met planten overgroeide
‘Toren van Babel’ (1971-1974), die aansluit bij de idee van een monumentale architectuur
en die aan de hand van een centrum een stedelijk uitbreidingsgebied structureert. Het
wooncomplex Les Hautes Formes dat de Portzamparc in het dertiende arrondissement
van Parijs bouwde (1975-1980, met Georgia Benamo), speelde een centrale rol in het
stedebouwkundige debat van de jaren zeventig. Hier verspreidt hij de huisvestingen in
meerdere verticale blokken langs een straat, een binnengebied en een koer, waardoor
hij een plek tegelijk een open en een gesloten karakter verschaft, als een confrontatie
met de notie van fragmentatie of de Europese versie van een bouwblok.
Uit zijn werk binnen het thema van het ‘opengewerkte blok’ en de modellering van
gefragmenteerde vormen ontstond een coherent werk, waarin enkele gebouwen eruit
springen: het conservatorium voor muziek en dans in het zevende arrondissement van
Parijs (1981-1984), de dansschool van de Parijse Opera in Nanterre (1983-1987) en
de Cité de la musique in het Parc de la Villette in Parijs (1984-1995). De complexiteit
van het laatstgenoemde programma en de specificiteit van het terrein brachten hem
ertoe de ruimte te organiseren als een stadsdeel. Voor de wedstrijd van de Opéra de
la Bastille (1983) daarentegen, beantwoordt hij met compactheid en frontaliteit aan
de beperkingen van een extreem ingesloten terrein. In andere projecten, zoals een
huisvestingsproject in Fukuoka (Japan, 1991) en een hotel en woningen in Marseille
(tevens in 1991), ligt de klemtoon op de ontwikkeling van massa’s en hun sculpturale
kwaliteit. Ook realiseerde hij het kantoorgebouw van Crédit Lyonnais (1991-1995) dat
uittorent boven het HST-station van Euralille en de LVMH-toren in New York (1996).
Tot voorkort was architectuur in Brazilië vooral een binnenlandse aangelegenheid.
Een van de reden hiervoor is een wet die verbiedt dat architecten die niet in het land
wonen, honorarium ontvangen. Hierdoor was het ministerie van Volksgezondheid in
Rio de Janeiro ontworpen in 1943 door Le Corbusier lange tijd het meest befaamde
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voorbeeld van architectuur van buitenlandse hand - dit losgezien van projecten van
geïmmigreerde architecten, zoals Gregori Warchavchik, Lina Bo Bardi en het recente
Triptyque. Projecten in Brazilië worden ontworpen door Brazilianen, internationale
architectuur is iets voor in de bladen en op reis.
Vandaag de dag ontwerpen de grote internationale namen ook hier projecten. Het
schetsontwerp van Jean Nouvel maakte voor het Guggenheim in Rio luidde deze
nieuwe ontwikkeling in. Vanwege het controversiele ontwerp, de exorbitant hoge
kosten en een vleugje nationalisme deed dit project een hoop stof opwaaien. Nu zijn
naast De Portzamparc en Herzog & de Meuron onder andere Alvaro Siza (musea in
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Porto Alegre en in Minas Gerais) en Maximiliano Fuksas (Italiaans Cultureel Instituut
in São Paulo) op nationaal territorium actief. Programmatisch is het deels gebaseerd
op de Cité de la Musique in La Villette (Parijs), een van de redenen waarom het
stadsbestuur De Portzamparc heeft uitgenodigd.
Samengestelde biografie
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, p. 391.
En uit: Albin Michel, Dictionnaire des Architectes, uitgeverij Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999, ISBN
2-226-10952-8, pp. 544-545.

Aff onso E duar do R ei dy
(Parijs 1909 – Rio de Janeiro 1964)

Reidy studeerde aan de Escola Nacional de Belas Artes van Rio
de Janeiro, waar hij in 1930 en 1931 assistent was van Gregori
Warchavchik, de pionier van het Braziliaanse rationalisme.
Vanaf 1931 was hij hoogleraar aan de Universidad Federal do
Rio de Janeiro en vanaf 1932 hoofdarchitect en stedebouwkundige van Rio de Janeiro. Met Lucio Costa, Oscar Niemeyer en
andere jonge architecten nam hij deel aan de bouw van het ministerie van Onderwijs
en Volksgezondheid in de Rio (1936-1943). Ontvankelijk voor de vormelijke inventies
van Niemeyer en voor de charme van de beste resultaten van Costa, inspireert hij zich
hierop door originele en opmerkelijk evenwichtige ontwerpen te maken met functionele strengheid, constructieve plasticiteit, zorg voor het algemene concept en voor het
detail.
Hij is de auteur van het meest revolutionaire populaire woonprogramma in Brazilië: de
nieuwbouwwijk Pedregulho en Gavéa in Rio de Janeiro (1947-1952) met utiliteitsgebouwen en golvende woongelegenheden. De realisatie hiervan verliep jammer genoeg zo
langzaam dat beide nog onafgewerkt waren bij zijn overlijden. De helling waarop ze zijn
gelegen, gebruikte hij op een knappe manier voor de toegangen en de vormgeving.
Zijn hoofdwerk is het museum voor moderne kunst (MAM), eveneens in Rio (19541958), waar de tuinen van Roberto Burle Marx met hun grote decoratieve vlakken
naadloos aansluiten bij de vrije sculpturaal-constructieve betonvormen.
Samengestelde biografie
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, p. 407.
En uit: Albin Michel, Dictionnaire des Architectes, uitgeverij Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999, ISBN
2-226-10952-8, pp. 571-572.
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SPB R (hoofdarchitect: Ang e lo B ucci)
(São Paulo 1962 – www.spbr.arq.br)

Het in São Paulo, Brazilië (vandaar de naam) gesitueerde bureau
SPBR van partners Angelo Bucci, Ciro Miguel, João Paulo
Meirelles de Faria en Juliana Braga werkt aan twee complementaire aandachtspunten: een professionele en een academische
focus. Het bureau –vroeger bekend onder de naam MMBB- is
een open ruimte voor discussies, associaties en talrijke samenwerkingen om architectuurprojecten te ontwikkelen.
De projecten die het prospectieteam van Archipel heeft mogen bezoeken, getuigen
alle van een verderzettende stapeling van volumes op heuveltoppen om dankzij
hedendaagse en visueel sterke materialen een uitzonderlijk uitzicht te bieden over
het omliggende landschap. Hierdoor is de relatie binnen-buiten sterk neergezet.

Triptyque
(www.triptyque.com)

Triptyque is het Frans-Braziliaanse architectenbureau van Greg
Bousquet, Carolina Bueno, Guillaume Sibaud en Olivier Raffaëlli dat sinds 2000 in São Paulo is gevestigd. Het bureau staat
voor het ontbinden van verantwoordelijkheden, waarbij alle
participanten ideeën en debatten vermengen.

Gregori Warchavchi k
(Odessa 1886 – São Paulo 1972)

Warchavchik studeerde aan de universiteit van Odessa en het
Instituto Reale Superiore di Belle Arti van Rome. Na in Rome te
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hebben samengewerkt met Marcello Piacentini, verhuisde hij in
1923 naar Brazilië. De repercussie van zijn essay Futurismo
(1925), verweerschrift over de Europese functionalistische
architectuur, in een land waar het eclecticisme triomfeert, is
natuurlijk beperkt. De bouw van zijn eigen huis Vila Mariana in de Rua Santa Cruz in
São Paulo (1927-1928) markeert echter het begin van het modernisme in Brazilië,
ondanks de constructieve toegevingen die hij heeft moeten doen. Hij verwerft de steun
van de intellectuele en commerciële paulista-aristocratie. In 1929 werd hij benoemd tot
vertegenwoordiger van Latijns-Amerika bij de CIAM. Warchavchik is de grondlegger
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van de School van São Paulo (de Paulista’s), waarvan vooral Rino Levi een belangrijke
vertegenwoordiger werd. Door het stijlprincipe van de onverbiddelijke rechthoekigheid
was de school de tegenpool van de fantasierijkere school van Rio de Janeiro, waartoe
bijvoorbeeld Oscar Niemeyer behoorde (de Carioca’s). Wanneer hij naar Rio de
Janeiro wordt gehaald om architectuur te doceren aan het Escola Nacional de Belas
Artes, associeert hij zich met Lúcio Costa. Als architectuurtheoreticus, aanhanger van
het gewapende beton en van een kubistische vormgeving, neemt Warchavchik een
belangrijke plaats in als pionier in de architectuurgeschiedenis. Maar, onbekwaam om
zijn strenge stijl te vernieuwen, wordt hij snel voorbijgestoken door de uitbraak van de
rationele beweging in Brazilië, rechtstreeks beïnvloed door Le Corbusier.
Warchavchiks omvangrijke naoorlogse werk wordt gekenmerkt door een organische
lijnvoering en een grotere plasticiteit, waarmee het zich onderscheidt van de rationele
geometrie van zijn vroege, meer bekende gebouwen.
Samengestelde biografie
Uit: Vittorio Magnago Lampugnani, Lexicon van de architectuur van de twintigste eeuw, uitgeverij SUN, Amsterdam, 2006, ISBN 90-5875-114-7, p. 520.
En uit: Albin Michel, Dictionnaire des Architectes, uitgeverij Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999, ISBN
2-226-10952-8, pp. 727-728.

Isay Wei n fe ld
(www.isayweinfeld.com)

Isay Weinfeld profileert zich behalve als architect ook als schrijver en als cinematograaf sinds 1974. Zijn architectuur wordt
gekarakteriseerd door drama en elegantie. De theatrale enscenering is eigenlijk niets meer dan de vereenvoudiging van vorm
en de creatie van ornament vloeiend uit de constructie en het
thema van het gebouw. Hoewel hij zelf pretendeert nooit een
ontwerpstrategie voor ogen te hebben. Weinfeld creëert architectuur door het principe te adopteren dat materialen en functionele vereisten het resultaat bepalen.
Vanuit dit kritische of is het onverschillige standpunt organiseerde hij de Architecture
and Humor Exhibit in São Paulo in 1995, die een kritische benadering van de architecturale en stedebouwkundige problemen in zijn stad etaleerde.
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Stedebouw versus stedenbouw
In deze editie is met persoonlijke over tuiging van de auteur gekozen voor de schrijf wijze zonder
tussen -n- in het begrip stedebouw ( urbanisme ). Volgens de huidige spellingsregels zou stedenbouw met tussen -n- moeten worden geschreven indien het om ‘steden’ als het meer voud van het
zelfstandige naamwoord ‘stad’ zou gaan. Echter, et ymologisch is het begrip urbanisme niet afkomstig van ‘stad’, maar van ‘stede’ ( oord, plek , standplaats ; zoals in ‘woonstede’ of ‘bedstede’ ),
wat geen meer voud kent. Stedebouw gaat immers niet om het ‘bouwen van steden’ maar betref t
eerder het werken aan ‘oorden’ of ‘plekken’. En net zoals ‘land’ in dezelfde sfeer geen meer voud
kent en daaruit voor t vloeiend ‘landbouw’ en ‘landbouwer’ ( en niet : landenbouw) wordt gebruik t,
is de auteur ( en daarin staat zij niet alleen1) er van over tuigd dat over stedebouw moet worden gesproken, eerder dan over stedenbouw. In de nieuwe spelling met tussen -n- wordt de inhoudelijke
en professionele betekenis van het begrip stedebouwkunde uitgehold.
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