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secondo! la! quale! solo! i! corpi! e! di! volume!
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attraverso! la! nostra! percezione! ottica! –! in!

vera!architettura.”!
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APRESENTAÇÃO!

!

Rudolf!Olgiati!!

um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains!

!
O!tema!desta!dissertação!está!relacionado!com!as!temáticas!que!foram!estudadas!ao!

longo! da! investigação! projectual! do! último! ano! do! curso! de! Arquitectura! bem! como!

temas! de! interesse! pessoal! que! ao! longo! de! todo! o! percurso! académico! foram!

surgindo.! O! interesse! pela! obra! de! Rudolf! Olgiati! surgiu! na! tentativa! de! perceber! o!

contributo!da!sua!obra!para!a!Arquitectura!em!geral!e!em!particular!a!sua!influência!na!

obra!do!filho,!o!arquitecto!Valerio!Olgiati.!!

Iremos! abordar! aspectos! da! vida! e! da! obra! do! arquitecto! e! o! seu! enquadramento!

histórico.!Será!ainda!realizada!uma!síntese!das!suas!obras!estabelecendo!uma!linha!

temporal!e!tipológica.!

Este! estudo! pretende! dar! a! conhecer! as! metodologias! do! trabalho! do! arquitecto,!

focando!três!momentos!chave!da!sua!carreira!que!podem!constituirRse!como!modelos!

de!referência!contemporâneamente:!1.!Casa!Denter!Crests,!2.!Casa!Radulff,!3.!Casa!

Dr.!Guido!Olgiati.!

!
!
PalavrasCchave:! Rudolf! Olgiati,! Grisons,! Sachlichkeit,! Le! Corbusier,! Modernismo,!

Influência,!Referência.!
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1.! INTRODUÇÃO!

Rudolf! Olgiati! foi! um! arquitecto! controverso! do! século! XX.! Viu! na! arquitectura! da!

região!do!Graubünden1! a! sua! fonte!de! inspiração!e!aí! projectou!a!maioria! das! suas!

obras.!O! seu! traço! inovador!mas! com! fortes! ligações! a! Flims2! vincou! discordâncias!

entre!o!Modernismo!e!a!Arquitectura!Regionalista.!

Nesta!perspectiva!pretendemos!estudar!o!seu!modus'operandi!tentanto!paralelamente!

reflectir!sobre!a!questão!–!Moderno!versus!Regionalismo.!!

Esta!dissertação!é!composta!por!três!capítulos.!O!primeiro!intitulaRse!“Modernismo!nos!

Alpes!Suiços”! divindindoRse! em!dois! subRcapítulos,! “O!Movimento!Neue!Sachlichkeit!

na!Alemanha!e!Suiça”!e!“C.I.A.M.”.!O!segundo!intitulaRse!“Ruldolf!Olgiati”!e!subdivideR

se! em! “Vida”! e! “Obra”.!O! último! intitulaRse! “Casos! de! estudo”! e! divideRse! em! “Casa!

denter!Crests”,!“Casa!Radulff!e!Café!Las!Caglias”!e!ainda!“Casa!Dr.!Guido!Olgiati”.!

O!primeiro!capítulo,!tem!como!objectivo!o!enquadramento!histórico!de!Rudolf!Olgiati!a!

partir! do! Modernismo! dos! Alpes! Suiços! e! foca! dois! momentos! específicos:! o!

Movimento! Neue! Sachlichkeit! do! qual! o! arquitecto! fez! parte! e! que! antecedeu! o!

segundo,!a!época!dos!Congressos!Internacionais!de!Arquitectura!Moderna.!

O! segundo! capítulo! aborda! o! arquitecto,! quer! relativamente! à! sua! vida! quer! à! sua!

obra,!do!momento!em!que!se!formou!em!Arquitectura!até!à!sua!última!obra.!!

O! terceiro! e! último! capítulo! aborda! três! obras! com! o! intuito! de! as! mostrar! e!

compreender!nos!seus!contextos!históricos!e!no!partido!arquitectónico.!“Casa!Denter!

Crests”!uma!casa!que!projectou!por!encomenda!de!um!casal!amigo,!“Casa!Radulff!e!

Café! Las! Caglias”! uma! das! primeiras! casa! multifamiliares! que! desenhou! e! ainda! a!

“Casa!Dr.!Guido!Olgiati”!que!construiu!para!o!irmão!como!refúgio!de!férias.!

Em!cada!um!destes! casos!de!estudo!pretendeRse!efectuar!uma!abordagem!do!Sítio!

tendo! em! conta! todas! as! condicionantes! que! este! tenha! trazido! ao! projecto.!

Posteriormente,!mediante!uma! leitura! crítica!da!espacialidade!proposta!em!cada!um!

dos! projectos! é! lida! criticamente! a! metodologia! projectual,! a! ideia,! a! relação!

interior/exterior!e!a!proposta!espacial!pelo!estudo!da!luz,!da!matéria!e!da!proporção.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!O!nome!Graubünden!e/ou!Grisons!traduz!as!"Grey!Leagues",!referindoRse!à!origem!do!cantão!em!três!
alianças!locais,!a!Liga!da!Casa!de!Deus,!a!Liga!Cinza!e!da!Liga!das!Dez!Jurisdições.!É!o!único!cantão!
Suiço!oficialmente!trilingue!–!Alemão,!Francês!e!Italinao!R!e!onde!a!língua!romanche!tem!status!oficial.!
2! Flims! é! uma! cidade! da! Suíça! pertencente! ao! Cantão! de! Grisons,! com! cerca! de! 2.597! habitantes.!
EstendeRse!por!uma!área!de!50,46!km²!tendo!como!língua!oficial!o!alemão.!
!
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Esta!dissertação!vai!desenvolverRse!pela!observação! in@loco!das!obras!de! referência!

pela!leitura!crítica!de!todo!o!espólio!disponível.!É!apresentada!em!anexo,!uma!síntese!

dos! projectos! realizados! com! o! objectivo! de! poder! traçar! uma! linha! temporal! e!

tipológica!entre!eles.!Assim,!esta!dissertação! tem!como!príncipal!propósito!conhecer!

as!metodologias!de!Rudolf!Olgiati!e!de!que!maneira!estas!podem!ser!um!modelo!de!

referência!de!arquitectos!contemporâneos.!!

! !
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2.! MODERNISMO!NOS!ALPES!SUIÇOS!

2.1.! O!MOVIMENTO!NEUE!SACHLICHKEIT!NA!ALEMANHA!E!SUIÇA!

“The!expression!Neue!Sachlichkeit!was! in!act!coined!by!me! in! the!year!1924.!A!year!
later! came! the! Mannheim! exhibition! which! before! the! same! name.! The! expression!
ought! really! to! apply! as! a! label! to! the! new! realism! bearing! a! socialist! flavour.! It! was!
related! to! the! general! contemporary! feeling! in! Germany! of! resignation! and! cynicism!
after! a! period! of! exuberant! hopes! (which! had! found! an! outlet! in! expressionism).!
Cynicism!and! resignation!are! the!negative! side!of! the!Neue!SachlichkeitT! the!positive!
side!expresses!itself!in!the!enthusiasm!for!the!immediate!reality!as!a!result!of!a!desire!
to!take!things!entirely!objectively!on!a!material!basis!without!immediately!investing!them!
with! ideal! implications.! This! healthy! disillusionment! finds! its! clearest! expression! in!
Germany!in!architecture.”!(Hartlaub!apud!Frampton,!1992,!p.130)3!

Embora! se! pense! que! o! termo! tenha! sido! primeiramente! aplicado! em! 1924,! em!

círculos!culturais!alemães!pela!voz!do!crítico!Gustav!Friedrich!Hartlaub4! (1884R1963)!

como!maneira!de!identificar!uma!escola!de!pintura!antiRexpressionista!do!pósRguerra,!

“Neue!Sachlichkeit”!ou!“New!Objectivity”! fazia! já!parte!da!obra! literária!de!1915! “The!

Principles! of!Art!History”! onde! o! autor,! o! historiador! de! arte! suíço!Heinrich!Wölfflin5,!

refer:!“The!new!line!comes!to!serve!a!new!objectivity”6!(Wölfflin!apud!Frampton,!1992,!

p.130)! sobre! a! visão! artística! linear! de! 1800.! Mesmo! assim,! assumeRse! que! é! em!

1925,! por! ocasião! da! exposição! de! pintura! “Magical! Realist”! em! Mannheim,! que! o!

termo!ganha!dimensão!associada!a!um!novo!realismo,!social!e!austero,!como!observa!

o!historiador!de!arte!e!director!museológico!alemão!Fritz!Schmalenbach7:!!

“In!reality,!it!was!not!the!“objectivity”!of!the!new!painting!which!the!term!was!intended!in!
the!first!place!and!above!all!the!formulate,!but!something!more!universal!underlying!this!
objectivity!and!of!which!it!was!the'expression,!a!revolution!in!the!general!mental!atitude!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3! “A! expressão! Neue! Sachlichkeit! foi! criada! por! mim! no! ano! de! 1924.! Um! ano! mais! tarde,! surge! a!
exposição! em! Mannheim! com! o! mesmo! nome.! A! expressão! aplicaRse! como! um! rótulo! para! o! novo!
realismo!com!sabor!socialista.!Está!relacionada!com!a!sensação!contemporânea!geral!na!Alemanha!de!
resignação!e!cinismo!após!um!período!de!esperanças!exuberantes!(que!tinha!encontrado!uma!saída!no!
expressionismo).! Cinismo! e! resignação! são! o! lado! negativo! da! Neue! Sachlichkeit,! o! lado! positivo!
expressaRse!no!entusiasmo!para!a!realidade! imediata,!como!resultado!de!um!desejo!de! levar!as!coisas!
objectivamente! numa! base! material! sem! investiRlos! com! implicações! ideais.! Esta! desilusão! saudável!
encontra!a!sua!expressão!mais!clara!na!Alemanha,!em!arquitectura.”!(Tradução!nossa)!
4! Alemão.! Defensor! da! Arte! contemporânea,! particularmente! do! Expressionismo.! Descobriu! inúmeros!
artistas!como!Franz!Xaver!Fuhr!(1898R1973)!R!pintor!autodidata,!influenciado!pela!obra!de!Paul!Cézanne!e!
Vincent! van! Gogh! que! encontrou! no! cubismo! e! no! movimento! New! Objectivity! o! seu! próprio! estilo! R!
Cunhou!o!termo!New!Objectivity!e!foi!professor!em!Heidelberg.!
5!Escritor,! filósofo,!crítico!e!historiador!da!arte!suíço,!Wölfflin! foi!um!dos!mais! influentes!historiadores!da!
arte! do! século! XX.! Fez! a! sua! formação! académica! em! Munique,! Berlim! e! Basileia! onde! também! foi!
professor.!!
6!“A!nova!linha!que!vem!para!servir!uma!nova!objetividade".!Tradução!nossa.!
7! Filho! de! mãe! judia,! emigrou! em! 1934! para! a! Suíça,! onde! leccionou! em! Basileia.! Foi! curador! do!
Kunstmuseum!de!Berna.!Em!1596!foi!apontado!como!o!principal!sucessor!de!Hans!Arnold!Gräbke!como!
Director!de!museus!de!arte.!
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of!the!times,!a!general!new!Sachlichkeit!of!thought!and!feeling.”8!(Schmalenbach!apud!
Frampton,!1992,!p.130)!

!
Ilustração! 1! R! Capa! interior! da! revista!
“Veshch/! Gegenstand/! Objet”! elaborada!
por! Lissitzky! ,! 1922.! (Frampton,! 1992,!
p.131).!

!
Ilustração!2!R!Capa!exterior!da!primeira!e!
segundas! edições! da! revista! “Veshch/!
Gegenstand/!Objet”,1922.!(Dada,!2016).!

!
Ilustração! 3! R! Capa! exterior! da! terceira!
edição! da! revista! “Veshch/! Gegenstand/!
Objet”,1922.!(NYPL!Digital!Library,!2016).!

“New! Objectivity”! é! a! tradução! inglesa! do! termo! alemão! “Neue! Sachlichkeit”.! A!

expressão! é! dada! à! Arquitectura!Moderna! na! Europa,! principalmente! na! Europa! de!

língua! alemã! nas! décadas! de! 1920! e! 1930.! “Neues! Bauen”! é! também! um! dos!

sinónimos!alemães!pela!qual!a!época!é!chamada,!em!português,!“Novo!Edifício”.!Uma!

época!que!se!traduz!na!remodelação!arquitectónica!de!inúmeras!cidades!alemãs.!!

No! início! dos! anos! 30,! esta! expressão! tinha! já! alcançado! uma! abordagem!

praticamente!global!a!nível!artístico,!uma!abordagem!sentimental!perante!a!natureza!

da!sociedade,!no!entanto,! intimamente!ligada!a!uma!atitude!explicitamente!socialista.!

“Neues!Bauen”!surge!após!1918!na!Alemanha!de!uma!maneira!polémica!pelo!uso!da!

palavra! “Objecto”!ou! “Gegenstand”9!através!de!uma! fonte!Russa.!Este! facto! interfere!

no! desenvolvimento! desta! “nova! arquitectura”! juntamente! com! conotações! sócioR

políticas! relacionadas! com! a! Revolução! Russa10! em! 1917! e! o! colapso! militar! da!

Alemanha11.!Mais!tarde,!com!o!fim!da!Guerra!Civil!Russa!em!1921!e!com!a!assinatura!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!“Na!realidade,!não!foi!à!"objectividade"!da!nova!pintura!a!que!o!termo!foi!agregado.!A!intenção,!foi!em!
primeiro!lugar!e!acima!de!tudo,!formular!algo!mais!universal!sublinhando!a!objectividade!como!expressão,!
uma!revolução!na!mentalidade!a!nível!geral!considerando!as!atitudes!da!época.!Um!novo!Sachlichkeit!de!
pensamentos!e!de!sensações.”!(Tradução!nossa)!
9!Gegenstand!é!a!palavra!alemã!que!significa!“objecto”.!Neste!âmbito,!a!palavra!pode!ter!mais!sinónimos!
como!assunto!ou!tema.!
10!A!Revolução!Russa!de!1917! foi! um!conjunto!de!eventos!políticos!que!deram! resultado!à! criação!da!
União!Soviética,!que!durou!até!1991.!Já!no!começo!do!século!XX,!a!Rússia!era!um!país!de!economia!
atrasada!e!dependente!da!agricultura,!pois!80%!de!sua!economia!estava!concentrada!no!campo.!!
11! Alemanha! ou!República! Federal! da!Alemanha! é! um!país! localizado! na!Europa! central.! Considerado!
uma! das! grandes! potências! Europeias.! É! limitado! a! norte! pelo! mar! do! Norte,! Dinamarca! e! pelo! mar!
Báltico,! a! leste! pela! Polônia! e! pela! República! Checa,! a! sul! pela! Áustria! e! pela! Suíça! e! a! oeste! pela!
França,! Luxemburgo,! Bélgica! e! Países! Baixos.!O! território! da! Alemanha! abrange! 357! 021! quilómetros!
quadrados!e!é!influenciado!por!um!clima!temperado!sazonal.!
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do!Tratado!de!Rapallo12,!restabeleceramRse!as!relações!diplomáticas!e!a!cooperação!

económica! entre! a! Rússia! e! a! Alemanha! o! que! permitiu! que! se! voltassem! a!

desenvolver! projectoss! de! cariz! cultural,! como! a! publicação! do! primeiro! número! da!

revista! de! arte! trilíngue,! a! “Veshch/!Gegenstand/!Objet”! em! 1922.! (Frampton,! 1992,!

p.130)!

!
Ilustração!4! R!O!arquitecto!El!Lissitzy.! (The!Art!
Story,!2016).!

!
Ilustração! 5! R! Retrato! de! Ilya! Ehrenburg,! com! quem! Lissitzky! lançou! a! revista!
“Veshch/'Gegenstand/'Objet”.'!(Rense,!2016).!

El! Lissitzky13! (1890R1941),! um! artista,!designer,! fotógrafo! e! arquitecto! russo! foi! uma!

figura! relevante! da! vanguarda! russa! e! com! grande! influência! na! Bauhaus! e! nos!

movimentos! construtivistas,! pioneiro! em! técnicas! de! produção! do! design! gráfico! ao!

longo!do!século!XX,!em!conjunto!com!Ilya!Ehrenburg!(1891R1967),!jornalista,!escritor!e!

tradutor,!uma!das!principais!figuras!culturais!Soviéticas!que!publicou!em!título!próprio!

uma! centena! de! obras! literárias! particularmente! acerca! de! três! grandes! Guerras,!

Primeira! Guerra! Mundial,! Segunda! e! Guerra! Civil! Soviética,! controversas! na!

Alemanha,! criam! a! revista! “Veshch/! Gegenstand/! Objet”,! editada! em! Berlim.! Com!

publicações!maioritariamente!escritas!em!russo,!alemão!e!francês,!estas!publicações!

assumiramRse! como! um! marco! da! nova! arte! e! cultura! russas! em! celebração! dos!

contactos!culturais!renovados,!“[...]!that!confronted!the!problems'of!our!modern!art!and!

underscored!the!affinity!between!our!artistic!efforts!and!those!in!Russian!art.”14!(Richter!

apud!Foster,! 1998,! p.97).!Pretendia!afirmar! que!a!arte! não!era!nada!mais! do!que!a!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!O!Tratado!de!Rapallo!foi!um!pacto!assinado!na!cidade!italiana!de!Rapallo!no!dia!16!de!abril!de!1922!
entre! a! Alemanha! –! na! altura! República! de! Weimar! R! e! a! Rússia! Soviética,! onde! os! dois! países!
renunciaram! a! todas! reivindicações! territoriais! e! financeiras! entre! ambos,! provenientes! do! Tratado! de!
BrestRLitovsk!e!da!Primeira!Guerra!Mundial.!O! tratado!pôs! fim!ao! isolamento!diplomático!de!ambos!os!
países,!que!se!seguira!à!Revolução!Russa!de!1917!e!ao!fim!da!Primeira!Guerra!Mundial.!
13!Lazar!Markovich!Lissitzky!(23!de!novembro!de!1890!–!30!de!Dezembro!de!1941),!conhecido!pelo!seu!
pseudónimo! El! Lissitzky.! A! sua! obra! exerceu! grande! influência! na! Bauhaus! e! nos! movimentos!
construtivistas,!e!foi!pioneiro!em!técnicas!de!produção!e!esquemas!estilísticos!que!dominariam!o!design!
gráfico!durante!o!século!XX.!
14! “[…]! que! enfrentou! os! problemas! da! nossa! arte! moderna! e! destacou! a! afinidade! entre! os! nossos!
esforços!artísticos!e!aqueles!na!arte!Russa.”!(Tradução!nossa.)!
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criação! de! novos! objectos,! um! pensamento! apoiado! no! Construtivismo15! e!

Suprematismo16! R! em! crescimento! desde! 1915,! que! rejeitava! a! imitação! das! formas!

naturais! focandoRse! na! criação! de! formas! geométricas! puras! R! vindo! a! declararRse!

pouco!eficaz!tendo!em!conta!que!mais!uma!vez!por!ideais!políticos,!a!revista!contava!

apenas!com!três!edições,!lançadas!entre!Março!e!Maio!de!1922.!(Frampton,!1992,!p.!

130!e!131)!

No!ano!seguinte,!em!1923,! indiferente!ao! insucesso!da! revista!que! tinha! lançado,!El!

Lissitzky!ainda!mais!comprometido!com!o!desenvolvimento!cultural,!uneRse!ao!pintor!e!

artista!gráfico!vanguardista!Hans!Richter!(1888R1976)!e!ao!escultor,!pintor,!fotógrafo!e!

também!artista!gráfico!alemão!Werner!Graeff17!e!criam!uma!nova!revista,!“G”!editada!

em!Berlim!onde!Lissitzky!publica!as!suas!ideias!“Proun!–!Project!for!the!Affirmation!of!

the! New”,! uma! estética! suprematista! própria! sob! a! forma! de! pinturas! geométricas!

abstratas!a!que!o!artista!chama!de!“[...]!o!patamar!onde!alguém!muda!da!pintura!para!

a!arquitectura.”'(Lissitzky,!1980,!p.!46).!Nesta!temática,!o!autor!explora!uma!linguagem!

espacial!específica!através!de!eixos!em!rotação!e!diferentes!perspectivas!numa!busca!

constante!da!tridimensionalidade!arquitectónica.!Os!seus!trabalhos,!conhecidos!como!

“Prounen”! rapidamente!evoluíram!de!pinturas!e!são!considerados!como!experiências!

essenciais! na! elaboração! de! conceitos! arquitectónicos,! onde! os! elementos! volume,!

massa,! cor,! espaço! e! ritmo! foram! sujeitos! a! reformulações! teóricas.! Acerca! da! sua!

instalação! “Sala! Proun”,! aparentemente! uma! pequena! cela! rectilínea,! o! autor!

descreve:!!

“The!room![...]! is!designed!with!elementary! forms!and!materials! [...]!and!with!surfaces!
which!are!spread!flat!on!to!the!wall!(colour)!and!surfaces!which!are!perpendicular!to!the!
wall! (wood)! [...]! the!equilibrium!which! I!seek! to!attain! in! the!room!must!be!elementary!
and! capable! of! change! so! that! it! cannot! be! disturbed! by! a! telephone! or! a! piece! of!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15! O! Construtivismo! representou! um! movimento! de! vanguarda! artística! entre! as! artes! plásticas,! a!
escultura,!a!arquitectura,!a!cenografia,!a!dança,!a!fotografia!e!o!design.!Surgiu!no!início!do!século!XX!na!
capital! russa!que!durou!até!meados!da!década!de!1920.! Influenciou!o!movimento!artístico!da!Bauhaus,!
numa!vertente!de!influência!futurista!preocupada!em!mostrar!uma!nova!configuração!da!arte!imbuída!dos!
aspectos!da!Revolução!Industrial.!Uma!arte!que!rompia!com!o!passado!tradicional.!Os!principais!artistas!
construtivistas,! sobretudo! os! precursores! e! fundadores! do! movimento! Vladimir! Tatlin,! Aleksandr!
Rodchenko,!El!Lissitzky!e!Naum!Gabo,!utilizaram!a! tridimensionalidade,!o! relevo,!o!objecto! industrial,!a!
fotografia,!a!tipografia!e!a!moda!para!expressarem!os!ideais!do!movimento.!!
16! O! suprematismo! foi! um! movimento! artístico! russo,! centrado! em! formas! geométricas! básicas! R!
particularmente!o!quadrado!e!o!círculo!R!e!tido!como!a!primeira!escola!sistemática!de!pintura!abstrata!do!
movimento! moderno.! O! seu! desenvolvimento! foi! iniciado! por! volta! do! ano! 1913! pelo! pintor! Kazimir!
Malevich. 
17!Werner!Graeff,!(1901R1978).!As!suas!primeiras!fotografias!inseremRse!no!estilo!impressionista!embora!
em!1919!se!passe!a!considerar!um!artista!cubista,! tanto!em! fotografia!como!em!escultura.!Estudou!na!
Bauhaus,!e!tornouRse!membro!do!grupo!De!Stijl.!
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standard!furniture.!The!room!is!there!for!the!human!being!–!not!the!human!being!for!the!
room.!“!18(Lissitzky!apud!Frampton,!1992,!p.!131)!

Lissitzky! afirmava! assim! a! posição! de! que! a! arquitectura! deve! ser! desenhada! e!

construída! de!maneira! a! que! não! precise! de!mais! nada! supérfluo,! nada! que! possa!

minimizar!a!poética!do!próprio!edifício.!OpondoRse!às! ideias!de!Frank!Lloyd!Wright19!

quando! projecta! o! Edifício! Larkin20! em! 1903! em! Buffalo! nos! Estados! Unidos! da!

América! para! o! qual! desenhou! detalhes! como! os! móveis! de! escritório,! ar!

condicionado,!telas!e!suportes!fixos!para!as!paredes!que!viriam!a!facilitar!a!limpeza!do!

pavimento.!(Frampton,!1992,!p.!130!e!131)!

!
Ilustração!6! R!Uma!das! capas!
da! revista! “G”,! 1926.! (Dada,!
2016).!

!
Ilustração! 7! R! A! Sala! Proun,! instalação! icônica! do!
arquitecto! Lissitzky! durante! os! seus! trabalhos! Prounen,!
La!Pedrera,!2015.!(Hugues!Absil,!2016).!

!
Ilustração! 8! R! A! obra! “Postman”,! um!
dos!exemplos!dos!trabalhos!“Prounen”,!
do! arquitecto! Lissitzky,! uma! alusão!
entre! pintura! e! arquitectura! na! busca!
de! tridimensionalidade,! Purchased,!
1923,!Eindhoven.!!(Tate,!2016).!

Influenciado! pelos! trabalhos! de! Tatlin21! e! sem! se! afastar! dos! seus! pensamentos!

inovadores,!Lissitzky!produz!um!dos!seus!primeiros!trabalhos!arquitectónicos!o!qual!foi!

considerado! de! uma! enorme! beleza! espacial,! a! Lenin! Tribune! em! 1920,! uma!

combinação! subtil! entre! engenharia! e! arquitectura! na! Forma! de! uma! enorme! viga!

treliçada,! inclinada! e! suspensa! no! espaço! fazendo! a! união! entre! a! abstracção! do!

suprematismo!e!a!utilização!de!objectos!mais!utilitários.!Embora!este!projecto!não!se!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!“O!quarto![…]!é!concebido!com!formas!e!materiais!elementares![…]!e!superfícies!planas!no!chão!e!nas!
paredes!(cor)!assim!como!as!superficies!perpendiculares!à!parede!(madeira)!o!equilíbrio!que!tento!aplicar!
na! sala! deve! ser! o! fundamental! e! capaz! de! mudar! o! distúrbio! de! um! telefone! ou! de! uma! peça! de!
mobiliário.!A!sala!é!para!a!pessoa!–!e!não!a!pessoa!para!a!sala.”!(Tradução!nossa)!
19!Frank!Lloyd!Wright!(1867R1959),!foi!um!arquitecto!considerado!mestre!na!arte!da!Arquitectura.!Um!dos!
conceitos!centrais!da!sua!obra!é!o!de!que!o!projecto!deve!ser!singular,!de!acordo!com!sua!localização!e!
finalidade.!Responsável!por! inúmeros!projectos,! cerca!de!quinhentos!construídos,!Wright! influenciou!os!
rumos! da! arquitectura! moderna! com! as! suas! ideias! e! obras.! É! considerado! um! dos! arquitectos! mais!
importantes!do!século!XX.!!!
20!O!edifício!Larkin,!construído!na!cidade!de!Buffalo!entre!1903!e!1905!pelo!arquitecto!Frank!Lloyd!Wright,!
foi!um!edifício!de!escritórios!muito!importante!para!o!desenvolvimento!da!modernidade.!Considerado!um!
edifício!inovador.!
21! Vladímir! Yevgráfovich! Tatlin! (1885R1953)! foi! um! pintor! e! escultor! russo,! construtivista! que! abraçou!
vários!projectos!em!diferentes!áreas:!escultura,!desenho,!cenografia!e!arquitectura.!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 36!

considerasse!estritamente!compatível!com!a!noção!de!“Sachlichkeit”,!elevou!Lissitzky!

ao!ponto!de!partida!internacional!da!sua!carreira.!

!
Ilustração! 9! R! Vista! exterior! do! edifício! Larkin! Company!
Administration,!obra!marcante!e!inovadora!do!arquitecto!Frank!
Lloyd! Wright,! demolida! em! 1950,! em! Buffalo,! 1904.! (F.L.W!
Foundation,!2016).!

!
Ilustração! 10! R! Vista! interior! do!
majestoso! projecto! Larkin,!!
Buffalo,!1942.!(Malloy,!2011!

!
Ilustração!11! R!Cartaz!de!alusão!
à! instalação! “Lenine! Tribune”! do!
Arquitecto! Lissitzky,! 1920.!
(Archtalks,!2013).!

Mais! tarde! conhece! o! Arquitecto! Mart! Stam22! que! trabalhava! com! Max! Taut23! em!

Berlim,!com!quem!cria!uma!íntima!relação!quer!pessoal,!quer!profissional.!Projectam!

juntos,!em!1923,!o!bloco!de!escritórios!Wolkenbugel!em!Moscovo24.!No!final!de!1923,!

por!motivos!de!saúde,!Lissitzky!mudaRse!para!Zurique!e!fazRse!acompanhar!de!Stam.!

Na! Suiça! criam! o! grupo! “ABC”,! um! grupo! esquerdista! com! sede! na! cidade! de!

Basileia25!do!qual!faziam!parte!os!suíços!Emil!Roth26,!Hans!Schmidt27,!Hannes!Meyer28!

e!Hans!Wittwer29,!onde!embora!não!tenham!posto!em!prática!o!termo!“Neues!Bauen”!

ou!“Neue!Sachlichkeit”,!seguiram!por!completo!a!orientação!“Sachlichkeit”.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22! Mart! Stam! (1899R1986)! foi! um! arquitecto! holandês,! urbanista! e! designer! de! mobiliário! incluindo! a!
concepção!da!cadeira!na!Bauhaus.!O!seu!estilo!foi!classificado!como!Nova!Objetividade.!
23!Max!Taut!(1884R1967)!nasceu!em!Konigsberg.!Era!o!irmão!mais!novo!do!arquitecto!Bruno!Taut.!Max,!
também!arquitecto,!ficou!particularmente!conhecido!pelos!seus!edifícios!de!escritórios!e!comércio.!
24!Moscovo!é!a!capital!Federação!Russa.!É!um!importante!centro!político,!económico,!cultural,!científico,!
religioso,! financeiro,! educacional! e! de! transportes! da! Rússia! e! do! restante! continente.! Moscovo! é! a!
segunda!cidade!mais!populosa!da!Europa,!atrás!de!Istambul!e!a!sexta!cidade!mais!populosa!do!Mundo!
atrás!somente!de!Xangai,!Istambul,!Pequim,!Mumbai!e!Karachi.!
25! Basileia! é! a! terceira! maior! cidade! da! Suíça,! depois! de! Zurique! e! Genebra! com! cerca! de! 195! 000!
habitantes.!A!cidade!foi!fundada!pelos!romanos!com!o!nome!de!Basilia.!É!considerada!a!capital!cultural!
da!Suíça.!Localizada!entre!a!fronteira!da!Suíça!com!a!Alemanha!e!França.!
26!Roth!(1893R1980),!nascido!em!Bari,!mudouRse!durante!a! infância!para!a!Suíça!onde!se! formou!como!
arquitecto.! Em! 1922! estagiou! em! Basileia.! Em! conjunto! com! Mart! Stam! fundaram! a! revista! ABC! de!
arquitectura.!
27! Johannes! Hans! Schmidt,! nasceu! em! Basileia! no! ano! de! 1893.! Foi! arquitecto,! urbanista,! teórico! de!
arquitectura! e! artista! em! geral.! Depois! de! 1926,! havia! fundado,! em! conjunto! com! Paul! Artaria! uma!
empresa!de!arquitectura!onde!trabalhou!em!muitos!projectos!habitacionais.!Deixou!a!sua!marca!como!um!
dos!principais!arquitectoss!do!movimento!Neues!Bauen.!Morreu!em!1972.!!
28!Hannes!Meyer,!(1889R1954)!foi!um!arquitecto!e!urbanista!suíço.!Trabalhou!na!Alemanha,!foi!professor!e!
director!da!Escola!de!Artes!da!Bauhaus.!Nascido!no!seio!de!uma! família!de!arquitectos,! formouRse!em!
Berlim.!Em!1909!começou!a!trabalhar!no!escritório!de!Albert!Froehlich!em!Berlim,!mais!tarde,!em!1919,!
trabalhou!por!conta!própria!em!Basileia.!
29!Entre!1912!e!1916,!Hans!Wittwer!(1894R1952),!completou!os!seus!estudos!em!arquitectura!na!ETH!de!
Zurique.! Inicialmente! trabalhou!(até!1919)!no!escritório!de!arquitectura!de!Karl!Moser!em!Zurique,!mais!
tarde,!estudou!História!do!Desenvolvimento!Urbano!na!Universidade!de!Londres!em!1925!e! juntouRse!a!
um!grupo!de!arquitectos!que!publicaram!a! revista! “ABC”.!Fundou!seu!próprio!escritório!em!Basileia!em!
1926.!!
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!
Ilustração! 14! R! Publicação! por! parte! do! Grupo! ABC! acerca! da! não! autorização! do! projecto! Östberg!
Stockholm!Town!Hall!e!de!uma!Habitação!dos!arquitectos!Van!Doesburg!e!Van!Eesteren!,!1923.!(Frampton,!
1992,!p.132).!

!
Ilustração! 15! R! Capa!
de! uma! das!
publicações! lançadas!
pelo! Grupo! ABC! na!
revista! Beiträge! Zum!
Bauen,! elaborada! pelo!
arquitecto! Lissitzky,!
1925.! (The! Charnel!
House,!2016).!

O! grupo! cristaliza! os! seus! programas! funcionalistas! e! antiRmonumentais! de! elevada!

preocupação! social! aquando! a! publicação! do! projecto! para! a! competição! de!

“Petersschule”! em!Basileia,! projectado!por!Hannes!Meyer!onde!o!arquitecto!põe!em!

prática!a!técnica!lightRweight!e!sobre!a!qual!refer:!

“The!ideal!would!be!to!skylight!all!the!rooms!(…)!and!to!set!aside!a!new!site!as!part!of!
the!town.!At!present! there!appears!to!be!no!prospect!of!such!demands!being!realized!
and! the! following! is! a! compromise! solution! on! the! basis! of! the! old! building! [...]! The!
School! itself! is! raised! as! far! as! possible! above! the! ground! to! a! level! where! there! is!
sunlight! and! fresh! air.! On! the! ground! floor! there! is! only! the! swimming! bath! and! the!
gymnasium!in!an!enclosed!space.!The!remaining!area!of!the!playground!is!released!for!
public! traffic! and! parking.! Instead! of! a! playground,! two! open! spaces! (suspended!
platforms)!and!all!the!flat!roofs!of!the!building!are!assigned!to!the!children!for!recreation!
(…)!The!dead!weight! of! the!building! is! used! to! carry! on! four! cables! the!unsupported!
steel!structure!of!the!two!suspended!platforms.”32!(Meyer!apud!Frampton,!1992,!p.132)!

Neste!projecto! foram!aplicados!pela!primeira!vez,!em!modo!de! teste!pelo!arquitecto,!

detalhes! e! técnicas! que! acabaram! por! ser! uma! presença! assídua! em! trabalhos!

seguintes!como!é!exemplo!o!projecto!para!a!Liga!das!Nações!de!Meyer!e!Wittwer!de!

1927!onde!se!podiam!encontrar! janelas!de!aço,!portas!de!alumínio!e!pavimentos!em!

borracha! que! contribuíam! para! a! ideia! de! “máquina”! que! os! arquitectos! pretendiam!

dar,!para!além!de!sustentável,!na!medida!em!que!podiam!ser!utilizados!estes!detalhes!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!“O!ideal!seria!conseguir!iluminar!zenitalmente!todos!os!espaços![...]!e!criar!um!novo!espaço!como!parte!
da!cidade.!No!momento!parece!não!haver!perspectiva!de!demandas!e!a!presente!solução!baseiaRse!no!
compromisso!com!o!edifício!antigo![...]!A!própria!escola!seria!elevada!o!máximo!possível!acima!do!nível!
térreo! com! o! propósito! de! receber! iluminação! solar! e! ar! fresco.! No! nível! térreo,! haveria! apenas! uma!
piscina! e! um! ginásio! num! espaço! encerrado.! A! área! de! recreio! é! libertada! para! tráfego! público! e!
estacionamento.! Em! vez! de! um! recreio,! dois! espaços! abertos! (plataformas! suspensas)! e! todas! as!
coberturas! planas! do! edifício! passam!a! receber! os! espaços! de! recreio! [...]!O! peso!morto! do! edifício! é!
utilizado!de!modo!a!receber!uma!estrutura!de!aço!composta!por!quatro!pilares!que!sustêm!as!plataformas!
suspensas.”!(Tradução!nossa)!!
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como! módulo! padrão,! assim! como! no! auditório! do! Crystal! Palace! de! Paxton33.!

(Frampton,!1992,!p.133)!

!
Ilustração! 16! R! Hannes! Meyer! and! Hans! Wittwer!
projecto! para! Basileia,! Petersschule,! 1926.! (Joint!
Master,!2016).!

!
Ilustração! 17! R!
Imagem! ilustrativa! do!
projecto! para! o!
concurso! da! Liga! das!
Nações.! (Frampton,!
1992,!p.133).!

!
Ilustração! 18! R! Vista! exterior! do! projecto! Crystal!
Palace!de!Paxton.!(Monoskop,!2013).!

Embora!mais! tarde! se! tenha! vindo! a! questionar! a! “objectividade”! das! propostas! em!

relação!à! “estética!da!máquina”!e!de!que!maneira!é!que!este!conceito!se! inseria!no!

movimento!“Sachlichkeit”,!o!grupo!ABC!demonstrara!continuar!indiferente!às!questões!

sobre! os! seus! projectos,! realçando! a! determinação! de! conjugar! o! edifício! e! a! vida!

quotidiana! no! sentido! de! servir! a! comunidade,! como! Stam! escreve! na! revista!

“Kollektive!Gestaltung”:!!

“The!dualistic!view!of!life!–!heaven!and!Earth,!good!and!evil!–!the!idea!that!there!is!an!
eternal! inner!conflict,!has! thrown! the!emphasis!on! the! individual!and!drawn!him!away!
for!society.![...]!The!individual´s!isolation!has!led!him!to!be!dominated!by!his!emotions.!
But! the!modern!outlook! [...]!sees! life!as! the!single!reaching!out!of!a!single! force.!This!
means!that!what!is!special!and!individual!must!yield!to!what!is!common!to!all.”34!(Stam!
apud!Frampton,!1992,!p.134)!

Meyer! terá! expressado! uma! visão! idêntica! no! seu! ensaio! “Die! Neue!Welt”! ou! “The!

New!World”!em!1926:!!

“The!standardization!of!our!requirements! is!shown!by:! the!bowler!hat,! the! tango,! jazz,!
the! coRop! product,! the! DIN! standard! size,! etc...! Trade! union,! coRoperative,! Ltd,! Inc.,!
cartel,! trust,! and! the! League! of! Nations! are! the! forms! in! which! today´s! social!
conglomerations!find!expression,!and!the!radio!and!the!rotary!press!are!their!media!of!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33! The!Crystal! Palace! foi! uma! enorme! construção! em! ferro! fundido! e! vidro! erguida! no!Hyde!Park,! em!
Londres,! Inglaterra,! para! albergar! a! Grande! Exposição! de! 1851.! Foram! acolhidos! mais! de! 14! mil!
expositores! vindos! de! todo! o! Mundo! nos! 92.000! m2! de! espaço! de! exibição,! onde! foram! mostrados!
exemplos!das!últimas!tecnologias!desenvolvidas!na!Revolução!Industrial.!Desenhado!por!Joseph!Paxton,!
o!edifício!da!Grande!Exposição!tinha!564m!de!comprimento,!com!um!pé!direito!interior!de!33!metros.!
34! "A!visão!dualista!da!vida! R! o! céu!e!a!Terra,! o!bem!e!mal! R! a! ideia!de!que!existe!um!conflito!eterno,!
conferiu! ênfase! ao! indivíduo! e! afastouRo! da! sociedade.! [...]! O! isolamento! individual! levouRo! a! ser!
dominado!pelas!suas!emoções.!Mas!a!perspectiva!moderna![...]!vê!a!vida!como!a!única!maneira!de!atingir!
uma!única! força.! Isto!significa!que!o!que!é!especial!e! individual!deve!ceder!ao!que!é!comum!a! todos."!
(Tradução!nossa)!
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communication.! CoRoperation! rules! the! world.! The! community! rules! the! individual.”35!
(Meyer!apud!Frampton,!1992,!p.134)!

!
Ilustração! 19! R! Ampla! vista! do! projecto! Van! Nelle! Factory,! considerado!
actualmente!Património!Mundial.!(Frampton,!1992,!p.131).!

!
Ilustração! 20! R! Ilustração! metafórica! de! um!
arquitecto! deixando! a! Alemanha! para! a! União!
Soviética,! Um! cover! de! Neue! Frankfurt,! 1930.!
(Collection!New!York!Public!Library,!2016).!

Em!1925,!o!movimento!“Sachlichkeit”!continua!a!expandirRse!com!a!chegada!de!Stam!

à! Holanda! para! trabalhar! com! o! arquitecto! L.! C.! van! der! Vlugt36! em! projectos!

maioritariamente!em!betão!e!vidro!que!contribuíram!bastante!para!o!desenvolvimento!

dos! ideais!modernistas! “Sachlichkeit”! como!a!construção!da!Van!Nelle!Factory37.!No!

entanto,!em!1927!depois!de!acabar!o!projecto!habitacional!Weissenhofsiedlung38!em!

Estugarda,!Stam!volta!a!mudarRse!para!o!país!de!onde!é!origem,!a!Alemanha,!desta!

vez!para!Frankfurt!onde!começa!a! trabalhar!sob!o!poder!do!City!Architect!Ernst!May!

no! sistema! habitacional! Hellerhof39! durante! o! desenvolvimento! de! May! em! “Neue'

Frankfurt”40.! Um! ano!mais! tarde,! em! 1928,! Stam! representa! a! Holanda! no! primeiro!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!“A!padronização!das!nossas!necessidades!está!no:!chapéu!de!côco,!no!cabelo,!no!tango,!no!jazz,!no!
producto!coRop,!no!tamanho!do!padrão!DIN,!etc…!nos!sindicatos,!nas!cooperativas,!Ltd,!Inc.,!no!cartel,!na!
confiança!e!na!Liga!das!Nações!que!são!as!formas!como!os!extratos!sociais!encontram!expressão!nos!
dias! de! hoje,! a! rádio! e! a! imprensa! são! meios! de! comunicação.! As! CoRoperaões! gerem! o! Mundo.! A!
sociedade!gere!o!indivíduo.”!(Tradução!nossa)!
36! Leendert! Cornelis! van! der! Vlugt! (1894R1936)! foi! um! arquitecto! holandês.! Foi! responsável! pela!
arquitectura! do! conhecido! projecto! para! a! fábrica! “Van! Nelle! Factory”,! um!monumento! classificado! do!
Património!Mundial!da!UNESCO!desde!2014.!!
37!A!fábrica!“Van!Nelle!Factory”,!situada!na!cidade!de!Roterdão!ao!longo!do!rio!Schie!é!considerado!um!
excelente!exemplo!do!Estilo!Internacional.!Considerada!desde!2014!Património!Mundial!da!UNESCO,!era!
já! considerada! após! a! conclusão! da! obra! como! "o! mais! belo! espectáculo! da! idade! moderna"! por! Le!
Corbusier!em!1932!ou!"um!poema!em!aço!e!vidro"!por!Robertson!e!Yerbury!em!1930.!!
38! O!Weissenhofsiedlung! é! considerado! um! dos!monumentos!mais! importantes! do!movimento! "Neues!
Bauen".!Foi!criado!em!1927!como!uma!exposição!de!construção!do!Deutscher!Werkbund!e!foi!financiado!
pela! cidade! de! Estugarda.! Apesar! da! destruição! significativa! durante! a! Segunda! Guerra! Mundial,! o!
conjunto! de! edifícios! representa! hoje! muito! valor! para! o! património! cultural! do! século! XX! como! os!
primeiros! trabalhos! de! arquitectos! que! moldaram! a! arquitectura! moderna.! De! alguma! forma! especial,!
Weissenhofsiedlung! representa! as!mudanças! sociais,! estéticas! e! tecnológicas! após! o! final! da!Primeira!
Guerra!Mundial.!
39!Mart!Stam!desenvolve!para!a!propriedade!de!Hellerhof! (1929R1931)!um!conjunto!com!1600!unidades!
habitacionais,! destinadas! essencialmente! a! albergar! famílias! da! classe! trabalhadora.!Caracterizado!por!
formas!limpas!e!simples.!O!conjunto!habitacional!foi!restaurado!depois!de!sofrer!graves!danos!durante!a!
Segunda!Guerra!Mundial!e!é!actualmente!gerido!como!património.!
40!De!1925!a!1930,!o!arquitecto!Ernst!May!foi!nomeado!chefe!de!projecto!e!de!planeamento!urbano!para!a!
cidade!de!Frankfurt.!Desenvolveu!e!chefiou!a!“Neue!Frankfurt”,!uma!das!várias!subdivisões!do!pósRguerra!
destinadAS!a!abrigar!as!pessoas!com!necessidades.!
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Congresso! C.I.A.M.! em! La! Sarraz,! juntamente! com! Rietveld! e! Berlage.! (Frampton,!

1992,!p.134!e!135)!

Nesta! altura,! Ernst! May! toma! um! lugar! privilegiado! na! Alemanha! dada! a! sua!

preocupação! com!a!habitação! social! na! conjuntura! do!pósRguerra.!A!emergência! do!

“Neue! Sachlichkeit”! na! Alemanha! é! inseparável! de! todas! as! consequências! que! a!

Républica! de!Weimar! traz! ao! país! entre! 1919! e! 1933! e! depois! da! estabilização! da!

moeda!Rentenmark,!em!1923.!A!Républica!de!Weimar,!nome!por!que!é!conhecida!a!

república!estabelecida!na!Alemanha!após!a!Primeira!Guerra!Mundial!e!que!durou!até!

ao! início! do! regime!Nazi,! foi! criada! em! circunstâncias! políticas!muito! especiais! que!

ditaram!uma!obrigação!de!negociação!entre!potências!que!acabou!por!se!traduzir!em!

derrota!por!parte!da!Alemanha!afim!de!conseguir!a!Paz,!contraditória!ao!saudosismo!

de! uma! nação! outrora! poderosa.! Como! uma! das! inúmeras! consequências! a! que! o!

país! se! viu! obrigado! a! agir,! a! destruição! de! grande! parte! da! Alemanha,!

nomeadamente! em! Berlim,! onde! se! perderam! quase! totalmente! as! construções! em!

quarteirão.! Estes! factos! históricos,! atribuem! à! Alemanha! um! enorme! período! de!

escassez!e!necessidade!habitacional.!(Frampton,!1992,!p.136)!!

Em! 1925,! Ernst! May,! em! resposta! às! necessidades! nacionais,! desenvolve! as!

primeiras! unidades! habitacionais! para! serem! construídas! em! Frankfurt.! Influenciado!

pela!obra!de!Otto!Haesler41! e!pelo! seu! inovador!método!de!construção!aplicado!em!

Siedlung! Italienischer!Garten42,! “Row!Housing”,!Construção!em!Linha!ou!“Zeilenbau”.!

Um! projecto! com! coberturas! planas! e! fachadas! pintadas! de! cores! garridas! como!

promoção! da! paisagem.! Haesler! e! os! seus! projectos! tornamRse! decisivos! para! o!

movimento!“Sachlichkeit”!na!medida!em!que,!é!através!deles!e!dos!métodos!utilizados!

que!se!estipulam!regras!e!normativas!a!aplicar!em!qualquer!projecto!habitacional!na!

Alemanha!entre!os!anos!1925!e!1933.!A!regra!Heiligenthal,!criada!em!1930!num!dos!

Congressos! C.I.A.M.! e! pela! qual! foram! projectados! a! unidade! de! Siedlung!

Georgsgarten43! e! o! modelo! habitacional! Theodor! Fischer´s! Alte! Heide,! de! Otto!

Haesler,! referia! que! para! qualquer! conjunto! habitacional! distribuído! em! linha,! as!

habitações!deviam!cumprir!um!distanciamento!entre!elas!ideal!para!incidência!solar!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Otto!Haesler!(1880R1962)!foi!um!influente!arquitecto!de!nacionalidade!alemã.!Em!conjunto!com!Bruno!
Taut,! Ernst! May! e! Walter! Gropius! está! entre! os! representantes! mais! significativos! do! movimento!
Modernista!Neues!Bauen,!uma!arquitectura!especialmente!importante!durante!o!período!da!Républica!de!
Weimar.!
42!O!projecto!Siedlung!Italienischer!Garten,!em!Celle!é!um!dos!complexos!habitacionais!mais!conhecidos!
do! arquitecto! Otto! Haesler.! Com! a! pintura! da! fachada! numa! rítmica! de! cores! entre! "azulRcinzentoR
vermelho",! Haesler! explicava! a! importância! da! cor! na! arquitectura! de!modo! impressionante,! cor! como!
modo!de!promover!a!paisagem!urbana.!
43!O!projecto!“Georgsgarten”!de!1926/27,!foi!um!dos!primeiros!projectos!de!“construção!em!linha”!onde!o!
arquitecto!aplicou!o!conceito!de!"Cabin!floor!plan",!desenvolvido!pela!Ludwig!Hilberseimer.!!
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ventilação,!nunca!menor!que!o!correspondente!à!altura!dos!edifícios.!Nos!desenhos!

de! Haesler,! denotaRse! uma! elevada! preocupação! de! relação! urbana! e! reinserção!

social! onde! o! modo! de! habitar! se! adapta! às! necessidades! dos! ocupantes,! áreas!

verdes! para! cultivo! e! áreas! comuns! de! lazer! e! trabalho! como! bibliotecas,! salas! de!

reunião,!lavandarias!e!ainda!campos!desportivos,!excepcionalmente,!cafés,!infantários!

e!cabeleireiro.!Todos!os!espaços!foram!equipados!com!a!linha!de!mobiliário!standard!

Thonet44! e! lâmpadas! à! vista! minimizadas! pelo! criterioso! detalhe! das! tubagens! e!

condutas! eléctricas.! O! seu! modelo! habitacional! consistia! em! três! pisos,! acesso! às!

escadas! em! pares,! uma! sala! de! jantar/estar,! uma! pequena! cozinha,! uma! casa! de!

banho!e!um!conjunto!de! três!a!seis!quartos.!Detalhes!que!sintetizam!o! típico! interior!

“Sachlichkeit”,! frio,! austero,! mas! simultaneamente! cintilante.! Estas! qualidades!

refletemRse!ainda!no!exterior!dos!blocos!habitacionais,!superfícies!planas,! janelas!de!

aço,! vidros! específicos! e! corrimãos! metálicos! eram! combinados! de! maneira! a!

conseguir!uma!síntese!“Sachlichkeit”!universal.!!(Frampton,!1992,!p.!136!e!137)!!

!
Ilustração!21!R!Croqui!do!arquitecto!Otto!Haesler!revelando!a!mistura!
cromática!em!Siedlung!Italienischer!Garten.!(Frampton,!1992,!p.131).!

!
Ilustração!22! R!Diagrama! ilustrativo!do!C.I.A.M.!de!1930!da!
nova!noção!highRrise!para!a!construção!de!habitações,!1930.!
(Frampton,!1992,!p.140).!

O!modo!e!expressão! “Sachlichkeit”! terá! sido!adoptada!universalmente!na!exposição!

de! arquitectura! moderna! realizada! por! encomenda! do! Deutscher! Werkbund45,! a!

Deutsche! Werkbund! Weissenhofseidlung46! realizada! em! Estugarda! em! 1927! onde!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44! Michel! Thonet! (1796–1871)! foi! um! carpinteiro! entalhador! que! começou! a! trabalhar! em! Boppard,!
Alemanha,! no! ano! 1819.! Em! 1839! deu! início! a! experiências! com!madeira! laminada,! desenvolveu! um!
processo! de! arquear! madeira! a! vapor! e! produziu! cadeiras! inovadoras,! em! série.! Os! princípios! de!
padronização!e! da! produção!em!série,! levaram!a! optar! por! uma! linguagem!de! formas! simples.! Thonet!
construiu!uma!grande!quantidade!de!cadeiras!com!altos!padrões!estéticos.!A!produção!em!série!permitiu!
vender!as!unidades!por!preços!acessíveis.!!
45! A! Deutscher! Werkbund,! "Federação! Alemã! do! Trabalho"! foi! fundada! em! 1907! por! um! grupo! de!
arquitectos,! designers! e! empresários! alemães! que! tinham! estado,! de! alguma! maneira,! ligados! ao!
Jugendstil,! ou! "Arte! Nova! Alemã".! Entre! seus! principais! expoentes! encontraRse! Peter! Behrens,!Walter!
Gropius!e!Mies!Van!der!Rohe.!Esta!Federação!existiu!mais!tarde!noutros!países!como!a!Suiça.!!
46! A! Weissenhofsiedlung! de! Estugarda! foi! uma! exposição! de! arquitectura! moderna! realizada! por!
encomenda! do! Deutscher! Werkbund! que! promoveu! a! realização! de! dezenas! de! atuações! singulares,!
basicamente! habitações! unifamiliares,!mas! também!blocos! e! habitações! geminadas! ou! em! linha! numa!
área!da!então!periferia!de!Stuttgart,!em!1927.!
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independentemente! das! divergências! ideológicas! os! arquitectos! envolvidos,!

maioritariamente! alemães,! figuras! como! Peter! Behrens,! Walter! Gropius,!

Hilberseimer47,! Scharoun48,! Schneck49,! Mies! van! der! Rohe! e! ainda! os! irmãos! Taut!

terão! tido! um! papel! muito! importante! na! implantação! dos! cânones! modernos.!

(Frampton,!1992,!p.137)!

!
Ilustração!23!R! Imagem!exterior!de!um!dos!modelos!de!Construção!
em! Linha,! do! arquitecto! Otto! Haesler.! Siedlung! Georgsgarten.!
(Frampton,!1992,!p.131).!

!
Ilustração! 24! R! Exemplos! de! modelos! de! mobiliário! Thonet.!
(Collection!New!York!Public!Library,!2016).!

Mais! tarde,! num! desenvolvimento! posterior! da! sua! própria! obra,! Haesler! começa! a!

afastarRse! da! expressão! Siedlung50! como! significado! de! uma! unidade! infinitamente!

repetível.! No! seu! projecto! Siedlung! Rothenberg! em! Kassel51,! começa! a! trabalhar!

nesse! sentido,! influenciando! a! maioria! dos! trabalhos! Neue! Sachlichkeit! da! mesma!

data.!Em!1925,!Ernst!May!é!convidado!para!o!cargo!de!City!Architect!de!Frankfurt!e!

durante! este! cargo,! cerca! de! 15.000! unidades! habitacionais! são! concluídas.! Nesta!

fase,! recordando! a! sua! experiência! com!Raymond!Unwin52! e! Theodor! Fischer53! em!

Inglaterra! e! Munique,! o! Racionalismo! do! arquitecto! começa! a! ser! pautado! por! um!

sentimento! mais! tradicionalista.! Enquanto! que! Haesler! criara! identidade! na! forma!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Ludwig!Karl!Hilberseimer!(1885R1967)!foi!um!arquitecto!e!urbanista!alemão,!conhecido!pelos!seus!laços!
com!a!Bauhaus,!com!Mies!van!der!Rohe!e!ainda!pelo!seu! trabalho!no!planeamento!urbano!do! Instituto!
Armour!of!Technology!–!actualmente,!Instituto!de!Tecnologia!de!Illinois!R!em!Chicago.!!
48!Bernhard!Hans!Henry!Scharoun!(1893R1972)!foi!um!arquitecto!alemão,!mostrou!sempre!interesse!pela!
veia!artística,! ingressou!primeiramente!um!outro!curso!superior!que!não!chegou!a!concluir!e!mais!tarde,!
acaba!o! curso! de! arquitectura.!Conhecido! por! projectar! a! sala! de! concertos!Filarmônica! de!Berlim!e! a!
Casa!Schminke!em!Löbau,!um!importante!expoente!da!arquitectura!orgânica!e!expressionista.!!
49!Adolf!Gustav!Schneck!(1883R1971)! foi!um!arquitecto!alemão!e!desenhador!de!mobiliário! familiarizado!
com!o!movimento!“Sachlichkeit”!especialmente!no!contexto!da!Bauhaus.!
50! Siedlung! é! a! expressão! alemã! para! o! significado! de! assentamento! ou! inscrição,! relativamente! à!
arquitectura,!numa!época!em!que!muitos!dos!projectos!“Sachlichkeit”!assim!se!designavam.!!
51! Kassel,! até! 1926! Cassel,! é! uma! cidade! independente! da! Alemanha! situada! no! norte! do! estado! de!
Hessen,!no!centro!do!país!enas!margens!do!rio!Fulda.!A!cidade!é!a!capital!da!região!administrativa!de!
Kassel! e! é! a! terceira! maior! cidade! em! Hessen,! depois! de! Frankfurt! e! Wiesbaden.! É! o! local! onde! é!
realizada! uma! das! maiores! e! importantes! exposições! da! arte! contemporânea! e! da! arte! moderna!
internacional!que!ocorre!a!cada!cinco!anos.!
52!Raymond!Unwin!(Rotherham,!1863!—!Lyme,!1940)!foi!um!urbanista!britânico!que!se!associou!a!Barry!
Parker!para!construir!a!primeira!e!cidade!jardim!de!Letchworth!e!o!Hampstead!Garden!Suburb.!
53! Theodor! Fischer! (1862R1938)! foi! um! arquitecto! e! professor! alemão.! Projectou! blocos! habitacionais!
públicos! para! a! cidade! de! Munique! depois! de! 1893.! Foi! fundador! da! primeira! Werkbund! Alemã! –!
Federação!do!Trabalho!–!em!1907.!Foi!também!professor!na!Universidade!Técnica!de!Munique!onde!se!
tornou!mestre!para!muitos!dos!arquitectos!hoje!conhecidos!como,!Ernst!May!e!Bruno!Taut.!
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contínua!de!Georgsgarten!e!no!layout!aberto!de!Rothenburg,!Ernst!May!demonstravaR

se!mais!preocupado!com!a!criação!de!um!espaço!urbano!independente,!inspirado!no!

modelo!tradicional!de!Prussian!Anger!Village54,!à!semelhança!de!Bruno!Taut!e!Martin!

Wagner!em!BerlinRBritz.!May!desenha!para!Frankfurt!em!1925,!Brunchfeldstrasse,!que!

consiste!num!enorme!courtyard!habitacional!em!zigRzag!em!comunhão!com!um!grande!

jardim,!desenhado!em!parceria!com!o!arquitecto!C.!H.!Rudloff.!Um!layout!considerado!

único,! uma! reminiscência! da! La!Cité!Moderne55! de!Victor!Bourgeois56! para!Bruxelas!

que!deu!lugar!a!abordagem!de!May!no!masterplan!de!Neue!Frankfurt!de!1926!assim!

como!nos! seus! edifícios! de!Nidda!Valley57,! entre! 1925!e! 1930.!Estas! temáticas! dão!

inevitavelmente! origem! à! fórmula! “existenceRminimum”! que! vem! a! ser! abordada! no!

congresso!C.I.A.M.! de!Frankfurt! de! 1929,! contrária! ao! apelo! idealista! de! “existenceR

maximum”!de!Corbusier,!que!mais!tarde,!por!razões!de!custos!excessivos,!dá!origem!

ao!inovador!sistema!de!construção!de! lajes!em!betão!préRfabricadas!com!o!nome!de!

“May!System”.(Frampton,!1992,!p.137!e!138)!

!
Ilustração! 25! R! Imagem! da! fachada! e! do! longo! courtyard! de!
Siedlung!Rothenber.!(Frampton,!1992,!p.131).!

!
Ilustração!26! R!Bruchfeldstrasse,!projecto!da!dupla!Ernst!May!e!
C.!H.!Rudloff.!(Collection!New!York!Public!Library,!2016).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!Anger,!uma!das!cidade!que!pertencia!à!Prússia,!uma!região!histórica!que!se!estende!desde!a!Baía!de!
Gdańsk!R!na!Polônia!R,!o!final!da!Curlândia!R!na!costa!sudeste!do!Mar!Báltico,!na!Letônia!R,!até!a!Masúria,!
no!interior!do!território!polonês!atual.!O!nome!Prússia!tem!sua!origem!histórica!nos!prussianos,!um!povo!
báltico.!!
55! “La! Cité! Moderne”,! uma! cidade! apelidada! de! moderna,! em! Bruxelas,! que! inclui! 275! moradias,!
construída!entre!1922!e!1925!em!nome!de!uma!sociedade!cooperativa!de!habitação!social.!Um!projecto!
do! arquitecto! Victor! Bourgeois,! onde! as! casas! e! os! edifícios! de! apartamentos,! pequenos,! num! estilo!
cubista!que!recusava!qualquer!ornamentação,!em!volumes!sóbrios!com!ângulos!rectos!e!telhados!planos.!
O! uso! do! betão! armado,! uma! inovação! à! época,! reduz! os! custos! de! construção.! As! habitações,!
construídas!para!receberem!o!máximo!da!luz!do!dia!possível,!continham!um!jardim!privado,!que!poderia!
ser!cultivado.!Primeiro!exemplo!deste!tipo!de!arquitectura!na!Bélgica.!!
56! Victor! Bourgeois! (1897! R! 1962)! foi! um! arquitecto! e! urbanista! belga,! considerado! o! maior! arquitecto!
modernista!deste!país.!Bourgeois!nasceu!em!Charleroi!e!estudou!na!Académie!Royale!des!BeauxRArts!
em! Bruxelas! desde! 1914! tendo! como! mentor,! Henry! van! de! Velde.! Foi! fundador! de! várias! revistas,!
incluindo!a! “7!Artes”! (1922R1928).!Foi!o!único!arquitecto!belga!convidado!para!projectar!uma!habitação!
para!a!exposição!Weissenhof!Estate!em!Estugarda,!e!no!ano!seguinte,! ingressou!a!primeira!reunião!do!
Congresso!Internacional!da!Arquitectura!Moderna!como!um!dos!membros!fundadores.!!
57!Vale!situado!na!cidade!de!Frankfurt!onde!se!situam!alguns!dos!mais!conhecidos!projectos!da!época!
modernista!“Sachlichkeit”.!!
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Gropius!apresenta!uma!solução!elegante!e!flexível,!um!auditório!que!rapidamente!se!

poderia! transformar! em! qualquer! uma! das! três! “formas! clássicas”! do! espectáculo:!

proscenium,'the'apron'e'arena,'como!explica!o!arquitecto!no!ano!de!1934!durante!uma!

conferência!em!Roma:!!!!

“A!complete!transformation!of!the!building!occurs!by!turning!the!stage!platform!and!part!
of! the!orchestra! throught!180º.!Then! the! former!proscenium!stage!becomes!a!central!
arena!entirely!surrounded!by!rows!of!spectators!!This!can!even!be!done!during!the!play!
[...]!This!attack!on!the!spectator,!moving!him!during!the!play!and!unexpectedly!shifting!
the! stage! area,! alters! the! existing! scale! of! values,! presenting! to! the! spectator! a! new!
consciousness! of! space! and! making! him! participate! in! the! action.”61! (Gropius! apud!
Frampton,!1992,!p.139)!

No! mesmo! ano! de! conclusão! do! Total! Theatre,! registamos! as! obras! Haselhorst!

Housing! e! Elberfield! Hospital! dos! arquitectos! Marcel! Breuner62! e! Gustav!

Hassenpflug63,! assim! como! a! elaboração! de! Trades! Union! School,! contributo! do!

arquitecto! Hannes! Meyer,! participantes! quer! do! movimento! Werkbund! quer! do!

movimento!“Sachlichkeit”.!Tanto!o!projecto!do!Hospital!como!o!projecto!para!a!Escola!

são! considerados! desenhos! Sachlichkeit! muitos! comparáveis.! Sequências! de!

elementos! assimétricos,! repetição! de! formas! e! elaboração! milimétrica! de! degraus,!

respondiam! de! uma! maneira! muito! semelhante! às! questões! programáticas,! de!

orientação! e! ainda! topográficas.! Ambos! os! desenhos! para! estes! edifícios,!

apresentavam!uma!enorme!sensibilidade!entre!a! inclinação!do! terreno!e!o!modo!de!

assentar!os!edifícios!na!topografia.!(Frampton,!1992,!p.!140!e!141)!

Mais! tarde,! em! 1927,! Gropius! demiteRse! da! Bauhaus! e! volta! a! estar! intimamente!

ligado!à!problemática!da!questão!habitacional!onde!começa!a!demonstrar!uma!grande!

preocupação!quer!com!as!melhorias!das!condições!de!vida!nos!blocos!standard,!quer!

com!o!desenvolvimento!de!blocos!com!sistema!de!classes! integrado.!Walter!Gropius!

tornaRse!muito!mais! compreensivo! com! os! serviços! sociais! e! as! suas! necessidades!

propondo!em!1931!um!conjunto!de!habitações!highRrise!middleRclass!perto!de!Berlim,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61! "A! transformação! completa! do! edifício! ocorre! quando! a! plataforma! do! palco! e! a! parte! da! orquestra!
rodam!em!180º.!De!seguida,!o!proscenium!tornaRse!numa!arena!central,!totalmente!cercada!por!fileiras!de!
espectadores!! Isto!pode!ser! feito!até!mesmo!durante!a!acção![...]!este!ataque!sobre!o!espectador,! fáRlo!
moverRse! inesperadamente! durante! o! espectáculo,! deslocando! à! área! do! palco,! alterando! a! escala! de!
valores!existente,!apresentando!ao!espectador!uma!nova!consciência!do!espaço!e!tornaRlo!participante!da!
própria!acção."!!
62!Marcel!Breuer!(1902!R!1981)!foi!um!modernista!de!origem!húngara,!arquitecto!e!designer!de!mobiliário.!
Um!dos!mestres!do!modernismo,!Breuer!estendeu!o!vocabulário!escultórico!desenvolvido!na!oficina!de!
carpintaria!na!Bauhaus!a!uma! linguagem!de!arquitectura!pessoal!que! fez!dele!um!dos!arquitectos!mais!
populares!no!auge!do!design!do!século!XX.!!
63! Gustav! Hassenpflug! (1907R1977)! foi! arquitecto,! designer! e! professor! universitário! alemão.! Primeiro!
aprendeu!o!ofício!de!carpinteiro,!trabalhou!nas!oficinas!Altenberger,!na!Bauhaus!em!Dessau,!primeiro!no!
design!de!mobiliário!e!design! industrial,!mais! tarde!estudou!arquitectura!e!planeamento!urbano.!Desde!
1928!trabalhou!para!Marcel!Breuer,!Fred!Forbát!e!Walter!Gropius!em!Berlim.!JuntouRse!ao!grupo!de!Ernst!
May! e! viveu! entre! 1931R1933! na! União! Soviética! onde! foi! responsável! por! projectos! de! planeamento!
urbano.!
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equipado! com! restaurante! e! ginásioRsolarium! nas! coberturas! como! é! citado! pelo!

próprio:!!

“Since!technology!operates!within!the!frameRwork!of!industry!and!finance!and!since!any!
cost!reduction!achieved!must!first!of!all!be!exploited!for!the!benefit!of!private!industry,!it!
will! only! be! able! to! provide! cheaper! and! more! varied! dwellings! if! the! government!
increases! private! industry´s! interest! in! dwelling! construction! by! increased! welfare!
measures.!If!the!minimum!dwelling!is!to!be!realized!at!rente!levels!which!the!population!
can! afford,! the! government!must! be! request! to:! (1)! prevent!waste! of! public! funds! for!
apartments! of! excessive! size! [...]! for! which! an! upper! limit! of! apartment! size!must! be!
establishedT!(2)!reduce!the!initial!cost!of!roads!and!utilitiesT!(3)!provide!the!building!sites!
and! remove! them! from! the! hands! of! speculatorsT! (4)! liberalize! as! far! as! possible! the!
zoning!regulations!and!building!codes.”!64!(Gropius!apud!Frampton,!1992,!p.140)!

Em!1929,!a!depressão!económica!mundial!e!a!queda!do!mercado!de!acções!faz!com!

a!Alemanha!volte!a!cair!numa!política!de!caos,!as!opiniões!partidárias!dividemRse!e!o!

ao!Movimento!Neue!Sachlichkeit!não!restam!muitas!esperanças.!Com!o!país!de!volta!

a!um!estado!de! incógnita!total,!resta!aos!arquitectos!que!pertencem!ao!movimento!o!

mesmo!que!à!maioria!da!população!alemã,!a!emigração.!Cada!um!migra!consoante!a!

sua! cor! e! convicção! políticas.! Ernst!May! parte! para! o!União!Soviética! no! início! dos!

anos!30! juntamente!com!a!equipa!de!arquitectos!e!urbanistas!com!quem! trabalhava!

para! desenvolverem! um! masterRplan! para! a! cidade! de! Magnitogorsk65.! A! equipa!

incluía! Fred! Forbat66,! Mart! Stam,! Hans! Schmidt,! Gustav! Hassenplug! e! Walter!

Schwagenscheidt67.!Em!1933,!os!restantes!arquitectos!veêmRse!obrigados! também!a!

deixar!o!país!por!força!do!poder!Socialista!nacional,!Gropius!e!Breuner!emigram!para!

Inglaterra!em!1934.!(Frampton,!1992,!p.141)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64! “Desde! que! a! tecnologia! opera! com! a! frameRwork! da! indústria! e! das! finanças! é! possível! conseguir!
acima!de!tudo!uma!redução!de!custos!que!deve!ser!em!benefício!da!indústria!privada,!que!vai!conseguir!
fornecer! moradias! mais! baratas! e! mais! variadas! se,! o! governo! aumentar! o! interesse! na! construção!
privada!e!na!importância!do!bemRestar.!Se!os!mínimos!habitacionais!devem!ser!realizados!consoante!as!
pensões! da! população! e! consequentemente,! aquilo! que! podem! pagar,! o! governo! deveria! solicitar:! (1)!
evitar! o! desperdício! de! fundos! públicos! para! apartamentos! de! dimensão! excessivo! [...]! as! dimensões!
devem!ser!estabelecidasT!(2)!reduzir!os!custos!iniciais!das!ruas!e!utilidadesT!(3)!Fornecer!os!estaleiros!de!
construção! e! removêRlos! das! mãos! de! espectadoresT! (4)! regularizar! tanto! quanto! possível! os!
regulamentos!de!zoneamento!e!códigos!de!construção.”!(Tradução!nossa.)!!
65!Magnitogorsk! é! uma! cidade!mineira! e! industrial! localizada! próximo! ao! leito! do! Rio! Ural,! na! Rússia.!
Onde!se!localiza!a!sede!de!uma!das!maiores!empresas!productoras!de!ferro!e!aço!do!país.!É!a!segunda!
maior!cidade!russa!que!serve!como!centro!administrativo!de!uma!das!subdivisões!Russas.!
66! Fred! Forbat! (1897R1972)! foi! um! arquitecto! húngaro,! com! um! trabalho! significativo! desenvolvido! na!
Alemanha!e!na!Suécia.!Estudou!nas!Universidades!de!Budapeste!e!Técnica!de!Munique.!Entre!os!anos!
1920! e! 1922,! trabalhou! com!Walter!Gropius! e! foi! professor! na!Bauhaus! ainda! durante! a!Républica! de!
Weimar.!Depois!de!um!curto!período!de!tempo!na!prática!independente,!desempenhou!entre!1925!e!1928!
o!cargo!de!arquitecto!R!chefe!em!Berlim!com!Adolf!Sommerfeld.!
67!Walter!Schwagenscheidt! (1886R1968)! foi! um!arquitecto!e!urbanista!alemão!proveniente!do!programa!
Neue!Frankfurt.!Walter!Schwagenscheidt!completou!o!ensino!na!Escola!de!Artes!Aplicadas!de!Dusseldorf!
no! curso! superior! de! arquitectura! embora! tenha! estudado! também! nas! Universidades! Técnicas! em!
Stuttgart!e!Munique.!No!início!de!1920,!desenvolveu!o!conceito!de!“cidade!espaço”!enquanto!colaborava!
no!escritório!de!planeamento!urbano!de!Theodor!Veil.!No!final!do!mesmo!ano,!trabalhou!para!Ernst!May!
em!Frankfurt!e!desde!1927!leccionou!na!Escola!Técnica!de!Offenbach.!
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2.2.! C.I.A.M.!

Com! o! decorrer! dos! anos,! já! no! início! do! século! XX! e! após! a! Primeira! Guerra!

Mundial68,! surge! uma! nova! tendência! arquitectónica! na! Europa! que! mantém! fortes!

compromissos! com! a! estética! do! Cubismo69R! o! Racionalismo.! Sendo! influenciado!

essencialmente!a!partir!da!Bauhaus70!em!1919,!o!movimento!atribui!especial!atenção!

a!características!específicas!dos!materiais!a!utilizar!como!a!madeira,!o!betão,!o!ferro,!

o!vidro!e!os!metais.!A!utilização!destes!materiais,!a!estrutura!aparente,!as!coberturas!

planas,! o! despojamento! de! ornamentos,! as! grandes! superfícies! envidraçadas! e! a!

preocupação! com!o! espaço! interno! do! edifício! constituem!outros! pontos! centrais! da!

chamada! arquitectura! racionalista.! Este! movimento! tencionava! tirar! partido! das!

descobertas! alcançadas! durante! a! Revolução! Industrial71! encontrando! um! caminho!

intermediário! entre! a! renúncia! à! imitação! do! antigo! e! um! uso! excessivo! tecnicista.!

(Benevolo,!1994,!p.!475)!

!
Ilustração! 29! R! O! arquitecto! Le!
Corbusier! no! seu! atelier! em! Paris,!
A.! Scarnati,! 1924.! (Fondation!
Corbusier,!2015).!

!
Ilustração!30!R!Vista!exterior!da!obra!Villa!Savoye,!um!dos!projectos!
mais! conhecidos! do! arquitecto! Le! Corbusier,! em! Poissy,! Paul!
Kozlowski.!(Fondation(Corbusier,(2015).!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!Foi! uma!guerra!global! centrada!na!Europa,!que!começou!a!28!de! Julho!de!1914!e!durou!até!11!de!
Novembro!de!1918.!OrganizouRse!em!duas!alianças!opostas:!os!aliados! (com!base!na!Tríplice!Entente!
entre!Reino!Unido,!França!e!Império!Russo)!e!os!Impérios!Centrais!(originalmente!Tríplice!Aliança!entre!
Império!Alemão,!ÁustriaRHungria!e! ItáliaT!mas!como!a!ÁustriaRHungria! tinha! tomado!a!ofensiva!contra!o!
acordo,!a!Itália!não!entrou!em!guerra).!
69! O! Cubismo! é! um! movimento! artístico! que! surgiu! no! século! XX,! nas! artes! plásticas,! tendo! como!
principais!fundadores!Pablo!Picasso!e!Georges!Braque!e!tendo!se!expandido!para!a!literatura!e!a!poesia!
pela!influência!de!escritores!como!John!dos!Passos!e!Vladimir!Maiakovski.!
70! A! StaatlichesRBauhaus! foi! uma! escola! de! design,! artes! plásticas! e! arquitectura! de! vanguarda! na!
Alemanha.! Foi! uma! das! maiores! e! mais! importantes! expressões! do! que! é! chamado! Modernismo! no!
design!e!na!arquitectura,!sendo!a!primeira!escola!de!design!do!mundo.!Foi! fundada!por!Walter!Gropius!
em!25!de!abril!de!1919,!a!partir!da!reunião!da!Escola!do!GrãoRDuque!para!Artes!Plásticas!.!A! intenção!
primária!era!fazer!da!Bauhaus!uma!escola!combinada!de!arquitectura,!artesanato!e!academia!de!artes.!
71! Revolução! Industrial! foi! a! transição! para! novos! processos! de!manufactura! no! período! entre! 1760! a!
algum! momento! entre! 1820! e! 1840.! Esta! transformação! incluiu! a! transição! de! métodos! de! produção!
artesanais!para!a!produção!por!máquinas,!a!fabricação!de!novos!produtos!químicos,!novos!processos!de!
produção! de! ferro,! maior! eficiência! da! energia! da! água,! o! uso! crescente! da! energia! a! vapor! e! o!
desenvolvimento!das!máquinasRferramentas!além!da!substituição!da!madeira!e!de!outros!biocombustíveis!
pelo! carvão.! A! revolução! teve! início! em! Inglaterra! e! em! poucas! décadas! espalhouRse! para! a! Europa!
Ocidental!e!Estados!Unidos.!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 49!

Entre!1925!e!1940,!o!Racionalismo!difundeRse!por!toda!a!Europa!quer!na!reformulação!

de! edifícios! préRexistentes! quer! na! construção! e! aplicação! dos! novos! conceitos! em!

edifícios!de!raiz.!Esta!difusão!deveRse!sobretudo!ao! facto!de! ter! tido!como!principais!

intervenientes!grandes!mestres!da!arquitectura!como!Le!Corbusier72! e!Mies!Van!der!

Rohe73,!alguns!já!membros!do!movimento!Sachlichkeit!como!Peter!Behrens74!e!Walter!

Gropius75! que! contribuíram! significativamente! para! o! avanço! de! uma! arquitectura!

prática,! funcional,! limpa! e! despojada! de! ornamentos.! (Benevolo,! 1994,! p.! 35R39T! p.!

475,!476)!

!
Ilustração!31!R!O!arquitecto!Mies!Van!
der! Rohe,! Ferenc! Berko,! 1948.!
(Barnett,!2013).!

!
Ilustração! 32! R! O! arquitecto! Peter!
Behrens.! (Design! History! Research,!
2010).!

!
Ilustração!33!R!O!arquitecto!Walter!
Gropius,!E.!Bieber,!1928.!(Bauhaus!
Archiv,!Berlin,!2016).!

A!unificação!cultural!da!Europa!na!primeira!época!da!arquitectura!moderna!através!da!

ArtNouveau76!e!do!Werkbund!–! intimamente! ligado!ao!movimento!Sachlichkeit! R! fora!

alcançada! graças! à! transformadora! actividade! do!movimento! racionalista! e! triunfara!

em!torno!do!ano!1933.!O!gabinete!de!Le!Corbusier!e!a!Bauhaus!foram!considerados!

os!centros!mais!importantes!e!impulsionadores!do!movimento!artístico.!(Zevi,!1970,!p.!

181R182)!

Em!1933,!todas!as!realizações!cumpridas!desde!a!Primeira!Guerra!Mundial!pareciam!

ter!sido!alcançadas!com!grande!sucesso.!As!obras!levadas!a!cabo!pelos!mestres!mais!

importantes! da! época,! umas! vastíssimas! cultura! e! literatura! arquitectónicas,! a! cisão!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!CharlesREdouard!Jeanneret,!mais!conhecido!pelo!pseudónimo!de!Le!Corbusier,!arquitecto,!nasceu!em!
La!ChauxRdeRFonds!a!6!de!Outubro!de!1887!—!RoquebruneRCapRMartin,!27!de!Agosto!de!1965.!
73!Ludwig!Mies!van!der!Rohe!(Aachen,!27!de!março!de!1886!—!Chicago,!17!de!agosto!de!1969)!foi!um!
arquitecto! alemão! naturalizado! americano,! considerado! um! dos! principais! nomes! da! arquitectura! do!
século!XX.!
74!Peter!Behrens!(Hamburgo,!14!de!abril!de!1868!—!Berlim,!27!de!fevereiro!de!1940)!foi!um!arquitecto!e!
designer!alemão.!Considerado!por!muitos!o!primeiro!designer!da!História!e!um!dos!primeiros!designers!
freelancers.!Foi!um!dos!arquitectos!mais!influentes!da!Alemanha!e!um!dos!fundadores!da!Werkbund.!
75!Walter!Gropius!(Berlim,!18!de!maio!de!1883!—!Boston,!5!de! julho!de!1969)!foi!um!arquitecto!alemão!
considerado!um!dos!principais!nomes!da!arquitectura!do!século!XX.!Fundador!da!Bauhaus.!
76!Art!Nouveau!é!um!estilo!internacional!de!arquitectura!e!de!artes!decorativas!especialmente!do!inicio!da!
arte!aplicada!à!indústria. !
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secular! entre! engenharia! e! arte! realizada! pelo! engenheiro!Robert!Maillart77,! o!Plano!

Regulador! de! Amesterdão,! o! de! Frankfurt! de! Meno,! do! arquitecto! Ernst! May78! e! o!

C.I.A.M..! Todos! os! países! europeus! aderiram! à! ideia! racionalista,! os! países!

escandinavos,! Inglaterra,! Itália,! Estados! Unidos! e! a! América! do! Sul! uniramRse! na!

consolidação! do! Movimento! Moderno.! Le! Corbusier! projectava! na! altura! para! a!

América!Latina!e! construía!na!Rússia,! o!C.I.A.M.!e!as! revistas!de!arquitectura,! tudo!

parecia! contribuir! para! um! promissor! intercâmbio! entre! países! assim! como! para! o!

anúncio!de!futuras!obras!a!nível!internacional,!“[…]!podia!passarRse!revista!ao!imenso!

trabalho! realizado!numa!década!a!anunciar! com!confiança!as!obras! futuras.! “! (Zevi,!

1970,!p.!181!e!182)!

!
Ilustração! 34! R! Cartaz! da!
primeira! exposição!Werkbund! na!
Alemanha,! 1914.! (Art! History!
Archive,!2013).!

!
Ilustração! 35! R! O! engenheiro! Robert!
Maillart,! 1910.! (Eth-bibliothek Zürich, 
Bildarchiv,!2016a).!

!
Ilustração!36!R!O!arquitecto!Ernst!May!em!frente!a!uma!
gravura!da!cidade!de!Mainz,!1961.!(Architectuul,!2016).!

No!entanto,!em!1933,!quando!tudo!parece!estabilizado!com!solidez!e!a!atingir!o!auge!

artístico,!o!Racionalismo!sofre!um!enorme!declínio!começando!a!perder!a!aderência!

de!vários!países!fulcrais,!inicialmente!a!Alemanha!–!a!sua!fonte!mais!fértil!R!a!Rússia,!

França,! em! 1936! Espanha! e! em! 1938! a! Áustria! e! a! Itália! quase! simultaneamente.!

Embora! tenham! existido! países! resistentes! ao! declínio,! como! Inglaterra,! Suíça,!

Holanda,!Finlândia!e!Suécia,!a!força!geral!de!oposição!ao!movimento!já!tinha!perdido!

a!maior!parte!dos!países!europeus!aquando!da!Segunda!Guerra!Mundial79.!(Benevolo,!

1994,!p.476)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77! Robert! Maillart! (06! de! fevereiro! de! 1872! R! 5! de! abril! 1940)! foi! um! engenheiro! civil! suíço! que!
revolucionou! o! uso! do! betão! armado! estrutural! com! projectos! onde! explora! formas! como! o! arco!
articulando!lajes!e!plataformas!neste!material.!
78!Ernst!May,!nasceu!em!Frankfurt!no!dia!27!de!julho!de!1886!—!Hamburgo,!11!de!setembro!de!1970,!foi!
um!arquitecto!alemão!ligado!ao!expressionismo.!
79! A! Segunda! Guerra! Mundial! foi! um! conflito! militar! global! que! durou! de! 1939! a! 1945,! envolvendo! a!
maioria!das!nações!do!Mundo!—!incluindo!todas!as!grandes!potências!—!organizadas!em!duas!alianças!
militares!opostas:!os!Aliados!e!o!Eixo.!Foi!a!guerra!mais!abrangente!da!história,!com!mais!de!100!milhões!
de!militares!mobilizados.!
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Durante! este! período,! precisamente! em!1928,! em!La!Sarraz80! na!Suiça,! foi! criado!o!

C.I.A.M.,!Congresso!Internacional!de!Arquitectura!Moderna! intrinsecamente! ligado!às!

alterações!políticas!e!sociais!que!se!fizeram!sentir!após!a!Primeira!Grande!Guerra.!A!

ideia! inicial! terá! partido! de! Lissitzky,! membro! do! Sachlichkeit! enquanto! pintor,!

topógrafo,! designer! e! arquitecto! que! em! 1924! convida! Le! Corbusier! a! formar! este!

congresso,! no! entanto! Le! Corbusier! terá! recusado! por! ideais! políticos,! tendo! a!

iniciativa!ficado!estagnada!até!1928.!(Benevolo,!1994,!p.!474)!

!
Ilustração!37! R!Fotografia!oficial!do!primeiro!encontro!C.I.A.M..!em!
La!Sarraz,!Suiça,!1928.!(Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, 2016b).!

!
Ilustração!38!R!O!arquitecto!Lissitzky!enquanto!trabalha!no!seu!
projecto! “Proun”,! 1928.! ([Adaptado! a! partir! de:]! La! Pedrera,!
2015).!

Uma! vez! em! prática,! o! C.I.A.M.,! terá! dado! um! contributo! fundamental! para! a! nova!

teoria! arquitectónica! entre! os! anos! de! 1928! e! 1930,! sendo! que,! entre! 1930! e! 1951!

serviu!de!comparação!e!síntese!às!experiências!iniciadas!no!Mundo!artístico!em!todo!

Mundo!e!de!1951!em!diante!foram!denotadas!cada!vez!mais!discordâncias!e!opiniões!

heterogéneas!no!grupo,! integrado!por! gerações!e! nacionalidades!distintas,! facto! em!

que!se!destaca!a!participação!do!único!arquitecto!português,!Fernando!Távora81!entre!

1951!e!1959.!Sustentou!o!seu!modo!de!pensar!em!arquitectura!e!propôs!a!adequação!

regionalizada!do!Movimento!Moderno!como!modo!de!garantia!continuada!e!enraizada!

de! uma! nova! projecção! portuguesa,! numa! arquitectura! sensível! a! valores! e! formas!

locais.!Durante!a!participação!nestes!Congressos!conhece!Le!Corbusier!e!afirma:!“Os!

meus!génios!artistas!são!Le!Corbusier!na!arquitectura,!Picasso!na!pintura!e!escultura!

e!Fernando!Pessoa,!um!grande!poeta!mundial! [...]!São!personagens!a!que!um! leigo!

como!eu!tem!o!direito!de!se!agarrar.”!(Domíngues,!2002,!p.!21)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80!La!Sarraz!é!um!município!do!cantão!de!Vaud,!localizado!no!distrito!de!Morges!na!Suiça.!A!cidade!está!
situada!no!planalto!suíço,!a!meio!caminho!entre!Vallorbe!e!Lausanne.!
81! Fernando! Luís! Cardoso! Meneses! de! Tavares! e! Távora,! nasceu! em! 1923.! Dividiu! a! sua! infância! e!
juventude!entre!o!Minho,!a!Beira!e!a!Foz!do!Rio!Douro,!no!norte!de!Portugal.!A!sua!formação!académica!
realizouRse!ainda!nas!escolas!clássicas,!nas!escolas!de!Belas!Artes!de!Lisboa!e!Porto,!tendo!aprendido!
sobretudo!com!o!mestre!Carlos!Ramos,!seu!principal!professor.!Aos!23!anos!redigiu!o!seu!primeiro!livro,!
“O!problema!da!Casa!Portuguesa”.!Morreu!em!2005,!em!Matosinhos.!!
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La!Sarraz,1928:!A! ideia! da! conferência! começou! como! iniciativa! política! em! relação!

aos! resultados!do! concurso!para!o!Palácio!da!Liga!das!Nações!em!1927,! que! tinha!

dado! como! vencedor,! um! projecto! académico,! pondo! de! parte! a! proposta! de! Le!

Corbusier.!(Benevolo,!1994,!p.!474)!

Frankfurt82,!1929:!teve!como!tema,!“Die!Wohnung!für!das!Existenzminimum”,!“A!casa!

minimalista”,! iniciou! com! palestras! por! parte! de! Walter! Gropius! acerca! dos!

fundamentos! sociológicos! da! habitação! minimalistaT! Le! Corbusier! (através! de!

participação! por! escrito)! sobre! a! análise! dos! elementos! chave! do! problema!

habitacional!minimalistaT!Victor!Bourgeois83!acerca!da!organização!da!habitaçãoT!Hans!

Schmidt84,!sobre!os!regulamentos!técnicos!e!ainda!com!Ernst!May!sobre!a!habitação!

para!o!padrão!de!vida!mínimo.!(Benevolo,!1994,!p.!508)!

!
Ilustração! 39! R! Cartaz! oficial! do! Congresso!
C.I.A.M.! de! Frankfurt! onde! o! tema! em! debate! foi!
“Die! Wohnung! für! das! Existenzminimum”! ou! “A!
casa!minimalista”,!1929.!(Datenbank,!2016).!

!
Ilustração! 40! R! A! fotografia! de! grupo! com! todos! os! participantes! C.I.A.M.! de!
Bruxelas,!1930.!(Forestieri,!2016).!

Bruxelas85,!1930:!teve!como!tema,!“Rationelle!Bebauungsweisen”!ou!“Métodos!de!uma!

construção! racional”.! Palestras! introdutórias! de! Walter! Gropius! acerca! da! questão!

entre! construção! baixa,!média! ou! altaT! Le! Corbusier,! sobre! a! fragmentação! do! solo!

urbanoT!Karel!Teige86!sobre!a!demanda!de!habitações!para!as!classes!trabalhadoras!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82! Frankfurt! am!Main,! Frankfurt! sobre! o!Meno! ou! Francoforte! do!Meno,!mais! conhecida! simplesmente!
como!Frankfurt!ou!Francoforte!é!a!maior!cidade!do!estado!alemão!de!Hesse!e!a!quinta!maior!cidade!da!
Alemanha,!com!uma!população!de!aproximadamente!700.000!habitantes.!
83!Victor!Bourgeois! (29! de! agosto! de! 1897! R! 24! de! julho! de! 1962)! foi! um!arquitecto! e! urbanista! belga,!
considerado!o!maior!arquitecto!modernista!belga.!Bourgeois!nasceu!em!Charleroi!e!estudou!na!Académie!
Royale!des!BeauxRArts!em!Bruxelas!a!partir!de!1914.!Em!meados!de!1918!comecou!a!ser!orientado!por!
Henry!van!de!Velde.!!
84!John!Hans!Schmidt,!arquitecto!suiço,!nasceu!na!cidade!de!Basileia!em!10!de!dezembro!de!1893!em!
Basileia!e!faleceu!no!dia!18!de!Junho!de!1972.!Conhecido!também!pela!sua!técnica!enquanto!urbanista,!
teórico!da!arquitectura!e!artista.!
85!Bruxelas,!oficialmente!a!Região!de!Bruxelas!ou!Região!de!BruxelasRCapital!é!a!maior!área!urbana!na!
Bélgica.!É!composta!por!19!comunas,!incluindo!a!Cidade!de!Bruxelas!propriamente!dita,!que!é!a!capital!
da!Bélgica,!Flandres!e!da!Comunidade!francesa!da!Bélgica.!
86!Karel!Teige!nasceu!a!13!de!Dezembro!no!ano!de!1900!em!Praga,!tendo!falecido!a!01!de!Outubro!de!
1951!na!mesma!cidade.!Foi!um!artista!da!vanguarda!modernista,!escritor,!crítico!e!uma!das!figuras!mais!
importantes!da!década!de!1920!e!1930.!!
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Bridgwater91,! 1947:! neste! congresso! não! houve! um! tema! de! discussão! específico!

devido! ao! facto! de! se! terem! perdido! contactos! na! pausa! a! que! a! Segunda!Grande!

Guerra! obrigou.! TentouRse! restabelecer! os! mesmos,! reorganizar! ideias! e! princípios!

tendo! por! base! o! anterior! congresso! e! ainda! uma! principal! preocupação! na!

reconfiguração! das! estruturas! organizacionais! assim! como! dos! temas! futuros!

abordados!nos!encontros:!Urbano,!Expressão!e!Educação!Arquitectónicas.!(Risselada!

e!Heuvel,!2005,!p.!13!e!16)!

!
Ilustração!45! R!Cartaz!oficial! do!7º!encontro!C.I.A.M.,! em!
Bergamo! no! Palazzo! della! Ragione.! O! primeiro! encontro!
em!que!devido!ao!elevado!número!de!participantes! foram!
organizados!comitês,!1949.! (Risselada!e!Heuvel,! 2005,!p.!
13).!

!
Ilustração!46!R!Cartaz!oficial!do!
8º! encontro! na! cidade! de!
Hoddesdon! no! qual! o! tema!
debatido! foi! “O! coração! da!
cidade”,! 1951.! (Risselada! e!
Heuvel,!2005,!p.!14).!

!
Ilustração!47!R!Cartaz!oficial!do!9º!
encontro! C.I.A.M.,! em! AixRenR
Provence! onde! foi! feita! uma!
contribuição! para! a! Carta!
L´Habitat,! 1953.! (Risselada! e!
Heuvel,!2005,!p.!14).!

Bérgamo92,! 1949:! dado! o! elevado! número! de! participantes,! são! organizados! os!

congressos! por! comitês:! planeamento,! artes! plásticas,! educação,! industrialização,!

legislação!e!programas!sociais.!(Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.!13!e!15)!

Hoddesdon93,! 1951:! teve! como! tema! base! “O! coração! da! cidade”.! (Risselada! e!

Heuvel,!2005,!p.!13!e!16)!

AixRenRProvence94,! 1953:! tema,! “Habitat”.! Neste! congresso! os! intervenientes! fizeram!

uma! reflexão! sobre! a! humanização! do! espaço! urbano,! a! escala! do! bairro! e! a!

reorganização! da! vida! humana! tendo! em! conta! aspectos! biológicos,! sociais! e!

espirituais.! O! resultado! mais! significativo! da! conferência! foi! a! elaboração! de! uma!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91! Bridgwater! é! uma! cidade! e! uma! paróquia! civil! em! Somerset,! Inglaterra.! Para! além! de! centro!
administrativo!do!distrito!de!Sedgemoor!é!também!um!centro! industrial.!Bridgwater!está! localizada!entre!
as!principais!vias!de!comunicação!do!Sudoeste!de!Inglaterra.!Tem!cerca!de!35.886!habitantes.!!
92!Bérgamo!é!uma!cidade!italiana!da!região!da!Lombardia!com!cerca!de!119.234!habitantes.!EstendeRse!
por!uma!área!de!39!km²!tendo!uma!densidade!populacional!de!3.010,95!hab/km².!A!cidade!divideRse!em!
duas!partes!distintas,!a!Città!Alta!que!é!o!centro!histórico!cercado!por!uma!muralha!e!a!Città!Bassa,!a!
parte!moderna.!
93!Hoddesdon!é!uma!cidade!no!bairro!de!Broxbourne,!situado!no!Vale!do!Lea.!A!pequena!cidade!cresceu!
caracterizada!por!ser!uma!paragem!de!coaching!na!rota!entre!Cambridge!e!Londres.!
94!AixRenRProvence!é!uma!cidade!de!França!localizada!na!região!de!ProvenceRAlpesRCôte!d'Azur.!
Foi!fundada!em!122!a.C.!Lugar!onde!nasceu!e!morreu!o!pintor!Paul!Cézanne.!
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carta,! "Carta! do! Habitat”95! que! simboliza! a! inovadora! preocupação! centrada! nos!

problemas!das!comunidades!urbanas!em!relação!aos!recursos!espaciais!por!parte!da!

dupla! de! arquitectos! britânica,! Alison! and! Peter! Smithson96.! (Risselada! e! Heuvel,!

2005,!p.!34)!

Esta! dupla! faz! parte! de! um! grupo! de! jovens! arquitectos! que! não! ingressaram! os!

primeiros! C.I.A.M.! vindo! neste! ano! demonstrar! as! suas! críticas! aos! princípios! e!

formulações!teóricas!resultantes!das!antecedentes!reuniões,!da!Carta!de!Atenas97!de!

1941!e!do!relatório!de!Hoddesdon!sobre!o!C.I.A.M.!de!1951!dedicado!ao!“O!Coração!

da! Cidade”.! Alison! e! Peter! Smithson! juntamRse! Candilis98,! Bakema99! e! Van! Eyck100!

para! apresentarem! duas! propostas! de! importantes! projectos,! Alexanderpolder101! em!

Roterdão!e!Golden!Lane102!em!Londres.!(Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.!33!e!38)!

!
Ilustração! 48! R! Maqueta! do! projecto! Alexanderpolder! para! a!
exposição! E55,! vista!Oeste,! Roterdão,! 1953.! ([Adaptado! a! partir!
de:]Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.39).!

!
Ilustração! 49! R! Imagem! superior! da! área! afectada! pelos!
bombardeamentos!ao!sítio,!fotomontagem!com!o!projecto!Golden!
Lane,!a!ideia!do!projecto!e!o!painel!elaborado!para!a!competição,!
Londres,!1952.!([Adaptado!a!partir!de:]Risselada!e!Heuvel,!2005,!
p.31).!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95!Carta!na!qual!ficam!descritos!quais!os!princípios!orientadores!da!produção!dos!espaços!de!habitação!
modernistas.!!
96!Arquitectos! ingleses,!Alison!Smithson!(22!de! junho!1928R1914!Agosto!de!1993)!e!Peter!Smithson!(18!
de!Setembro!1923R3!Março!de!2003)!formaram!uma!parceria!de!arquitectura!frequentemente!associados!
ao! novo! brutalismo.!Peter! nasceu! em!StocktonRonRTees! no! nordeste! da! Inglaterra! e!Alison! nasceu! em!
Sheffield,! South! Yorkshire.! ConheceramRse! enquanto! estudantes! de! arquitectura! na! Universidade! de!
Durham! e! casaramRse! em! 1949.! Juntos! incluíram! o! departamento! de! arquitectura! do! Conselho! do!
Condado!de!Londres!antes!de!estabelecer!a!sua!própria!parceria!em!1950.!
97!A!Carta!de!Atenas!é!o!manifesto!urbanístico!resultante!do!IV!Congresso!Internacional!de!Arquitectura!
Moderna!(C.I.A.M.),!realizado!em!Atenas!em!1933.!
98!Georges!Candilis!nasceu!em!Baku,!no!Império!Russo!a!29!de!março!de!1913!tendo!falecido!em!Paris,!a!
10!de!Maio!de!1995.!Foi!um!importante!arquitecto!e!urbanista!gregoRfrancês.!TornouRse!reconhecido!com!
o!projecto!de!Le!Mirail,!em!Toulouse,!juntamente!com!Alexis!Josic!e!Shadrach!Woods!e!por!ser!um!dos!
fundadores!do!Team!10.!
99!Jacob!Berend,!mais!conhecido!por!Jaap!Bakema!(Groningen,!8!de!março!de!1914!R!Rotterdam,!20!de!
fevereiro!de!1981)! foi!um!arquitecto!holandês!e!coRpatrocinador!do!escritório!Van!den!Broek!e!Bakema!
que!ocupa!um!lugar!de!prestígio!na!história!da!arquitectura!holandesa!do!século!XX.!
100!Aldo! van!Eyck! (16!de!Março!1918R14! Janeiro! de!1999)! foi! um!dos!mais! importantes!arquitectos!da!
Holanda.!Foi!um!dos!protagonistas!mais!influentes!do!movimento!arquitetónico!estruturalista.!
101!A!área!de!Alexanderpolder!está! localizada!a! leste!do!centro!da!cidade!de!Roterdão,!Holanda.!Aqui,!
podem! encontrarRse! actualmente! várias! áreas! comerciais,! locais! de! entretenimento! e! instalações!
desportivas.!!
102!Golden!Lake!é!um!corpo!de!água!localizado!em!Renfrew!County!Ontário,!localizado!no!rio!Bonnechere!
a!cerca!de!25!km!ao!sudoeste!de!Pembroke,!Ontario.!É!limitado!pelo!distrito!de!North!AlgonaRWilberforce,!
o!Township!de!Bonnechere!Valley!e!Algonquins!de!Pikwàkanagàn!First!Nation.!
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Acerca!da!demissão!da!maioria!dos!membros,!Le!Corbusier!profere,!demonstrando!a!

sua!enorme!capacidade!de!testemunho!a!novas!gerações:!!

“Aqueles!que!têm!quarenta!anos!e!que!nasceram!por!volta!de!1916,!durante!as!guerras!
e! as! revoluções,! e! aqueles! que! têm! 25! anos,! nascidos! cerca! de! 1930,! durante! os!
preparativos!para!uma!nova!guerra!e!durante!uma!profunda!crise!económica,!social!e!
politica,!e!que!se!encontram!no!centro!das!atenções!do!nosso! tempo,! são!os!únicos!
capazes! de! compreender! de! um!modo! pessoal! e! profundo! os! problemas! actuais,! os!
objectivos! a! atingir,! os! meios! para! os! alcançar,! a! patética! urgência! da! situação!
presente...! os! seus! predecessores! não! se! encontram! já! sob! o! impacto! directo! desta!
situação”.!(Frampton,!1980,!p.!271R272)!

A! partir! deste! momento,! passa! a! ser! Bakema! a! presidir! a! direcção! dos! seguintes!

congressos!e!toma!a!liderança!preparando!para!1959!uma!reunião!onde!se!pretendia!

abordar! do! modo! mais! amplo! possível! as! experiências! até! aqui! realizadas.! Para! o!

encontro,! considerado!decisivo,! é! escolhido!o!Museu!KrollerRMuller105! projectado!por!

Van! de! Velde106! em! Otterlo107,! na! Holanda108.! Os! participantes,! vindos! de! diversas!

partes!do!Mundo,!entre!os!quais,!Kenzo!Tange109!e!Louis!Kanh110,!apresentam!as!suas!

obras,! mas! são! poucos! R! Bakema! e! Van! den! Broek,! com! o! plano! de! Noord!

Kennemerland!e!a!dupla!Smithson!com!os!projectos!para!Coventury!e!para!o!centro!

de! Berlim! R! aqueles! que! demonstram! ainda! uma! preocupação! metodológica.! A!

discussão!vem!demonstrar!que!esta!necessidade!já!não!é!sentida!pela!grande!maioria!

dos!arquitectos!o!que!leva!à!conclusão!de!que,!pouco!resta!a!fazer!senão!recolher!a!

documentação!referente!aos!projectos,!declarações!e!debates,!a!qual!é!publicada!em!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105!Helene!KröllerRMüller! tinha!o! sonho!de! criar! uma! "casaRmuseu".!Com!o!dinheiro! do! seu!marido!e!a!
ajuda! de! um! conselheiro,! comprou! mais! de! 11.500! objectos! de! arte.! O! Museu! KröllerRMüller! abriu! as!
portas!em!1938,!no!Parque!Nacional!Hoge!Veluwe.!
106!Henry!Van!de!Velde!foi!um!arquitecto,!designer!e!pintor!ligado!ao!movimento!estético!chamado!de!Art!
Nouveau.!Nasceu!a!3!de!Abril!de!1863!em!Antuérpia!(Bélgica)!e!faleceu!em!15!de!Outubro!de!1957!em!
Oberägeri!(Suíça).!É!considerado!um!dos!principais!representantes!da!Art!nouveau!belga!e!também!um!
dos!principais!intervinientes!do!movimento!modernista.!
107!Otterlo,!situada!no!município!de!Eden,!é!uma!pequena!aldeia!na!província!de!Gelderland,!nos!Países!
Baixos.!
108!Holanda!situaRse!no!centroRoeste!dos!Países!Baixos.!Foi!antigamente!um!condado!do!Sacro!Império!
RomanoRGermânico!e!mais!tarde!a!liderança!da!República!das!Sete!Províncias!Unidas!dos!Países!Baixos!
(1581!R!1795).!A!área!é!hoje!dividida!em!duas!províncias:!Holanda!do!Norte!(Noord@Holland)!e!Holanda!do!
Sul!(Zuid@Holland),!criadas!em!1840.!
109!Kenzo!Tange! (Osaca,!4!de!setembro!de!1913!—!Tóquio,!22!de!março!de!2005)! foi!um!arquitecto!e!
urbanista! japonês,! vencedor! do!Prémio!Pritzker! de!1987.!Obteve!o!diploma!de!arquitecto!em!1938,! na!
Universidade!de!Tóquio!e!a!partir!desta!data!começou!a! trabalhar!com!Kunio!Maekawa.!Prosseguiu!os!
seus! estudos! nas! áreas! de! Planeamento! Urbano! começando! depois! a! leccionar! como! professor!
assistente!de!arquitectura. 
110!Louis!Kahn!(ilha!de!Saaremaa,!Estônia,!20!de!fevereiro!de!1901!—!Nova!Iorque,!NY,!1974)!foi!um!dos!
grandes!nomes!da!arquitectura!mundial.!Louis!Kahn!nasceu!na!Estônia!embora!a!sua! família!se! tenha!
mudado!mais!tarde!para!os!Estados!Unidos!(Filadélfia)!quando!Kahn!tinha!apenas!5!anos!tendo!sido!por!
isso!naturalizado!americano!em!15!de!maio!de!1914. 
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1961!como!primeiro!volume!de!uma!colecção!do!editor!Karl!Kramer!de!Estugarda111,!o!

“O.!Neumann,!C.I.A.M.!`59!in!Otterlo”.!(Benevolo,!1994,!p.!819)!

!
Ilustração!54!R!Participantes!do!Congresso!de!Otterlo,!entre!eles!
Van!Eyck,!Van!Ginkel,!Woods!e!a!dupla!Smithson,!Otterlo,!1959.!
(Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.60).!

!
Ilustração!55!R!Ilustração!de!Le!Corbusier!acerca!de!emergência!
do! Grupo! Team! 10! nos! Congressos! C.I.A.M..,! Otterlo,! 1959.!
(Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.60).!

!

!
Ilustração!56! R!Van!Eyck,!Alison!e!Peter!Smithson!e!Bakema,!anunciam!oficialmente!o! fim!dos!Congressos!C.I.A.M.,!Otterlo,! 1959.!
([Adapatdo!apartir!de]!Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.60).!

Assim!é!declarada!a! falha!no!objectivo! fundamental! desta! série!de!congressos!e!os!

participantes!na!última!reunião!dissociam!a!sua!actividade!da!sigla!C.I.A.M.!pondo!fim!

à! instituição,! contudo! o! grupo! Team! X! continua! e! ao! qual! se! vão! juntando! mais!

arquitectos!como!é!o!caso!de!Jerzy!Soltan112,!J.A.!Coderch113!e!Giancarlo!De!Carlo114!

interessados! na! elaboração! de! uma!metodologia! colectiva.! Umas! das! reuniões! com!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111!Estugarda! é! a! capital! e! a!maior! cidade!do! estado!de!BadenRWürttemberg,! na!Alemanha.!Tem!uma!
população!de!606!588!habitantes. !
112!Jerzy!Soltan,!nasceu!no!ano!de!1913!na!cidade!de!Prezma,!na!Letónia.!FormouRse!como!arquitecto,!
trabalhou!com!Le!Corbusier!e! foi!professor!na!Universidade!de!Harvard!Graduate!of!Design! (GSD)!até!
1979.! Recebeu! o! prémio! de!Distinguished!Professor! Award! em! 1986R87! e! em! 2002! foiRlhe! atribuído! o!
Medalhão!de!Excelência!em!Educação!de!Arquitectura.!Morreu!em!Cambridge!em!2005.!
113!Josep!Antoni!Coderch,!nasceu!em!Barcelona,!em!Novembro!de!1913,!fez!a!sua!formação!académica!
como! arquitecto! na! Escola! Superior! de! Arquitectura! de! Barcelona,! projectou! inúmeros! edifícios! em!
Espanha!e!fez!também!algumas!participações!fora!do!seu!país.!Teve!como!mentor!o!arquitecto,!designer!
e!escultor!Josep!Maria!Jujol.!Morreu!em!1984,!também!em!Barcelona.!!!
114!Giancarlo!Di!Carlo,!foi!um!arquitecto!italiano,!nascido!na!cidade!de!Génova!em!1919.!Foi!um!membro!
importante!do!século!XX!pelas!suas!ideias!nos!congressos!C.I.A.M..!Foi!também!membro!do!grupo!Team!
X!com!os!Smithson,!Bakema,!entre!outros.!Morreu!em!Milão,!em!2005.!
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mais!participantes! levada!a!cabo!pelo!grupo! teve! lugar!em!1962!em!Royaumount115,!

nos!arredores!de!Toulouse116!onde!à!época!decorria!a!construção!do!bairro!Le!Mirail117!

da!autoria!de!Candilis,!Josic!e!Woods.!(Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.!62!e!63)!

!
Ilustração! 57! R! O! arquitecto! Jerzy! Soltan,! Stephanie!
Mitchell.!(Gewertz,!2002).!

!
Ilustração!58!R!O!arquitecto!Josep!Antoni!Coderch.!(Barcelona,!2015).!

!

!
Ilustração! 59! R! O! arquitecto! Giancarlo! de!
Carlo,!Santo!Rizzuto,!s.d.!(365ARQ,!2015).!

!
Ilustração! 60! R! Fotografia! da! construção! da! residência! da! Universidade! de! Urbino!
pelo!arquitecto!italino!Giancarlo!di!Carlo,!FU!Urbino,!1965.!(Wainwright,!2016).!

Em!1962!e!1974!por!iniciativa!dos!Smithson!é!publicado!um!anuário!da!actividade!dos!

membros,! “Team!X!Primer”.!No!entanto,! não! foram!suficientes! alguns!dos! sucessos!

alcançados!e!em!meados!dos!anos!60,!após!a!reunião!de!Urbino!em!1966,!começam!

a! ser! manifestadas! ideias! e! intenções! que! acabam! por! dividir! os! arquitectos! em!

caminhos!praticamente!díspares!e!com!o!decorrer!do!tempo!revelaRse!impossível!um!

pensamento!comum!a! todos.!Perante!este! facto,!o!grupo!acaba!por! se!afastar,!mas!

durante!pelo!menos!uma!década,!os!membros!do!Team!X!permanecem!na!vanguarda!

da!investigação!arquitectónica!e!o!conjunto!dos!seus!resultados!–!independentes,!mas!

comparáveis! –! fornece! uma! adequada! representação! da! nova! fase! do! movimento!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!Cidade!francesa,!situada!a!aproximadamente!30km!de!Paris!onde!se!situa!a!Abadia!de!Royaumount,!
um!edifício!que!pertenceu!à!ordem!de!Cister.!!
116! Toulouse! é! a! capital! e! a!maior! cidade! da! Região! de!Médios! Pirenéus! e! a! quarta!maior! cidade! de!
França.!SituaRse!a!sul!do!país,!nas!margens!do!rio!Garona.!Faz!parte!de!França!desde!1271.!
Chamada!de!cidade!rosa,!devido!ao!facto!do!principal!material!de!construção!tradicional!local!ser!o!tijolo.!!
117! Le! Mirail! é! um! grande! projecto! arquitectónico! na! cidade! de! Toulouse! dos! anos! 60! concebido! e!
construído!pela!equipa!de!arquitectos!Candilis,!Josic!e!Woods!onde!se!situa!o!campus!da!Université!de!
Toulouse!–!Le!Mirail,!a!qual!assumiu!o!nome!do!próprio!bairro.!
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moderno,! que! a! partir! de! agora! se! desenvolve! sem! as! barreiras! colocadas! por!

fórmulas!ou!modelos!préRestabelecidos.!(Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.!62,!63!e!64)!

!
Ilustração!61!R!O!arquitecto!Aldo!van!Eyck,!Leonard!Freed.!
(Delta,!2016).!

!
Ilustração! 62! R! Um! dos! projectos! do! arquitecto! Aldo! van! Eyck,!
Nieuwmarkt!Playground,!em!Amesterdão,!1968.!(Yagod,!2014).!

!
Ilustração!63!R!Estudo!realizado!pelo!arquitecto!sobre!o!movimento!e!o!comportamento!de!brincar!na!escala!da!cidade,!o!parque!infantil!
e!o!corpo,!Image!of!the!Child,!2013.!(Princeton!University!School!of!Architecture,!2015).!

A! dupla! Smithson,! realiza! finalmente! entre! 1966! e! 1972! um! bairro! de! dimensão!

considerável,!o!Robin!Wood!Gardens118!para!o!Greater!London!Council119.!Van!Eyck!

realiza! alguns! edifícios! de! dimensões! limitadas!mas! de! grande! significado:! a! escola!

infantil! de! Amesterdão,! (1957R1960),! a! igreja! protestante! da! sua! aldeia! natal,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118! Robin! Hood!Gardens! é! uma! propriedade! residencial! em!Poplar,! Londres,! concebida! na! década! de!
1960!pelos!arquitectoss!Alison!e!Peter!Smithson!e!concluída!em!1972.!Foi!construída!como!um!conjunto!
habitacional!de!cariz!social!que!se!caracteriza!por!conter!amplas!passareles!aéreas!de!blocos!de!cimento!
(edifícios!construídos!em!altura!e!em!comprimento)!compostos!por!dois!blocos!de!curvas!longas!que!se!
enfrentam!através!de!um!espaço!verde!central,!ondulado!que!abrange!no!total,!1,5!hectares.!!
119!O!Greater!London!Council!era!o!órgão!administrativo!do!governo!local!de!primeira!linha!para!a!Grande!
Londres!nos!anos!de!1965!a!1986.!Veio!substituir!o!anterior!Conselho!do!Condado!de!Londres!(LCC)!que!
havia!coberto!uma!área!muito!menor.!Foi!substituído!ainda!no!ano!2000!por!um!novo!corpo!legislativo,!o!
G.L.A,!Greater!London!Authority.!!
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Driebergen120! (1965)! e! uma! igreja! católica! em! Haia121! (1968R1970).! (Risselada! e!

Heuvel,!2005,!p.!62,!63!e!64)!

!
Ilustração!64!R!Vista!geral!do!projecto!Robin!Wood!Gardens,!em!Inglaterra,!2014.!(Ilustração!nossa,!2014)!

!

!
Ilustração!65! R!A!dupla!de!arquitectos!Alison!e!
Peter! Smithson.! (Architecture! and! Urbanism,!
2011).!

!
Ilustração! 66! R! Pormenor! da! Fachada! de! um! projectos! mais! conhecidos! desta!
dupla,!o!Robin!Wood!Gardens,!em!Inglaterra,!2014.!(Ilustração!nossa,!2014).!

A!equipa!Candilis,!Josic!e!Woods,!que!se!dissolve!em!1970,!recebe!dois!encargos!de!

enorme!escala,!o!bairro!de!ToulouseRdeRMirail! iniciado!em!1961!e!a!Freie!Universitat!

de! Berlim,! iniciada! em! 1965.! Bakema! e! Van! der! Broek! realizam! uma! parte! dos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120!Driebergen!é!uma!vila!na!província!holandesa!de!Utrecht,!na!área!arborizada!da! reserva!natural!do!
Parque!Nacional!Utrecht!Ridge.!A!vila!foi!mencionada!pela!primeira!vez!em!1159!como!Thriberghen.!!
121!Haia!é!a!terceira!mais!populosa!cidade!dos!Países!Baixos!(depois!de!Amesterdão!e!Roterdão),!com!
uma!população!de!489!375!habitantes!e!com!uma!área!aproximada!de!100!km2.!Está!localizada!a!oeste!
do!país,!na!província!da!Holanda!do!Sul,!da!qual!também!é!capital.!!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 62!

edifícios!da!Universidade!de!Delft122!(1959R1973)!a!planificação!de!Urbino!(1958R1963)!

e!a!realização!dos!edifícios!da!Universidade!da!mesma!cidade! italiana!R!de!1962!em!

diante! R,!magistralmente! relacionados! com!a! escala! e! a! paisagem!da! cidade!antiga.!

(Risselada!e!Heuvel,!2005,!p.!64)!

!
Ilustração! 67! R!Os! arquitectos,!Georges!Candilis,! Alexis! Josic! e!
Shadrach! Woods! quando! trabalharam! em! conjunto.! (Archined,!
2015).!

!
Ilustração! 68! R! Freie! Universitat! de! Berlim,! projecto! da! tripla!
Candilis!Josic!e!Woods.!(Foster!and!Partners,!2016).!

!

!
Ilustração!69! R! Jaap!Bakema!e!o!Engenheiro! Johannes!
Van! den! Broek! na! recta! final! do! projecto! para! Delft.!
(VollaardT!Heuvel,!2015).!

!
Ilustração!70! R!Auditório!da!Universidade!de!Delft! projectado!pela!dupla!
Van!der!Broek!e!Bakema,!1966.!(BroekBakema,!2016).!

Fizeram–se! posteriormente! várias! tentativas! para! ressuscitar! os! C.I.A.M.! como! o!

I.C.A.T.! (Internacional!Congress! for!Architecture! and!Townplanning),! promovido! pelo!

luxemburguês! Jos!Weber123! com!um!grupo!de!arquitectos! europeus,! na! sua!maioria!

alemães,! e! que! se! reuniu! em! Otterlo! de! 1982,! em! Hamburgo! de! 1983! e! em!

Copenhaga!de!1984,!com!a!participação!de!algumas!personalidades!do!ciclo!anterior,!

como!Van!Eesteren124!e!Alfred!Roth125.!Contudo,!o!contraste!entre!esta! fórmula!e!os!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122!Delft!é!uma!cidade!dos!Países!Baixos,!localizada!na!província!da!Holanda!do!Sul,!a!cerca!de!18!km!de!
Roterdão.! É! um! dos! centros!mais! antigos! do! país.! Pátria! do! pintor! Jan!Vermeer,!Delft! também! se! fez!
famosa!pelas!suas!fábricas!de!faiança,!que!datam!de!meados!do!século!XVII.!Toda!a!cerâmica!europeia!
sofreu!influências!desta!cidade!que!alberga!ainda!uma!das!universidades!técnicas!mais!renomeadas!da!
Europa,!a!Universidade!Técnica!de!Delft.! 
123!Joseph!Weber,!chamado!de!Jos!(1938R2003),!nasceu!no!Luxemburgo!e!foi!um!arquitecto!formado!na!
Universidade!de!Delft.!Trabalhou!para! importantes!arquitectos!da!época!e! foi! professor!universitário!da!
disciplina!de!Belas!Artes!e!professor!na!Universidade!onde!se!formou.!Morreu!vítima!de!pneumonia.!
124!Cornelis!van!Eesteren,!nasceu!na!Holanda!em!1897!no!seio!de!uma!família!de!constructores.!Em!1914!
deixa! os! negócios! familiares! e! começa! a! sua! formação! académica! na! Academia! de! Belas! Artes! e!
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desenvolvimentos!mais!recentes!continua!a!ser!irremediável!e!os!objectivos!propostos!

vão! ser! definidos! de! novo,! agora! com! outros! instrumentos! e! recursos.! (Risselada! e!

Heuvel,!2005,!p.!62,!63!e!64)!

!
Ilustração! 71! R! O! arquitecto!
JosPierre! Weber.! (Architektur!
Archiv,!2015).!

!
Ilustração!72!R!O!arquitecto!Cornelis!Van!
Eesteren!durante!um!Congresso!C.I.A.M.,!
1933.!(Van!Eesteren!Museum,!2016).!

!
Ilustração!73!R!O!arquitecto!Alfred!Roth.!(Arch!Typen,!
2016).!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciências!Técnicas!de!Roterdão.!Arquitecto!e!Urbanista,!deixou!a!sua!marca!como!membro!do!movimento!
De!Stijl,!C.I.A.M.!e!New!Objectivity.!Morreu!em!1988.!
125!Alfred!Roth!nasceu!no!ano!de!1903,!foi!arquitecto,!designer!e!professor!universitário!de!naturalidade!
Suiça.! Considerado! um! dos! mais! importantes! representantes! do! Movimento! Moderno.! Trabalhou! para!
nomes!essenciais!da!arquitectura!como!Le!Corbusier!e!Pierre!Jeanneret.!Morreu!em!Zurique,!no!ano!de!
1998.!
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3.! RUDOLF!OLGIATI!

3.1.! VIDA!

Rudolf! Olgiati! nasceu! em! Chur126,! Suiça,! no! dia! 7! de! Setembro! de! 1910! sendo! o!

quarto!irmão!de!cinco!filhos.!Duas!irmãs!mais!velhas,!Ida!e!Margrit,!nascidas!em!1901!

e!1905!respectivamente!e!dois!irmãos,!Paul,!nascido!em!1900!e!Guido,!o!mais!novo,!

nascido!em!1915.!(Riederer,!2004,!p.!67)!

!

Ilustração!74!R!Rudolf!Olgiati!em!1934,!Arquivo!ETH.!(Riederer,!2004,!p.!
63).!

A!sua!mãe,!Agnes!Olgiati,!nome!de!solteira!Parli,!ascendeu!de!uma!família!abastada.!

A!sua!avó,! filha!de!um!comerciante!de!cereais!contraiu!matrimónio!com!Paul!Parli,!o!

seu! avô! proveniente! de! Flims! e!Major! do! exército.! A!morte! precoce! deste! avô,! em!

1915,! tornou! a! família! mais! influente! e! garantiu! à! sua! filha! Agnes! uma! fortuna!

considerável.!(Riederer,!2004,!p.68)!

O! irmão! mais! novo! de! Rudolf! Olgiati,! Guido,! descreveu! a! mãe! como! uma! mulher!

amante! das! artes:! “[...]! Sie! interessierte! sich! für! Malerei,! war! künstlerisch! begabt,!

aquarellierte,! und! zwar! auf! recht! hohem! Niveau.! Das! hatte! sie! in! einem! Pensionat!

gelernt.!Sie!war!eine!schöne!Frau.”127!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.!68)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126!Chur!é!a!cidade!mais!antiga!da!Suiça.!Capital!do!Cantão!de!Grisons,!com!cerca!de!32!227!habitantes!
e!estendeRse!por!uma!área!total!de!28,01!km².!
127!“[...]!Ela!interessavaRse!em!pintura.!Era!artisticamente!dotada,!fazia!aguarelas!incríveis.!Aprendeu!num!
internato.!Era!uma!bela!mulher.”!(Tradução!nossa)!
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!
Ilustração!75! R! Agnes!Olgiati! (1874R1918),! a!mãe!de!Rudolf! e!
Guido,!Arquivo!privado!de!Guido!Olgiati.!(Riederer,!2004,!p.!59).!

!
Ilustração!76!R!Valerio!Olgiati,!avô!de!Rudolf!(esq.)!e!Oreste!Olgiati,!
pai!do!arquitecto!(dir.)!acompanhados!de!Eva!Emiglia!Olgiati,!a!avó!
paterna! (esq.)! com! uma! desconhecida! (dir.),! Arquivo! privado! de!
Guido!OLgiati.!(Riederer,!2004,!p.!58).!

Por! outro! lado,! o! seu! pai,! Oreste!Olgiati,! nascido! em! 1869! em!Poschiavo128,! viuRse!

obrigado!pelo!seu!pai,!chefe!da!Fábrica!de!Tabaco!da!mesma!cidade!a!deixar!ainda!

jovem!a!sua!cidade!natal!e!a! frequentar!o!ensino!escolar!em!Chur.!Tendo!estudado!

posteriormente!Jurisprudência!em!Heidelberg129.!Depois!de!se! formar,!voltou!a!Chur,!

onde! exerceu! a! profissão! de! advogado,!mas! rapidamente! se! começou! a! envolver! e!

dedicar!à!política.!Foi!membro!do!Partido!Radical,!CoRfundador!do!Grupo!Democrata!

de!Grisons130!e!Presidente!da!cidade!de!Chur!em!1904.(Riederer,!2004,!p.68)!

Em!1918,!Agnes!Olgiati!morreu!na!sequência!de!uma!gripe!que!vitimizou!num!curto!

período!de!tempo!mais!de!21!000!pessoas!na!Suiça.!Em!prol!da!educação!dos!filhos,!

Oreste! contractou! um! Professor! e! vários! empregados! para! que! pudessem! estar!

devidamente! acompanhados,! no! entanto,! dois! anos! depois,! acabau! por! morrer!

também,!apenas!com!cinquenta!anos.!À!época,!Paul!o!filho!mais!velho!já!era!adulto!e!

autónomo,!as!duas!irmãs,!Ida!e!Margrit! foram!enviadas!para!uma!escola!para!jovens!

senhoras! onde! deram! continuidade! à! sua! a! educação! e! formação! e! Rudolf! com!

apenas! dez! anos! e!Guido! cinco,! cresceram! com! uma! irmã! do! pai,! casada! com! um!

comerciante!de!vinhos!e!mãe!de!duas!crianças.!(Riederer,!2004,!p.68!e!69)!

Numa! fase! inicial! e! já! ao! encargo! da! tia,! Rudolf! não! teve! um! desempenho! escolar!

muito! satisfatório.!Na!escola!de!Davos131! acabou!por! repetir! um!ano,!mesmo!assim,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128!Poschiavo!é! uma!comuna!da!Suíça,! no!Cantão!de!Grisons,! com!cerca!de!3.491!habitantes! que! se!
estendeRse!por!uma!área!de!aproximadamente!190,95!km².!A!língua!oficial!nesta!comuna!é!o!Italiano. 
129! Heidelberg! é! uma! cidade! da! Alemanha,! situada! no! vale! do! rio! Neckar.! É! uma! das! cinco! maiores!
cidades!da!Alemanha,!contando!com!142!993!habitantes!em!2005.!
130!O!nome!Graubünden!e!Grisons! traduz!as! "Grey!Leagues",! referindoRse!à!origem!do!cantão!em! três!
alianças!locais,!a!Liga!da!Casa!de!Deus,!a!Liga!Cinza!e!da!Liga!das!Dez!Jurisdições.!É!o!único!cantão!
oficialmente!trilingue!e!onde!a!língua!romanche!tem!status!oficial.!
131! Davos! é! um! município! no! distrito! de! Prättigau,! parte! do! cantão! de! Grisons,! na! Suíça.! Tem! uma!
população!permanente!de!11.136!pessoas.!Davos!é!o!anfitrião!do!Fórum!Econômico!Mundial!(WEF),!uma!
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considerou!que!esse!tinha!sido!um!ano!muito!benéfico!para!a!sua!formação.!No!ano!

seguinte,! criou! uma! grande! empatia! com! o! novo! Professor! e! este! compreendeu!

também! desde! cedo! a! sua! franqueza! e! genialidade.! Este! Professor! deuRlhe! a!

conhecer!o!filósofo!Ralph!Waldo!Trine132!fomentando!nele!uma!parte!ideológica!muito!

forte,! ajudando! a! transformar! o! seu! carácter! e! o! seu! modo! de! pensar.! A! visão!

transcendental! com!base!num!sentimento!panteísta!admite!a! crença!de!que!Deus!e!

todo! o! Universo! são! uma! única! e! mesma! coisa,! Deus! não! existe! assim! como! um!

espírito! separado.! Assenta! na! doutrina! panteísta:! Deus! é! todo! o! Universo,! a!mente!

humana,!as!estações!e!todas!as!coisas!e!ideias!que!existem:!

“Jeder! baut! seine!eigene!Welt.!Wir! bauen! von! innen!und! ziehen!an! von!aussen.!Der!
Gedanke!ist!die!Kraft,!mit!der!wir!bauen,!denn!Gedanken!sind!Kräfte.!Das!Gleiche!baut!
Gleiches,!und!das!Gleiche!zieht!Gleiches!an.! [...]!Das!Reich!des!Unsichtbaren! ist!das!
Reich!der!Ursache.!Das!Reich!des!Sichtbaren!ist!das!Reich!der!Wirkung.!Die!Natur!der!
Wirkung! wird! immer! bestimmt! und! bedingt! durch! die! Natur! ihrer! Ursache.”133! (Zitiert!
apud!Riederer,!2004,!p.!69)!

Segundo!estas!premissas,!Rudolf!Olgiati!fechouRse!no!seu!próprio!mundo!mas!acabou!

por!se!destacar!pelo!seu!brilhantismo!dentro!do!grupo!de!colegas,!"Von!da!an!hob!er!

sich!von!seinen!Mitschülern!ab."134!disse!o!irmão,!Guido!Olgiati.!(Olgiati!apud!Riederer,!

2004,!p.!69!e!70)!

Após! ter! repetido! o! ano! lectivo! em!Davos,!Rudolf! passou! a! estudar! em!Chur,! onde!

frequentou!a!escola!distrital.!Estava!hospedado!num!quarto!devido!ao!à!distância!ser!

muito! grande.! Juntamente! com! ele,! na! casa! da! mesma! senhoria,! viveram! muitos!

outros! rapazes.! A! frequentar! o! ensino! médio! e! com! a! ida! do! irmão! Guido! para! a!

mesma! escola,! a! irmã! mais! velha,! alugou! um! apartamento! para! os! dois:! “Idi!

betrachtete! es! als! ihre!Pflicht,! ihren! beiden!minderjährigen!Brüdern! den!Haushalt! zu!

führen.”135,!explicou!mais!uma!vez!Guido!Olgiati.! (Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.!69)!

Durante!a!escola!no!cantão!de!Grisons,!Rudolf!acabou!por!se!cruzar!com!os!escritos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
reunião!anual!de!elites!políticas!e!empresariais!e!protagonísta!de!uma!das!maiores!estâncias!de!ski!da!
Suíça.!
132!Ralph!Waldo!Trine!(1866R1958)!foi!um!filósofo!Americano,!professor!e!autor!de!várias!obras!literárias.!
Foi!um!dos!primeiros!representantes!do!movimento!do!“Novo!Pensamento”.!As!suas!obras!tiveram!grande!
influência! sobre!muitos! contemporâneos,! incluindo!Ernest!Holmes,! fundador! do!exercício! de! ciência! da!
mente.!!
133! "Todas! as! pessoas! constroem! o! seu! próprio! Mundo.! Nós! contruímos! no! interior! e! trazemos! essa!
construção!para!o!exterior.!O!pensamento!é!a!força!com!a!qual!vamos!construir,!porque!os!pensamentos!
são!forças.![...]!o!reino!do!invisível!é!o!reino!da!razão.!O!reino!do!visível!é!o!reino!da!acção.!A!natureza!da!
acção!é!sempre!determinada!e!condicionada!pela!natureza!da!sua!causa."!(Tradução!nossa)!
134!“A!partir!de!então,!ele!destacouRse!entre!os!seus!colegas”!(Tradução!nossa)!
135!"Idi!considerou!que!o!seu!dever!era!conduzir!os!seus!dois!irmãos!menores.”!(Tradução!nossa)!
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do! educador! de! saúde! Jörgen! Petersen! Müller136,! Dinamarquês,! que! escreveu!

instruções!sobre!estilos!de!vida!saudáveis!e!sistemas!de!treino!rápidos!exequíveis!em!

qualquer! Sítio.!Guido!Olgiati! comenta! que! acabaram! por! pôr! este! estilo! de! vida! em!

prática! juntos!diariamente!e!que! isto! fez!com!que!fossem!considerados!diferentes!na!

cidade!de!Chur,!“Idi!betrachtete!es!als!ihre!Pflicht,!ihren!beiden!minderjährigen!Brüdern!

den!Haushalt!zu!führen.”137!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.!69!e!70)!

Ainda!enquanto!adolescentes,!as!férias!de!verão!eram!passadas!numa!antiga!fazenda!

de!Flims,!uma!propriedade!da!família!materna!que!o!tio,!Jakob!Parli,!manteve!ao!longo!

dos! anos,! assim! como! outros! imóveis! de! família! situados! em! Flims.! Com! a! família!

deste! tio! residente! em! Munique! experimentaram! um! pequeno! paraíso! de!

oportunidades! e! luxos,! confirma! Guido:! «Ruedi! hatte! sich! sogenannte! PantalonR

Americain! gekauft,! eine! Art! Farmerhose! mit! vielen! Taschen,! wie! sie! in! Flims! die!

Arbeiter!trugen,!und!die!famosen!MüllerRSandalen.!Und!wie!er,!so!musste!auch!ich!in!

solchen! MüllerRSandalen! gehen! und! schämte! mich! schrecklich."138! (Olgiati! apud!

Riederer,!2004,!p.70)!Nestas!aventuras! também!estiveram!as!duas! irmãs!dos! jovens!

rapazes.!Apenas!Paul,!o!mais!velho,!não!terá!comparecido!a!estas!reuniões!de!família!

em!Flims,!terRseRá!casado!e!emigrado!para!o!Chile,!tendo!regressado!à!Suiça!apenas!

em!1967!onde!acabou!por!morrer.!(Riederer,!2004,!p.69!e!70)!

!
Ilustração!77!R!Os!cinco!irmãos!nas!férias!de!verão!em!FlimsR
Dorf,!Guido,!Rudolf,!Magrit,!Ida!e!provavelmente!Paul,!de!frente!
para!trás,!Arquivo!ETH.!(Riederer,!2004,!p.!60).!

!
Ilustração!78!R!Os!irmãos!Olgiati!na!casa!de!família!em!FlimsRDorf,!
Guido,!Margrit,!Rudolf!e!Ida!com!o!filho!(da!esquerda!para!a!direita),!
Arquivo!privado!de!Guido!Olgiati.!(Riederer,!2004,!p.!62).!

Margrit,! a! irmã! favorita! de! Rudolf,! tornouRse! para! os! irmãos! mais! novos! a! primeira!

musa:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136!Jörgen!Petersen!Müller!nasceu!a!07!de!Outubro!de!1866!e!morreu!a!17!de!Novembro!de!1938.!Foi!um!
ginásta,! educador!e!autor! dinamarquês.!Desenvolveu!várias!obras!mas!o! seu!bestseller! foi! a!obra! “My!
System”!publicado!em!1904!que!explica!a!filosofia!da!saúde!de!Müller.!
137!“Todas!as!manhãs!fazíamos!exercícios!de!quinze!minutos.!Os!primeiros!oito!exercícios!eram!de!peso.!
Depois! íamos!para! a! rua! e! para! o! campo,! o! que!não! foi! uma!prática! comum!nessa!altura."! (Tradução!
nossa)!
138!"Ruedi!(o!carinhoso!diminutivo!para!Rudolf)!comprou!umas!calças!estilo!americanas,!“Art!Farmer”!com!
muitos!bolsos!como!usavam!os!trabalhadores!de!Flims!e!também!as!famosas!sandálias!de!moleiro,!era!
uma! vergonha.! Eu! também! tive! as! tais! sandálias! de! moleiro! e! andávamos! assim! por! toda! a! aldeia.”!
(Tradução!nossa)!
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“Musy! hatte! einen! ausgebildeten! Geschmack! und! wusste! immer! über! neueste!
Einrichtungen! Bescheid.! Sie! hatte! nach! der! Boarding! School,! einem!
Töchterpensionat,! eine! Schule! für! Interior! Decoration! in! New! York! besucht! und!
arbeitete!in!London!für!eine!Innendekorationsfirma.!Oft!brachte!sie!Bücher!über!die!
typischen! englischen! Landhäuser!mit,! deren!Wohnzimmer!mit! der! Feuerstelle! im!
Zentrum! sich! ebenerdig! zum!Rasen! hin! öffnen.!Diese! F/austypen! inspirierten! ihn!
später.”139!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.70)!

Este!interesse!na!cultura!da!Arte,!obviamente!que!influenciou!os!irmãos,!ao!ponto!de!

com!17!anos!de! idade,!Rudolf!Olgiati! ter!alterado!os!seus!planos! futuros.!Deixou!de!

lado!a!sua!crença!em!ser!sacerdote!e!passou!a!querer!ser!arquitecto.!Para!além!de!

influênciado! pela! irmã! foi! mais! uma! vez,! o! estudo! e! apreciação! de! um! livro! que! o!

influenciou! nesta! decisão.! Na! biblioteca! comercial! de! Chur! adquiriu! uma! obra!

traduzida!para!alemão!sobre!Le!Corbusier,!um!manifesto!a!"Vers!une!Architecture"140.!

Depois! desta! leitura,! numa! época! vanguardista! e! no! ambiente! cultural! e! social! de!

Graubünden,! onde! o! estilo! patriota! era! interno! e! dominante,! os! horizontes! do! futuro!

arquitecto!foram!alargados!e!o!seu!interesse!cresceu.!(Riederer,!2001,!p.!68,!69!e!70)!

Neste! seguimento,! pouco! depois! da! abertura! da! exposição! encomendada! pelo!

Deutscher!Werkbund!em!1927,!viajou!para!Estugarda!onde!visitou!as!construções!de!

Weissenhof!onde!estabeleceu!contacto!com!os!edifícios!avant@garde!da!Europa.!Criou!

em!particular,!uma!enorme!admiração!por!duas!casas!de!Le!Corbusier,!realizadas!pela!

equipa! de! Alfred! Roth,! facto! que! o! próprio!Olgiati! admitiu! terem! sido! determinantes!

para! a! decisão! de! se! tornar! arquitecto,! “Nun! hätte! er! den! Entschluss! gefasst,!

Architektur!zu!studieren.”141!(Olgiati!apud!Riederer,!2001,!p.!70)!

Em! 1929,! no! Instituto! Federal! Suiço! de! Tecnologia142! (ETH)! em! Zurique143,! iniciou!

finalmente! os! seus! estudos! académicos! sob! um! clima! político! rígido.! Nas! ruas,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139!"Musy!(diminutivo!de!Margrit)!tinha!um!gosto!muito!aporado!e!sempre!soube!sobre!os!mais!recentes!
avanços!na!comunicação.!Depois!de!frequentar!o!Internato,!exclusivo!a!raparigas,!frequentou!uma!escola!
de! Decoração! de! Interiores! em! Nova! York,! visitou! e! trabalhou! em! Londres! para! uma! empresa! de!
decoração! de! interiores.! Frequentemente,! trazia! livros! com! o! desenho! das! típicas! casas! de! campo!
inglesas,!com!a!lareira!no!centro!no!piso!térreo!aberto!para!a!zona!verde!ao!ar!livre.”!(Tradução!nossa)!
140!“Vers!une!Architecture”!pode!ser!considerado!o!resultado!de!um!conjunto!de!pesquisas!realizadas!por!
Le! Corbusier! no! início! da! sua! carreira.! Foi! publicada! a! “formula”! final! em! 1926! na! revista! francesa!
“L´Esprit!Nouveau”.!Este!estudo!concluiu!5!pontos!fundamentais!da!arquitectura!Modernista,!Planta!Livre,!
Fachada!Livre,!Sistema!de!Pilotis,!Terraço!Jardim!e!Vaõs!em!“fita”.!
141!"Aqui!foi!mesmo!tomada!a!decisão!de!estudar!arquitectura”!(Tradução!nossa)!
142!O!Instituto!Federal!de!Tecnologia!de!Zurique,!referido!normalmente!por!“ETH”!ou!«Poly»!do!seu!nome!
original! Polytechnikum.! Fundado! em! 1854,! com! seis! departamentos:! arquitectura,! construção! civil,!
construção! mecânica,! silvicultura! e! um! departamento! genérico! com! matemática,! ciências! naturais,!
literatura!e!ciências!sociais!e!políticas.!Escola!onde!se!formaram!inúmeros!nomes!de!vastas!áreas!a!nível!
mundial.!
143!Zurique!é!a!maior!cidade!da!Suíça.!LocalizaRse!no!nordeste!do!país,!no!centro!da!zona!germanófona,!
possui! 379! 915! habitantes! (! informação! de! 2012),! sendo! assim! a!mais! populosa! de! todas! as! cidades!
suiças.!Contém!a!maior!aglomeração!urbana!do!país,!conta!com!cerca!de!1.8!milhão!de!habitantes!em!
(informação!de!2012),!abrigando!dessa!forma,!cerca!de!20%!da!população!do!país.!É!a!capital!do!Cantão!
de!Zurique.!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 69!

aparecia!afixado!o!cartaz!do!artista!russo!El!Lissitzky!para!uma!exposição!no!edifício!!

Kunstgewerbemuseum144.!Na!altura,!faziaRse!acompanhar!de!Hans!Schmidt,!Emil!Roth!

e! Mart! Stam,! fundadores! da! revista! radical! de! arquitectura! avant@garde! “ABC”.! O!

objectivo! destes! era! desenvolver,! com!base! em!novos!modelos! sociais,! uma! ordem!

Mundial!social!com!soluções!radicais!em!arquitectura!e!novos!modos!de!estar,!sendo!

cosmopolitas! e! procurando! contrabalançar! o! nacionalismo! vigente.! Nesta! altura,! as!

universidades! foram! altamente! dominadas! pela! política.! Em! Zurique,! após! anos! de!

crises!e!lutas!de!classes,!os!SociaisRDemocratas!e!Comunistas!conseguiram!a!maioria!

na!Câmara!e!no!Executivo!da!cidade.!A!principal!ambição!era!alcançar!o!"Red!Zurich"!

para!que!se!transformasse!numa!“CidadeRModelo!Social”.!As!principais!preocupações!

eram,! boas! escolas/educação,! uma! vida! cultural! sofisticada,! assim! como! habitação!

sem! fins! lucrativos,! tanto! que! nos! anos! trinta,! muitas! casas! e! escolas! foram!

construídas,!mas!ainda!de!uma!Forma!Moderna!moderada.!(Riederer,!2004,!p.!71)!

!
Ilustração!79!R!Edifício!principal!do!Instituto!Federal!Suiço!de!Técnologia,!ETH,!Zurique.!(Ilustração!nossa,!2015).!

Além!do!seu! interesse!em!arquitectura,!Olgiati! interessouRse!por!História!de!Arte!por!

influência! do! Professor! Josef! Zemp145,! embora! tenha! continuado! os! estudos! no!

Departamento!de!Arquitectura.!(Riederer,!2004,!p.!71)!

Nesta! mesma! altura,! Otto! Rudolf! Salvisberg146! também! seu! professor,! assumiria! a!

cadeira!de!design!no!Instituto!Federal!Suiço.!Em!vão,!os!círculos!avant@garde!Suiços!

do! C.I.A.M.! e! Le! Corbusier! tentaram! impedir! as! ideias! pragmáticas! de! Salvisberg.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144! Kunstgewerbemuseum! é! a! tradução! alemã! de!Museu! do! Comércio,! situado! na! cidade! de! Zurique,!
actualmente!sem!o!mesmo!nome.!!
145!Josef!Zemp!(1869R1942)!foi!um!historiador!de!arte!suíço!e!um!dos!alunos!mais!destacados!de!Johann!
Rudolf!Rahn.!
146!Otto!Rudolf!Salvisberg!(Outubro!de!1882T!Dezembro!de!1940),!foi!um!arquitecto!Suiço!que!trabalhou!
na!Alemanha!entre!1905!e!1930.!Foi!também!Professor!no!Instituo!Federal!Suiço!na!Unidade!Curricular!
de!Design!tendo!tido!como!alunos!Rudolf!Olgiati.!
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Teriam! preferido! Hans! Schmidt! nesse! cargo.! O! modernista! avant@garde! Salvisberg,!

era!de!facto!um!excelente!profissional,!contudo!demasiado!ambíguo.!(Riederer,!2004,!

p.!71)!

Olgiati,!exposto!ao!ambiente!político!que!se!fazia!sentir,!às!intervenções!C.I.A.M.!e!às!

ideias!de!esquerda!que!o!seu!grupo!de!colegas!da!ETH!pertencia,!integrou!o!grupo!de!

estudantes!Marxistas,!"The!Red!Student".!Cedo,!tornouRse!conhecedor!do!"capital"!de!

Karl! Marx.! Entre! os! colegas! estudantes,! conheceu! a! Polaca! naturalizada! Karola!

Piotrkowska147,! assim! como! o! parceiro! filósofo! alemão! Ernst! Bloch148,! activista! do!

mesmo!grupo!Marxista!e!pertenca!do!pequeno!círculo!em!torno!de!Le!Corbusier,!como!

Olgiati! classificava,! “[...]! nur! eine! ganz! kleine! Clique! schätzte.”149! (Olgiati! apud!

Riederer,!2004,!p.72)!

Enquanto!Le!Corbusier!trabalhava!no!projecto!de!um!novo!edificio,!Rentenanstalt150!R!

um! edifício! inovador! que! trazia! à! cidade! uma! construção! em! altura! com! um! pátio!

central! R! em! Zurique,! Olgiati! dava! conferências! na! mesma! cidade.! Foi! considerado!

verdadeiramente! notável,! o! facto! deste! não! apresentar! palestras! “como! um!

profissional”,! mas! discussões! que! elevavam! a! sua! curiosidade! e! investigação!

motivadas!pelo!estusiasmo!do!público,!onde!proferiu!frases!como:!!

“Merkwürdigerweise!hat!Le!Corbusier,!obwohl!er!zahlreiche!Bücher!veröffentlichte,!aus!
seinen!Ideen!keine!Lehre!gemacht.!Wahrscheinlich,!weil!er!,seine!Überlegungen!als!so!
selbstverständlich!erachtete.”!151!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.!72)!

Em!1934,!foi!lhe!dado!um!prémio!de!conclusão!de!Diploma!pelo!Instituto!Federal!Suiço!

e! teve!a!oportunidade!de!estudar!a!arquitectura!de!Otto!Rudolf!Salvisberg!habitando!

um!dos!seus!projectos.!Durante!esse!tempo,!projectou!com!um!nativo!Russo,!August!

Kaghanovich,!uma!linha!de!mobiliário!para!apartamentos!de!pequena!escala.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147!Karola!Bloch!ou!Karola!Piotrkowska,!nasceu!a!22!de!Janeiro!de!1905!e!morreu!a!31!de!Julho!de!1994.!
Foi! uma!arquitecta! polacoRalemã,! socialista! e! feminista.! Foi! a! terceira! esposa! do! filósofo! alemão!Ernst!
Bloch.!
148!Ernst!Bloch! (1885—1977)! foi!um!dos!principais! filósofos!marxistas!alemães!do!século!XX.!Escreveu!
durante!os!seus!longos!92!anos!sobre!os!mais!diversos!assuntos,!mas!especialmente!sobre!utopia,!pelo!
qual!hoje!é!conhecido.!Exerceu!uma! influência!difusa!em!diferentes!ambientes! intelectuais:!Theodor!W.!
Adorno,!Walter!Benjamin,!os!teólogos!Jürgen!Moltmann,!Johann!Metz!e!Gustavo!Gutiérrez!(e!com!ele!a!
Teologia!da!Libertação),!o!movimento!ecologista!na!Alemanha,!Herbert!Marcuse,!Fredric!Jameson,!Hans!
Heinz!Holz,!entre!outros.!
149!"[...]!apenas!boa!camaradagem."!(Tradução!nossa)!
150! Este! edifício! foi! projectado! para! um! concurso! em! 1933! na! cidade! de! Zurique.! O! projecto! foi!
desclassificado!pelo! júri! do! concurso!porque!Le!Corbusier! tinha!aceitado!que!as! tecnologias!modernas!
permitiam!projectar!um!edifício!diferente!das!imposições!do!concurso,!com!base!na!construção!em!altura!
formando!um!pátio!central.!Seria!um!elemento!completamente!inovador!e!Moderno.!!
151! “Estranhamente,! Le! Corbusier! publicou! inúmeros! livros,! fez! suas! ideias,! não! uma! doutrina.!
Provavelmente!porque!ele!sabia!que!as!suas!ideias!não!precisavam!de!explicações."!(Tradução!nossa)!
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reconstruída! várias! vezes! ao! longo! dos! séculos.! Para! a! última! remodelação! que! se!

conhece,!o!Pai,!Oreste!Olgiati!contractou!os!serviços!do!conceituado!arquitecto!de!St.!

Moritz152,!Valentin!Koch.!Koch!ampliou!a!casa!com!um!anexo!e!um!terraço!e!decorou!a!

fachada! com! ornamentos! Sgraffiti! R! uma! forma! de! decoração! feita! por! raspagem!

através!de!uma!superfície!para!revelar!uma!camada!inferior!de!uma!cor!contrastante,!

normalmente! feito!em!estuque!nas!paredes!ou!em!cerâmica.!No! interior! foram! feitas!

alterações!que!Rudolf!considerou!uma!“forte!invasão”:!“Nichts!als!falscher!Zauber.!Die!

Böden!waren!mit! Linol! verklebt.!Und!die!Zimmer! flächig!mit!Holzimitation!gestrichen.!

Auch! das! herrliche! Nussbaumbuffet! mit! Intarsien! aus! dem! Jahr! 1790! war! dick!

übermalt.”153! (Olgiati! apud! Riederer,! 2004,! p.72)! Esta! casa! em! Flims! foi! então! para!

Olgiati!uma!peça!experimental,!redesenhouRa!radicalmente.!Fez!uma!completa!ruptura!

com!tudo!a!que!o!edifício!tinha!sido!sujeito,!como!o!próprio!explica:!!

“Wir!brachen!alles!heraus:!Den!Anbau,!auch!die!Böden! rissen!wir!weg.!Eine!Zeitlang!
sah! man! von! der! Küche! bis! zum! Dach.! Ich! wollte! alles! ausmerzen,! was! an! den!
schlechten!Geschmack!meiner!Vorfahren!erinnerte.!Damit!machte!ich!mich!natürlich!im!
ganzen!Dorf!unbeliebt.!Der!Ruf!war!hin.!Die!Leute!waren!entsetzt,!was!ich!aus!diesem!
Haus!machte.”154!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.72)!

!
Ilustração!84! R!A! renovação!do!Arquitecto!Valentin!Koch!na!decada!
de!1920,!Arquivo!privado!de!Guido!Olgiati.!(Riederer,!2004,!p.!61).!

!
Ilustração!85!R!Fotografia!de!1920!da!estrada!principal!de!Flims,!
perto!da!casa!do!Arquitecto,!Archiv!Foto!Geiger!&!Co.!(Riederer,!
2004,!p.!57).!

O! irmão! Guido! conta! que! no! exterior! Rudolf! considerou! até! tornar! o! edifício! numa!

realidade! análoga! ao! modelo! de! Le! Corbusier! em! pilotis.! Um! pensamento! e! um!

processo!muito!evoluídos!para!o!meio!onde!se!encontrava,!dando!origem!a!que!mais!

uma! vez,! a! comunidade! de! Flims! considerasse! o! seu! trabalho! uma! aberração! e! a!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152!St.!Moritz!é!uma!comuna!da!Suíça,!no!Cantão!Grisons!com!cerca!de!5.029!habitantes.!É!situada!na!
região!de!Engandine!e!estendeRse!por!uma!área!de!aproximadamente!28,69!km².!A! língua!oficial!nesta!
comuna!é!o!Alemão,!sendo!o!Italiano!a!segunda!língua!falada!pelos!22%!dos!habitantes.!
153!"Nada!mais!do!que!falsa!magia.!Nos!pavimentos!foram!colocados!linóleos.!E!os!quartos!pintados!com!
imitação! de! madeira.! Até! mesmo! o! magnífico! buffet! de! nogueira! foi! decorado! com! imitações! de!
incrustações!de!1790.”!(Tradução!nossa)!
154!"Nós!tiramos!tudo!para!fora.!Durante!um!tempo!podia!verRse!a!partir!da!cozinha,!o!telhado,!eu!queria!
eliminar!tudo!o!que!me!remetia!para!o!mau!gosto!dos!meus!antepassados.!Então,!é!claro!que!eu!fui!mal!
interpretado! em! toda! a! aldeia.! As! pessoas! estavam! horrorizadas! com! o! que! eu! fiz! fora! desta! casa."!
(Tradução!nossa)!
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transformação! de! uma! herança! familiar.! Falamos! de! uma! aldeia! à! epoca!

exclusivamente!agrícola!e!onde!a!casa!de!Olgiati!foi!recebida!como!um!corpo!estranho!

em!jeito!de!provocação,!havendo!obviamente!um!conflito!de!mentalidades.!(Riederer,!

2004,!p.74!e!75)!

!
Ilustração!86!R!Uma!das!entradas!para!a!casa,!projecto!da!QuintaT!actualmente!
residência!do!seu!filho!Valerio!Olgiati,!Peter!Siffert!Hans.!(Riederer,!2004,!p.38).!

!
Ilustração! 87! R! Fachada! de! jardim! onde! se!
encontra! o! arco! de! entrada,! Ursula! Riederer.!
(Riederer,!2004,!p.!39).!

!
Ilustração!88! R!Fotografia!do!arco!que!resenhou!para!a!Quinta!do!séc.!XVI!que!
considerou! a! sua! peça! experimental,! Rudolf! Olgiati,! 1930,! Arquivo! ETH.!
(Riederer,!2004,!p.!35).!

!
Ilustração!89! R!Fonte!com!fiigura!barroca!à!saída!
abobadada!para!o! jardim,!Arquivo!ETH!(Riederer,!
2004,!p.!44).!

Em!1934! formouRse! finalmente! como! arquitecto! no! Instituto! Federal! Suiço,! onde! fez!

toda! a! formação.! Nos! anos! seguintes,! entre! 1935! e! 1937! Rudolf! Olgiati! esteve! em!

Roma! onde! estudou! os! canônes! da! antiguidade! italiana,! quer! da! Arte,! quer! da!

Arquitectura.! Não! viajou! só! de! diário! gráfico! e! lápis,! não! foi! apenas! uma! viagem!

pessoal!e!de!estudo,!pois!por!um!curto!período!de!tempo!trabalhou!com!uma!empresa!

de! construção,! para! a! qual! projectou! algumas! habitações.! Elaborou! esboços! de!

moradias!na!Via!Cassia!que!resultaram,!em!1954,!num!trabalho!com!Dottor!Margherita!

Arcangeli.!(Riederer,!2004,!p.75!e!76)!

Quatro!anos!mais! tarde,!em!1938,! tentou!estabelecerRse!em!Zurique!com!um!atelier!

privado,! tendo! falhado! em! parte! devido! à! situação! económica! precária! do! país.!
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novos.!Além!da!preocupação!com!os!filhos!e!com!a!casa,!Irene!Olgiati!cumpria!algumas!

funções!no!atelier!de!Rudolf!e!geria!o!aluguer!dos!apartamentos!construídos!por!ele!

“Apartmenthaus! Las! Caglias”,! construção! entre! 1959! e! 1960.! (Olgiati! apud!Riederer,!

2004,!p.77T!p.!199)!

!
Ilustração! 92! R! Apartmenthaus! Las! Caglias! actualmente,!
Flims.!.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 93! R! Imagem! interior! da! Sala! Comum! de!
Apartmenthaus!Las!Caglias.!(Riederer,!2004,!p.!198).!

Mesmo!que!o!casamento!parecesse!equilibrado!entre!o!espaço!privado!de!casa!e!as!

funções! partilhadas! do! atelier,! Rudolf! volta! a! divorciarRse! em!meados! dos! anos! 70.!

Nesta! altura! poucas! eram! as! qualidades! que! atribuíam! ao! arquitecto.! Tanto! em!

privado!como!no!trabalho!Rudolf!era!considerado!um!homem!pouco!afável!e!sensível.!

Como! empregador,! esgotou! grande! parte! da! paciência! aos! funcionários.! Mas! se!

estivesse! satisfeito! com! o! progresso! de! um! projecto! tinha! bom! humor,! da! mesma!

maneira! que! se! ao! seu! redor! existissem! idéias! brilhantes! se! tornava! bastante!

comunicativo.! Segundo! os! seus! colaboradores,! nestes! casos! era! engraçado! e!

divertido.! O! oposto! acontecia! se! qualquer! obra! parasse.! Tinha! um! carácter!

temperamental,! inflexível,! teimoso!e!muitas!vezes!cruel,!explica!um!dos!seus!antigos!

colaboradores,!Alfred!Candrian.!(Riederer,!2004,!p.!80)!!

O! atelier! em! sua! casa,! para! além! de! pequeno! era! multifuncional.! Sala! de! estar,!

escritório,! sala! de! recepção,! sala! de! reunião.! No! espaço,! existiam! pormenores!

dominantes! como! um! grande! cubo! branco,! um! forno! de! tijolos! mantido! da! antiga!

cozinha.! O! espaço! de! reunião,! considerado! pelo! arquitecto! como! espaço! de! lazer,!

consistia! em! duas! cadeiras! Corbusier! e! uma! pequena! mesa! de! café.! Todos! estes!

elementos!que!fluíam!nos!espaços!de!quotidiano!correspondiam!exactamente!ao!seu!

modo!de!pensar.!A!sua!vida!e!o!seu!trabalho!foram!congruentes.!(Riederer,!2004,!p.!

80!e!81)!
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!
Ilustração!94! R!Recanto!de! reuniões!e!vista!para!um!antigo! forno!
reutilizado!por!Olgiati,!Arquivo!ETH!(Riederer,!2004,!p.!42).!

!
Ilustração! 95! R! Vista! da! escadaria! de! acesso! aos! pisos!
superiores! e! de! uma! das! suas! salas! de! trabalho! com! a! sua!
máquina! de! escrever! (à! esquerda),! Arquivo! ETH! (Riederer,!
2004,!p.!41).!

A!sua!equipa!de!trabalho!consistia!principalmente!em!3!ou!4!pessoas:!um!secretário!e!

1! ou! 2! “arquitectos! especialistas”.! Muitas! vezes,! recebia! também! os! seus! alunos!

graduados!da!ETH!que! realizavam!o!estágio!no!seu!estúdio.! (Riederer,!2004,!p.!82)!

Assim!sendo,!acompanhou! inúmeros! jovens!arquitectos!utilizando!o!seu!atelier!como!

se! de! um! laboratório! de! aprendizagem! se! tratasse.! Entre! outros,! a! arquitecta! Trix!

HaussmannRHögl157,! mais! tarde,! companheira! e! sócia! do! escritório! de! Robert!

Haussmann158,!o!arquitecto!Jakob!Schilling159!e!Rolf!Keller160,!exRassistente!de!Alfred!

Roth,!assim!como!uma!parceria!com!Alfred!Werner!Maurer161!na!Riviera!Francesa162.!

Quem! passou! por! esta! “escola”,! facilmente! tomou! Olgiati! como! referência.! O!

arquitecto! Rolf! Keller! é! um! dos! Modernistas! mais! apontado! como! fiel! seguidor! das!

ideias!de!Rudolf.!!Em!1977,!Keller!constrói!a!titulo!próprio!a!Casa!Alvezza!também!em!

FlimsRWaldhaus!e!muito!perto!da!maioia!das!obras!de!Olgiati!sendo!que!se!assemelha!

a! qualquer! uma! delas! levando! a! um! fácil! equívoco! como! mostram! as! ilustrações!

seguintes.!!(Riederer,!2004,!p.75!e!76)!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157!Trix!HaussmannRHögl!nasceu!a!06!de!Novembro!de!1933!em!Chur!e!é!uma!arquitecta!e!designer!de!
interiores.!É!casada!com!Robert!Hausmann!e!juntos!são!conhecidos!como!Robert!&!Trix!Haussmann.!
158! Robert! Hausmann! nasceu! em! Outubro! de! 1931! em! Zurique.! É! um! arquitecto! suíço,! designer! de!
mobiliário,! designer! de! interiors,! Professor! universitário! e! proprietário! do! escritório! Robert! &! Trix!
Haussmann.!
159! Jakob!Schilling,! nasceu! em! 1931.! É! cidadão! da! cidade! de! Zurique.! FormouRse! no! Instituto! Federal!
Suiço!ETH!em!1956.!Foi!aluno!de!Hans!Hofmann,!teve!seis!meses!de!prática!na!Finlândia!no!escritório!de!
arquitectura!dos!Caminhos!de!Ferro,!em!Paris! com!Pierre!Vago.!Trabalhou!como!um!arquitecto!Rudolf!
Olgiati!em!Flims!e!em!1960!formou!o!seu!próprio!atelier.!
160!Arquitecto!Suiço,!nasceu!em!1930!e!morreu!em!1933.!
161! Alfred!Werner!Maurer,! nascido! em! 1945! em! Saarbrücken,! foi! um! arquitecto! alemão,! historiador! de!
arquitectura,!arqueólogo!e!historiador!de!arte.!!
162!A!Riviera!Francesa!é!parte!do!litoral!sul!de!França!no!Mar!Mediterrâneo,!indo!de!Toulon!a!Menton,!na!
fronteira!com!a!Itália.!Também!chamada!de!Costa!Azul,!esta!região!é!considerada!uma!das!áreas!mais!
luxuosas,!caras!e!sofisticadas!do!mundo.!
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!
Ilustração!96!R!Fachada!principal!da!Casa!Alvezza,!do!Arquitecto!
Rolf!Keller.!(Ilustração!nossa,!2016)!

!
Ilustração!97!R!Casa!Alvezza!e!a!vista!montanhosa!dos!Alpes!
Suiços!na!região!de!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016)!

!

!
Ilustração! 98! R! Uma! pequena!mesa! de!madeira!maçica,! como! quase! todas! as! peças! de!mobiliário! desta! casa! estúdio,! na! sala! de!
estudo,!Peter!Siffert!Hans.!(Riederer,!2004,!p.!40).!

Indiferente,!na!pequena!mesa!antiga!ao!lado!do!vão!com!vista!para!o!jardim!e!para!a!

rua,! Olgiati! passou! todas! as! suas! idéias! para! o! papel! (ilustração! superior),! muitas!

certamente!sobre!Flims163,!Vila!pela!qual!assumiu!sempre!o!apreço!que!sentia,!através!

das! palavras! que! depositava! em! escritos.! Acreditava! que! a! sua! beleza! deveria! ser!

sempre! mantida,! intocável,! “[...]! das! Dorf! Flims! in! seiner! heutigen! Ausdehnung! und!

Struktur! geschützt! werden! sollte.”164! (Olgiati! apud! Riederer,! 2004,! p.76)! Considerou!

que! qualquer! alteração! significativa! da! imagem! da! Vila,! traria! uma! mancha! negra!

sobre! telhados! de! folha! de! zinco! no! lugar! dos! típicos! e! deslumbrantes! telhados! de!

madeira!e!telha!de!xisto.!Mostrando!persistência!na!sua!formação!e!embora!já!tivesse!

o!seu!atelier!formado,!viajou!para!a!Grécia!para!estudar!em!detalhe!o!Templo!Grego,!

servindoRlhe!de!testemunho!à!visão!de!Forma!Cúbica!que!perseguia!e!tentava!pôr!em!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163! Flims! é! uma! cidade! da! Suíça! pertencente! ao! Cantão! de! Grisons,! com! cerca! de! 2.597! habitantes.!
EstendeRse!por!uma!área!de!50,46!km²!tendo!como!língua!oficial!o!alemão.!
164! "[…]! A! aldeia! de! Flims! deve! ser! protegida! na! sua! extensão! e! pelas! estruturas! actuais."! (Tradução!
nossa)!
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prática.! Esta! suposição! é! baseada! num! dos! seus! escritos! mais! tardios,! acerca! da!

"Optical! Objectivity"! onde! descreve:! “Indem! wir! die! Proportionen! der! alten! Griechen!

durchexerzieren,!wird!uns!klar,!was!hell! und!darum!optisch!wirksam!und!was!dunkel!

und!damit! aufgelöst!wirkt.”165! (Olgiati! apud!Riederer,! 2004,! p.77)!Embora! soubesse!

que!o!Templo!Grego!já!teria!sido!alterado!por!camadas!de!tinta,!continuava!fascinado!

com! a! pureza! da! sua! Nave! Central,! o! “Cubo! Branco”! como! lhe! chamou,! “[...]! rein!

weissen! Kubus! der! Cella,! die! das! Wichtigste,! das! Heiligtum! umhüllt.! Ungebrochen!

weiss!musste!sie!sein.”166!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.77)!!

!
Ilustração! 99! R! A! Grécia! Antiga! e! a! Tecnologia! Moderna! como!
modelos!para!os!arquitectos!na!obra!“Vers!une!Architecture"!de!Le!
Corbusier,!1926,!Arquivo!da!Biblioteca!de!Zurique!(Riederer,!2004,!
p.!53).!

!
Ilustração!100!R!As!casas!tradicionais!de!Flims!que!estão!para!a!
arquitectura! de! Olgiati! como! o! Templo! Grego! ou! NotreRDame!
estão!para!Corbusier,!Arquivo!ETH.!(Riederer,!2004,!p.!54).!

Depois!desta! viagem,!a! sua! reacção! foi! como!se! traçasse!uma! linha!directa!entre!a!

Grécia! Antiga,! a! influência! de! Corbusier! e! ainda! as! típicas! casas! de! Grisons.!

Transportou! para! as! suas! obras,! elementos! como! as! janelas! de! tiro! e! os! pequenos!

cubos! brancos! de! Walser167.! Em! "Vers! une! Architecture"! de! Le! Corbusier! e! o!

Parthenon168!considerava!que!existiam!os!códigos!da!prática,!a!prioridade!do!plano!e!

da! necessidade! de! normas! ilustradas,! que! reclamam! a! universal! Modernidade,!

destacava!o!próprio.!(Riederer,!2004,!p.76!e!77)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165! “Através! das! proporções! dos! Gregos,! percebemos! o! que! é! leve! e! claro,! trazendo! logicamente! um!
efeito!muito!eficaz!no!que!é!escuro!e!dissolvido."!(Tradução!nossa)!
166!!"O!cubo!branco!puro!da!Nave!que!envolve!o!mais!importante,!o!santuário."!(Traduação!nossa)!
167!Walser!é!uma! região!da!Suiça,! situada!entre!os!Alpes.!No!entanto!este!é!um!nome!que! também!é!
dado!a!pessoas!que! língua!alemã,!ou!que! falem!especificamente!o!dialecto!Walser!e!que!podem!viver!
não!só!na!Suiça!como!em!Itália,!Liechtenstein!ou!Àustria.!
168!O!Parthenon!foi!um!templo!dedicado!à!Deusa!Grega!Atena,!construído!no!século!V!a.C.!na!Acrópole!
de!Atenas,!na!Grécia!Antiga,!por!iniciativa!de!Péricles,!governante!da!cidade,!projectado!pelos!arquitectos!
Calícrates!e! Ictinos.!É!o!mais!conhecido!dos!edifícios! remanescentes!da!Grécia!Antiga!e!é!um!símbolo!
dos!monumentos!culturais!da!história!da!humanidade.!!
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Representante! do! movimento! "Neue! Sachlichkeit"! ou! “New! Objectivity”169! e! um! dos!

primeiros!!arquitectos!a!descobrir!a!importância!e!eficácia!da!Arquitectura!Moderna!no!

seu! contexto,! Rudolf! Olgiati! representou! também! o! início! de! novos! princípios! e!

conceitos! ligados! ao!Modernismo! sempre! apoiados! nos! principais! ensinamentos! de!

Corbusier170! como!podemos!concluir,! “Mit! dem!an!Le!Corbusiers!Denken!und!Bauen!

geschulten!Blick!entwickelte!er! eine!eigene!überzeugende!Aussage.”171! (Olgiati! apud!

Riederer,!2004,!p.8)!

!
Ilustração!101!R!Collage!elaborada!por!Rudolf!Olgiati!em!1936!com!algumaas!das!suas!referências,!Arquivo!ETH!(Riederer,!2004,!p.!
52).!

No!fundo,!pode!dizerRse!que!a!sua!arquitectura!é!fruto!de!um!conjunto!de!três!grandes!

factores,!um! forte!sentido!de!modernidade,!a! relação!que!cria!com!a!paisagem!e!as!

influências! daqueles! que! teve! como! mestres,! como! começa! por! referir! Ursula!

Riederer,!autora!da!monografia!do!arquitecto,!desenvolvida!apenas!após!a!sua!morte:!

!“Die!pionierhafte!bedeutung!der!architektur!von!Rudolf!Olgiati! (1910R1995)!besteht! in!
der! kongenialen! verknupfung! einer! radikal! modernen! haltung! mit! die! jahrhunderte!
gewachsenen!Kulturandschaft!und!ihrer!baulichen!zeugen.”172!(Riederer,!2004,!p.8)!

A! paisagem,! esta! que! consideramos! uma! das! suas! fortes! influências,! resumeRse!

essencialmente!à!zona!montanhosa!da!região!de!Graubünden!ou!Grisons!que!não!se!

limita!a!uma!pequena!área!sendo!que!é!o!maior!e!mais!ocidental!Cantão!Suiço!e!que!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169! A! “New! objectivity”! (em! português,! Nova! Objectividade)! foi! um! movimento! artístico! surgido! na!
Alemanha! a! princípios! da! década! de! 1920! como! reação! ao! expressionismo.! O! movimento! acabou!
essencialmente! em! 1933,! com! a! queda! da! República! de! Weimar! e! a! tomada! do! poder! pelo! partido!
nazista.!O!termo!é!aplicado!a!obras!de!arte!pictórica,!literatura,!música,!arquitectura,!fotografia!ou!cinema.!
Arquitectoss! como! Bruno! Taut,! Erich! Mendelsohn! e! Hans! Poelzig! e! Rudolf! Olgiati! voltaramRse! para! o!
enfoque!simples,!funcional!e!prático!da!Nova!objetividade.!
170! CharlesREdouard! Jeanneret,! mais! conhecido! pelo! pseudónimo! de! Le! Corbusier! (1887R1965),! foi!
arquitecto,! urbanista,! escultor! e! pintor.!De! origem! suíça! e! naturalizado! francês.! É! considerado! um!dos!
mais! conhecidos! arquitectos! do! século! XX.! Conhecido! por! ter! sido! o! criador! da! Unité! d'Habitation,!
conceito!sobre!o!qual!começou!a!trabalhar!na!década!de!1920. 
171! “Depois!de!muito!estudar!e!observar!o!pensamento!e!o!método!de!construção!de!Le!Corbusier,!ele!
desenvolveu!a!sua!própria!técnica.”!(Tradução!nossa)!!
172! “O! significado! pioneiro! da! sua! arquitectura! resulta! na! combinação! agradável! entre! uma! postura!
radicalmente!moderna!e!as!suas!influências.”!(Tradução!nossa)!
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partilha!as!fronteiras!de!Ticino173,!Uri174,!Glarus175!e!St.!Gallen176.!É!neste!cantão!que!

se!situam!a!maioria!das!duas!obras,!o!que!atribui!ao!arquitecto!o!papel!de!“crucial”!a!!

Grisons.!(Riederer,!2004,!p.8)!

!
Ilustração!102!R!Um!exemplo!de!casa!tradicional!do!cantão!de!
Grisons,!Arquivo!ETH.!(Riederer,!2004,!p.!55).!

!
Ilustração!103!R!Flims!num!desenho!de!Jan!Hackeart!em!1655,!
Österreichische!Nationalbibliothek.!(Riederer,!2004,!p.!56).!

Nas! suas! obras,! maioritariamente! reabilitações! e! construções! de! raiz! de! unidades!

habitacionais! nesta! região! montanhosa,! predominam! as! Formas! elementares! da!

Grécia! Antiga177,! elementos! e! composições! tradicionalmente! utilizadas! em! Grisons,!

assim!como!características!modernistas!que!remetem,!mais!uma!vez,!à!existência!de!

Corbusier!como!influência.!(Riederer,!2004,!p.8)!

“I!restauri!di!case!signorili!o!rurali!figurano!fra!le!sue!opere!migliori.!Nelle!operazioni!di!
ripristino! dell’edificio! storico! l’Olgiati! esprimeva! il! suo! rigore! conservatore! editando! di!
intervenire!su!manufatti!e!elementi!decorativi!ancora!validi!e!manifestava!la!sua!lógica!
compositoria!aprendo!nuove!porte!nelle!pareti!divisorie,!scavando!terrazzi!nel!piovente!
del! tetto! e! riformando! le! funzioni! storiche! con! la! radicalita! deirarchitetto!
contemporáneo.”178!(Giovanoli,!1996,!p.!127)!

Pouco!antes!da!sua!morte,!a!autoridade! local! de!Flims! fez!uma!oferta!ao!arquitecto!

para!doar!parte!da!sua!colecção!de!objectos!históricos!e!culturais!à!comunidade.!Em!

contrapartida! esta! oferta! pressupôs! a! reabilitação! do! edifício! Das! Gelbe! Haus! ou!

Yellow!House,!considerada!a!sua!última!obra.!Entre!negociações!por!parte!da!Igreja,!o!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173!Ticino!é!um!dos!cantões!da!Suíça,!situado!no!sul!do!país.!Inclui!as!cidades!de!Bellinzona,!Locarno!e!
Lugano!e!a!sua!língua!oficial!é!o!Italiano.!!
174!Uri!é!um!dos!cantões!da!Suiça,!situado!no!centro!deste!país.!A!sua!capital!é!Altdorf.!!
175! O! cantão! de! Glarus,! é! um! cantão! central! do! leste! Suisso.! A! sua! capital! é! a! cidade! de! Glarus.! A!
população! fala! uma! variedade! de! “Alemannic! German”! e! a! maioria! da! sua! população,! cerca! de! 81%!
identificaRse!de!religião!cristã.!!
176! St.!Gallen! ! ou!Sankt!Gallen,! é! um!dos! cantões! da!Suíça,! localizado! no! nordeste! do! país.! A! língua!
oficial!deste!cantão!é!o!alemão.!!
177!Grécia!Antiga!é!o!termo!geralmente!usado!para!descrever!o!território!grego!e!as!áreas!próximas,!tais!
como!o!Chipre,!Anatólia,!sul!de! Itália,!de!França!e!a!costa!do!mar!Egeu,!além!de!povoados!gregos!no!
litoral!de!outros!países,!como!por!exemplo!o!Egito.!
178!"A!restauração!das!casas!senhoriais!estão!entre!as!suas!melhores!obras.!Nos!restauros!de!edifícios!
históricos! Olgiati! expressou! o! seu! rigor,! conservador! para! trabalhar! ainda! artefactos! e! elementos!
decorativos.! Manifestou! a! sua! lógica! de! composição! abrindo! novas! portas! nas! paredes! divisórias,!
cavando!terraços!na! inclinação!dos!telhados!e! formando!características!históricas!com!o!radicalismo!de!
arquitecto!contemporâneo."!(Tradução!nossa)!
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Hotel!Waldhaus!e!o!Município! e!a!apresentação!dos!orçamentos!disponíveis! para!a!

obra,!Rudolf!Olgiati!apresenta!em!1994!os!primeiros!esboços!do!projecto.! (Riederer,!

2004,!p.!93).!

!
Ilustração!104!R!Edifício!da!Das!Gelbe!Haus!antes!de!intervenção!dos!arquitectos,!Flims.!(Das!Gelbe!Haus!Archiv).!

Pouco! tempo!depois,!em!Agosto!do!mesmo!ano! foi! fundado!o!Museu!Olgiati!entre!o!

Park!e!os!Hotéis!Waldhaus!para!albergar!parte!da!exposição.!Em!Setembro!de!1995!o!

arquitecto!morre!pouco!depois!de!celebrar!o!seu!85º!aniversário.!Com!o!objectivo!de!

cumprir!ao!máximo!o!acordado,!a! reabilitação!da!Yellow!House!é!entregue!a!Valerio!

Olgiati179! em! 1999! que! projecta! um! cubo! branco! como! uma! interpretação! livre! de!

ideias!do!pai.!Para!este!fim,!o!arquitecto!garantiu!que!as!marcas!da!estrutura!ficassem!

visíveis!na!fachada,!como!memória!do!tempo.!!

!
Ilustração!105!R!O!projecto!Yellow!House!actualmente,!Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 106! R! Imagem! interior! do! projecto!Yellow!House!
depois! de! reabilitação! por! Valerio! Olgiati,! Flims.! (Cortés,!
2011,!p.43).!

Valerio!Olgiati!tem!na!figura!do!pai!o!seu!exemplo!assim!e!mote!para!o!seu!método!de!

projectar.! Chega! a! ser! contraditório! uma! vez! que,! segundo! alguns! depoimentos,! a!

relação! entre! os! dois! não! seria! pacífica.! Mesmo! assim,! Valerio! afirma! que! se!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179!Valerio!Olgiati! estudou!arquitectura! até! 1986!na!ETH!em!Zurique.!Professor! convidado!na!ETH!em!
Zurique,!na!Architectural!Association!School!of!Architecture!de!Londres!e!na!Universidade!de!Cornell!em!
Ithaca!em!Nova!York.!Desde!2002,!professor!titular!da!Accademia!di!Architettura!Mendrisio!na!Università!
della!Svizzera!Italiana.!
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emancipou! enquanto! estudou! em! Zurique! e! que! começou! a! trilhar! um! caminho!

paralelo!ao!do!pai.!(Riederer,!2004,!p.89)!!

“Nelle! costruzioni! nuove! l’Olgiati! inseriva! spesso! elementi! di! recupero! cultúrale,! cioé!
porte,! inferriate,! soffitti! lignei! e! mobili,! sistemáticamente! sottratti! alia! demolizione! di!
edifici.”180!(Giovanoli,!1996,!p.!127)!

Rudolf! viu! o! seu! reconhecimento! passar! por! ter! alguns! dos! trabalhos!mais! notáveis!

exibidos!no! Instituto!Federal!ETH!de!Zurique!em!1977!e!em!1986!na!Academia!das!

Artes! em!Hamburgo181,! nesse!mesmo!ano! na!Universidade!Técnica! de!Berlim!e! em!

1988!na!Art!University!Linz182,!em!Áustria183.!Em!1981,!recebeu!o!Prémio!Cultural!do!

Cantão!de!Grisons,!tendo!falecido!mais!tarde!neste!mesmo!cantão.!Após!a!sua!morte,!

o! interesse!nos!seus!edificios!assim!como!em!toda!a! teoria!subjacente!aumentou.!O!

arquitecto! deixou! muitos! escritos,! cartas,! artigos! e! ainda! publicações! em! jornais! e!

pequenas! revistas! da! época! que! se! encontram! hoje! em! dia! no! Departamento! de!

História!e!Teoria!da!Arquitectura!na!ETH.!A!sua!arquitectura!é!hoje!caracterizada!de!

intemporal! e! as! obras! de! universais,! radicalmente! modernas! respeitando! sempre! a!

materialidade!local,!as!vivências!e!a!importância!da!envolvente!sendo!chamada!até!de!

vernacular.!!(Riederer,!2004,!p.8!e!9)!

Mesmo! assim! o! nome! do! arquitecto! não! é! dos! mais! sonantes! nos! dias! de! hoje.!

Contudo,! são!muitos! os! arquitectos! que! o! têm! como! referência.! Um! desses! casos,!

provavelmente!o!mais!íntimo,!é!o!do!arquitecto!Peter!Märkli184!que!privou!com!Olgiati.!

Activo!em!Zurique,!Peter!Märkli!assumeRse!moldado!mentalmente!pela!arquitectura!de!

Rudolf!Olgiati,!mesmo!que!não!expresse! isso!directamente!nas!suas!obras.!Embora!

considere!que!tenha!cumprido!igualmente!a!"objetividade!óptica"!de!Olgiati!para!o!seu!

campo! de! referência! e! trabalho,! assume! que! sempre! perseguiu! um! caminho!

autónomo.!(Riederer,!2004,!p.78)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180!"Olgiati!insere!muitas!vezes!em!novos!edifícios!portas,!gradeamentos,!tectos!de!madeira!e!móveis!da!
sua! colecção,! contribuíndo! sistematicamente! para! a! preservação! da! memória! de! edifícios! antigos!
valorizando!assim!a!component!cultural."!(Tradução!nossa)!
181! Hamburgo! é! a! segunda!maior! cidade! da! Alemanha.! EstimaRse! que! vivam!mais! de! 1,7! milhões! de!
pessoas!na!cidade!e!nos!estados!vizinhos,!Baixa!Saxónia!e!SchleswigRHolstein,!mais!de!5!milhões.!!
182! A!Art!University! Linz,! actualmente!Universidade! de!Arte! e!Design! Linz! foi! fundada! em!1947! com!o!
status!de!academia!atribuído!em!1973!e,!em!1998!o!direito!pleno!do!título!de!universidade.!
183!Áustria!é!um!país!de!cerca!de!8,3!milhões!de!habitantes,!localizado!na!Europa!Central.!É!limitada!pela!
Alemanha!e!República!Checa!a!norte,!Eslováquia!e!Hungria!a! leste,!Eslovênia!e! Itália!a!sul,!e!Suíça!e!
Liechtenstein!a!oeste.!O!território!da!Áustria!abrange!83!872!quilômetros!quadrados!e!é!influenciado!por!
um!clima!temperado!e!alpino.!O!terreno!da!Áustria!é!muito!montanhoso,!devido!à!presença!dos!Alpes.!A!
maioria!da!população!fala!alemão,!língua!oficial!do!país. 
184!Peter!Märkli!nasceu!no!dia!14!de!Julho!de!1953!em!Zurique.!É!um!arquitecto!suíço!que!vive!e!trabalha!
em!Zurique.!Desde!2003!ocupou!o!cargo!de!Professor!na!ETH!de!Zurique!e!também!Professor!Visitante!
na! Escola! de! Arquitectursa! de! Moscovo.! Enquanto! estudava! arquitectura! na! ETH,! entre! 1972! e! 1977!
Peter!Märkli!aprendeu!ao!lado!do!arquitecto!Rudolf!Olgiati!e!também!do!escultor!Hans!Josephsohn.!
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Märkli! assume! que! o! contacto! que! travou! com! Rudolf! Olgiati! o! influenciou!

significativamente!e!que!este!contínua!a!ser!uma!das!suas!grandes!influências.!Pelas!

palavras!do!mesmo:!

“Fasziniert! hat! mich,! wie! bei! ihm! Leben! und! Beruf! kongruent! sind.! Seine! Bauten!
sprachen! mich! vom! ersten! Augenblick! direkt! an,! weil! sie! eine! elementare! Sprache!
haben.!Das!war! eine! emotionale! und! keine! intellektuelle! Erfahrung.! Sie! erfolgte! über!
das!aktive!Schauen.!Das!eigentliche!Arbeitsmittel! in!unserem!Beruf!sind! ja!die!Sinne,!
insbesondere!das!Auge.!Ausgehend!von!dieser!Grunderfahrung!konnte! ich!Schritt! für!
Schritt!weiter!gehen.!Rudolf!Olgiati,!der!Bildhauer!Hans!Josephson!und!die!ETH!waren!
anfänglich!mein! Umfeld.! In! diesem!Dreieck! bewegte! ich!mich.”185! (Peter!Märkli! apud!
Riederer,!2004,!p.!10)!

Nos! seus! primeiros! edifícios,! casas! de! família! em! TrübbachRAzmoos! e! Sargans!

Wohnhaus! entre! 1981/1983! trabalhou! com! elementos! plasticamente! expressivos,!

como!a!coluna!e!o!arco!que!também!caracterizam!a! linguagem!de!Olgiati.!Estas!são!

casas!com!um!poder! criativo! inato,! porque!a! consistência!estética!que!caracteriza!a!

arquitectura!de!Märkli!é!a!base!de!uma!assimilação!criativa.!Para!Rudolf!Olgiati,!Peter!

Märkli! era! uma!espécie! de!prova! viva!de!que!a! implementação!de! suas! teorias! não!

está!vinculada!à!sua!pessoa,!mas!que! também!pode!operar!de!modo! independente.!

(Riederer,!2004,!p.28)!

!
Ilustração!107!R!O!arquitecto!em!1987,!com!77!anos,!Peter!Siffter!Hans.!(Riederer,!2004,!p.!50).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185!“FascinouRme!ver!como!ele!e!a!vida!profissional!eram!congruentes.!Os!seus!edifícios!falaram!comigo!
desde!o! primeiro!momento.! Têm!uma! linguagem!primária.! Foi! uma!experiência! intelectual! e! emocional!
que!se! realizouRse!no!âmbito!do!meu!olhar!mais!observador.!O!verdadeiro!e!bom! trabalho!significa!na!
nossa! profissão,! os! sentidos,! especialmente! o! olhar.! Pude! experiênciar! estes! espaços! passo! a! passo.!
Rudolf!Olgiati,!o!escultor!Hans!Josephson!e!a!Faculdade!ETH!foram!inicialmente!o!meu!ambiente.!Neste!
triângulo,!eu!me!transformeiRme.”!(Tradução!nossa)!
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3.2.! !OBRA!

Peter!Märkli!é!sem!dúvida!o!arquitecto!contemporâneo!que!mais!tem!contribuido!para!

o! entendidento! da! obra! de! Rudolf! Olgiati.! Assume! que! Olgiati! o! fascinou! e! que! o!

surpreendeu!desde!sempre!pela!coerência!entre!a!vida!pessoal!e!profissional.!Através!

da!sua!obra,!clarifica!que!se!transformou,!aprendendo!a!saber!ler!a!arquitectura:!!

“Ich! konnte! sie! erst! verstehen,! nachdem! ich! mich! aufgrund! des! Werkes! von! Rudolf!
Olgiati!mit!der!Archaik!der!Architektur!verschiedener!Kulturen!auseinandergesetzt!hatte.!
Durch! ihn!habe! ich!gelernt,!Architektur! zu! lesen.!Er!hat!mir!genau!geschildert,!wie!er!
den! archaischen! griechischen! Tempel! sieht! und! hat! dann! davon! ableitend! über! die!
alten!Häuser! in!Graubünden,! vor! allem! über! die! im!Engadin! gesprochen.!Wenn!man!
das! versteht,! kann!man!auch!andere!Bauweisen! verstehen!und!es!ermöglicht! einem,!
selbst!zu!urteilen,!einen!eigenen!Standpunkt!einzunehmen!und!sich! in!der!Gegenwart!
zurecht!zu!finden.”186!(Peter!Märkli!apud!Riederer,!2004,!p.!11)!

!
Ilustração!108!R!O!arquitecto!Peter!Märkli.!(ArchiTeam,!2015).!

!
Ilustração! 109! R! Um! dos! primeiros! projectos! de! Märkli!
onde!se! inspirou!nos!ensinamentos!de!Olgiati.!TrübbachR
Azmoos.!(Mostafani,!2002,!p.!65).!

Märkli! tem! conseguido! manter! uma! postura! de! defesa! em! relação! ao! seu! mestre!

relativamente! a! todas! as! contestações! que! ao! longo! dos! tempos! têm! vindo! a! ser!

publicadas,!no!entanto!assume!que!esta!figura!tem!decididamente!um!papel!diferente!

na!história!da!arquitectura!o!que!não!lhe!retira!mérito!nem!genialidade:!

“Das!Aussergewöhnliche!an!ihm!war!seine!radikale!Position,!die!auch!politisch!bedingt!
war.!Seine!Kompetenz,!jeden!Bauteil!exakt!zu!analysieren,!beeindruckte!mich.!Ich!habe!
noch!nie! jemanden!getroffen!ausser! ihn,!der!mit!mir!über!das!Wesen!des!Kreises,!die!
Bedeutung! dieser! elementaren! Grundfigur,! gesprochen! hat.! Oder! darüber,! was! ein!
Rechteck! ist! und!wie!sich!dieses!körperhaft! im!Quader! zeigt.!Auch!diskutierte! ich!mit!
ihm!den!Unterschied!zwischen!einem!Pfeiler!und!einer!Stütze!und!weshalb!ein!Zylinder,!
der! sich! gegen! oben! verjüngt,! eine! Säule! ist.! Da! wird! in! der! Ausbildung! kein!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186!“Percebi!que!só!depois!de!ter!estudado!as!bases!de!trabalho!de!Rudolf!Olgiati!na!arquitectura!arcaica!
de!diferentes!culturas!é!que!aprendi!a! ler!a!arquitectura.!Ele!ensinouRme!a! interpretar!o!Templo!Grego,!
depois!as!velhas!casas!de!Grisons!até!à!famosa!construção!de!Engadine.!Após!se!ter!compreendido!isso,!
podeRse!compreender!outras!construções,!saber!julgar!e!encontrar!uma!posição,!um!caminho.”!(Tradução!
nossa)!
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Unterschied! gemacht.! Doch! zur! Grundausbildung! in! der! Architektur! müssten! solche!
Fragen!gehören.”187!(Peter!Märkli!apud!Riederer,!2004,!p.11)!

Ao! longos! dos! tempos,! as! considerações! teóricas! do! arquitecto! foram! sendo!

contestadas!como!se!não!se!soubesse!como!o!adjectivar.!Segundo!o!arquitecto!Peter!

Märkli,!para!conseguir!ler!os!seus!edifícios!correctamente!é!preciso!que!nos!saibamos!

absorver!por! inteiro!pelos!mesmos.!Exemplifica!com!o!projecto!“Las!Caglias”,!aquele!

que!considera!ser!o!mais!aproximado!à!linguagem!de!Le!Corbusier.!!

!
Ilustração! 110! R! Pormenor! da! “barriga”! que! o!
volume! das! escadas! deixa! na! fachada.!
Apartmenthaus! Las! Caglias,! Flims.! (Ilustração!
nossa,!2016).!

!
Ilustração! 111! R! Pormenor! da! pala! de! entrada!
do! projecto.!Apartmenthaus! Las!Caglias,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

Ainda! assim,! concorda! que! durante! muito! tempo! estes! edifícios! possam! ter! sido!

considerados! ilegíveis! e! com! pouca! substância! mesmo! que! hoje! sejam! pequenos!

símbolos! de! uma! arquitectura! única.! Märkli! não! consegue! identificar! uma! razão!

concreta!para!que!não!se! tenham!tornado! influentes!à!época!como!seria!espectável.!

Luigi! Snozzi188! referiu! que!Rudolf! Olgiati! não! tinha! uma! linguagem! própria!mas! que!

tinha! construído! as! suas! ideias! sobre! um! estilo! novo,! o! “Neues! Bauen”! ou! “Neue!

Sachlichkeit”,!afirmação!sobre!a!qual!Peter!Märkli!reage:!!

“Ich!denke,!das!ist!ein!guter!Weg,!weil!Snozzi!sich!auf!die!Haltung!einer!ganzen!Gruppe!
von! Architekturschaffenden! abstützt.! Die! Bauten! Rudolf! Olgiatis! aber! sind! das!
spezifische!Resultat! eines! einzelnen.!An! ihnen! kann!man! nicht! direkt! anknüpfen,!wie!
man!auch!nicht! direkt! an!Alberto!Giacomettis!Plastiken!anknüpfen! kann.!Das! sind! zu!
persönliche!Ausdrucksweisen.!Das!Neue!Bauen! hingegen! ist! allgemeiner.!Wenn! sich!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187! “A! verdadeira! questão! sobre! ele,! está! na! sua! posição! extremamente! radical,! também!por! questões!
políticas.!A!sua!competência!para!analisar!cada!pormenor,!impressionouRme.!Eu!nunca!conheci!ninguém,!
há!excepção!dele!que! falasse!comigo!sobre!a!natureza!de!um!círculo,! sobre!a! importância!das! figuras!
elementares.!Ou!ainda,!o!que!é!um!rectângulo!e!como!essa!forma!se!manifesta!no!corpo!de!uma!praça.!
Também!discuti! com!ele!a!diferença!entre!um!pilar!e!o! suporte!que!por! conseguinte!é!um!cilindro!que!
cresce!até!ao!topo.!O!que!uma!coluna!é.!(Tradução!nossa!
188!Luigi!Snozzi!nasceu!em!1932!em!Mendrisio,!é!um!arquitecto!suíço,!de!Ticino.!Actualmente!trabalha!em!
Locarno!e! Lugano.!Estudou!no! Instituto!Federal!Suíço!de!Tecnologia,! em!Zurique.!Entre! 1962!a! 1971,!
Snozzi! trabalhou! com! o! arquitecto! Livio! Vacchini! e,! entre! 1982! e! 1984,! foi! professor! da! École!
Polytechnique!Fédérale!de!Lausanne.!
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jemand! darauf! abstützt,! weil! er! sich! zu! wenig! stark! fühlt,! finde! ich! das! sehr!
souverän.”189!(Peter!Märkli!apud!Riederer,!2004,!p.!11)!

Talvez!esta!afirmação!de!Luigi!Snozzi!se!deva!ao!facto!do!trabalho!de!Rudolf!Olgiati!

ser! fruto!de!uma!vasta!experiência!pessoal!baseada!numa!força!e!autenticidade!que!

se!tendem!a!perder!com!o!desenvolvimento!dos!canônes!arquitectónicos,!onde!cada!

canto!é!desenhado!e!pensado!pormenorizadamente!na!sua!sua!Forma,!Proporção!e!

Materialidade.! Sem! uma! atenção! especifíca! a! questões! tradicionais,! no! sentido! de!

uma!arquitectura!que!não! tem!um!denominador!comum!com!o!círculo!de!arquitectos!

da!época:!!

“Ich!meine,! dass! die! Architektur! von!Rudolf! Olgiati! künstlerisch! gesehen! kein! idealer!
Ausgangspunkt!für!die!eigene!Entwicklung!ist,!denn!sie!beruht!auf!seiner!persönlichen!
Grunderfahrung.! Von! einem! fertigen! Resultat! auszugehen! und! das! nachmachen! zu!
wollen,!was!auf!der!Lebenserfahrung!eines!einzelnen!basiert,!geht!nicht.!Da!gehen!die!
Kraft! und! die! Authentizität! verloren.! Olgiatis! Bauten! sind! nicht! vermittelbar,! weil! jede!
Ecke!individuell!geformt!ist.”190!(Peter!Märkli!apud!Riederer,!2004,!p.12)!

Ao! longo!do!seu!percurso,!para!além!de! ter! trabalhado!em!pequenos!grupos,!Rudolf!

Olgiati!trabalhou!muitas!vezes!sozinho.!Não!é!seguro!afirmar!que!este!facto!lhe!tenha!

conferido! um! processo! arquitectónico! anacrónico191,! contudo! na! opinião! de! Peter!

Märkli,! sobressai! uma! arquitectura! muito! forte,! de! gestos! decididos! intimamente!

relacionados! com!o! trabalho! em!obras! de! pequena! escala.!O! facto! de! trabalhar! em!

contextos!limitados!pode!ser!também!um!dos!fortes!contributos!para!esta!arquitectura.!

Ao!observarmos!os!detalhes!que!desenha!em!todas!as!suas!casas!e!que!se!deixam!

descobrir! ocasionalmente,! percebemos! que! estes! seriam! detalhes! sem! “habitat”! em!

edifícios!de!grande!escala.!Peter!Märkli,!muito! explícito! quanto!ao! seu!apreço!pelas!

obras! em! estudo,! afirma! que! o! arquitecto! consegue! transformar! o! interior! de! uma!

maneira!suberba!e!que!a!partir!daqui!podemos!tentar!imaginar!o!que!conseguiria!fazer!

num!grande!edifício.!Para!Märkli,!o!facto!de!Olgiati!ter!trabalhado!neste!pequeno!meio!

de!Flims!não!é!sinónimo!de!escassez!de!conhecimento!ou! talento!como!comprovam!

os!registos!de!todas!as!suas!ideias,!em!traços!selvagens!e!carregados!de!tinta,!na!sua!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189! “Eu!penso!que!esse!é!um!bom!caminho,!porque!o!Snozzi!está!dividido!entre!a!atitude!de!um!vasto!
grupo!de!arquitectos.!Os!edifícios!de!Rudolf!Olgiati! são!o! resultado!de!um!só! indivíduo.!Neles,! não! se!
pode! construir! directamente,! assim! como! não! se! pode! “amarrar”! as! esculturas! do! Alberto! Giocometti.!
TratamRse! de! expressões! pessoais.! No! entanto,! a! nova! arquitectura! é! mais! geral,! quer! dizer! que! se!
alguém!o!tomar!como!referência!se!sente!pouco!forte!e!eu!acho!isso!muito!confiante:”!(Tradução!nossa)!
190!“Quer!dizer,!a!partir!de!um!ponto!de!vista!artístico,!a!arquitectura!do!Rudolf!Olgiati!não!é!um!ponto!de!
partida! ideal! para! um! desenvolvimento! próprio,! para! quem! queira! escolher! o! seu! caminho! porque! é!
baseado! em! experiência! pessoal.! Para! começar,! partir! de! um! resultado! final! e! querer! imitar! o! que! se!
baseia! na! experiência! de! vida! de! um! indivíduo,! é! impossível.! Uma! vez! que,! a! força! e! a! autenticidade!
tende! a! perderRse.! Os! edifícios! de! Olgiati! não! podem! ser! standardizados! porque! cada! canto! é!
exclusivamente!uma!forma.”!(Tradução!nossa)!
191!Do!grego!anakhronikós,!anacrónico!significa:!contrário!à!cronologia!e/ou!fora!dos!usos!e!costumes!de!
certa!época.!
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maioria!em!croquis!muito!pequenos,!fugazes!mas!onde!o!essencial!é!formulado!numa!

incessante!procura!da!Forma.!(Riederer,!2004,!p.!11!e!12)!

A!sua!arquitectura!revela!ainda!um!enorme!sentido!humanista,!posicionando!a!pessoa!

no! centro! da! acção.!Capaz! de! absorver! todas! as! emoções.!Desenha! casas! e! salas!

bonitas!mas!sobretudo!muito!significativas,!adjectiva!Märkli.! (Riederer,!2004,!p.!11!e!

12)!

!
Ilustração! 112! R! Pormenores! interiores! das! obras.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 113! R! Pormenores! interiores! das! obras.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

Funcionam!como!pinturas! vivas,! pensadas! ao!mais! ínfimo! pormenor! através! da! sua!

imaginação.!Segundo!estes!aspectos,!é!para!Peter!Märkli! impossível!de!caracterizar!

esta!arquitectura!de! “Dimensão!Regional”.!Embora!considerada!por!muitos!como! tal,!

Märkli!considera!que!esse!é!um!erro!frequente!de!quem!a!observa!os!espaços!através!

de!um!modo!académico!e!não!sensorial,!como!devem!ser!devidamente!apreciados.!O!

Regional!ou!o!Regionalismo,! foi!apenas!um!ponto!de!partida!para!Olgiati,!no!sentido!

em! que! encontrava! nas! típicas! casas! de! Grisons! ou! em! Le! Corbusier! o! que! não!

encontrava! na!Bauhaus.! As! suas! obras! são! um!manifesto! às! pessoas! de! uma! vida!

humanamente! regrada!e! isso!é!Substancial,!não!Regional.!Quem!estuda!a!sua!obra!

considera! que! foi! rotulado! demasiado! cedo,! só! porque! projectou! uma! curva,! afirma!

Peter!Märkli.!(Riederer,!2004,!p.!14)!!

A!escolha!de!viver!na!pequena!cidade!de!Flims!foi!formativa!em!toda!a!sua!vida!e!por!

consequente,!toda!a!sua!obra!no!que!diz!respeito!ao!contacto!com!outros!arquitectos!

da! mesma! época! que! não! se! encontravam! tão! “isolados”.! Mesmo! assim! Olgiati! foi!

muito! mais! progressista! do! que! seria! de! esperar,! considera! Märkli.! Não! seguiu!

propriamente!uma!tradição!anterior.!Não! foi!um!seguidor!de!“escolas”!e!de! linhas!de!
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pensamento! como! Goethe192,! Kleist193! ou! Kafka194.! Märkli! considera! que! na!

arquitectura! não! podemos! afirmar! que! existam! convenções! obrigatórias.! Existem!

regulamentos!e!normas!que!trazem!alguns!benefícios,!no!entanto,!para!Rudolf!Olgiati!

as! pôr! em! prática! seria! impediRlo! de! se! “usar! a! si! mesmo”! e! às! suas! intenções.!

(Riederer,!2004,!p.!12)!

A!autora!da!monografia!“Bauen!Mit!den!Sinnen”,!Ursula!Riederer,!refer!que!na!primeira!

vez! que! entrou! numa! casa! com! a! assinatura! de! Rudolf,! teve! uma! sensação!

contraditória.!Por!um! lado,!não!encontrou!nada!de!novo! relativamente!às!habitações!

que! conhecia,! por! outro,! algo! inquietante,! de! um!modo! quase! desconcertante! como!

exemplifica! com! os! dois! cafés! reabilitados! em! Chur.! Durante! o! contacto! que! em!

trabalho!teve!com!Olgiati,!Ursula!Riederer!relembra!uns!escritos!jornalísticos!de!1984,!

nos! quais! encontrou! um! interlocutor! aberto,! cooperativo,! espirituoso,!mas! por! vezes!

inseguro:! "Der! alte! Meister! in! Flims! war! ziemlich! einsam! und! isoliert!

betrachtet."195(Riederer,!2004,!p.15)!

!
Ilustração! 114! R! Esquisso! para! o! Café!
Zschaler!em!Chur.!(Riederer,!2004,!p.!284).!

!
Ilustração! 115! R! Jornal! de! 1974! onde! saiu!
notificada! a! obra! de! reabilitação! para! a! Casa! e!
Café!Zschaler,!Chur.!(Riederer,!2004,!p.!286).!

"Die!Architektur! ist!das,!was!wir!sehen!und!nicht!das,!was!wir!wissen"196!é!umas!das!

frasesRchave! de! Rudolf! Olgiati! querendo! afirmar! que! no! olhar! temos! a! verdade!

absoluta.!O!seu!grau!de! inteligência!está!compreendido!na!contemplação!cuidadosa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192! Johann! Wolfgang! von! Goethe! nasceu! em! Frankfurt! a! 28! de! Agosto! de! 1749.! Foi! uma! das! mais!
importantes!figuras!da!literatura!alemã!e!do!Romantismo!europeu!nos!finais!do!século!XVIII!e!inícios!do!
século!XIX.!Morreu!em!Wiemar,!no!dia!22!de!Março!de!1832.!
193! Bernd! Heinrich! Wilhelm! von! Kleist! (! Frankfurt! 1777! –! Berlim! 1811)! foi! um! poeta,! romancista,! e!
dramaturgo!alemão.!!
194!Franz!Kafka!(Praga,1883!—!Klosterneuburg,!1924)!foi!um!escritor!de!língua!alemã,!autor!de!romances!
e!contos,!considerado!pelos!críticos!como!um!dos!escritores!mais!influentes!do!século!XX.!Das!suas!mais!
importantes!obras!referimos!A!Metamorfose,!O!Processo!e!O!Castelo,!repletas!de!temas!e!arquétipos!de!
alienação!e!brutalidade!física!e!psicológica.!!
195!“O!velho!mestre!em!Flims!foi!considerado!solitário!e!bastante!isolado.”!(Tradução!nossa)!
196!“A!Arquitectura!trataRse!daquilo!que!vemos!e!nao!daquilo!que!sabemos”.!(Tradução!nossa)!
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de!tudo!o!que!o!rodeia,!como!se!entende!nas!suas!afirmações,!"Wollen!Sie!wirklich!zu!

erleben!Dinge!erlebt!sie!durch!Bewegung!im!Raum."197!(Riederer,!2004,!p.15)!durante!

as!gravações!para!o!seu!retrato!cinematográfico!"Rudolf!Olgiati,!arquitecto»!de!1988.!

(Riederer,!2004,!p.14!e!15)!

Nesta! base,! o! arquitecto! começou! a! desenvolver! a! sua! teoria! apelidada! de! "Óptica!

Sachlichkeit»! ou! «Lógica! Visual"! associada! ao! Movimento! Sachlichkeit! que! o! guiou!

como!ferramenta!nas!suas!concepções.!É!um!sistema!de!normas!e!princípios!que!são!

usados! para! classificar! o! desempenho! prático! das! suas! impressões.! Compôs!

elementos! de! destaque! e! incorporou! detalhes! que! transmitissem! sensações! através!

da!óptica!como!destaque!arquitectónico.!(Riederer,!2004,!p.18)!

Sobre! a! “Óptica! Sachlichkeit”,! o! arquitecto! falou! concretamente! em! vários! artigos,!

ensaios,!cartas,!entrevistas!e!conversas!pessoais!onde! frequentemente!manifestava,!

por! vezes! com! tom! polémico,! a! sua! visão! exemplificando! com! casos! práticos.! Em!

1987!num!texto!para!o!script!do!filme!sobre!ele!e!sua!obra,!o!arquitecto!proferiu:!!

«Was!Tarnung! ist,!weiss! jedermann.!Was!das!Gegenteil! davon! ist,! darüber!wird! sich!
fast! niemand! klar.! Es! sind! kubische! Tafeln,! wie! die! griechischen,! auf! Kapitellen!
schwebenden,!scharfkantigen,!weissen!Architravtafeln,!ferner!parallel!geschnittene,!um!
die! Ecken! führende! Dachverkleidungen,! Blechfälze! (die! schon! bei! einmal! gefälzten!
Streifen! wegen! des! Schattenwurfs! wirken),! die! aber! im! Unterschied! zu! einer!
Architravtafel! optisch! nichts! aus! der! Umgebung! heraustrennen! und! daher! nichts!
anderes! bedeuten! als! laute,! unnötige!Töne,! die!wir! auf! akustischem!Gebiet! als! Lärm!
bezeichnen.! Dies! ist! einer! der! Gründe,! weshalb! heutige! Bauten,! die! vielleicht! sehr!
ehrliche! Konstruktionen! darstellen,! so! grenzenlos! hässlich! sind.! Wie! viel! weniger!
hässlich! ist! ein! altes! Welleternitdach,! das! nur! auf! dünnen! Pfetten! liegt! und! keine!
geformten!OrtR!und!Traufabschlüsse!besitzt.!Diese!kantigen!Deckel!schleichen!sich!als!
Mauerabdeckungen!etc.!an!allen!Ecken!in!die!Baupläne.!Sie!wirken!aggressiv,!weil!sie!
unnötigen! Lärm!machen! und! vor! allem,! weil! sie! ja! kubisches! Eigenleben! haben! und!
zum! Beispiel! aufstrebende! Mauern! konkurrenzieren! und! die! Schalenwirkung! einer!
Mauer! ruinieren.! Eine! Mauer! ohne! Abdeckung! erzeugt,! wenn! sie! nicht! durch! giftige!
Achsen!zerschnitten! ist,!eine!Schale,!die! für!unsere!Gefühle!etwas!Wertvolles! R!einen!
Sesam!R!umschliesst.»198!(Riederer,!2004,!p.15)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197! “Tens! realmente! que! experimentar! as! coisas! vivenciadoRas! através! do! movimento! no! espaço."!
(Tradução!nossa)!
198! “O! oposto! disto! não! é! claro! para! quase! ninguém.! Existem! elementos! cúbicos,! como! alguns! dos!
elementos! gregos,! que! flutuam! nos! capitéis! e! nas! arquitraves! brancas! com! um! novo! corte! afiado! e!
paralelo! aos! cantos! principais,! tiras! de! chapa! (por! causa! de! sombras)! mas! em! contraste! com! uma!
arquitrave! opticamente! separada! do! ambiente! e,! portanto,! significando! nada!mais! do! que! sons! altos! e!
desnecessários,!que!denominamos,!para!efeitos!de!campo!acústico,!ruído.!Esta!é!uma!das!razões!pelas!
quais!os!edifícios!de!hoje,!talvez!representando!construções!muito!honestas,!são!tão!ilimitadamente!feios.!
Agem!de! forma!agressiva,!porque! fazem!um!barulho!desnecessário!e,!acima!de! tudo,!porque! têm!uma!
vida!cúbica!dentro!de!si!próprios!e,!por!exemplo,!competem!com!paredes!emergentes!e!arruínam!o!efeito!
de! revestimento! de! uma! parede.! Criam! uma! parede! sem! revestimento,! caso! não! é! cortada! por! eixos,!
tornaRse! uma! concha! para! envolver! os! nossos! sentimentos! mais! valiosos! –! um! sésamo.”! (Tradução!
nossa)!
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!
Ilustração!116!R!O!arquitecto!enquanto!explica!alguns!dos!seus!pensamentos!através!de!desenhos!no!jardim!de!sua!casa,!Peter!Siffert!
Hans.!(Riederer,!2004,!p.!36).!

O!Arquitecto!explorou!o!Sítio!como!um! jogo!entre!paisagem,!clima,!a!sociedade!e!a!

história,!analisando!o!efeito!desta!massa!e!pondo!em!prática!nas!suas!obras.!Segundo!

um! conhecimento! racional! empírico,! desenvolveu! uma! arquitectura! orientada!

consoante! a! localização,! “locationRoriented”.! Detentor! de! um! traço! inconfundível,!

seguia!um!único!estilo!sem!assumir!nenhum!compromisso.!(Riederer,!2004,!p.16)!

Segundo!Ursula!Riederer!existem!termos!que!são!sinónimos!da!linguaguem!de!Rudolf!

Olgiati! na! arquitectura,! como! é! exemplo,! o! termo! “Schalen”,! que! podemos! assumir!

metaforicamente! como! bacia! ou! concha,! uma! forma! plástica! semiRcilíndrica! que!

transmite! tridimensionalidade! às! paredes! e! coberturas! atribuindo! uma! aparência!

volumétrica!imediata!a!todos!os!edifícios.!O!arquitecto!ancora!firmemente!no!solo!e!faz!

emergir!na!paisagem!alpina!da!Suiça,!arquitectura!em!Formas!simples,!como!o!cubo.!

Varandas,!terraços!e!vãos!colocados!nas!coberturas!são!configurados!como!parte!do!

todo.!O!espaço!de!vida!ao!ar! livre!não!é!desenhado!como!um!anexo!ao!projecto.!Os!

vãos,! todas! janelas! e! portas! estão! dispostos! de! forma! assimétrica! porque! Olgiati!

desconstrói! eixos! visuais,! de! simetria,! criando! um! efeito! global! de! plasticidade.! A!

cobertura!é!tratada!como!se!de!uma!quinta!fachada!se!tratasse,!raramente!planas!mas!

de! inclinação! reduzida,! projectam! as! encostas! montanhosas! envolventes! quer! pela!

Forma!como!pelo!Material!utilizado.!Como!referimos!anteriormente!também!a!metáfora!

sésamo! que! ilusta! a! sua! concepção! está! associada! à! relação! exterior/interior,! na!

medida! em! que! representa! o! modo! de! viver! e! o! sentimento! adquirido! de! viver!

protegido!por!uma!concha.!Embora!o!interior!da!concha!não!seja!directamente!legível,!

existe!uma!relação!que!pode!ser!sentida.!(Riederer,!2004,!p.17)!
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!
Ilustração!117!R!Exemplificando!a!Forma!utilizada,!a!traseira!
da!Casa!Fischer,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016)!

!
Ilustração! 118! R! Exemplificando! a! Metrialidade! utilizada,! a!
Casa!La!Hoia,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016)!

Esta! “Schalen”,! concha! ou! carapaça! aparece! como! uma! parede! esculturalmente!

trabalhada!que!cobre!a!área!íntima!deixando!revelar!o!espaço!público.!Este!envolcro!

traduz!a!experiência!elementar!da!gravidade!entre!o!edifício!e!a!pessoa.!A!Forma!é!

representada!no!limite!entre!o! interior!e!o!exterior! formando!a!verdadeira!experiência!

de!viver!o!edifício,!simbolizando!o! “esculdo!de!protecção”!entre!o! íntimo!e!o!público.!

(Riederer,!2004,!p.!137)!

“[…]! Will! man! die! Leute! nicht! auf! kubischen,! scharfkantigen! Tafeln,! wie! den!
Geschossböden! eines! Hochhauses,! ansiedeln,! trennt! man! aus! der! Umgebung! einen!
Idealbereich!heraus,!den!Sesam.!Dies!zu! tun! ist! für!einen!Architekten!ein!Vergnügen,!
vor!allem!in!einer!hässlichen!Umgebung.”199!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.137)!

Para! além! das! reflexões! que! desenvolvia! e! que! aperfeiçoava! em! cada! obra,! o!

arquitecto! sublinhou! sempre! a! importância! de! Le! Corbusier! no! seu! trabalho.! O! que!

mais!o!fascinou!não!foi!o!Modulor200!até!porque!acreditava!que!Corbusier!tinha!optado!

por! um! caminho! alternativo! com! base! no! Número! de! Ouro! e! no! Corpo! Humano!

simulado! através! do! Sistema! de! Massas,! "Es! Verhältnisse,! die! zu! einer! guten!

Architektur!führen”201,!disse.!(Olgiati!apud!Riederer,!p.17)!

Rudolf!também!seguiu!um!plano!sistemático,!análogo!às!antigas!casas!de!Grisons!que!

foram! sendo! construídas! à! medida! das! necessidades! dos! moradores,! adicionando!

espaços! ao! longo! dos! tempos.!Neste! sentido,! o! espaço! contínuo! é! um! tema! pouco!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199! “[…]! Pedimos! às! pessoas! que! não! desenvolvam! formas! cúbicas! de! arestas! puras! como! o!
embasamento!de!um!arranhaRcéus!que!para!se!enquadrar!precisa!de!estar! separado!do!seu!ambiente!
assim!como!a!semente!de!sésamo!se!encontra!isolada!dentro!da!sua!pele.!FazêRlo!seria!um!prazer!para!
qualquer!arquitecto,!especialmente!num!ambiente!de!deserto.”!(Tradução!nossa)!
200!O!Modulor!foi!um!sistema!de!proporções!inventado!e!testado!por!Le!Corbusier.!Este!sistema!surgiu!de!
Corbusier!em!não!se!converter!ao!sistema!métrico!decimal.!Em!vez!disso!o!arquitecto!passou!a! tomar!
como!referência!as!medidas!modulares!baseadas!nas!proporções!de!um!indivíduo!protótipo!inicialmente!
com!1,75!m!e!mais!tarde!com!1,83!m!de!altura.!Mais!tarde,!o!sistema!foi!mais!tarde!elaborado!baseandoR
se!na!proporção!áurea!e!na!seqüência!de!Fibonacci. 
201!"Não!há!rácios!que!levem!a!uma!boa!arquitectura"!(Tradução!nossa)!
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abordado!pelo!arquitecto,!“[…]!daher!seine!Bedeutung!für!die!Werke!von!Mies!van!der!

Rohe.”202!(Meyer!apud!apud!Riederer,!2004,!p.17)!!

Em!Le!Corbusier,!estudou!especialmente!a!abordagem!plástica!e!artística!de!trabalhar!

em! volumes.! Tanto! para! um! como! para! outro,! a! decisão! de! conterem! sempre!

interiores!com!uma!boa!exposição!solar!ao! inverso!da!penumbra! foi! uma!constante,!

como!afirma!Le!Corbusier,!“La!lumiere!est!partout,!car!le!ciment!armade!nous!a!donne!

avec!le!plan!libre,!la!facade!libre![...]”!(Corbusier!apud!Riederer,!2004,!p.17)!associada!

à!preocupação!de!construir!habitações!confortáveis!e!funcionais.!A!casa,!deve!seguir!

uma! linha! de! pensamento! racional,! mas! ser! acessível! à! maioria! da! sociedade.!

(Riederer,!2004,!p.17!e!18)!

Olgiati!profer!que!a!casa!deve!significar!o!modo!como!as!pessoas!acedem!ao!Paraíso,!

todo!o!tipo!de!pessoas,!o!que!explica!o!método!económico!com!que!são!construídos!

alguns! dos! seus! projectos! e! o! foco! em! alguns! materiais! de! construção,!

despretensiosos! como! os! blocos! de! betão,! em! bruto,! rebocados! ou! em! branco! liso,!

factos!que!não!só!contribuíram!para!os!custos!destas!obras!como!respondiam!às!suas!

exigências!estéticas.!Le!Corbusier!tinha!já!“aberto”!a!visão!a!uma!arquitectura!que!não!

se! limitava!à!fachada,! tendo!atenção!à! luz!e!à!ventilação,!ao!ambiente! interior!assim!

como!com!às!Formas!e!linhas!tradicionais!simples,!clássicas.!(Riederer,!2004,!p.17)!

A!concepção!espacial!da!modernidade!é!baseada!substancialmente!na!resolução!da!

perspectiva!do!olhar.!O! facto!da! fachada! ter!a! função!de!apoio!ou!suporte!é!aliviada!

graças!ao!uso!de!novos!materiais!e!tecnologias.!Sigfried!Giedion203,!historiador!de!arte!

e!secretárioRgeral!dos!C.I.A.M.,!chamou!esta!revolução!estrutural!e!visual!de!"[…]!das!

Wiederauftauchen!von!KunststoffRTrends!bei!der!Behandlung!von!Volumen"204!(Giedon!

apup!Riederer,!2004,!p.!18).!!

Apartir!das! inovações!da! técnica!e!com!o!desenvolvimento!do!Modernismo!na!Suiça!

sem! interrupções,! ao! contrário! da! Alemanha,! são! justificadas! as! abordagens!

sentimentais! de! Olgiati! à! história! da! arquitectura! assim! como! as! suas! referências!

conceptuais.!Mesmo!que! tenha! sido! inspirado! a! trabalhar! com!elementos! que! estão!

ancorados! às! tradições! da! região,! inseriu! novos! elementos! e! metodolgias.! Toma! a!

abertura! em! arco! e! a! janela! em! “forma! de! funil“! o!método! perfeito! para! não! ferir! a!

aparência!volumétrica!do!todo.!(Riederer,!2004,!p.!19!e!20)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202!“[…]!daí!a!sua!relutância!às!obras!de!Mies!van!der!Rohe.”!(Tradução!nossa)!
203!Sigfried!Giedion,!nasceu!em!Abril!de!1888,!foi!um!historiador!suíço!e!crítico!de!arquitectura.!Escreveu!
sobre!as!suas!idéias!relativas!ao!espaço,!tempo!e!arquitectura.!
204!“[…]"o!reaparecimento!de!tendências!plásticas!no!tratamento!do!volume".!(Tradução!nossa)!
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!
Ilustração!119! R!Fotografia!de!umas!das! fachadas!da!
Casa! Cristina! ilustrando! a! abertura! em! arco,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016)!

!
Ilustração!120!R!Fotografia!da!entrada!na!Casa!Cristina,!
fachada!principal! ilustrando! a! janela! em! forma!de! funil,!
Flims.!(Ilustração!nossa,!2016)!

Através! do! seu! trabalho! mostrou! o! modo! como! o! património! arquitectónico! pode!

apresentar! soluções! frutíferas! actualmente.! Os! seus! edifícios! assumem! a! mesma!

beleza! das! antigas! casas! de! Grisons,! como! a! autora! Silvia! Kugler! confirma:! «Nicht!

durch! Nachahmung.! Aber! durch! eine! Bauphilosophie,! aus! der! er! dieselben!

Erkenntnisse!zog!wie!die!Alten,!so!dass!er!zu!Resultaten!kommt,!die!würdig!und!ohne!

zu!verletzen!neben!den!alten!Häusern!stehen.»205!(Kugler!apud!Riederer,!p.!19)!!

!
Ilustração!121!R!Vista!geral!das!habitações!de!Flims!e!da!sua!envolvente!montanhosa.!(Ilustração!nossa,!2016)!

A! sua! paixão! por! explorar! sobrepôsRse! sempre! à! possibilidade! de! lucrar,! procurou!

atingir! a! autenticidade! da! sua! região,! observou!desde! casas! a! estábulos,! fotografou!

todo! o! tipo! de! espaços! e! objectos,! remexeu! e! pesquisou! antigos! documentos!

históricos.!Cedo!percebeu!que! todas!as!peças!de!artesanato!podiam!encontrar! lugar!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205!"Não!por! imitação!mas!construindo!através!da!filosofia,!de!onde!ele!concluiu!as!mesmas!conclusões!
“dos!antigos”!sem!ferir!a!dignidade!das!antigas!casa!de!Grisons.”!(Tradução!nossa)!
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na! sua! arquitectura,! não! através! do! carácter! antigo! mas! através! da! afirmação! de!

identidade.!Uma!identidade!própria!do!Graubünden,!dos!objectos!de!madeira!maciça,!

talhada!à!mão!pelos!fazendeiros!regionais.!(Riederer,!2004,!p.20)!

!
Ilustração! 122! R!O! arquitecto! ladeado! de!muitos! dos! elementos!
históricos! (portas,! janelas,! etc)! que! gaurdava! e! incorporava!
brilhantemente!em!obras!modernas,!Peter!Siffter!Hans.!(Riederer,!
2004,!p.!48).!

!
Ilustração!123!R!Uma!amostra!do!tipo!de!pequenos!objectos!que!
guardava,!Peter!Siffert!Hans.!(Riederer,!2004,!p.!47).!

Em! meados! dos! anos! 80,! o! forte! poder! sugestivo! dos! seu! edifícios! começou!

finalmente!a!seduzir!alguns!arquitectos!e!empresas!de!construção!a!seguir!o!mesmo!

exemplo.! Não! só! em! Flims! como! nos! arredores! começaram! a! aparecer! novas!

construções!que!usavam!a!sua!linguagem.!A!partir!da!adaptação!tímida!de!elementos!

individuais!em!modo!de!cópia!foiRse!assistindo!a!uma!transição!gradual.!Depois!de!se!

observarem! as! casas! do! arquitecto! eram! encontrados! elementos! similares! nestas!

novas!obras,!no!entanto!a!expressão!dos!detalhes!era!muito!superficial!o!que! levou!

Olgiati!à!observação:!!

"Während!meiner!"Kopisten"!sehr!schön!machen!Fassaden!zu!schauen,!ich!zerstöre!sie!
mit! unmöglichen! Abdeckungen,! die! als! Schalen! wirken,! für! Fensterläden! und! dunkle!
schwarze!Regenwasser!fällt.”206!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.27)!

!
Ilustração!124!R!Enquanto!mostra!alguns!dos!objectos!da!sua!colecção!privada,!Peter!Siffert!Hans.!(Riederer,!2004,!p.!46).!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206! "Enquanto! os! meus! “copistas”! tornam! as! fachadas! muito! agradáveis! ao! olhar,! eu! destruíRos! com!
coberturas! impossíveis! que! atuam! como! conchas,! por! persianas! escuras! e! quedas! de! águas! pluviais!!
negras."!(Tradução!nossa)!
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!
Ilustração!128!R!Relação!entre!o!projecto!e!a!
paisagem! envolvente,! Flims.! (Ilustração!
nossa,!2016).!

!
Ilustração! 129! R! Aparência! do! projecto!
cercado! pela! vegetação! que! durante! a!
Primavera! quase! oculta! a! Casa,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

O!Arquitecto! surgiu! como!primeira!opção!para!o!desenho!desta! casa.!Para!além!da!

amizade!com!a!Família!Geiger,!a! irreverência!de!Rudolf!dava!a!certeza!de!que!esta!

não! seria! uma! casa! comum,! “[…]! his! ideas! were! decidedly! out! of! the! rules.”209!

(Informação!verbal!aquando!da!visita!à!obra,!Christine!Geiger,!Flims,!2016).!A!família!

pretendia! que! a! Casa! respondesse! aos! critérios! de! conforto! e! funcionalidade! num!

espaço!familiar!e!acolhedor.!O!resultado!é,!à!primeira!vista,!a!Forma!e!Materialidade!

mais! comum!no!percurso!de!Olgiati,! um!volume!branco!de!duas!águas!em! telha!de!

xisto.!

!
Ilustração!130!R!Vista!geral!!da!Casa!denter!Crests,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

A! casa!mantém! todos! os! elementos! originais,! desde! a! sua! estrutura! aos! elementos!

decorativos!que!o!Arquitecto!incorporou!na!obra:!!

“I!think!you!may!have!already!heard!that!he!loved!collecting!doors,!windows!and!other!
objects.!I!meet!him!in!a!young!age,!I!was!11!years!old!but!still!remember!him.!I!heard!of!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209!“[...]!as!suas!ideias!eram!decididamente!revolucionárias.”!(Tradução!nossa)!
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him!at!home!and!the!things!he!had!planned!for!the!house![...]!My!mother!left!me!a!taste!
for! Art.! That´s! the! reason! that! I! learned! to! appreciate! these! details.”210! (Informação!
verbal!aquando!da!visita!à!obra,!Christine!Geiger,!Flims,!2016)!

!
Ilustração!131!R!Pormenores!do!interior!do!
projecto! onde! se! conseguem! observar!
alguns! elementos! como! as! portas! e! as!
vigas!de!madeira!maçicas,!Flim.!(Ilustração!
nossa,!2016)!

!
Ilustração! 132! R! Pormenores! do! interior! do!
projecto! onde! se! conseguem! observar! alguns!
elementos! como! as! portas! e! as! vigas! de!
madeira! maçicas,! Flims.! (Ilustração! nossa,!
2016).!

!

!
Ilustração! 133! R! Pormenores! do! interior! do! projecto! onde! se! conseguem! observar! alguns!
elementos!como!as!portas!e!as!vigas!de!madeira!maçicas!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Christine! Oschwald! –! Geiger,! a! actual! proprietária! da! obra,! filha! dos! primeiros!

proprietários,! guarda! religiosamente! todos! os! artigos! e! fotografias! acerca! de!Olgiati.!

Numa!pasta!destinada!unicamente!à!sua!casa,!carrega!toda!a!história!deste!projecto,!

inclusivamente!todos!os!esquissos!originais!do!Arquitecto!que!já!a!sua!mãe!guardava!

e! legendava.!Diz!que!gosta!de!os!observar!e!comenta:! “[…]! I! think! that! is! incredible!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210! “Penso!que! já!deve!saber!que!ele!era!coleccionador!de!portas,! janelas!e! tantos!outros!objectos.!Eu!
conheciRo!muito!nova,!tinha!11!anos,!mas!lembroRme!muito!bem!dele.!Ouvia!falar!dele!aqui!em!casa!e!de!
todas!as! ideias!que!ele! tinha!para!este!projecto.! […]!A!minha!mãe!deixouRme!o!gosto!pela!Arte!e!é!por!
isso!que!consigo!apreciar!todos!estes!detalhes.”!(Tradução!nossa)!
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room! we! can! have! the! best! of! both! worlds,! beautiful! sky! and! the! wonderful! view! of!
snowRcovered! mountain.”214! (Informação! verbal! aquando! da! visita! à! obra,! Christine!
Geiger,!Flims,!2016)!

!

!
Ilustração!143!R!Entrada!para!o!Guest!Room,!
Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 144! R! Vista! dos! Alpes! Suiços!
através! do! vão! no! Guest! Room,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!

!
Ilustração!145!R!Chegada!ao!piso!superior!da!
construção.!Pormenor!das!escadas!de!acesso!
com! o! cobertor! do! degrau! em! pedra! e! o!
corrimão! em! erro,Flims.! (Ilustração! nossa,!
2016).!

!
Ilustração!146!R!Vista!superior!!da!chegada!
ao! 1º! piso.! Pormenor! da! inclinação! das!
escadas! de! acesso! com! o! cobertor! do!
degrau! em! pedra! e! o! corrimão! em!
erro,Flims,! 2016.! Flims.! (Ilustração! nossa,!
2016).!

O! desenvolvimento! do! projecto! foi! desde! o! início! pensado! numa! intrínseca! relação!

interior/exterior!também!muito!importante!para!os!clientes.!Num!país!onde!a!luz!natural!

não!é!abundante,!os!vãos!ganham!elevada! importância!e!a!sua!escala! também.!Na!

Casa! Denter! Crests,! o! Arquitecto! demonstra! atenção! com! a! paisagem! envolvente!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214!“[…]!ele!sempre!disse!que!este!quarto!tinha!o!propósito!de!oferecer!o!melhor!aos!hóspedes.!Aqui!na!
Suiça!não!temos!a!sorte!de!haver!muito!Sol,!por!isso!Olgiati!disse!que!por!cima!das!camas!o!tecto!deveria!
ser!pintado!de!um!azul!celeste!semelhante!ao!do!céu.!Esta!não!é!a!pintura!original!mas!tentei!sempre!que!
o!azul!fosse!o!mais!parecido!possível.!Neste!quarto!conseguimos!ter!o!melhor!dos!dois!mundos,!um!lindo!
céu!e!a!soberba!vista!sobre!a!montanha!coberta!de!neve.!(Tradução!nossa)!
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montanhosa! e! direcciona! o! espectador! nesse! sentido! como! se! de! uma! pintura! se!

tratasse,!facto!que!a!primeira!proprietária!apreciava.!!

!
Ilustração!147!R!Pormenor!da!transição!para!o!
jardim! em! madeira! maciça.! Um! arquétipo! de!
alpendre! com! todo! o! pé! direito! da! constução.!
Fachada! Sul! da! habitação,! Flims.! (Ilustração!
nossa,!2016).!

!
Ilustração!148!R!A!sala!de!estar,!espaço!que!
se!encontra! imediatamente!após!o!alpendre!
de!madeira,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Se! no! piso! superior! demonstra! ter! essa! atenção,! no! piso! inferior! relaciona! a! zona!

ajardinada!com!a!zona!interior!através!de!grandes!panos!de!vidro,!sem!que!para!isso!

precise!de!recorrer!a!uma!lógica!geométrica.!O!arquitecto!tem!como!método!utilizar!os!

vãos!desencontrados!assim!como!os!vãos!que!revelam!a!espessura!de!cada!parede,!

afunilados!e!direccionados!a!eixo,!que!neste!projecto!não!são!excepção.!!

!
Ilustração! 149! R! Típico! vão! afunilado!
desenhado! pelo! arquitecto,! Flims.! (Ilustração!
nossa,!2016).!

No! piso! inferior! a! luz! tem!o! seu! foco!principal! na! fachada!Sul! da! construção,! assim!

como! no! piso! superior! através! dos! vãos! presentes! nos! quartos.! Um! pormenor! que!

afirma!a!radicalidade!de!Rudolf!Olgiati!como!figura!Moderna!da!Arquitectura!Suiça!é!a!

iluminação!do!núcleo!central!da!obra!através!de!um!vão!à!cota!do!piso!superior,!que!
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consegue!abranger!a!área!do!piso!térreo!quando!o!arquitecto!recorta!a!laje!entre!pisos!

num!vão!semiRcircular!de!aspecto!tosco.!!

!
Ilustração! 150! R! Imagem! do! vão! ! presente!
no! núcleo! central! do! projecto,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 151! R! Imagem! do! vão!
presente! no! núcleo! central! do! projecto,!!
Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

O! desenvolvimento! deste! projecto! pretendia! criar! uniformidade! construtiva! em! todos!

os! espaços,! a! materialidade! pensada! esteve! sempre! dependente! dos! materiais!

existentes!em!Grisons.!Neste!sentido,!a!estrutura!do!edifício!é!de!alvenaria!rebocada!a!

branco!e!no!interior!as!paredes!reflectem!o!mesmo!branco!grosseiramente!rebocado.!

O!pavimento!vai!alternando!conforme!as!necessidades!dos!espaços!entre!madeira!–!

nos!quartos!–!e!pedra!escura!nas!áreas!de!circulação,!casas!de!banho!e!cozinha.!O!

interior! da! casa! revela,! à! semelhança! da!maioria! destas! obras,! a! presença! de! uma!

elemento!marcante,!o!arco.!A!utilização!deste!elemento!é! recorrente!em!toda!a!obra!

de! Olgiati! quer! no! interior! quer! no! exterior! dos! projectos,! recorrendo! a! diferentes!

escalas.!!

Como! é! possível! observar! na!maioria! das! ilustrações! presentes! neste! subRcapítulo,!

esta! obra! revela! a! presença! deste! elemento! em! diversas! situações,! na! Forma! das!

portas,! como!marco! na! passagem! entre! espaços! e! ainda! na! criação! um! pórtico! de!

entrada!na!zona!das!escadas!acentuando!a!ilusão!de!uma!Forma!cilíndrica.!!

Na!maioria!das!vezes,!este!elemento!proporciona!aos!espaços!pequenos!recantos!e!

nichos!que!enriquecem!a!obra!no!seu!todo.!
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!
Ilustração! 152! R! Exemplos! do! uso! do!
Arco!como!elemento!interior!assim!como!
pequenos! recantos! e/ou! nichos,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 153! R! Exemplos! do! uso! do!
Arco!como!elemento!interior!assim!como!
pequenos! recantos! e/ou! nichos,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!

!
Ilustração!154! R!Um!dos!primeiros!esboços!da!Casa!denter!Crests!aquando!a!
conversa!com!os!clientes,!Flims,!1956.!(Documentação!cedida!por!Ms.!Geiger,!
2016).!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Ilustração!156!R!Casa!Radulff!durante!a!construção,!Flims,!1971/1972.!(Riederer,!2004,!p.!248)!

!

!
Ilustração! 157! R! Presença! da! rocha!
existente!na!área!da!piscina!do!projecto!
Radulff,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!158!R!Ligação!exterior!entre!a!
Casa! Radulff! e! os! Apartmenthaus! Las!
Caglias,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Embora!se!pense!que!a!proximidade!entre!o!projecto!Las!Caglias!e!o!projecto!Radulff!
não!tenha!tido!na!altura!de!construção!um!grande!impacto!nem!propósito,!à!excepção!

de! decisões! projectuais! como! por! exemplo! o! possível! uso! da! piscina! por! parte! dos!

moradores!de!ambos!os!projectos,! tornaRse!hoje!mais! importante!na!medida!em!que!

os!Apartmenthaus!Las!Caglias!foram!tranformados!em!hotel,!actualmente!remodelado.!

O!acesso!permite!tirar!partido!da!piscina!assim!como!atribui!ao!Café!Las!Caglias!maior!

leque!de!público.!No!entanto,! não!podemos!afirmar! que!o!desenvolvimento!do!Café!

Las! Caglias! tenha! sido! inocente.! A! sua! existência! permitiu! ao! Arquitecto! fazer!

palestras! sobre! temas! como! “A! parte! conceptual! das! antigas! casas! de! Grisons”.!
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!
Ilustração!160!R!Jornal!do!Café!Las!Caglias!de!1983,!a!primeira!edição,!Arquivo!Peter!Langenegger!(Riederer,!2004,!p.!51)!

O! acesso! ao! café,! feito! pelo! interior! pelos! moradores! ou! pela! parte! exterior! pelo!

restante!público,!é!feito!a!partir!de!um!pórtico!de!quatro!colunas!maçicas!que!suportam!

uma!estreita!laje!de!betão!e!cobrem!a!entrada!envidraçada!curva,!“Schalen”.!

!
Ilustração! 161! R! Entrada! do!Café! Las!Caglias,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 162! R! Pormenor! da! coluna! na! entrada! do! Café!
Las!Caglias!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

A! luz! entra! no! espaço! de! uma! maneira! inconstante! embora! nos! deparemos! com!

grandes! panos! de! vidro,! quer! pela! piscina! quer! pela! entrada,! num! ambiente! muito!

íntimo!e!acolhedor!onde!a!lareira!assente!na!parede!de!vidro,!entre!a!sala!e!a!casa!de!

banho!configura!a!presença!do!indivíduo.!Rudolf!chama!metaforicamente!de:!o!“estar!

sentado!entre!o!fogo!e!a!água”,!um!conforto!conseguido!pelos!detalhes,!pela!selecção!

cuidadosa!dos!tecidos!que!contrastam!com!o!branco!puro!das!paredes.!Depois!da!sua!

morte!aconteceram!várias!mudanças!no!edifício,!especialmente!no! interior!do!Café!o!

que!lhe!confere!actualmente!um!ambiente!contrário!à!ideia!original!do!arquitecto.!

A! ligacão! exterior! entre! os! Apartmenthaus! e! a!Casa!Radulff! é! feita! por! escadas! de!

acesso!entre!os!desníveis!de!entrada,!cobertas!com!uma!generosa!e!fina!laje!de!betão!

moldada!em!forma!de!“Z”.!
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even! that! Rudolf! wanted.”216! (Informação! verbal! aquando! da! visita! à! obra,! Morador!
anónimo,!Flims,!2016)!

!
Ilustração!167!R!A!piscina!com!o!seu!vão!em!arco!e!a!
presença! da! rocha! existente! no! terreno,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!168!R!A!vista!exterior!alcançada!pelo!interior!
do!edifício,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!

!
Ilustração!169!R!Vista!exterior!do!jardim!para!o!interior!
da!piscina,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!170!R!Vista!geral!do!edifício!com!a!presença!
da!piscina,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Depois!de!passarmos!a!porta!principal!em!madeira!maciça!–!da!colecção!privada!do!

Arquitecto! R,! chegamos! a! um! lobby! de! entrada! muito! estreito! assim! como! os!

corredores! de! acesso! aos! apartamentos! aos! quais! também! se! pode! aceder! pelo!

volume! de! escadas! que! une! os! 4! pisos,! assim! como! por! elevador.! O! volume! de!

escadas,! pontuado! ocasionalmente! por! pequenos! vãos,! vai! variando! de! posição! à!

medida!que!acedemos!aos!pisos!superiores.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216!“Eu!gosto!mesmo!muito!de!usar!a!nossa!piscine!durante!o!Inverno.!No!verão!ajuda!bastante!mas!no!
Inverno!é!deslumbrante!disfrutar!da!neve!que!rodeia!este!espaço.!Eu!penso!que!era!realmente!isto!que!o!
Rudolf!queria.”!(Tradução!nossa)!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 114!

!
!
Ilustração! 171! R! Pormenor! de! um!
pequeno!vão!de!iluminação!no!volume!
das!escadas,!Flims.!(Ilustração!nossa,!
2016).!

!
Ilustração! 172! R! Corredor! de! acesso!
aos! vários! apartamentos,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

Toda!a!área!de!acesso!às!unidades!habitacionais!é!coberta!por!alcatifa,!sem!alteração!

depois!da!morte!do!Arquitecto,!dignificando!a!sua!vontade!em!que!todo!o!edifício!fosse!

o!mais! íntimo!possível.!Como!se!o!conforto!da!casa!se!expandisse!a!todas!as!áreas!

comuns.!!

!
Ilustração! 173! R! Vão! para! a! zona!
montanhosa,! tipologia! T2,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!174! R!O! recorte!do!vão!de!
escadas! do! edifício! dentro! do! quarto,!
Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Praticamente! todos!os!apartamentos!se!mantêm! inteiramente!originais.!Encontramos!

espaços!relativamente!pequenos!mas!confortáveis!e!muito!iluminados!onde!em!quase!

todos! os! espaços! nos! deparamos! com! apontamentos! visuais! especificamente!

direccionados,!quer!para!a!paisagem!dos!Alpes!quer!para!a!paisagem!mais!próxima!e!

densa!da!Via!Las!Caglias.!Segundo!os!proprietários!de!dois!dos!fogos,!Rudolf!Olgiati!

especificava!isso!mesmo,!“He!preserved!these!landscapes!enough.!He!said!there!was!

no!way!to!explain!the!fact!of!waking!up!and!having!the!charm!of!seeing!the!snow!down!
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the! mountain.”217! (Informação! verbal! aquando! da! visita! à! obra,! Morador! anónimo,!

Flims,!2016)!

!
Ilustração!175!R!Outro!quarto!e!vão!da!
mesma! tipologia!T2,!Flims.! (Ilustração!
nossa,!2016).!

!
Ilustração!176!R!Outro!quarto!e!vão!da!
mesma!tipologia!T2,!Flims.! (Ilustração!
nossa,!2016).!

As! cozinhas,! equipadas! à! época! exactamente! como! permanecem,! fazem! parte! da!

zona!de!estar!e!dão!acesso!a!uma!varanda!na!fachada!Norte!do!edifício.!!

!
Ilustração! 177! R! Cozinha! de! tipologia! T2! numa! área!
mais!pequena,!!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!178! R!Cozinha!de! tipologia!T2!numa!maior!
área,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Desenhadas!para!que!possam!sempre!fazer!parte!do!espaço,!o!Arquitecto!incorporaR

lhes!elementos!que!atribui!à!Natureza,!“This!yellow!ceramic!is!original,!as!well!as!our!

whole! house.!He! told! us! that! this! yellow!would! be! to! depict! the! sun.”218! (Informação!

verbal!aquando!da!visita!à!obra,!Morador!anónimo,!!durante!a!visita!ao!projecto,!2016)!

Outros! elementos! como! as! cortinas,! foram! implementados! na! altura! para! que! este!

espaço! não! se! tornasse! desconfortável! em! nenhuma! situação.! São! detalhes! que!

demonstram! a! capacidade! e! gosto! que! o! Arquitecto! fazia! em! pertencer! a! todas! as!

fases!do!projecto,!mesmo!nos!mais!pequenos!pormenores.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217!“Ele!preservava!muito!estas!paisagens.!Dizia!que!não!tinha!como!explicar!a!sensação!de!acordar!e!ver!
imediatamente!a!neve!a!descer!pela!montanha.”!(Tradução!nossa)!
218! “Esta! cerâmica!amarela!é!original,! assim!como! toda!a!nossa! casa.!Ele!disseRnos!que!este!amarelo!
representava!o!Sol.”!(Tradução!nossa)!
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As! peças! da! sua! lendária! colecção,! armazenada! no! seu! celeiro! durante! anos! estão!

presentes!quer!nas!portas!de!entrada!como!em!alguns!elementos!soltos.!Os!pequenos!

bancos! que! colocou! à! entrada! de! cada! unidade! habitacional,! mais! uma! vez! na!

tentativa!de!tornar!o!espaço!total!muito!familiar.!!

O!seu!prestigiado!vão!em!funil!está!presente!e!permite!mais!uma!vez!uma!iluminação!

diferenciada! por! se! assemelhar! a! uma! coreografia! onde! o! intensidade! espacial! é!

inconstante.!Com!diferentes!Formas!e!ângulos,! o!Arquitecto! consegue! ter! diferentes!

coreografias!espaciais.!Estes!são!vãos!que!para!além!destas!características,!permitem!

adquirir!uma!luz!difusa!no!espaço!evitando!a!desconfortável!sensação!de!luz!directa.!

Sobre!estes!pontos!de!luz!o!Arquitecto!considerava!o!“epítome!de!calma!e!luxo”!como!

o!próprio!exemplifica!com!o!vão!da!piscina!na!Casa!Radulff.!!

!
Ilustração! 182! R! Fachada! Norte! com!
vista! para! a! zona! montanhosa,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 183! R! Exemplo! de! um!
conjunto! de! vãos! em! funil,! Flims.!
(Ilustração!nossa,!2016).!

!

!
Ilustração! 184! R! Varandas! na! fachada!
Este!do!edifício,!Flims.!(Ilustração!nossa,!
2016).!

!
Ilustração! 185! R! Vão! no! último! piso! do!
edifício! com! pátio! e! cobertura! típica! de!
Grisons,!!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Alguns!dos!vãos!do!edifício!são!enfatizados!com!colunas!nos!vértices,!uma!influência!

que! o!Arquitecto! trouxe! das! suas! viagens! à!Grécia!Antiga.!Rudolf!Olgiati! acreditava!
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que! para! além! de! a! coluna! não! ter! uma! função! portante! neste! caso,! criava! uma!

ligação!com!a!cobertura!do!edifício!como!se!de!uma!arquitrave!se!tratasse.!Em!muitos!

dos! casos,! tratamRse! de! colunas! ocas! que! não! existem! para! cumprir! a! sua! função!

habitual!mas!para!dar!continuidade!à!ideia!conceptual!do!Arquitecto.!A!grande!maioria!

das! colunas! não! tem! uma!Forma! simétrica!mas! sim! ligeiramente! afunilada! na! parte!

superior! enfatizando! a! perspectiva,! facto! que! nem! sempre! ajudou! o! entendimento!

entre!Rudolf!e!os!artesãos!que!trabalhavam!nas!suas!cofragens.!

!
Ilustração! 186! R! Vista! exterior! da!
coluna! no! vértice! do! vão! da! sala! de!
estar,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 187! R! Vista! interior! da!
coluna! no! vértice! do! vão! da! sala! de!
estar!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

“He! told! me! that! all! Engineers! can! not! agree! with! him! but,! he! was! sure! that! this!

element! attached! to! this! space! the! feeling! of! protection.”219! (Informação! verbal!

aquando!da!visita!à!obra,!Morador!anónimo,!Flims,!2016)!

!

!
Ilustração!188!R!Rudolf!Olgiati!sentado!à!sua!mesa!de!trabalho!na!Casa/Atelier,!Peter!Siffert!Hans.!(Riederer,!2004,!p.!34)!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219! “Ele! disseRme! que! todos! os! Engenheiros! podiam! discordar! dele!mas,! ele! tinha! a! certeza! que! este!
elemento,!neste!vértice,!dava!a!sensação!de!proteção.”!(Tradução!nossa)!
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!
Ilustração! 190! R! Imagem! de! pormenor!
onde!se!observa!a!textura!do!betão!e!da!
densa! vegetação,! Flims.! (Ilustração!
nossa,!2016).!

!
Ilustração! 191! R! Imagem! de! pormenor!
onde! se! observa! a! textura! do! betão! ,!
Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!

!
Ilustração!192!R!A!Casa!antes!de!grande!parte!das!ampliações!estarem!concluídas,!Flims.!(Riederer,!2004,!p.212)!

O! forte! contraste! entre! este! e! os! dois! projectos! dos! subRcapítulos! anteriores! não! se!

deve! unicamente! à! aparência! inacabada! desta! “cabana”! em! betão! que! por! si! só! se!

diferencia!dos!cubos!brancos!a!que!Arquitecto!já!tinha!projectado.!Outra!das!grandes!

diferenças! está! na! moderada! escala! da! obra.! Embora! a! ampliação! do! edifício! seja!

significativa,! em! comparação! com! as! restantes! casas! continua! a! ter! uma! escala!

reduzida!que!se!intensifica!pela!proximidade!aos!Apartamentos!Las!Caglias:!!

“Se! encuentra! directamente! debajo! de! los! edificios! de! apartamentos! “Las! Caglias”,!
también! la! construcción! de! Olgiati.! Sin! embargo,! la! casa! ya! se! diferencia! a! primera!
vista!de!los!edificios!de!apartamentos.!El!muro!de!cerramiento!se!hace!muy!grueso!a!la!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 121!

vista,! por! lo! que! adquiere! el! carácter! del! paisaje! rocoso! y! escarpado! de! montaña!
presente! alrededor! de! Flims.! Sobre! esta! base! desarrolló! su! teoría! de! la! “objetividad!
óptica”,!que!utilizó!como!una!herramienta!en!el!diseño!de!este!proyecto.”220!(Carrasco!
Rouco,!2012/2013,!p.!106)!!

!
Ilustração!193!R!Vista!geral!da!Casa!de!Férias!Dr.!Guido!Olgiati,!construída!em!1964,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Aqui,! o! Arquitecto! opta! por! expressar! a! textura! do! betão.! Pela! primeira! vez! e!

provalvelmente!pela!escala!reduzida!do!projecto!mas!sobretudo!pelas!irregularidades!

e! singularidades! presentes! no! acabamento! exterior,! o! Arquitecto! considerou! que!

estariam!em!contradição!com!uma!camada!homogénea!e!pura!do!branco.!!

A! casa! encontraRse! cercada! por! diversos! tipos! de! densa! vegetação,! na! sua! grande!

maioria! não! selvagem,! que! dão! origem! à! autonomia! e! privacidade! do! espaço! ao! ar!

livre!no!Lugar.!!

Sem! uma! hierarquia! clara,! à! semelhança! da! paisagem! dos! Alpes! que! o! rodeia,! o!

edifício! parece! querer! integrar! a! sua! posição! na! encosta! rochosa.! Aparentemente! a!

casa!é!um!bloco!de!betão!muito!denso,!fortemente!encrustado!na!terra!através!do!seu!

próprio! peso.! A! estrutura! é! um! dos! pontos! mais! interessantes! de! toda! a! obra.! É!

assegurada! pelas! paredes! perimetrais! actuais! mas! o! papel! fulcral! é! atribuído! às!

paredes!de!limite!da!primeira!implantação,!pelos!blocos!de!chaminés!e!pelo!volume!de!

escadas! que! foram! mantidos.! O! desenho! da! expansão! da! moradia! adaptaRse! aos!

elementos!existentes!para!que!a!partir!da!sua!função!estrutural!sejam!criados!todos!os!

espaços,!evitando!a!construção!de!novos!elementos!que!possam!obstruir!a!atmosfera!

pretendida.!(Riederer,!2004,!p.!24)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220!“Está!directamente!sob!os!edifícios!de!apartamentos!"Las!Caglias"!também!uma!construção!de!Olgiati.!
A!casa!difere!à!primeira!vista!dos!edifícios!de!apartamentos.!Os!muros!perimetrais!são!muito!grossos!à!
primeira! vista,! por! isso,! assumem!o! carácter! do! cenário! da!montanha! rochosa! e! íngreme! ao! longo! de!
Flims.!Nesta!base,!ele!desenvolveu!a!sua!teoria!de!"objetividade!óptica"!que!usou!como!uma!ferramenta!
na!concepção!deste!projecto.”!(Tradução!nossa)!
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Através! de! nenhum! dos! vãos! se! consegue! observar! directamente! a! paisagem!

envolvente! para! além! do! perímetro! do! Lugar! cercado! pela! densa! vegetação! citada!

anteriormente.! Somente! através! da! zona! ao! ar! livre! à! qual! se! acede! por! um! dos! 4!

acessos! interior/exterior!possíveis,!a!porta!principal,! a! saída!da!sala!de!estar!para!a!

zona!ajardinada,!a!porta!traseira!na!Fachada!Este!e!o!pequeno!páteo!na!cobertura.!

!
Ilustração! 194! R! Entrada! principal,!
Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!195! R!Saída!sa!Sala!de!Estar!
para!a!zona!ajardinada,!Flims.!(Ilustração!
nossa,!2016).!

!

!
Ilustração! 196! R! Pormenor! do! vão! em!
análise,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 197! R! Pormenor! do! vão! em!
análise,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Mesmo!assim,!quando!se!analisa!esta!obra!é! fundamental! que!se! refira!o!empenho!

que!existe! no! tratamento!da! luz! e! que! se! ilustre! o! tipo! de! vão!que!mais! caracteriza!

Rudolf!Olgiati.!Acima!ilustrado,!este!vão!é!um!tipo!de!abertura!profunda!e!“afunilada”!

onde! a! parede! se! rompe! no! seu! exterior! diagonalmente! dando! a! ilusão! de! uma!

pirâmide!seccionada.!

!
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Fig.99: Boceto de la  tronera, Rudolf Olgiati, 1964.
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!
Ilustração!199!R!Pormenor!da!cobertura!
com! o! páteo,! Flims.! (Ilustração! nossa,!
2016).!

!
Ilustração! 200! R! Pormenores! da!
cobertura,! Flims.! (Ilustração! nossa,!
2016).!

Relativamente!ao!contacto!com!o!cliente!e!com!o!programa!da!ampliação!da!pequena!

casa! rural,!Rudolf! não!encontrou!quaisquer! obstáculos.!O! facto!do! seu! cliente! ser! o!

seu!irmão!permitiu!que!pudesse!criar!livremente,!conhecendo!as!permissas!da!família.!

A! implantação!actual!organizaRse!como!se!aos! limites!existentes!fossem!adicionados!

outros! com! a! mesma! Forma,! mas! de! maiores! dimensões.! Uma! sobreposição! de!

Formas!geométricas!onde! foram! também!adicionadas!umas!águas! furtadas!com!um!

pequeno!páteo!na!cobertura.!

!

!
Ilustração!201!R!Esquisso!com!o!desenho!da!Casa!original!feito!pelo!Arquitecto,!!Flims.!(Riederer,!2004,!p.!214)!

Devido!à!pequena!escala!desta!habitação,!as!paredes!não!comportam!instalações!no!

interior,! no! entanto,! as! paredes! são! atravessadas! em! todos! os! pontos! estratégicos!

como!são!exemplo!as!calhas!da!cobertura.!

!“Todos! los! elementos! húmedos! se! ordenan! en! una! banda! en! el! acceso,! capaz! de!
prolongar! el! vestíbulo! de! entrada,! el! resto! de! la! vivienda! se! distribuye! gracias! a! las!
troneras! que! invaden! el! espacio! interior,! las! chimeneas! que! atraviesan! el! edificio,! la!
escalera!y! la!cabaña!preexistente!de!gruesos!muros,!cuyo!espesor!se!ve!aumentado!
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ultilizada! e! a! Paisagem! quando,! mais! uma! vez! o! Arquitecto! utiliza! as! madeiras!

maciças!da!sua!colecção!e!as!combina!com!a!estrutura!de!betão.!!

!
Ilustração!205! R!Exemplo!das!peças!de!
colecção! que! o! Arquitecto! introduziu! na!
obra,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!206! R!Exemplo!das!peças!de!
colecção! que! o! Arquitecto! introduziu! na!
obra,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Trabalha!a!cofragem!da!Materialidade!com!a!textura!e!o!desenho!da!própria!madeira!

entre! as! portas! e! os! geométricos! vãos! num! conjunto! que! se! assemelha! à! própria!

envolvência!rochosa,!entre!as!tonalidades!do!castanho!e!do!cinza!presentes!no!xisto,!

no!betão!e!na!madeira!em!contacto!com!a!Paisagem.!!

!
Ilustração! 207! R! Pormenor! da! cofragem,!
Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração! 208! R! Pormenor! da!
cofragem,! Flims.! (Ilustração! nossa,!
2016).!

Como! foi! referido!anteriormente,! para!além!da!expansão!da!casa!original,! este!Sítio!

teve! outro!momento! importante,! em! 1975,! a! construção! da!Garagem.!Um! elemento!

que!completa!este!Lugar!definindoRlhe!uma!entrada,!tanto!a!pé!como!de!carro.!!
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!
Ilustração!209!R!Fotografia!da!entrada!na!Casa,!para!a!garagem!e!o!pequeno!corredor!de!entrada!a!pé,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

Falamos!de!uma!Forma!trapezoidal!em!planta!e!com!uma!cobertura!em!“concha”,!um!

dos! sinónimos! da!Arquitectura! de!Olgiati,! o!método! “Schalen”.!Com!dois! lugares! de!

estacionamento! e! uma! porta! de! acesso! directo! ao! jardim! muito! delicada! e!

praticamente!ocultada!pela!vegetação!que!cresce!por!toda!a!cobertura.!Consideramos!

que! este! elemento! contribui! significativamente! também! para! a! autonomia! e!

privacidade!deste!projecto!e!deste!edifício!na!medida!em!que!limita!e!define!o!Lugar.!!

!
Ilustração! 210! R! Pormenor! do! método!
Schalen,!Flims.!(Ilustração!nossa,!2016).!

!
Ilustração!211!R!Porta!de!acesso!à!área!
ajardinada,! Flims.! (Ilustração! nossa,!
2016).!

Este!é!um!projecto!onde!facilmente!percebemos!que!o!Arquitecto!quis!superarRse.!!

“No!sólo!en!los!grandes!edificios!se!refleja!la!profundidad!y!la!fuerza!de!la!concepción!
de! la!vidaT! también!en! los!pequeños,! la!creación!de! lo!bello!depende!exclusivamente!
del! fervor! y! la! intensidad! de! dicha! concepción! vital.! Sólo! ella! proporciona! la! justa!
valoración!de! la!escala,!que!constituye!uno!de! los!cometidos!del!arquitecto,!y!evita! la!
desaparición!de!los!límites!entre!lo!grande!y!lo!pequeño,!entre!lo!sacro!y!lo!profano.”224!
(Taut,!1919,!p.!39)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224! “Não!só!em!grandes!edifícios!a!profundidade!e!a! força!da!concepção!da!vida!se! reflectemT! também!
nos!pequenos,!a!criação!do!belo!depende!exclusivamente!do! fervor!e!da! intensidade!de! tal!concepção.!
Só! ela! proporciona! a! correcta! avaliação! da! escala,! que! é! uma! das! tarefas! do! arquitecto,! e! evita! o!
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Num! conjunto! de! esquissos! inteiramente! desenhados! para! esta! obra! podemos!

encontrar! todo!o! tipo!de!detalhes:!ombreiras,!encontros!e!desencontros!da!cobertura!

com! as! paredes! portantes,! elementos! interiores! como! a! guarda! das! escadas,! etc.!

Neste!conjunto!de!esboços!estão!representadas!as!razões!pelas!quais!esta!é!a!obra!

mais! conceituada! de! Rudolf! Olgiati.! Embora! haja! uma! minoria! que! afirme! que! o!

edifício! não! cumpre! os! mínimos! obrigatórios! legais! nem! os! príncipios! estruturais!

adequados,!esta!é!considerada!pela!maioria,!a!sua!melhor!obra.!!

!
Ilustração!212!R!Casa!Dr.!Guido!Olgiati,!Flims.!(Riederer,!2004,!p.!218).!

!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
desaparecimento! de! fronteiras! entre! o! grande! e! o! pequeno,! entre! o! sagrado! e! o! profano.”! (Tradução!
nossa)!
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5.! CONSIDERAÇÕES!FINAIS!

O! estudo! desenvolvido! ao! longo! da! dissertação! fez! pesquisas! sobre! a! vida! do!

Arquitecto! Rudolf! Olgiati! e! ainda! uma! leitura! crítica! sobre! as! suas! obras,! as! suas!

influências!e!o!seu!modus'operandi.!Os!casos!de!estudo!abordados!foram!essenciais!

na!compreensão!do!seu!método!assim!como!na!compreensão!dos!seus!conceitos.!À!

semelhança!da!maioria!dos!arquitectos,!concluimos!que!a!obra!de!Rudolf!Olgiati!é!um!

espelho!de!todas!as!suas!vivências!enquanto!transmissor!de!identidade!do!espaço.!!

Desde! 1910,! ano! em! que! nasceu,! Rudolf! Olgiati! teve! uma! vida! familiar! contorbada!

tendo! ficado! orfão! cedo.!A! sua! infância,! passada! no!Município! de!Flims,!Cantão! de!

Grisons! foi! essencialmente! pautada! pela! presença! dos! irmãos! e! dos! tios! que!

asseguraram!a!sua!formação.!Mais!tarde,!a!viver!e!a!estudar!em!Davos,!confrontaRse!

pela!primeira!vez!com!a!obra!do!filósofo!Ralph!Waldo!Trine!e!começa!a!moldar!a!seu!

carácter! e! o! modo! de! pensar! através! de! uma! visão! transcendental! com! base! num!

sentimento!panteísta:!!

“Jeder! baut! seine!eigene!Welt.!Wir! bauen! von! innen!und! ziehen!an! von!aussen.!Der!
Gedanke!ist!die!Kraft,!mit!der!wir!bauen,!denn!Gedanken!sind!Kräfte.!Das!Gleiche!baut!
Gleiches,!und!das!Gleiche!zieht!Gleiches!an.! [...]!Das!Reich!des!Unsichtbaren! ist!das!
Reich!der!Ursache.!Das!Reich!des!Sichtbaren!ist!das!Reich!der!Wirkung.!Die!Natur!der!
Wirkung! wird! immer! bestimmt! und! bedingt! durch! die! Natur! ihrer! Ursache.”225! (Zitiert!
apud!Riederer,!2004,!p.!69)!

DestacouRse!pela!primeira!vez!entre!os!restantes!estudantes!de!Davos.!ViãoRno!com!

brilhantismo!e!caracterizamRno!de!personalidade!forte!e!vincada!em!cada!gesto.!Com!

o! decorrer! da! sua! formação! escolar,! mudouRse! para! Chur,! também! no! Cantão! de!

Grisons!onde!frequentou!a!Escola!Distrital!durante!o!ensino!médio,!ao!encargo!da!irmã!

Ida.!Em!Chur!continuou!a!aprofundar!o!seu!conhecimento!em!diversas!áreas,!cruzouR

se! com! as! obras! literárias! do! Educador! de! Saúde! Dinamarquês! Jörgen! Petersen!

Müller!e!estudou!acerca!de!estilos!de!vida!saudáveis!e!sistemas!de!treino!chegando!a!

pôRlos! em! prática! com! o! irmão! mais! novo,! Guido! com! quem! partilhou! toda! a!

adolescência.!

Embora!se!interessasse!por!todas!as!áreas,!a!sua!ligação!à!vertente!artística!foi!uma!

constante,! quer! pelo! talento! da! mãe,! Agnes! Olgiati:! “[...]! Sie! interessierte! sich! für!

Malerei,!war!künstlerisch!begabt,!aquarellierte,!und!zwar!auf!recht!hohem!Niveau.!Das!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225! "Todas! as! pessoas! constroem! o! seu! próprio! Mundo.! Nós! contruímos! no! interior! e! trazemos! essa!
construção!para!o!exterior.!O!pensamento!é!a!força!com!a!qual!vamos!construir,!porque!os!pensamentos!
são!forças.![...]!o!reino!do!invisível!é!o!reino!da!razão.!O!reino!do!visível!é!o!reino!da!acção.!A!natureza!da!
acção!é!sempre!determinada!e!condicionada!pela!natureza!da!sua!causa."!(Tradução!nossa)!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 131!

hatte! sie! in! einem! Pensionat! gelernt.! Sie! war! eine! schöne! Frau.”226! (Olgiati! apud!

Riederer,!2004,!p.!68),!quer!pela!influência!da!irmã!Margrit,!a!sua!primeira!musa.!

“Musy! hatte! einen! ausgebildeten! Geschmack! und! wusste! immer! über! neueste!
Einrichtungen! Bescheid.! Sie! hatte! nach! der! Boarding! School,! einem!
Töchterpensionat,! eine! Schule! für! Interior! Decoration! in! New! York! besucht! und!
arbeitete!in!London!für!eine!Innendekorationsfirma.!Oft!brachte!sie!Bücher!über!die!
typischen! englischen! Landhäuser!mit,! deren!Wohnzimmer!mit! der! Feuerstelle! im!
Zentrum! sich! ebenerdig! zum!Rasen! hin! öffnen.!Diese! F/austypen! inspirierten! ihn!
später.”227!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.70)!

Este!contacto!com!a!cultura!artística!deu!a!Rudolf!a!certeza!de!se!querer! formar!em!

Arquitectura,!especialmente!depois!de!ter!adquirido!uma!versão!alemã!da!obra!de!Le!

Corbusier,! “Vers!une!Architecture”.!Depois!desta! leitura,!numa!época!vanguardista!e!

no! ambiente! cultural! e! social! de! Grisons,! onde! o! estilo! patriota! era! interno! e!

dominante,! os! horizontes! do! futuro! arquitecto! foram! alargados! e! o! seu! interesse!

arquitectónico!cresceu.!Criou!em!particular,!uma!enorme!admiração!por!duas!casas!de!

Le!Corbusier,!realizadas!pela!equipa!de!Alfred!Roth,!facto!que!o!próprio!Olgiati!admitiu!

ter! sido! determinantes! para! a! decisão! de! se! tornar! arquitecto,! “Nun! hätte! er! den!

Entschluss!gefasst,!Architektur!zu!studieren.”228!(Olgiati!apud!Riederer,!2001,!p.!70).!

Em!1929,!iniciou!os!seus!estudos!académicos!sob!um!clima!político!rígido!no!Instituto!

Federal! Suiço! de! Tecnologia! (ETH)! em! Zurique.! Acompanhado! por! ! Hans! Schmidt,!

Emil! Roth! e! Mart! Stam,! fundadores! da! revista! radical! de! arquitectura! avant@garde!

“ABC”! travaram! contacto! com! El! Lissitzky,! Josef! Zemp! e! Otto! Rudolf! Salvisberg!

aquando!dos!círculos!avant@garde!Suiços!do!C.I.A.M..!!

Integrou! o! grupo! de! estudantes! Marxistas,! "The! Red! Student".! Conheceu! a! Polaca!

Karola! Piotrkowska! assim! como! o! filósofo! alemão! Ernst! Bloch,! activista! do! mesmo!

grupo!Marxista!e!pertenca!do!pequeno!círculo!em!torno!de!Le!Corbusier,!como!Olgiati!

classificava,!“[...]!nur!eine!ganz!kleine!Clique!schätzte.”229!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!

p.72)!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226!“[...]!Ela!interessavaRse!em!pintura.!Era!artisticamente!dotada,!fazia!aguarelas!incríveis.!Aprendeu!num!
internato.!Era!uma!bela!mulher.”!(Tradução!nossa)!
227!"Musy!(diminutivo!de!Margrit)!tinha!um!gosto!muito!aporado!e!sempre!soube!sobre!os!mais!recentes!
avanços!na!comunicação.!Depois!de!frequentar!o!Internato,!exclusivo!a!raparigas,!frequentou!uma!escola!
de! Decoração! de! Interiores! em! Nova! York,! visitou! e! trabalhou! em! Londres! para! uma! empresa! de!
decoração! de! interiores.! Frequentemente,! trazia! livros! com! o! desenho! das! típicas! casas! de! campo!
inglesas,!com!a!lareira!no!centro!no!piso!térreo!aberto!para!a!zona!verde!ao!ar!livre.”!(Tradução!nossa)!
228!"Aqui!foi!mesmo!tomada!a!decisão!de!estudar!arquitectura”!(Tradução!nossa)!
229!"[...]!apenas!boa!camaradagem."!(Tradução!nossa)!
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Em! meados! de! 1934,! juntamente! com! August! Kaghanovich! criam! uma! linha! de!

mobiliário! para! apartamentos! de! pequena! escala! de! onde! faz! parte! o! sofáRcama!

“StahlrohrRBettsofa”!com!tubos!de!aço!que!esteve!exposto!em!1950!no!Museu!de!Arte!

Moderna! de! Nova! Iorque.! Nesta! época,! o! Arquitecto! teve! contacto! com! grandes!

nomes!da!arquitectura!e!do!design!como!Walter!Gropius,!Marcel!Breuer,!Alfred!Roth.!

Em!1934! formouRse!como!Arquitecto!no! Instituto!Federal!Suiço!e!entre!1935!e!1937!

esteve!em!Roma!onde!estudou!os!canônes!da!antiguidade!italiana,!quer!da!Arte,!quer!

da!Arquitectura.!Quatro!anos!mais!tarde,!em!1938,!tentou!estabelecerRse!em!Zurique!

com!um!atelier!privado,!tendo!falhado!em!parte!devido!à!situação!económica!precária!

do!país.!No!ano!seguinte!mudaRse!definitivamente!para!Flims!onde,!para!uma!moradia!

de!família!que!herdou!e!que!considera!a!sua!peça!experimental!onde!ensinou!e!criou!o!

seu! próprio! atelier.! Fez! uma! completa! ruptura! com! tudo! a! que! o! edifício! tinha! sido!

sujeito,!como!o!próprio!explica:!!

!“Wir!brachen!alles!heraus:!Den!Anbau,!auch!die!Böden!rissen!wir!weg.!Eine!Zeitlang!
sah! man! von! der! Küche! bis! zum! Dach.! Ich! wollte! alles! ausmerzen,! was! an! den!
schlechten!Geschmack!meiner!Vorfahren!erinnerte.!Damit!machte!ich!mich!natürlich!im!
ganzen!Dorf!unbeliebt.!Der!Ruf!war!hin.!Die!Leute!waren!entsetzt,!was!ich!aus!diesem!
Haus!machte.”230!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.72)!

Embora!já!tivesse!o!seu!atelier!formado,!viajou!para!a!Grécia!para!estudar!em!detalhe!

o!Templo!Grego,!servindoRlhe!de!testemunho!à!visão!de!Forma!Cúbica!que!perseguia!

e! tentava! pôr! em! prática.! Esta! suposição! é! baseada! num! dos! seus! escritos! mais!

tardios,!acerca!da!"Optical!Objectivity"!onde!descreve:!“Indem!wir!die!Proportionen!der!

alten! Griechen! durchexerzieren,! wird! uns! klar,! was! hell! und! darum! optisch! wirksam!

und!was!dunkel!und!damit!aufgelöst!wirkt.”231!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.77)!!

Depois!desta!viagem,!interligou!a!Grécia!Antiga,!a!influência!de!Corbusier!e!ainda!as!

típicas! casas! de! Grisons! e! implementouRas! nas! suas! obras,! elementos! como! as!

janelas!de!tiro!e!os!pequenos!cubos!brancos!de!Walser.!!

Como! um! dos! representantes! do! movimento! “New! Objectivity”! e! um! dos!

primeiros! !arquitectos! que! descobrir! precocemente! a! importância! e! eficácia! da!

Arquitectura!Moderna,!Rudolf!Olgiati!representou!também!o!início!de!novos!princípios!

e! conceitos! ligados! à! Era! da! Modernidade! sempre! apoiados! nos! principais!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230!"Nós!tiramos!tudo!para!fora.!Durante!um!tempo!podia!verRse!a!partir!da!cozinha,!o!telhado,!eu!queria!
eliminar!tudo!o!que!me!remetia!para!o!mau!gosto!dos!meus!antepassados.!Então,!é!claro!que!eu!fui!mal!
interpretado! em! toda! a! aldeia.! As! pessoas! estavam! horrorizadas! com! o! que! eu! fiz! fora! desta! casa."!
(Tradução!nossa)!
231! “Através! das! proporções! dos! Gregos,! percebemos! o! que! é! leve! e! claro,! trazendo! logicamente! um!
efeito!muito!eficaz!no!que!é!escuro!e!dissolvido."!(Tradução!nossa)!
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ensinamentos! que! Corbusier! como! podemos! concluir! nas! palavras! do! próprio,! “Mit!

dem!an!Le!Corbusiers!Denken!und!Bauen!geschulten!Blick!entwickelte!er!eine!eigene!

überzeugende!Aussage.”232!(Olgiati!apud!Riederer,!2004,!p.8)!

Nas! suas! obras,! maioritariamente! reabilitações! e! construções! de! raiz,! de! unidades!

habitacionais! na! região! montanhosa! de! onde! é! natural,! predominam! as! formas!

elementares! da!Grécia! Antiga,! elementos! e! composições! tradicionalmente! utilizadas!

em!Grisons,!assim!como!características!modernistas!que!remetem,!mais!uma!vez!para!

a!influência!de!Corbusier.!

Neste! seguimento,! podemos! concluir! que,! em! Grisons,! o! Arquitecto! reclama! a!

memória,!uma!sintaxe!reconhecível!daquilo!que!do!Passado!se!revela!o!Presente.!Na!

medida! em! que! acredita! que! a! Arquitectura! deve! evoluir! no! tempo! sem! perder! a!

identidade! de! cada! Sítio,! Olgiati! atribui! carácter! temporal! a! cada! obra! vincando! a!

utilização!de!métodos!e!materiais!locais.!!

Em!Le!Corbusier!e!na!Grécia!Antiga,!a!base!e!a!origem!da!Arquitectura!na!medida!em!

que!neles!encontra!a!génese!de!todos!os!sentidos.!A!revelação!dos!modelos!teóricos!

e!a!execução!de! todos!os!arquétipos,!aqueles!que!acaba!por!moldar!à!sua!verdade!

mas! seguindo! fielmente! cada! príncipio.!No!Partenon! observa! a! composição! ideal,! o!

purismo! das! Formas.! Em! Ronchamp! experiencia! sucessivos! momentos! de!

genialidade,! o! perfeito! paralelismo! entre! a! teoria! e! a! prática! onde! confirma! a!

importância!da!luz.!!

No!Movimento!Neue!Sachlichkeit!e!na!transição!para!a!época!dos!C.I.A.M.!clarifica!o!

seu!modo!de!pensar!e!desenvolve!as!suas!próprias!teorias!na!expectativa!de!se!eximir!

cultural!e!artísticamente,!cria!a!teoria!“Optical!Objectivity”.!!

“!Das! ist!das!Substanzielle!und!nicht!ein!Regionalismus.!Er!wurde!allzu! rasch! in!eine!
solche!Ecke!gestellt,! nur!weil!er!einen!Bogen!machte.!Sein!Schicksal!war,!dass!er! in!
der!dörflichen!Kleinräumigkeit! verhaftet!blieb,!die!mit!der!Zeit! zu!Verhärtungen! führte.!
Seine!Wahl,!in!Flims!zu!leben,!wurde!für!ihn!prägend.”!233(Märkli!apud!Riederer,!2004,!
p.14)!

Assente!nestes! factores,!o!Arquitecto!desenha!espaços!que!emergem!como!pinturas!

vivas,!pensadas!ao!mais!ínfimo!pormenor.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232! “Depois!de!muito!estudar!e!observar!o!pensamento!e!o!método!de!construção!de!Le!Corbusier,!ele!
desenvolveu!a!sua!própria!técnica.”!(Tradução!nossa)!!
233!“Ele!é!mais!tendencioso!para!o!substancial!e!não!um!regionalista.!Ele!foi!rotulado!muito!rapidamente!
só!porque!desenhou!uma!curva.!O!seu!destino!foi!condicionado!em!vilas!pequenas,!unidades!regionais,!o!
que! levou!algum! tempo!de!amadurecimento.!A!sua!escolha!de!viver!em!Flims,!era! formativa!para!ele.”!
(Tradução!nossa)!
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"[...]! Ist! eines!der! seltenen!Beispiele!der!Moderne,!die! innerhalb!der!Räume!mit! Licht!
und! Schatten! arbeitet! tatsächlich! brillant.! Da! im! Wesentlichen! den! Wert! seiner!
Architektur,!gibt!es!keine!nicht!die!Olgiati!Architektur!Diskussion!von!Details!zu!nennen!
wie!Robert!Venturi!und!Hans!Hollein.!"234!!(Steiner!apud!Riederer,!2004,!p.22)!

Mesmo!assim,!nada!lhe!confere!prestígio!suficiente!para!que!não!cause!discordia.!No!

limiar!entre!a!Dimensão!Regional,!o!Regionalismo!e!o!Modernismo,!as!opiniões!foram!

ao! longo! do! seu! percurso! controversas.!Segundo!Märkli,! o!Regionalismo! foi! apenas!

um!dos!seus!pontos!de!partida.!Contudo,!os!gestos!contemporâneos!sob!coberturas!

de!xisto!não!parecem!bastar!para!que!surja!consenso.!!

Em! retrospectiva! não! podemos! concluir! que! defina! o! percurso! de! um! Regionalista!

irredutível!ou!de!um!Modernista!absoluto.!Constatamos!que!as!suas!obras!conciliam!

as! duas! vertentes! sem! que! descure! nenhuma! delas.! Assume! o! gesto! e! a! pureza!

Modernista! no! Espaço! pela! Forma,! Luz! e! Proporção,! assim! como! não! abandona! o!

cunho!da!tradição!regional!assumido!na!Matéria.!

!
Ilustração!213!–!A!Forma!suave!do!arco!que!é!usada!para!a!conservação!do!método!Schalen,!Flims!(Riederer,!22007,!p.37)!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234!“[…]!é!um!dos!raros!exemplos!do!Modernismo!que!de!facto!opera!brilhantemente!com!luz!e!sombra!no!
interior! dos! espaços.! Essencialmente! pelo! valor! da! sua! arquitectura,! não! há! nenhuma! razão! para! não!
chamar!Olgiati!à!discussão!acerca!dos!detalhes,!como!os!de!Robert!Venturi!e!do!Hans!Hollein.”!(Tradução!
nossa)!
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1939R1940!!

Estudo:!Alpines!Knabeninstitut!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!214!R!Croqui!do!estudo!para!o!projecto!Knabeninstitut,!Rudolf!Olgiati,!1939R1940.!(Riederer,!2004,!p.176)!

!

!

!

!

! !
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1940!!

Projecto:!Wohnhaus!Casparis!

Localização:!Ilanz,!Suiça!

!

!
Ilustração!215!R!Planta!desenhada!à!mão!do!projecto!Wohnhaus!Casparis,!Rudolf!Olgiati,!1940.!(Riederer,!2004,!p.174)!

!

!

!

!

!

!

! !
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1945!!

Estudo:!Berghaus!Für!Alpines!Knabeninstitut!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!216!R!Estudo!em!perspectiva,!desenhada!à!mão!do!projecto!Berghaus!Für!Alpines!Knabeninstitut,!Rudolf!Olgiati,!1945!
(Riederer,!2004,!p.178)!!

!

!

!

!

!
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1941R1943!

Projecto:!Doppelwohnhaus!Casa!Cecilia!

Localização:!Ruvigliana,!Suiça!

!

!
Ilustração!217!R!Fotografia!da!construção!do!projecto!Casa!Cecilia!para!Ida!Boli!(presente!na!imagem),!Rudolf!Olgiati,!1941R1943!
(Riederer,!2004,!p.180)!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1950R1951!

Projecto:!Ferienhaus!La!Hoia!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!218!R!Planta!do!piso!térreo,!Rudolf!Olgiari,!1950.!(Riederer,!2004,!p.185)!

!

!
Ilustração!219!R!Vista!do!terraço,!Rudolf!Olgiari,!1950.!(Riederer,!2004,!p.186)!

!

!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 154!

1953R1954!!

Projecto:!Wohnhaus!an!der!Via!Cassia!

Localização:!Roma,!Itália!

!

!
Ilustração!220!R!Primeiro!estudo!elaborado!em!Roma,!para!o!projecto!das!Moradias!na!Via!Cassia,!Rudolf!Olgiati,!1953!(Riederer,!
2004,!p.192)!

!

!
Ilustração!221!R!Croquis!finais!do!inteiror!das!moradias,!Rudolf!Olgiati,!1954!(Riederer,!2004,!p.193)!

!
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1954R1955!!

Projecto:!Freiluftkino!und!CafeRTerrasse!Grob!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!222!R!Fotografia!do!“Café!com!Terraço”!em!Flims,!Rudolf!Olgiati,!1955!(Riederer,!2004,!p.194)!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1954R1955!

Projecto:!Ladenumbau!Ragettli!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!223!R!Croqui!de!estudo!para!o!projecto!Ladenumbau!Ragettli.!Pormenor!da!fachada,!Rudolf!Olgiati,!1955!(Riederer,!2004,!
p.196)!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1962!

Projecto:!Ferienhaus!Dr.!Barandun!

Localização:!SRChanf,!Suiça!

!

!
Ilustração!224!R!Croqui!do!interior!do!projecto.!Vista!da!sala!de!estar,!Rudolf!Olgiati,!1962.!(Riederer,!2004,!p.209)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1962R1964!!

Projecto:!Wohnhaus!Dr.!Bircher!

Localização:!Oberägeri,!Suiça!

!

!
Ilustração!225!R!Croqui!do!interior!do!projecto.!Vista!da!sala!de!estar,!Rudolf!Olgiati,!1963.!(Riederer,!2004,!p.210)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1966!!

Projecto:!Wohnhaus!Dr.!D.!Witzig!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!226!R!Plantas!do!projecto,!Rudolf!Olgiati,!1966.!(Riederer,!2004,!p.224)!

!

!
Ilustração!227!R!Fachada!do!Jardim,!Rudolf!Olgiati,!1966.!(Riederer,!2004,!p.225)!

!

!
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1966R1967!!

Projecto:!Ferienhaus!van!der!Ploeg!

Localização:!LaaxRLavanuz,!Suiça!

!

!
Ilustração!228!R!Vista!exterior!da!moradia.!Entrada!da!garagem,!Rudolf!Olgiati,!1967!(Riederer,!2004,!p.226)!

!

!
Ilustração!229!R!Fachada!lateral!e!vista!do!jardim!com!espelho!de!água,!Rudolf!Olgiati,!1967!(Riederer,!2004,!p.229)!

!

!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 161!

1967R1968!!

Projecto:!Ferienhaus!van!Heusden!

Localização:!LaaxRLavanuz,!Suiça!

!

!
Ilustração!230!R!Vista!exterior!do!projecto!em!Laax,!Rudolf!Olgiati,!1968!(Riederer,!2004,!p.234)!

!

!
Ilustração!231!R!Vista!exterior!da!moradia.!Pormenor!de!um!dos!seus!típicos!vãos!(esq.),!Rudolf!Olgiati,!1967!(Riederer,!2004,!p.235)!

!

!

!
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1968R1969!!

Projecto:!Ferienhaus!Dr.!Allemann!

Localização:!UnterwasserRWildhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!232! R!Desenhos! técnicos!do!projecto!para!Dr.!Allemann.!Plantas!de!piso,!cave!e!corte,!Rudolf!Olgiati,!1968! (Riederer,!
2004,!p.238)!

!

!
Ilustração!233!R!Fotofragia!do!Projecto!final!para!Dr.!Allemann.!Plantas!de!piso,!cave!e!corte,!Rudolf!Olgiati,!1969!(Riederer,!2004,!
p.236)!

!
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1968R1969!

Projecto:!Mehrfamilienhaus!Olza!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!234!R!Planta!tipo!de!cada!habitação,!Rudolf!Olgiati,!1969!(Riederer,!2004,!p.244)!

!

!
Ilustração!235!R!Fotografia!exterior!do!projecto!com!vista!para!as!garagens,!Rudolf!Olgiati,!1969!(Riederer,!2004,!p.242)!

!

!

!

!
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1971R1973!!

Projecto:!MehrFamilienhaus!Urech!mit!Handelsgärtnerei!

Localização:!Chur,!Suiça!

!

!
Ilustração!236!R!Planta!do!projecto!para!a!família!Urech,!Rudolf!Olgiati,!1972!(Riederer,!2004,!p.263)!

!

!
Ilustração!237!R!Vista!exterior!da!zona!habitacional!e!da!zona!comercial,!Rudolf!Olgiati,!1972!(Riederer,!2004,!p.264)!

!

!

!

!



Rudolf!Olgiati!um!“Modernista”!nos!Alpes!Suiços!

Rita!de!Vasconcelos!Avelino!Pereira!Lains! ! 165!

1972R1973!

Projecto:!Mehrfamilienhaus!Krauer!mit!Vier!Kleinwohnungen!und!Bäckerei!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!238!R!Pormenor!de!um!pequeno!espaço!exteior!suportado!por!uma!coluna!tradicional!no!projecto!para!a!Habitação!e!
Padaria!da!Família!Krauer,!Rudolf!Olgiati,!19973!(RIederer,!2004,!p.266)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1972R1974!

Projecto:!Ferienhaus!van!Spyk,!Wiederaufbau!

Localização:!Laax,!Lavanuz,!Suiça!

!

!
Ilustração!239!R!Fotografia!da!moradia!Spyk!em!fase!de!acabamento,!Rudolf!Olgiati,!1974!(RIederer,!2004,!p.268)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1972R1973!

Projecto:!Ferienhaus!Dircks!

Localização:!FlimsRWaldhaus,Suiça!

!

!
Ilustração!240!R!Croqui!em!planta!para!a!reconstrução!do!edifício,!Rudolf!Olgiati,!1972!(RIederer,!2004,!p.270)!

!

!
Ilustração!241!R!Estudos!de!fachada!e!de!corte,!Rudolf!Olgiati,!1973!(RIederer,!2004,!p.274)!

!

!

!
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1973R1975!

Projecto:!Patrizierhaus!von!Planta,!Umbau!

Localização:!Malans,!Suiça!

!

!
Ilustração!242!R!Planta!tipo!dos!pisos!5!e!6,!Rudolf!Olgiati,!1974!(RIederer,!2004,!p.276)!

!

!
Ilustração!243!R!Vista!geral!do!conjunto!de!edifícios,!Rudolf!Olgiati,!1972!(RIederer,!2004,!p.274)!

!

!
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1974R1977!

Projecto:!MehrfamilienRund!Geschäftshaus!Zschaler!mit!Café!

Localização:!Chur,!Suiça!

!

!
Ilustração!244!R!Imagem!do!edifício!onde!se!encontra!o!projecto!do!Café,!Rudolf!Olgiati,!1977!(Riederer,!2004,!p.285)!

!

!
Ilustração!245!R!Imagem!interior!do!Café!Zschaler!onde!Rudolf!Olgiati!usa!as!cadeiras!do!Designer!Italiano!Vico!Magistretti,!Rudolf!
Olgiati,!1977!(Riederer,!2004,!p.282)!

!

!

!

!
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1975R1976!

Projecto:!Wohnhaus!Schorta!

Localização:!Tamins,!Suiça!

!

!
Ilustração!246!R!Pormenor!exterior!de!três!vãos!ainda!em!construção,!Rudolf!Olgiati,!1976!(Riederer,!2004,!p.292)!

!

!
Ilustração!247!R!Pormenor!de!um!dos!páteos!do!projecto!em!alvenaria,!Rudolf!Olgiati,!1977!(Riederer,!2004,!p.293)!

!

!

!
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1978R1979!!

Projecto:!Haus!Fischer!1!

Localização:!Flims,!Suiça!

!

!
Ilustração!248!R!Vista!exterior!do!primeiro!projecto!Fischer,!Rudolf!Olgiati,!1979!(Riederer,!2004,!p.298)!

!

!
Ilustração!249!R!Vista!exterior!do!primeiro!projecto!Fischer,!Rudolf!Olgiati,!1979!(Riederer,!2004,!p.299)!

!

!

!
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1987R1988!

Projecto:!Haus!Fischer!2!

Localização:!Flims,!Suiça!

!

!
Ilustração!250!R!Rudolf!Olgiati!com!os!proprietários!da!Casa!Fischer,!Rudolf!Olgiati,!1988!(Riederer,!2004,!p.296)!

!

!
Ilustração!251!R!Imagem!do!terraço!da!Casa!Fischer!2,!Rudolf!Olgiati,!1988!(Riederer,!2004,!p.297)!

!
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1978R1979!

Projecto:!Wohnhaus!Gerstlauer!

Localização:!Kaltenbach,!Suiça!

!

!
Ilustração!252!R!Vista!interior!da!lareira!e!zona!de!trabalho,!Rudolf!Olgiati,!1979!(Riederer,!2004,!p.303)!

!

!
Ilustração!253!R!Vista!exterior!da!Casa!Gerstlauer,!Ruldolf!Olgiati,!1979!(Riederer,!2004,!p.300)!

!

!
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1979!

Projecto:!Wohnhaus!H.!Maissen,!Umbau!

Localização:!Darvella,!Suiça!

!

!
Ilustração!254!R!Vista!interior!do!sistema!distributivo!do!projecto!Maissen,!Rudolf!Olgiati,!1979!(Riederer,!2004,!p.306)!

!

!
Ilustração!255!R!Vista!interior!da!sala!de!estar!onde!é!usada!uma!coluna!clássica,!Rudolf!Olgiati,!1979!(Riederer,!2004,!p.307)!

!

!
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1979R1980!

Projecto:!Wohnhaus!Palmy!

Localização:!Laax,!Suiça!

!

!
Ilustração!256!R!Vista!interior!da!suite!Palmy!onde!se!podem!observar!o!lavatório!e!banheira,!no!espaço!do!quarto,!Rudolf!Olgiati,!1980!
(Riederer,!2004,!p.314)!

!

!
Ilustração!257!R!Fachada!onde!se!pode!observar!um!dos!elementos!mais!conhecidos!do!seu!trabalho,!a!pala!em!“V”,!Rudolf!Olgiati,!
1980!(Riederer,!2004,!p.308)!

!
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1980!

Projecto:!Wohnüerbauung!Sulé!

Localização:!FlimsRDorf,!Suiça!

!

!
Ilustração!258!R!Maqueta!para!o!projecto!W.!Sulé!de!Dr.!G.!Schmid,!Rudolf!Olgiati,!1980!(Riederer,!2004,!p.316)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1981!

Projecto:!Bünder!Kunstmuseum!

Localização:!Chur,!Suiça!

!

!
Ilustração!259!R!Maqueta!de!estuda!para!o!Concurso!para!o!Kunstmuseum!de!Chur,!Rudolf!Olgiati,!19981!(Riederer,!2004,!p.318)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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1981R1986!

Projecto:!Mehrfamilienhaus!Vieli!und!Café!

Localização:!Ilanz,!Suiça!

!

!
Ilustração!260!R!Croqui!a!carvão!da!fachada!central!do!Café!Silplaz,!Rudolf!Olgiati,!1986!(Riederer,!2004,!p.323)!

!

!
Ilustração!261!R!Entrada!do!Café!Silplaz,!Rudolf!Olgiati,!1986!(Riederer,!2004,!p.320)!

!

!

!

!
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1982!

Projecto:!Maiensäss!Ferienhaus!Damur!

Localização:!Magun,!Suiça!

!

!
Ilustração!262!R!Vista!interior!da!varanda,!Rudolf!Olgiati,!1982!(Riederer,!2004,!p.327)!

!

!
Ilustração!263!R!Vista!geral!do!projecto,!Rudolf!Olgiati,!1982!(Riederer,!2004,!p.324)!

!

!

!

!
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1984R1987!

Projecto:!Wohnhaus!Thoma!

Localização:!Walenstadt,!Suiça!

!

!
Ilustração!264!R!Planta!da!Casa!Thoma,!Rudolf!Olgiati,!1987!(Riederer,!2004,!p.333)!

!

!
Ilustração!265!R!Vista!interior!da!entrada!para!a!sala!de!estar,!Rudolf!Olgiati,!2987!(Riederer,!2004,!p.338)!

!

!

!

!
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1987R1988!

Projecto:!Patrizierhaus!Amilcar!

Localização:!LantschRLenz,!Suiça!

!

!
Ilustração!266!R!Planta!do!piso!superior,!Rudolf!Olgiati,!1988!(Riederer,!2004,!343)!

!

!
Ilustração!267!R!Fotografia!exterior!da!passadeira!de!ligação!entre!edifícios,!Rudolf!Olgiati,!1987!(Riederer,!2004,!p.345)!
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1992!

Projecto:!Wohnhaus!Näf!

Localização:!TrinRMulin,!Suiça!

!

!
Ilustração!274!R!Vista!geral!do!projecto!Näf,!Rudolf!Olgiati,!1992!(Riederer,!2004,!p.364)!
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1995R1996!(Construção!após!a!sua!morte)!

Projecto:!Mehrfamilienhaus!M.!Meiler!mit!Schreinerei!

Localização:!FlimsRDorf,!Suiça!

!

!
Ilustração!275!R!Projecto!M.!Meiler!pronto!para!construção!em!1992.!Ano!final!de!construção,!1996!com!muitas!alterações!do!desenho!
inicial,!Rudolf!Olgiati,!1992!(Riederer,!2004,!p.366)!
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1993!

Projecto:!Bergrestaurant!Runcs!

Localização:!FlimsRDorf,!Suiça!

!

!
Ilustração!277!R!Croquis!a!carvão!para!o!Restaurante!Runcs,!Rudolf!Olgiati,!1993!(Riederer,!2004,!p.370)!

!

!
Ilustração!278!R!Desenhos!da!fachada!à!escala!para!o!projecto!Runcs,!Rudolf!Olgiati,!1993!(Riederer,!2004,!p.373)!
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1994!

Projecto:!TouristikRZentrum!e!Talstation!

Localização:!FlimsRDorf,!Suiça!

!

!
Ilustração!279!R!Croqui!da!fachada!para!o!Centro!Turístico!de!Flims,!Rudolf!Olgiati,!1994!(Riederer,!2004,!p.374)!
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1994,!1996!

Projecto:!Olgiati!Museum!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!280!R!Sala!de!exposição!composto!pelas!peças!de!mobiliário!e!objectos!da!colecção!privada!de!Rudolf,!Rudolf!Olgiati,!1996!
(Riederer,!2004,!p.381)!

!

!
Ilustração!281! R!Entrada!principal!do!Museu!Olgiati!em!Flims,!numa!composição!com!um!edifício!Art!Nouveau,!Rudolf!Olgiati,!1996!
(Riederer,!2004,!p.376)!

! !
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1994,!1999R2000!

Projecto:!Überbauung!residenzen!

Localização:!FlimsRWaldhaus,!Suiça!

!

!
Ilustração!282!R!Apartamentos!de!luxo!na!zona!“Residenze”!de!Park!Hotels!Waldhaus!AG,!elaborado!por!Alfred!Candrian!segundo!os!
esboços!de!Rudolf!Olgiati,!Rudolf!Olgiati,!1994!(Riederer,!2004,!p.382)!
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