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resumo
Nada poderia expressar melhor a ambiguidade em que se situa a discussão do Luxo que o termo 

“deluxe” utilizado de modo democrático para descrever quase tudo e ao mesmo tempo tão carente de 
significado e de dignidade. O nome desta Dissertação: “Casa DeLuxe” pretende retratar de modo irónico, 
precisamente, esta condição paradoxal que caracteriza, hoje, o Luxo em Arquitectura, simultaneamente 
mediático - poderia dizer-se mesmo que o Luxo está na moda, o que só por si é algo contraditório - e 
incompreendido por estar ainda por definir. 

Abraçando a incerteza que envolve o debate do Luxo como o principal leitmotiv da investigação, o trabalho 
desenvolvido pretende traçar uma definição abrangente e operativa daquilo que poderá ser o Luxo aplicado 
às lógicas do habitar, ilustrando com exemplos paradigmáticos os seus diferentes modos de funcionamento, 
e destruindo preconceitos por meio do esclarecimento. Afastando-se das abordagens comerciais ou 
historicistas do tema que se têm revelado manifestamente simplistas, bem como das visões preconcebidas - 
visões que levam associado o preconceito - que determinam a sua negligência ou desconsideração, a 
definição do luxo arquitectónico contemplada pretende rever, também, o estatuto do Luxo em Arquitectura, 
repensando a sua utilidade para a Disciplina e sobretudo para o Projecto. 

Numa primeira parte introdutória reflecte-se sobre a pertinência da investigação, especulando-se sobre o 
direito ao Luxo em Arquitectura a partir de considerações empíricas em defesa do Luxo que expõem o seu 
possível interesse para a Disciplina, tais como: o seu papel desejável enquanto promotor da qualidade 
arquitectónica e opositor de um facilitismo metodológico que alastra no seio profissional, a sua importância na 
humanização da experiência da arquitectura, ou a projecção do sector que só por si justifica a atenção da 
Arquitectura. Tendo presente que os termos e condições para a sua aceitação pela Disciplina só poderão ser 
esboçados na sua definição objectiva, o trabalho desenvolve-se no sentido de identificar os diversos 
significados de que se reveste o luxo arquitectónico. Passa-se em revista a historiografia do conceito, 
mostrando-se os diferentes tipos de abordagem do tema, com especial incidência no enfoque proposto pela 
obra de Gilles Lipovetsky, que determinaria a decomposição do objecto de estudo num conjunto de definições 
operativas do Luxo - sintetizadas num quadro taxonómico - que se desenvolvem como frentes de 
investigação particulares.

O corpo do trabalho gira em torno da construção de uma “Casa de Luxo” hipotética, que é dada pela 
sobreposição dos diversos paradigmas do luxo arquitectónico, narrados a partir de casos de estudo 
significativos. Procura-se o esclarecimento de como o Luxo se realiza em modos e lógicas de habitar 
específicos e influencia em última instância diferentes visões e concretizações da arquitectura: dos 
paradigmas mais convencionais centrados nas formulações conspícuas do Luxo que determinam o 
entendimento materialista da arquitectura, entendimento que leva associado o uso ostensivo do ornamento, a 
procura pelo excesso, pelo custo ou pelo revivalismo; passando pelas novas formulações da exclusividade a 
partir da novidade, da particularidade do cliente, do estatuto do arquitecto-autor, do desafio hiper-realista ou 
mesmo da austeridade; até aqueles mais subjectivos e experimentais em que a convenção do gosto perde 
fôlego perante o desejo efectivo da emoção e do conforto que orientam a demanda pelo prazer dos sentidos, 
da beleza ou da informalidade, pela evasão, a intimidade, a segurança ou a saúde, por exemplo. A 
investigação centrada no século XX, procura ainda detectar mutações e persistências, assim como indagar 
em torno da legitimidade e sustentabilidade dos modelos apresentados.

Num texto final desenvolve-se uma análise comparativa entre a “Casa de Luxo (Re)Construída” e as visões 
preconcebidas, enfatizando o papel preponderante que a experiência pessoal do espaço que legitima o Luxo, 
habitualmente negligenciada em detrimento da convenção social do gosto, joga hoje na definição do habitar 
luxuoso. É com base no peso desta mesma carga “experimental” que comporta a definição do habitar luxuoso 
que se fundamenta o direito, anteriormente reclamado, ao Luxo em Arquitectura, alertando para a 
responsabilidade da Disciplina no assunto, que ao invés de interpretar o Luxo como um factor de negação da 
sua autonomia disciplinar, por implicar a “castração” do arquitecto e do projecto pela convenção, deveria ver 
no Luxo uma oportunidade para a sua realização plena. Traçam-se considerações para a sua legitimação a 
partir dos seus paradigmas - desenvolvidos em detalhe ao longo do ensaio - reforçando a ideia empírica de 
que dentro de certas condições o Luxo poderia funcionar na Arquitectura como um impulsionador da 
qualidade arquitectónica ao contribuir para a humanização da experiência da arquitectura, devolvendo-lhe a 
ambição necessária para evitar o facilitismo metodológico que inevitavelmente aumentará o fosso entre a 
Disciplina e o Homem. Por último, propõe-se a adopção do Luxo como um limite de referência aplicável ao 
Projecto corrente, partindo da constatação de que quando tomado como uma condicionante realizável 
através da experiência sustentável, a definição do luxo arquitectónico não se encontra dependente de 
qualquer outro custo adicional que não a ambição do arquitecto por realizar o desejo e fazer o melhor.



abstract
Nothing could better express the ambiguity in which lies the discussion of Luxury than the word “deluxe” 

used in a democratic way to describe almost everything and yet so devoid of meaning and dignity. The name of 
this Dissertation: “DeLuxe House” intends to portray, precisely, in a ironic way this paradoxical condition that 
characterizes, today, the Luxury in Architecture, simultaneously mediatic - one might say even that Luxury is 
fashionable, which in itself is somewhat contradictory - and misunderstood for still being undefined.

Embracing uncertainty surrounding the debate of Luxury as the main leitmotif of research, the developed work 
intends to draw a comprehensive and operational definition of what may be the Luxury applied to the dwelling 
logics, illustrating with paradigmatic examples their different functioning modes, and destroying prejudices 
through the clarification. Moving away from commercial or historicist approaches to theme that have been 
shown to be manifestly simplistic, and the preconceived views - views that lead associated the prejudice - 
which determine its negligence or disregard, the definition of architectural luxury contemplated  want to review, 
too, the status of Luxury in Architecture, rethinking its usefulness for the Discipline and the Project.

A first introductory part reflects on the relevance of research, speculating about the right to Luxury in 
Architecture based on empirical considerations in defense of Luxury that expose its possible interest to the 
Discipline, such as: its desirable role as promoter of the architectural quality and opponent of a methodological 
simpleness that spreads within the profession and its significance on humanisation of the architectural 
experience, or the projection of the sector which alone justifies the attention by Architecture. Bearing in mind 
that the terms and conditions for its admission by Discipline can only be sketched in its objective definition, the 
work develops in order to identify the several meanings that overlays architectural luxury. It is carried a review 
on the historiography of the concept, showing the different approaches to the subject, with particular emphasis 
in the focus proposed by the work of Gilles Lipovetsky, which would determine the decomposition of the study 
object on a set of operational definitions of Luxury - summarized in a taxonomic chart - that  are developed as 
particular research fronts.

The body of work revolves around the construction of a hypothetical “Luxury Home”, which is given by the 
superposition of several paradigms of architectural luxury, narrated from significant case studies. Seeking 
clarification of how Luxury performs into specific ways and logics of inhabit and, ultimately, influences different 
views and embodiments of architecture: from the more conventional paradigms focused on the conspicuous 
luxury formulations that determine the materialist understanding of architecture, understanding associated 
with the ostensible use of ornament, the demand for excess, cost or revivalism; passing through the new 
formulations of exclusivity builded up from novelty, the particularity of the client, the status of the architect-
author, the hyper-realistic challenges or even austerity; until those more subjective and experimental in which 
the convention loses strength before the effectively desire for emotion and comfort which drives the demand 
for the pleasure of senses, beauty or informality, for the wandering, intimacy, safety or health, for example. The 
investigation centered on the twentieth century, attempts to detect mutations and persistences, as well as to 
inquire the legitimacy and sustainability of the presented models.

In a final text is developed a comparative analysis of the “(Re)Builded Luxury House” and the preconceived 
views, emphasizing the supremely important role that personal experience of space which legitimizes Luxury, 
usually neglected at the expense of social convention of taste, plays in the definition of luxurious dwell. It is 
based on the weight of this same “experimental” burden carried by the definition of luxury which is argued the 
right, previously claimed, to Luxury in Architecture, warning for the responsibility of Discipline on the subject, 
that instead of interpreting Luxury as a factor for the denial of its disciplinary autonomy, since it implies the 
“castration” of the architect and project by the convention, should see in Luxury an opportunity for its complete 
realization. Considerations are made to its legitimacy starting of its paradigms - developed in detail throughout 
the essay - reinforcing the empirical idea that under certain conditions Luxury could work in Architecture as a 
booster of architectural quality, contributing to the humanization of experience in architecture, returning it the 
necessary ambition to avoid an effortless methodology that will inevitably increase the gap between Discipline 
and Man. Finally, it is proposed the adoption of Luxury as a reference limit applicable to the current project, 
based on the finding that when taken as a condition achievable through sustainable experience, the definition 
of architectural luxury is not dependent on any other additional cost than the architect's ambition to fulfill the 
desire and do the best. 
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01.1

[ objectivos, metodologia e leitura ]

considerações 
prévias





Aquilo que é hoje um trabalho de investigação teórico, elaborado sob a forma de Dissertação para 

conclusão do Mestrado Integrado em Arquitectura, nasceu de um problema pessoal 

eminentemente prático durante a experiência proporcionada pelo Programa Erasmus na Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). De um modo relativamente 

descomprometido fui confrontado na disciplina de Proyectos 9 com o desafio de elaborar um 

projecto para um conjunto de Habitações de Luxo em que não existiam quaisquer restrições 

orçamentais, nem um programa detalhado ou sequer um cliente predefinido; e em que a única 

condicionante imediata se restringia à própria situação urbana do projecto, que na sua banalidade 

não se revelava também uma referência significativa. E, se o repto se assumia pertinente na 

medida em que expõe um problema que pode eventualmente fazer parte da realidade profissional 

do arquitecto, o tema do Luxo não parecia encontrar lugar no discurso teórico da disciplina da 

Arquitectura. No confronto com a falta de um corpo de referências elucidativas, os projectos 

surgiram com dificuldade a partir de uma diversidade de abordagens empíricas, com maior ou 

menor grau de coincidência, que descreviam interpretações essencialmente pessoais do que é o 

Luxo na Arquitectura habitacional. 

Dando continuidade à provocação madrilena, este trabalho tem antes de mais como objectivo pôr 

de parte preconceitos, que são todavia bastantes, em detrimento da defesa da qualidade da 

investigação arquitectónica que não pode ignorar uma das suas mais empolgantes e promissoras 

vertentes, a Habitação de Luxo. Em vez da negligência ou da natural abordagem intuitiva do 

problema propõe-se a revisão dos paradigmas e com ele dos estereótipos associados por meio de 

uma abordagem que se pretende mais esclarecida e abrangente. Não obstante, como ponto de 

partida, o investigador coloca-se no papel do arquitecto face à indefinição do tema e na premência 

subjacente de encontrar respostas operativas, de projectar; digladiando-se com uma matéria 

amorfa e aparentemente imensa mas agora procurando auxílio no conhecimento. 

No trabalho, a demanda por uma definição actual do conceito de Luxo, aplicado à disciplina da 

Arquitectura e ao programa da habitação, encontra a sua tradução mais palpável na procura de 

uma “Casa de Luxo”, capaz de expressar um “modo de habitar luxuoso”. Este “espaço” hipotético, 

apresenta-se como um campo de discussão, construído de referências e exemplos significativos 

que vai ganhando forma à medida que o próprio conceito se torna mais claro, o que não invalida 

objectivos, metodologia e leitura
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obviamente o processo contrário. 

Dada a complexidade do objecto em questão - o conceito de “Luxo” constrói-se a partir da 

sobreposição de diversas interpretações por vezes antagónicas - e face à dificuldade de 

estabelecer com clareza o que é ou não “arquitectura de luxo”, propõe-se uma aproximação ao 

tema a partir da desmultiplicação do conceito, identificando diversos campos de investigação que 

apesar de próximos podem assumir no contexto do trabalho uma certa autonomia, vantajosa para 

o seu estruturamento e leitura. Esta decomposição pretende relatar de modo suficientemente 

abrangente a multiplicidade de representações e acepções sobre um mesmo tema, clarificando 

limites e processos, estabelecendo semelhanças, diferenças, persistências e detectando 

mutações. Do ponto de vista do arquitecto projectista e a um nível mais operacional o trabalho 

pode ser visto como uma explanação de diferentes formas de interpretar um mesmo problema: 

pensar a Casa de Luxo. Desconstrói-se para se poder compreender como se compõe, mas 

também para se adquirir o conhecimento necessário para conseguir estabelecer novas lógicas de 

conceptualização e materialização da Arquitectura mais consistentes. 

Poderá sobressair num primeiro olhar pela diversidade, o pendor alternativo das opções 

identificadas, que são também opções propostas. Este facto resulta da própria procura de uma 

definição abrangente por meio do esclarecimento da variedade, em que não se privilegia a 

manutenção dos estereótipos e preconceitos mas se colocam todas as escolhas no mesmo 

patamar de importância e validade fazendo assim emergir o desconhecido como alternativo.  

Engana-se quem espera encontrar aqui um catálogo de casas consagradas por  um qualquer livro 

dos records, interpretadas como se o Luxo pudesse ser alvo de quantificação na procura de uma 

comparação vantajosa. Não descurando a dimensão material do Luxo, o trabalho pretende ir mais 

além, ao ser capaz de lidar simultaneamente com um determinado grau de subjectividade  

associado às qualidades imateriais do conceito, que por ser fugidio é frequentemente alvo de 

negligência, mas que se pretende ganhe a autonomia necessária para poder ser ele também alvo 

de dissecação. A insistência na análise da relação emocional e sensível que o sujeito mantém com 

a Arquitectura pretende simultaneamente dar conhecimento das novas motivações que orientam 

as opções e escolhas do consumo luxuoso e detectar caminhos alternativos ou emergentes no 

desenvolvimento de novos paradigmas de Luxo, passíveis de serem aplicados à Arquitectura e 

incorporados pela disciplina de Projecto num contexto marcado por uma inigualável 

disponibilidade de meios tecnológicos e liberdade projectual. De que modo a Arquitectura 

expressa, constrói e, em última instância, poderá reformular o Luxo?

Face à escassez ou mesmo inexistência de outros estudos significativos na área da Arquitectura 

que se possam assumir como uma referência viável, os diferentes pontos de aproximação e 

vertentes da investigação foram identificados no confronto de opiniões explícitas de arquitectos e 

interpretações implícitas fornecidas por diversos projectos de arquitectura que se constituem 

como um campo de análise, com definições do Luxo, essas sim suportadas pela investigação, 

avançadas pela História, Filosofia e Sociologia, áreas onde o estudo do tema parece estar todavia 

mais desenvolvido, e compiladas em diversos textos que se constituíram como uma base 

bibliográfica indispensável para uma primeira estruturação do trabalho. Este mesmo confronto que 

permitiu determinar os diferentes campos de investigação contribuiu para a identificação de um 

conjunto de casos de estudo significativos; diferentes Casas de Luxo que servem de modelo 

interpretativo concreto aos distintos modos como a ideia do luxo determina a materialização da 

[6]
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casa, ou no caminho contrário, como a Arquitectura constrói por meio da habitação e do habitar o 

sentido do luxo. Neste contexto, optou-se por construir a narrativa resgatando exemplos 

arquitectónicos do século XX por se considerar um período histórico bem documentado e 

pertinente para uma aproximação desejável à Arquitectura actual, herdeira de diversos 

movimentos arquitectónicos, em especial do Movimento Moderno; um período capaz de integrar a 

diversidade de concepções e representações da Casa de Luxo que podemos identificar hoje, 

permitindo simultaneamente manter uma certa distância necessária para que se perceberam 

algumas dinâmicas evolutivas.

Se num primeiro momento a interpretação dos exemplos se traça numa perspectiva 

autoreferencial, pretende-se que com o decorrer da explanação estes se possam constituir como 

um corpo teórico que permita reflectir em torno da pertinência da generalidade das práticas 

arquitectónicas actuais, conduzindo a extrapolações mais amplas sobre a “Arquitectura de Luxo”. 

O termo (Arquitectura de Luxo), utilizado frequentemente no final dos textos, pretende também 

descrever este universo alargado, que se estabelece como um campo referencial para o discurso, 

um universo composto por um conjunto de projectos contemporâneos para habitações de luxo, 

muitos dos quais citados em articulação com os casos de estudo principais.

Não sendo o objectivo principal do trabalho, o confronto esclarecido com a produção 

arquitectónica de luxo contemporânea por meio do reconhecimento e identificação referencial, 

não consegue frequentemente evitar a ambição de compreender de que modo as práticas 

arquitectónicas têm vindo a interpretar um conjunto diversificado de novas necessidades e 

aspirações sociais nem deixar de dar uma opinião crítica a respeito da coerência das respostas, 

reflectindo sobre a sua pertinência, legitimidade e sustentabilidade. De modo semelhante, espera-

se que também o leitor não seja indiferente ao conhecimento sendo capaz de revestir o trabalho de 

um amplo significado operativo. A reflexão em torno deste tema tornar-se-á todavia mais 

pertinente pela abrangência das suas consequências, isto é, pela possibilidade de aplicar as 

conclusões obtidas a um conjunto significativo de situações que não se restringem a contextos 

esporádicos. A este respeito espera-se que esta investigação seja prospectiva, na medida em que, 

pode conduzir à aportação de “pistas” suficientemente intensas para sugerir novas abordagens 

projectuais, novos modos de habitar, novos programas domésticos, novas concepções espaciais 

e utilizações materiais, entre outras possíveis, a partir ou directamente relacionadas com a de 

definição actual do conceito de Luxo, que possam melhorar a qualidade não só dos projectos 

“deLuxe” mas da generalidade da produção arquitectónica; combatendo o facilitismo 

metodológico e promovendo o desenvolvimento de “pequenos luxos alternativos” que poderão ser 

incorporados ao Projecto corrente, sem qualquer tipo de prejuízo, instituindo um novo Luxo mais 

sustentável e democrático, um Luxo para todos. 

[7]
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01.2

[ o direito ao Luxo em Arquitectura ]

perTinência 
do 

esTudo





Num período em que os mercados internacionais tentam recuperar de uma crise económica 

generalizada e sem precedentes num contexto próximo nunca como antes se discutiram medidas 

relacionadas com políticas sociais. Na actualidade nacional e internacional multiplicam-se as 

noticiais relacionadas com a crescente onda de desemprego, associada à falência sistemática de 

empresas de escala internacional, bem como as suas consequências mais imediatas, a 

precariedade das condições de habitabilidade e o aumento do número de novos pobres.

Paralelamente, e ainda que não incólume, existe um comércio de artigos, bens e serviços de luxo 

destinado a satisfazer uma elite social com sede de inovação e diferença, que se tem conseguido 

impor de modo consistente. Contrariando as tendências negativas, as vendas de carros e yachts 

de luxo, peças de vestuário de alta-costura e serviços hoteleiros de alta qualidade registam 

subidas admiráveis. Longe da crise que se estende ao mercado imobiliário também o comércio de 

imóveis de luxo floresce e nos grandes gabinetes internacionais, como o de Herzog & De Meuron 

ou a OMA de Rem Koolhaas, multiplicam-se os projectos de habitações, em New York ou no Dubai.

Contudo, ao contrário do que seria de supor existem muitas publicações sobre habitação social, 

investigação sobre espaços mínimos e soluções standard, mas muito pouca investigação por 

parte da disciplina da Arquitectura sobre novos modos de habitar num contexto marcado pela 

inovação e disponibilidade material. O tema não é novo! É novo, por ventura, na sua expressão e 

visibilidade! Na actualidade, o “Luxo” assume uma expressão pujante que denuncia a sua 

democratização e crescente acessibilidade, assim como, independência face aos círculos sociais 

aos quais se encontrava restrito. Como todo o direito recentemente conquistado, o “direito ao luxo” 

reclama o seu espaço nas mais diversas manifestações do quotidiano, inclusive na Arquitectura. E 

se, se multiplicam as encomendas de projectos de luxo, não parece existir um correspondente 

interesse por parte da Teoria da Arquitectura por esta temática tão actual e frutífera.

Esta marginalização pode certamente explicar-se, pelo menos em parte, pelo preconceito social 

que ainda se encontra associado ao tema. O Luxo tende a ser salientado, pela sociedade em geral, 

nas suas mais diversas vertentes negativas, facto que se explica pela própria história em que se 

constrói a definição moral do conceito, adoptado e divulgado na sociedade ocidental pela Igreja 
1Católica como objecto de um discurso depreciativo.  E, se a interpretação cristã do conceito, 

o direito ao Luxo em Arquitectura
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1. Sobre a construção da definição moral do conceito de Luxo veja-se: Sekora, John; Luxury: The Concept in Western Thought, Eden to Smollett; Baltimore: Johns 
Hopkins University Press; 1977. Ou ainda: Berry, Christopher J.; The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation; Cambridge: Cambridge University 
Press; 1994.
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associa o Luxo a um dos sete pecados capitais, a “Luxúria”, que diz respeito ao excesso material, 

entendido como uma fonte de prazer imoral que inevitavelmente conduzirá o Homem ao desvio de 

à corrupção de costumes e ao desvio de Deus, as objecções não se resumem apenas a uma 

questão fé. Segundo o próprio sentido de justiça social, desconstruído a partir do senso comum, o 

Luxo enquanto sinónimo próximo do excesso constitui um delito pelo injustificável improveito que 

lhe está associado, assumindo-se como a face visível da diferença de oportunidades, da 

exploração social e do poder ilegítimo, uma perspectiva bastante próxima da evocada por Adolf 

Loos em relação ao “ornamento” no ensaio “Ornament und Verbrechen” [Ornamento e Crime].

No que diz respeito à disciplina da Arquitectura, em particular, esta atitude discriminatória não 

pode, nem deve ser tomada com tamanha leviandade. E, o que à partida poderia ser encarada 

como uma posição de desinteresse face a um assunto que aparentemente não merece demasiada 

consideração por ser imoral é também o reflexo de uma certa preguiça intelectual e projectual que 

impera no seio dos profissionais em geral, que com pouca ambição aspiram unicamente à 

satisfação do básico, insistindo na repetição de soluções que têm o mínimo por referência, 

reproduzindo sem critério uma necessidade elevada à condição de ideal, como se hoje em dia o 

funcionalismo mecanicista e a optimização do espaço que lhe está associada fossem garantias de 

“boa arquitectura”. Esta predisposição mental, expressa através da persistência das práticas 

arquitectónicas encontra a sua génese no pensamento positivista, que orientou a filosofia 

modernista do pré-guerra, e cujos ideais seriam interpretados pela Arquitectura como um desafio 

plenamente assumido no II Congresso dos CIAM em Frankfurt (1929) subjugado ao tema Die 

Wohnung für das Existenzminmum [vivenda para um Existenzminmum]. O problema da habitação 

havia-se tornado então para o movimento moderno numa questão de quantificação das 

necessidades básicas do indivíduo com vista à homogeneização e generalização dos 

procedimentos construtivos: a casa como objecto de estudo científico deveria experimentar no seu 

interior a dissecação taylorista e a composição de todos os movimentos em unidades mínimas, 

estudadas e cronometradas de modo a reorganizar as tarefas em esquemas avessos a 

interferências, perfeitamente coordenados. 

A má interpretação da experiência em torno da vivenda para um Existenzminmum  conduziria a um 

dos pressupostos mais enraizados na arquitectura, segundo o qual a disponibilidade de 

orçamento tem uma consequência directa no dimensionamento e optimização do espaço 

habitável. Esta dedução que parece haver sido aceite sem que fosse cabalmente repensada, e 

que pode ser expressa pela equação: baixo orçamento = espaço mínimo, viria a institucionalizar-

se estatalmente depois da II Guerra Mundial através dos programas de construção de habitação 

social e, por ventura pior, determinaria as bases operativas de uma metodologia tipo de fazer 

arquitectura que é ainda hoje utilizada  incoerentemente .

Não obstante, a debilidade conceptual do projecto positivista do movimento moderno para a 

habitação tornar-se-ia patente através das diversas divergências dentro do próprio seio 

arquitectónico que se fariam sentir com especial intensidade nas últimas reuniões dos CIAM. O 

discurso arquitectónico do pós-guerra marcado pela voz dissonante dos jovens arquitectos que 

integrariam o Team X (em especial Aldo van Eyck, Jacob Bakema e o casal Alison e Peter 

Smithson), trataria de demonstrar, inequivocamente, que o que na realidade estava em causa era 

bem mais que uma questão de redução de metros quadrados: tratava-se da supressão dos traços 

distintivos da própria condição humana refletidos no direito à diferença, na expressão da 

[12]
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2individualidade por meio do luxo de habitar.  Se podemos constatar que grande parte dos esforços 

da Arquitectura, neste período, se desenvolveu no sentido da procura de um novo humanismo 
3para a habitação e cidade modernas, para o qual muito contribuiu a corrente existencialista  - 

recorde-se por exemplo a conferência intitulada “Construir, habitar, pensar” (1951) proferida por 

Martin Heidegger - podemos afirmar que tal humanismo seria inconcebível sem o mínimo de 

superfluidade.

A coerência da resposta, não pode, por isso, justificar a pouca ambição do enunciado que norteia 

um método fácil de fazer arquitectura que persistente na repetição até à exaustão de soluções tipo, 

sucessivamente construídas e desconstruídas em tipologias, normas e convenções 

metodológicas publicadas em obras como “Neufert: a arte de projectar em arquitectura”, o livro que 
4se converteu, isso sim, num autêntico manual da “arte de homogenizar em arquitectura”;  ou 

mesmo a ausência de enunciado, camuflada pelos mais sofisticados processos de concepção 

formal que se evaporam onde acaba a sua complexidade. 

Assim, é a negligência, que todavia continua a imperar, do papel determinante que a satisfação 

das necessidades sofisticadas, o que erroneamente poderíamos chamar de supérfluo mas 

indispensável, jogam enquanto factores determinantes da identidade individual, que tornam 

pertinente uma reflexão actual sobre o Luxo. Esta mesma fundamentação do Luxo a partir do seu 

papel na psicologia motivacional serviria de base à argumentação em proveito do Luxo durante os 

debates em torno da sua validade que decorreriam durante o século XVIII, especialmente em 

Inglaterra, e culminariam com a emergência de novas redefinições positivas do conceito, 
5desenvolvidas por pensadores como David Hume e Adam Smith.  De facto a discussão em torno 

da validade moral do luxo encontra-se em certo sentido esgotada desde este período histórico, e 

muitas das objecções e visões negativas sobre o tema que ainda persistem tratam-se em 

realidade de uma herança cultural. No campo da Filosofia ou Psicologia, há muito que o luxo não 

carece de apoio, foi adoptado como uma necessidade de direito.

À falta de consenso, a imposição de entraves não deve constituir, em si, uma atitude a priori, como 

se qualquer enunciado pudesse ser formulado unicamente a partir de uma situação extrema. As 

questões devem colocar-se, pelo contrário, em relação à legitimidade, de modo a que o Luxo 

possa ser consumido na medida certa e de um modo justo, sem prejuízos ou desperdícios. A 

solução não pode passar por abolir toda e qualquer manifestação intelectual sobre o tema, mas 

sim, centrar-se no desenvolvimento de um pensamento crítico capaz de estabelecer limites que 

possam promover a educação deste mesmo “Luxo” que hoje temos como injusto, o que só poderá 

2. Em 1947, em um manifesto publicado em Baukunst und Werkform, um grupo de arquitectos alemães, entre os quais Max Taut, Willi Baumeister, Lilly Reich, Otto 
Bartning e Heinrich Tessenow desafiam a Arquitectura a ocupar-se das necessidades fundamentais. Evidenciando um claro distanciamento do discurso positivista 
que apelava ao racional, ao tecnológicamente novo ou ao mínimo indispensável,  o primeiro ponto deste texto afirma:  “Para as habitações somente há que procurar 
aquilo que seja simples e válido”. Neste mesmo ano, no CIAM de Bridgewater, Inglaterra, Aldo van Eyck, lança uma critica cerrada a todo o tipo de mecanicismo em 
Arquitectura. Ao identificar o mecanicismo com uma palavra chave: funcionalismo, Van Eyck abala as inamovíveis convicções funcionalistas do pré-guerra, traçando 
um abismo profundo entre as duas gerações de arquitectos envolvidas no debate Moderno da Arquitectura. Para Van Eyck, não se trata de procurar respostas 
concretas a necessidades pontuais quantificáveis pela sua incidência física, mas pelo contrário, de desenvolver uma Arquitectura que satisfaça as necessidades 
humanas de tipo emocional (man’s emotional needs). No mesmo registo, Jacob Bakema clama por uma Arquitectura cuja intenção fundamental seja a de estimular o 
crescimento espiritual do homem. Uma das mais importantes contribuições para a crítica da Arquitectura Moderna, sairá contudo não da boca de um  arquitecto, mas 
de um filósofo existencialista. Numa conferencia intitulada “Construir, habitar, pensar”  (Bauen, wohnen, denken), proferida no Darmstädter Gespräch, em 1951, aos 
arquitectos que estavam destinados a reconstruir as cidades alemãs do pós-guerra, Martin Heidegger identifica a necessidade de reconstruir a habitação não como 
um problema de falta de vivendas mas como uma consequência da condição do homem moderno. Ligando a essência da espacialidade à experiência do sujeito que 
está no mundo, Heidegger, crítica a concepção geométrica do espaço. Em alternativa ao espaço abstracto cartesiano, propõe um espaço existencial que se constrói 
a partir da experiência, resultado da percepção fenomenológica dos lugares. O fim de habitar é morar e o processo de construir é levantar uma morada. Assim, contra 
a habitação quantitativa inessencial, Heidegger na sua  conferência apela a um habitar qualitativo que coloque os homens entre o céu e a terra. Três anos mais tarde 
no CIAM em Aix-en-Provence, Alison e Peter Smithson, abandonando a divisão quartipartida da cidade formulada pela Carta de Atenas, propõem uma nova 
formulação da cidade a partir do indivíduo, colocado no centro da organização do espaço habitável, segundo um sistema articulado que parte da casa e se extende à 
rua, ao distrito e por fim à cidade. A ruptura definitiva no seio desta instituição moderna aconteceria no 10º congresso dos CIAM, em 1956, em Dubrovnik, em 
resultado dos contundentes ataques lançados aos critérios canónicos da Arquitectura do Movimento Moderno instituídos pelos velhos mestres, por parte dos jovens 
arquitectos agrupados em uma organização paralela desde então conhecida por Team X. O alvo das críticas não seria outro, senão o reducionismo positivista que 
derramava indiscriminadamente sobre a Arquitectura Moderna. Quando em 1959 os CIAM se reuniram de novo em Otterlo, havia-se substituído em definitivo a 
linguagem mecânica da máquina pela linguagem metafórica do orgânico, invocada em termos como core e cluster, palavras-chave para falar dos problemas da 
cidade e da arquitectura da reconstrução europeia.
3. Sobre a influência do Existencialismo no discurso dos CIAM veja-se: Solà-Morales, Ignasi de; Diferencias, topografía de la arquitectura contemporánea; 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2003. Capítulo: “arquitectura y existencialismo”; pp. 43-60.
4. Rahim, Shakil;  Neufert: arte de uniformizar em arquitectura (in) J.A (Jornal Arquitectos); no. 230; Standard  Janeiro-Março 2008; Virus JA.
5. Sobre o debate do Luxo na Inglaterra do século XVIII veja-se: Sekora, John; Luxury: The Concept in Western Thought, Eden to Smollett; Baltimore: Johns Hopkins 
University Press; 1977. Ou: Berry, Christopher J.; The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation; Cambridge: Cambridge University Press; 1994.
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ser feito por meio do esclarecimento e da destruição dos preconceitos vigentes. Também a 

Arquitectura deveria partilhar desta ambição por um Luxo educado ou um “luxo verdadeiro” que 

talvez não seja mais um sonho tão distante, e que não invalida mas sim justifica uma teoria sobre a 

Arquitectura dita “deluxe”. A este respeito adiante-se que o universo do luxo, que historicamente 

sempre constituiu uma matéria de estudo das Ciências Sociais, não pode mais ser entendido 

segundo a clássica oposição entre ricos e pobres, em que o custo funciona como factor de uma 

exclusividade. A actual economia do Luxo parece depreciar em definitivo o valor material e 

representativo da Arquitectura, em detrimento de uma  procura por formas de prazer mais realistas 

e individuais. As novas tendências, no que diz respeito ao consumo luxuoso, parecem 

caracterizar-se por uma progressiva desinstitucionalização, acompanhada pela emergência de 
6uma relação mais emocional e afectiva com os objectos e com o espaço sensível.  De modo  que, 

nunca como hoje o Luxo constituiu matéria de interesse da Arquitectura que, mais cedo ou mais 

tarde, terá que assumir a sua cota de responsabilidade nesta discussão. De resto, existe uma 

consciência geral da legitimidade/veracidade do luxo que actualmente é consumido, observável 

no número de vezes que o termo é aplicado enquanto adjectivo qualificativo, inclusive na 

Arquitectura:

7“Uma habitação “bem” é uma habitação luxuosa.”  Jean-Philippe Vassal, Luxe et facilité, 2007.

“É um dado variável, sempre positivo. [...] Não obstante, o“luxo” é uma noção muito 

precisa; uma noção menos ambígua que a noção de “qualidade”. É precisa porque, hoje em dia, 

não deixa lugar a dúvidas a respeito da intenção de quem a emprega. Por outro lado a palavra 

“qualidade” perpetuamente normalizada e parametrizada, terminou por converter-se em uma 
8 ferramenta da lógica económica e administrativa que vale para tudo.” Fréderic Druot, Luxe et facilité, 2007.

Não deveria pois ser adoptado o Luxo, enquanto sinónimo de qualidade arquitectónica, como uma 

ambição legítima da Arquitectura, senão do mesmo modo, à semelhança do que propõe a obra 

Lacaton & Vassal? A Arquitectura, assim como a sociedade, têm por direito ambicionar o Luxo 

como expressão de um desejo ideal, não esquecendo que é ténue a barreira que separa o prazer 

que o legitima e o consumo ruinoso que o invalida. Para a Arquitectura, contudo, este direito é 

quase elevado à condição de dever para com o progresso da própria Disciplina que, recorde-se, 

tem como finalidade o Homem. O Luxo poderia e deveria funcionar neste sentido como um limite 

desejável, um “tecto” que se estabelece  como uma referência dentro daquilo que poderíamos 

chamar um “código deontológico” que deve ser assumido pela profissão de modo a evitar a sua 

estagnação, com consequências para a sociedade. O próprio teórico da erradicação do 

ornamento, Adolf Loos, reconheceria a importância do Luxo como promotor da qualidade:

“O luxo é uma coisa muito necessária. O trabalhador de qualidade tem de ser pago por 

alguém. Essa indústria de luxo, que serve uma minoria, representa aquilo que eu disse acerca do 

melhor corredor e saltador, ou, seja, para que alcance a perfeição produtiva é necessário que pelo 

menos uma pequena mão-cheia dos mais competentes trabalhadores artesanais chegue lá - 

através do talento e da perseverança. Esse deve ser o exemplo das melhores capacidades 

humanas. Se assim não for, estaremos a entrar em decadência a todos os níveis. O costureiro do 

rei de Inglaterra exerce uma grande influência em toda a produção de roupas do seu país devido ao 

exemplo encorajador que dá e graças ao seu trabalho perfeito. Sem estas pessoas excepcionais 
9nunca saímos da mediocridade.”   Adolf Loos, Acerca da Poupança, 1924.

[14]

6. Ver: Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette; El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; 
Barcelona: Editorial Anagrama; 2005. (ed. original: Le luxe éternel; Paris: Éditions Gallimard; 2003)
7. Vassal, Jean-Philippe Vassal (em) Druot, Fréderic, Lacaton, Anne & Vassal, Jean-Philippe; Plus; Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL; 2007; capítulo: “Luxe et 
facilité”; p. 40; [trad.].
8. Druot, Fréderic Druot (em) Druot, Fréderic, Lacaton, Anne & Vassal, Jean-Philippe; Plus; Barcelona: Editorial Gustavo Gili SL; capítulo: “Luxe et facilité”; 2007; 

p. 40; [trad.].
9. Loos, Adolf; Acerca da Poupança (1924) (in) Loos, Adolf; Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 263.
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Apesar desta reflexão crítica não ter por princípio subjacente qualquer intencionalidade política ou 

dimensão social implícita, que certamente não constitui o principal objectivo desta investigação, é 

impossível, fazer vista larga das implicações óbvias, que esta posição expressa quase em jeito de 

“manifesto em defesa do luxo” poderá ter numa instituída apologia da Arquitectura das causas 

sociais. Paira sobre a Disciplina uma crença cega na Arquitectura enquanto veículo de exercício de 

um projecto de  justiça social que tem na  figura do arquitecto redentor a imagem do seu obreiro. A 

realidade, bem menos poética, é que a utilidade destas nobres intenções não vai muito além do 

seu  uso como armas de arremesso político. 

Pensando estar a prestar um serviço público, contribuindo para o progresso do bem colectivo, o 

culto arquitecto das causas sociais sistematicamente inventou a justiça, assim como a própria 

cultura, para os outros. Pior, cultivou e reproduziu sem critério o mediocre em proveito de uma 

igualdade que não é senão política e socialmente correcta, ou mais recentemente de uma 

complexidade que se esgota na própria forma, instituindo um método fácil de fazer arquitectura 

que se tornou inquestionável. Faça-se um parêntesis para dizer que inventar desígnios próprios é 

uma das características marcantes da arquitectura actual e, como tal, uma das causas que explica 

o progressivo afastamento da Disciplina do homem comum para o qual esta se tornou 

incompreensível.

fig. 01.2_01 
Banalização do Luxo pelo seu uso 
incriterioso, Capa do livro de Dana Thomas 
“Deluxe: How Luxury Lost Its Luster”
 © Dana Thomas
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A apologia do Luxo não deve ser interpretada como desprezo pelo papel social desempenhado 

pela Arquitectura, mas como uma alternativa a qualquer tipo de projecto político-partidário de 

justiça  social, com base na convicção de que se a Arquitectura aspirar sempre ao melhor já estará 

a cumprir o seu papel para com a sociedade.

Expostos os argumentos em defesa do Luxo termine-se por dizer que o Luxo não necessita hoje de 

ser defendido! O direito à discussão do Luxo em Arquitectura foi conquistado pela própria 

sociedade que se pronunciou de modo claro, e o peso da realidade superou qualquer tipo de 

debate sobre a sua pretensa validade de que poderia estar dependente a pertinência do seu 

estudo. A tangibilidade do Luxo que nos entra pela casa adentro converteu-o só por si  num objecto 

de estudo válido que a Arquitectura deve investigar sob pena de sulcar ainda mais o fosso  já 

existente entre a Disciplina e a Sociedade que esta deve servir. 

Por outro lado, tal visibilidade não teve o mérito de conseguir traduzir-se em mais certezas sobre o 

Luxo que apesar de tudo permanece por explicar. Nada poderia expressar melhor a ambiguidade 

em que se situa a discussão do Luxo que o termo “deluxe” utilizado de modo democrático para 

descrever quase tudo e ao mesmo tempo tão carente de significado e de dignidade. O nome desta 

Dissertação: “Casa DeLuxe” pretende retratar de modo irónico precisamente esta condição 

paradoxal que caracteriza hoje o Luxo em Arquitectura, simultaneamente mediático - poderia 

dizer-se mesmo que o luxo está na moda, o que só por si é algo contraditório - e incompreendido 

por estar ainda por definir. Defini-lo, será recobrar uma certa utilização criteriosa do termo e com 

ela a dignidade de que depende também a sua subsistência. Mais, seria abrir verdadeiramente as 

portas à reflexão sobre o direito ao Luxo em Arquitectura que só se poderá “medir”, e teorizar, na 

sua correcta descrição, mais valias e custos associados incluídos.

[16]
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Luxo: historiografia do conceito, definições operativas e taxonomia

Apesar de o Luxo  andar nas bocas do mundo, Arquitectura incluída, a Disciplina não parece 

haver produzido nenhum estudo conhecido sobre o tema, pelo menos nenhum digno de registo. As 

poucas publicações que fazem menção ao Luxo associado à Arquitectura, baseiam-se de modo 

genérico em compilações de projectos produzidas sem qualquer critério aparente que não a 

subjectividade do próprio autor, o impacto mediático das obras ou o seu valor comercial; ou então 

abordam o tema de uma perspectiva manifestamente infeliz como o número publicado pelo Jornal  
1Arquitectos intitulado “ ”,  quando a riqueza deixou de ser garantia de qualquer tipo de 

luxuosidade. Assim, a reflexão sobre o que é o Luxo e o que define a sua mesma essência terá de 

ser desenvolvida, à falta de referências directas, a partir de leituras genéricas. O primeiro aspecto 

que sobressai na historiografia do Luxo parece ser o facto de esta começar e terminar 

paradoxalmente, e de um modo recorrente no século XIX: uma das primeiras “histórias do Luxo”, a 
2de Henry Baudrillart data de 1880,  o ensaio de Thorstein Veblen sobre o consumo ostentatório 

3remonta a 1899  e o mesmo se aplica de um modo diferente ao livro de John Sekora “Luxury: The 
4Concept in Western Thought, Eden to Smollett” (1977)  uma das obras mais influente sobre o tema. 

O estudo de Sekora dividido em três partes começa por traçar a génese do conceito a partir da 

Bíblia, o seu desenvolvimento na Grécia e Roma, a sua adopção pela Igreja Católica e o seu 

estabelecimento como ideia de referência no pensamento ocidental até ao século XVIII, período 

em que o Luxo, especialmente na Inglaterra, seria o foco de um aceso debate político, social, moral 

e económico quanto à sua validade, que terminaria com a emergência gradual de novas 

redefinições positivas do conceito, a partir dos argumentos de pensadores como David Hume e 

Adam Smith. A segunda parte do estudo foca-se na atenção prestada ao conceito tradicional 

(pejorativo) pelo escritor Tobias Smollet, cujo romance picaresco “The Expedition of Humphry 

Clinker” (1771), visto por Sekora como uma síntese literária da crítica em torno do Luxo durante o 

século XVIII, será adoptado como objecto de investigação na última parte do estudo sendo 

reinterpretado a partir da discussão moral em torno do Luxo. Como a organização do livro e o 

próprio título deixam claro, o século XVIII, e Smollett em particular, constituem os alvos principais 

do ensaio. A identificação por Sekora deste período histórico especialmente influente para a 

definição das concepções morais do Luxo, determinaria uma certa “abordagem escolástica” do 

tema do Luxo tipicamente anglo-saxónica, influenciando e condicionando de modo decisivo os 

textos mais recentes dos restantes autores de língua inglesa.

“ ”

Ser Rico
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1. J.A (Jornal Arquitectos); no. 235; Ser Rico (Being Rich);  Abril-Junho 2009.
2. Baudrillart, Henri; Histoire du luxe privé et public de l’Antiquité jusqu’à nos jours; París: Hachette; 1878-1880.
3. Veblen, Thorstein; The Theory of the Leisure Class; 1899.
4. Sekora, John; Luxury: The Concept in Western Thought, Eden to Smollett; Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1977.
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5. Christopher J. Berry é professor de Teoria Política desde 1996 na School of Social and Political Sciences, University of Glasgow. O seu trabalho desenvolve-se no 
interface entre a política, a história e a filosofia.
6. Berry, Christopher J.; The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation; Cambridge: Cambridge University Press; 1994.7. Maxine Berg é professora 
de História na Universidade de Warwick. Fellow of the British Academy and Fellow of the Royal Historical Society.
8. Berg, Maxine; Luxury and Pleasure in Eighteenth Century Britain; New York: Oxford University Press; 2007.
9. Berg, Maxine and Clifford, Helen (eds.); Consumers and Luxury - Consumer culture in Europe 1650-1850; Manchester: Manchester University Press; 1999.
10. Berg, Maxine and Egner, Elizabeth (eds.); Luxury in the Eighteenth-Century: Debates, Desires and Delectable Goods; Basingstoke: Palgrave; 2002.
11. A título de exemplo: Styles, John and Vickery, Amanda (eds.); Gender, Taste, and Material Culture in Britain and North America, 1700-1830; New Haven: Yale 
University Press, 2007. 
12. Berry, Christopher J.; “Luxury: From Poverty to Opulence” (in) Literal. Latin American Voices; no.15; Winter 2008-2009; pp. 27-28.

Com excepção da análise da obra de Smollett que constitui a parte final do ensaio de John Sekora, 
5 6 o estudo de Christopher J. Berry  “The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation” 

reproduz de forma quase integral a estrutura de Sekora, insistindo no mesmo enfoque histórico 

sobre a evolução do conceito do Luxo, partindo da mesma génese e atingindo o seu ponto alto no 

século XVIII; e ainda que o estudo pretenda ir mais além revela-se sempre inconsequente, uma 

vez que aborda o Luxo tal como Sekora a partir da controvérsia em torno da definição moral do 

conceito, da sua validade e aceitação, um debate que teve a sua época áurea, e que em certo 

sentido se esgotou, no século XVIII. Assim, quando analisada sob esta perspectiva, a história 

recente do Luxo apresenta-se como uma extensão natural e desinteressante do passado que não 

suscita grande entusiasmo. O aspecto que se revela mais inovador na obra de Berry é também 

aquele que é abordado de forma mais displicente: um “ensaio preliminar”, que funciona mais como 

uma introdução alargada ao tema sem conexão com o restante texto, onde o autor propõe uma 

taxonómica dos diferentes consumos de luxo, que se mostra contudo sempre demasiado 

empírica, não permitindo captar a sua evolução nem contribuir para perceber o sentido operativo 

do Luxo na actualidade e no amanhã.

A mesma visão historicista do Luxo característica dos autores ingleses subjaz nas obras da autoria 
7 8de Maxine Berg  como “Luxury and Pleasure in Eighteenth Century Britain”  e nas publicações 

editadas em conjunto com Helen Clifford e Elizabeth Egner: “Consumers and Luxury - Consumer 
9culture in Europe 1650-1850”  e “Luxury in the Eighteenth-Century: Debates, Desires and 

10Delectable Goods”,  textos centrados num período histórico concreto, o mesmo identificado 

anteriormente: a Inglaterra do século XVIII, mostrada sempre a partir da perspectiva de um 

historiador preocupado em esclarecer de modo factual um conjunto de acepções preliminares 

sobre o tema. O significado destas publicações remete sobretudo para o seu valor documental e 

auxiliar. Tratam-se de enfoques mais incisivos que funcionam como um complemento, 

compilações de textos de vários autores - alguns dos quais revisões dos textos de Sekora e do livro 

de Smollett - que no seu conjunto contribuem para a construção de uma visão, senão alternativa, 

pelo menos mais esclarecedora sobre esse período, em particular.

No seu conjunto, as obras de John Sekora, Christopher J. Berry, Maxine Berg e outros autores de 
11língua inglesa comprometidos como o tema como John Styles  dão corpo ao que poderíamos 

designar por uma “escola anglo-saxónica do Luxo” que deriva do estudo pioneiro “Luxury: The 

Concept in Western Thought, Eden to Smollett” e que tem por objecto a evolução histórica do 

conceito enquanto ideia moral sujeita à apreciação social, é dizer, o século XVIII e os debates 

desse tempo por excelência. Se a abordagem do Luxo nestes termos poderá revelar-se 

especialmente interessante para quem procura discutir a sua validade e por conseguinte a 

pertinência da investigação - ajudando a compreender o crescimento e afirmação do mercado de 

luxo na actualidade a partir da sua relação com a consolidação de uma sociedade de consumo 

(como denuncia o título do artigo que é um resumo do livro de Berry “Luxury From Poverty to 
12Opulence” ) e o enfraquecimento da moral cristã em particular - o nível alto de abstracção em que 

genericamente se desenvolve a discussão do Luxo e se procura a sua definição torna-a 

inoperativa e inconsequente, principalmente quando constatamos que o Luxo não carece mais de 

ser defendido, mas sim explicado nas suas diversas formas de um modo operativo. E, é aqui que 

se enquadra privilegiadamente a questão do Luxo em Arquitectura. No seu historicismo a 

[20]
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investigação inglesa do Luxo tornou-se redundante ao ser suplantada pela própria realidade 

factual. E toda a reflexão moral sobre o Luxo não parece servir senão para concluir aquilo que se 

tornou tangível e explicar o óbvio: a aceitação do Luxo pela sociedade recente, que fica patente no 

crescimento exponencial que este mercado registou durante o século XX ou na frequência com 

que a palavra é utilizada como adjectivo valorativo. Contudo, não se detém por ventura no mais 

importante: não explica como o Luxo se relacionou de modo concreto com a sociedade, como se 

manifestou, que formas adquiriu, como se concretizou, quais os seus diferentes paradigmas e 

condições operativas, como é hoje e em que sentido caminha; e sempre que o procurou fazer foi 

para mostrar o Luxo como um sinónimo contingente de uma cultura material, quando o 

materialismo atribuido ao Luxo mais do que uma condição irrefutável para a sua existência era uma 

consequência circunstancial, um dado histórico que se tornou impervalorizado através da 

insistência da análise num contexto histórico específico. Assim, naquilo que poderia ser 

interpretado como um anacronismo, numa época em que nunca como hoje a discussão do Luxo se 

tornou democrática parte da investigação sobre o tema continua a desperdiçar esforços em 

revisões de visões feitas de um passado, que em vez de serem utilizadas para tirar elações sobre 

as particularidades dos princípios operativos do Luxo recente que permanece em larga medida por 

explicar, parecem contribuir apenas para a sua mumificação.

Impondo-se como uma alternativa de peso à tradicional visão historicista que domina os estudos 

ingleses mais canónicos, a linha de investigação do Luxo proposta pelos trabalhos recentes dos 

autores franceses reflecte sobretudo o impacto actual do Luxo no mercado económico e a 

sociedade de consumo. O crescimento extraordinário que o consumo de produtos de luxo 

conheceu nos anos 80 e o surgimento de grandes grupos empresariais com uma carteira de 

marcas de luxo com visibilidade internacional abriu as portas para o reconhecimento do Luxo como 

um sector económico de pleno direito. A atenção para este sector manifestar-se-ia com especial 

impacto na França, país com um grande mercado e tradição no que ao Luxo diz respeito, através 
13 14do financiamento de amplos estudos como os de McKinsey (1990),  os do Eurostaf (1992 e 1995)  

15e aqueles promovidos pelo Ministério da Cultura francês (1995),  e ainda através de um número de 

ensaios significativos de economistas sobre o tema, com destaque particular para os textos de 

Jean Castarède, o Doutor em Ciências Económicas que foi um dos pioneiros no estudo do 

mercado do luxo, participando da criação em 1990 dos primeiros MBAs dirigidos ao sector, um na 

Essec, em Paris, do qual foi director geral, e outros no Institut Supérieur de Marketing du Luxe, que 

ajudou a fundar e onde ainda lecciona História do Luxo. O ensaio pioneiro que Jean Castarède 
16publicaria em 1992, “Le Luxe: Que sais-je?”  parece haver determinado as bases, um pouco à 

semelhança do havia acontecido anos antes na Inglaterra com o texto de Sekora, para o 

desenvolvimento de uma certa “escola francesa de investigação do Luxo”, em que se enquadram 
17 18 19outros ensaios como os de Danielle Allérès  “Luxe. Stratégies-Marketing”  e Elyette Roux  

20 “Temps du Luxe, Temps des Marques”, caracterizada pelo enfoque na descrição económica do 

mercado do luxo actual e nas estratégias de marketing das marcas comerciais.

Os estudos dos economistas franceses traduzidos para português e publicados no Brasil, outro 

país que nas últimas décadas se vem afirmando como uma das potências emergentes do Luxo 

(em termos de mercado), teriam grande aceitação e repercussão local, despoletando a atenção 

académica para o tema - nos últimos anos as universidades brasileiras organizaram diversos 

[21]

13. McKinsey; “Douze propositions pour étendre le leadership des marques françaises”; McKinsey-comité Colbert, 1990.
14. Eurostaf; “L’industrie mondiale du luxe: l’impératif de la création face à la banalisation des marchés”; 1992. e Eurostaf; “L’industrie mondiale du luxe: perpectives 
stratégiques et financières”; 1995.
15. Giraud, P. N., Bomsel, O. & Fieffé-Prévost, E.; “L’industrie du luxe dans l’économie française”; Cerna et Ministère de l’Industrie-comité Colbert, 1995.
16. Castarède, Jean; Le Luxe: Que sais-jé?; Paris: Presses Universitaires de France; 1992.
17. Ellyete Roux é professora da Escola Superior de Ciências Económicas e Sociais (Essec) e do Instituto de Administração de Empresas de Aix-en-Provence.
18. Roux, Elyette; “Temps du Luxe, Temps des Marques” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette; Le luxe éternel; Paris: Éditions Gallimard; 2003.
19. Danielle Allérès é fundadora e directora do curso superior especializado Gerências das Industrias e dos ofícios de Arte da Universidade de Marne-la-Vallée.
20. Alléres, Danielle; Luxe. Stratégies-Marketing; Paris: Editions Economica; 1997.
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congressos, colóquios, seminários e conferências internacionais sobre o Luxo - e influenciando os 
21estudos de autores brasileiros, como o de André Cauduro D´Angelo  ou o livro publicado por 

22Kathia Castilho e Nizia Villaça  que recorre à contribuição directa de autores franceses, que na 

linha da escola mais economicista se vocacionam essencialmente para a análise do mercado de 

luxo brasileiro e para o marketing comercial.

Pese embora o facto de tanto os estudos franceses como os brasileiros contribuírem para a 

construção de uma visão profundamente actual do impacto objectivo do Luxo, através do rigor da 

informação disponibilizada e tratamento de dados, talvez por se tratarem na sua grande maioria de 

ensaios de economistas muito condicionados por uma visão comercial do Luxo, preocupados em 

definir os elementos estratégicos que determinam o sucesso das marcas de luxo, revelam-se 

particularmente decepcionantes no que à Arquitectura diz respeito, especialmente quando 

comparada com outros ramos de actividade como a Moda por exemplo, foco de grande atenção. 

Apesar de bastante coerentes e operativos na informação que tratam tais estudos não deixam de 

oferecer uma abordagem periférica da problemática do Luxo que desde logo se explica pela 

incidência na descrição do Luxo a partir das marcas comerciais, quando a marca corresponde 

apenas a uma parte de um objecto bem mais complexo, a uma das suas diversas manifestações, a 

um segmento do Luxo: aquele que se encontra claramente identificado e classificado, e talvez por 

isso e por ser também o que tem maior visibilidade passou a assumir-se como uma base de dados 

imediata e inquestiónavel para uma abordagem do problema que ainda que seja rigorosa não 

deixa de ser parcial. Este facto agrava-se quando pensamos que por exemplo no caso francês 

existe mesmo um organismo responsável por representar e promover o Luxo do país, o Comité 

Colbert, que dá voz a um conjunto de marcas que partilham de princípios comuns e critérios para 

admissão e permanência ultra-rigorosos, e que termina por definir em grande medida o que é ou 

não luxuoso, determinando (e condicionando) à partida o campo de análise em que se baseiam a 

larga maioria dos estudos neste país. Como a Arquitectura de Luxo ainda que influenciada pelo 

mercado económico e o marketing não se encontra na sua grande maioria, ao contrário de outros 

ramos de actividade como o vestuário, claramente determinada e representada em marcas 

comerciais, acaba por ficar de fora dos ensaios sobre o tema.

À margem destas duas abordagens escolásticas do Luxo, uma historicista de influência anglo-

saxónica e outra economicista de influência francesa, encontra-se a visão formulada por Gilles 

Lipovetsky, o sociólogo e filósofo francês conhecido por ser o teórico da “sociedade 

hipermoderna”. Apesar de não muito extenso, o ensaio sobre o Luxo que o autor publicaria em 
232003 intitulado “Luxe éternel, luxe émotionel” [Luxo eterno, luxo emocional],  tornar-se-ia numa 

leitura quase indispensável para qualquer discussão ulterior do tema e na principal referência 

bibliográfica para a organização do presente trabalho. Nele, Lipovetsky começa por traçar uma 

antologia do Luxo, mostrando os diversos paradigmas operativos que o conceito foi 

compreendendo ao longo dos tempos e que se revelam essenciais à hora de explicar mais à frente 

um presente complexo em que a evolução é composta, acima de tudo, como uma sobreposição de 

fragmentos históricos. Ainda que se trate de uma abordagem histórica do conceito, o ensaio rege-

se por uma visão integradora da história que se encontra dissecada com os olhos postos na 

actualidade e se mostra para realçar a singularidade do passado recente do Luxo, essencialmente 

o século XX. Talvez pela sua formação profissional, Lipovetsky aponta sobretudo para uma 

definição social do Luxo, não abstracta ou mercantilista, decompondo o conceito a partir das suas 

manifestações e modo de funcionamento, utilizando a sociedade para explicar o Luxo mas 

21. D´Angelo, André Cauduro; Precisar, não precisa: um olhar sobre o consumo de luxo no Brasil; São Paulo: Lazuli Editora; 2006.
22. Castilho, Kathia e Villaça, Nizia (eds.); O novo luxo; São Paulo: Anhembi Morumbi; 2006.
23. Lipovetsky, Gilles; “Luxe éternel, luxe émotionel” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette; Le luxe éternel; Paris: Éditions Gallimard; 2003.
24. Nomeadamente: L'ère du vide: Essais sur l'individualisme contemporain (Gallimard, 1983); L'Empire de l'éphémère: la mode et son destin dans les sociétés 
modernes (Gallimard,1987); Les temps hypermodernes (Éditions Grasset, 2004); Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation (Éditions 
Gallimard, 2006) La société de déception (Éditions Textuel, 2006).
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também no sentido contrário, o Luxo enquanto desejo idílico para determinar os traços identitários 

de uma sociedade que constitui, por ventura a um nível mais amplo, o verdadeiro foco de interesse 

do autor - a este respeito o ensaio sobre o Luxo insere-se numa investigação pessoal mais 

abrangente, pelo que pode ser interpretado em conjunto com outras obras que apesar de não 
24mencionarem directamente o Luxo têm com ele relação.  Contudo, Lipovetsky não desperdiça 

esforços em discussões inconsequentes sobre a sua validade, apesar de apresentar o Luxo como 

algo democrático, que podem justificar a reflexão sobre o tema mas que não permitem manipular 

objectivamente o conceito, revelando-se infurtíferas quando se trata acima de tudo de definir de 

um modo prático do Luxo, tal como implica pensar a Arquitectura e a “Casa de Luxo”  em particular. 

Ao contrário dos estudos citados anteriormente que mostram o Luxo segundo uma perspectiva 

evolutiva historicista, descontextualizada daquilo que foram as suas manifestações objectivas e as 

suas repercussões, ou de um modo simplista como um conjunto de índices de valor, o ensaio de 

Lipovetsky constrói uma visão alternativa da ideia do Luxo, definido a partir da soma de uma 

diversidade de paradigmas nascidos em temporalidades diferentes, alguns recentes outros 

ancestrais, uns em desuso outros em ascensão que coabitam na história recente, construindo um 

conceito que precisamente por integrar toda esta sobreposição de visões se torna complexo e 

difícil de definir. O conceito do “Luxo” quando interpretado ao nível das suas consequências, assim 

como exposto por Lipovetsky compreende uma serie de diferentes modelos ou “definições 

operativas”, que o ensaio do autor define exemplarmente nos seus traços genéricos, ainda que o 

texto não chegue a demonstrar como se processa a transposição para a Arquitectura - a referência 

à Arquitectura, assim como a outras áreas, apenas aparece esporadicamente como exemplo 

demonstrativo. 

Seguindo esta mesma linha de entendimento partiu-se do pressuposto de que não existe um 

“Luxo” estrito, acepção que se revelou manifestamente inoperativa, mas diversas definições de 

Luxo a partir das suas consequências práticas e como tal diversas linhas de investigação do luxo 

arquitectónico e diversas “casas de luxo”. Assim, a reflexão desenvolvida pretende mostrar o Luxo 

como uma sobreposição de diferentes definições operativas que se manifestam ao nível de vários 

entendimentos do que é o habitar luxuoso e por conseguinte em diversos paradigmas de uma 

Arquitectura de Luxo. Na demanda pela identificação das diversas definições do Luxo, o ensaio de 

Lipovetsky é o que mais próximo está de propor uma taxonomia dos diferentes modelos operativos 

do Luxo. O autor chega mesmo a denominar e diferenciar ao longo do texto aquilo que poderíamos 

chamar de distintos “tipos de luxo”, o que permite identificar com algum grau de segurança várias 

frentes de investigação. Parte destas mesmas palavras que compreendem a taxonomia do 

universo do Luxo proposto por Lipovetsky são recuperadas pelo presente trabalho e adaptadas ao 

contexto da Arquitectura, transformando-se em princípios operativos desenvolvidos a partir de 

casos significativos. Uma vez que o ensaio de Lipovetsky não se dirige especificamente à 

Arquitectura, as pistas fornecidas foram comparadas com um conjunto de definições do Luxo e do 
25que poderá representar o consumo luxuoso propostas por arquitectos,  que apesar do seu grau de 

incerteza, permitem uma melhor aproximação à questão especifica do que é o Luxo na 

Arquitectura.

Num quadro auxiliar (fig. 01.3_01) apresenta-se, precisamente, uma explanação do que poderá 

ser o objecto de estudo decomposto a partir das várias definições operativas do Luxo, obtidas 

através do cruzamento da informação disponibilizada pelas leituras preliminares, nomeadamente 
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pelo texto de Lipovetsky aqui apresentado em excertos, com as explicações empíricas avançadas 

por arquitectos. Definições essas sintetizados num conjunto de palavras que associamos 

levianamente ao léxico do Luxo - numa definição grosseira tratar-se-iam de sinónimos - mas que 

aqui se revestem de um significado particular e criterioso. Tratam-se de deduções mais do que 

proposições - neste sentido o quadro pode ser interpretado como um quadro taxonómico das 

diversas definições ou tipos de Luxo, destinado à classificação do Luxo em Arquitectura. Não 

obstante o verdadeiro entendimento da taxonomia proposta e das palavras empregues só pode 

poderá ser alcançado através da leitura dos textos seguintes onde se encontram desenvolvidas. 

Por isso mesmo, a informação essencial que consta do quadro repete-se no final do trabalho num 

esquema síntese - para uma melhor compreensão o quadro e o esquema final podem ser lidos em 

conjunto - onde se estruturam e classificam as várias definições do Luxo, e se relacionam com as 

diferentes concretizações (paradigmas) da Arquitectura de Luxo. O quadro funciona também 

como uma proposta de trabalho, onde se identificam frentes de investigação, e como guia de 

leitura, uma vez que as definições se encontram organizadas a partir dos casos de estudo que 

servirão de objecto à reflexão sobre a Casa de Luxo.

Apesar do número e diversidade das definições apresentadas que integram concepções do Luxo 

tão dispares como a “opulência” e a “austeridade”, a “antiguidade” e a “sofisticação” ou a “marca” 

de autoria e a “individualidade” do cliente, só a título de exemplo, admite-se a existência de outras 

(definições operativas) que poderão ganhar significado no contexto de uma investigação todavia 

mais especializada, ou no decurso temporal - ninguém consegue prever com absoluta exactidão 

de que novas formas se irá revestir o Luxo no futuro. O quadro apresentado não pretende de forma 

alguma instituir-se como um esquema absolutamente fechado, mas como uma sistema aberto, do 

mesmo modo que o Luxo demonstrou ao longo dos tempos uma habilidade constante para se 

reinventar. Por outro lado, esta “abertura” à extensão não deve ser confundida em momento algum 

com uma impossibilidade absoluta de definição do objecto, que num extremo interpretativo 

poderia ser tudo, facto que não é de todo verdade. A este respeito o quadro apresentado e 

formulado a partir de leituras preliminares funciona como uma contribuição para desmistificar a 

ideia de que o Luxo é uma questão de gosto e que como tal não pode ser definido por se constituir 

como um campo inabarcável. Como teve o mérito de demonstrar o ensaio de Lipovetsky trata-se 

sim de um campo extenso e complexo que ainda que varie ao nível das concretizações, ao nível 

dos princípios rege-se por tendências dominantes passíveis de serem teorizadas, e das quais está 

dependente a própria coerência do conceito que de outro modo não faria sentido.

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico

01. INTRODUÇÃO



Civilizações antigas - Obras monumentais
[...] la aparición del Estado y de las sociedades divididas en clases constituye 
una de las rupturas fundamentales de la historia del lujo. Cuando se impuso la 
separación entre amos y súbditos, nobles y villanos, ricos y humildes, el lujo ya 
no coincidió esclusivamente con los fenómenos de circulación-distribuición-
atesoramiento de las riquezas, sino también con nuevas lógicas de 
acumulación, de centralización y jerarquización.
[...] A las delapidaciones salvajes suceden el estilo monumental, las 
construcciones de dimensiones heroicas, las «moradas de eternidad».
[...] No existe sociedad alguna estatal-jerárquica que no lleve aparejadas la 
escalada de los signos fastuosos que subrayan la desigualdad social, las 
subrepujanzas ruinosas y las rivalidades en prestigio por medio de consumos 
improductivos. 
Gilles Lipovetsky, (2003), p. 29,34,37.Lujo eterno, lujo emocional 

[...] Durante mucho tiempo el lujo se confundió con el alarde, el decorado, el 
espectáculo ostentatorio de la riqueza: el artificio, el ornato, los signos visibles 
destinados a la mirada del otro constituían las manifestaciones predominantes.
Gilles Lipovetsky  p. 61., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

Paleolítico - Potlatch
El lujo no empezó con la fabricación de bienes de elevado coste, sino con el 
espíritu de gasto: éste predeció a la acumulación de objectos raros. [...] Lo que 
caracteriza la forma primitiva del lujo es la dádiva en el intercambio ceremonial, 
el espíritu de munificiencia, y no la acumulación de bienes de gran valor.
Gilles Lipovetsky  p. 23-24., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

MAUSS, Marcel. Essai sur le don (1924)

BATAILLE, Georges. La Part maudite (1967)

VEBLEN, Thorstein. The Theory of the Leisure Class (1899)

A partir de finais do Renascimento - Gastos da nobreza 
[...] la nobleza se transforma en clase de representación y de juegos. Promoción 
del aparentar que ilustrará la vida del cortesano, pero también estilos de lujo 
más decorativos, más lúdicos, impregnados de superfluidad.
Gilles Lipovetsky  p. 38., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

Outono da Idade Média - Moda
Data de mediados del siglo XIV. Una nueva manifestación social del derroche 
ostentoso se abre paso bajo el signo de la antitradición, de la inconstancia, de la 
frivolidad. [...] De ritual o habitual como venía siendo, el vestir se impone ahora 
como una especie de mascarada, de disfraz lúdico, perfectamente compatible, 
por lo demás, con la etiqueta y la seriedad de la vida mundana. La aparición de la 
moda supone la lógica del juego y de la fiesta (exceso, derroche), que anexiona 
por primera vez la arquitectura del ornato. Ya no se trata de la oferenda a los 
dioses y de los rituales tradicionales, sino del juego integral de las aparencias, el 
entusiasmo por las pequeñas «naderías», la fiebre de la novedad sin futuro.
Gilles Lipovetsky  p. 43-44., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

Actualidade - Consumo conspícuo 
Exibir el nivel de riqueza, gastar sin provecho alguno, mostrar-se espléndido y 
mecenas, nada de todo ello ha desaparecido, sino que sigue funcionando, en 
muchos aspectos como norma social obligada. Incluso a niveles inferiores, el 
consumo de las nuevas capas acaudaladas que componen los traders y otros 
golden boys parece siempre deberse al efecto Veblen. [...] En Estados Unidos, 
más que en Europa, las clases pudientes se enorgullecen de exhibir su fortuna 
en cuanto signo de valor y éxito individual, como validación de un proyecto 
económico y social.
Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional (2003), p. 57. 

Actualidade
En nuestra sociedad, ya nadie - o casi nadie - vive teniendo como objetivo la 
adquisición de lo estrictamente «necesario»: con el auge del consumo, del ocio 
y del bienestar, lo «superfluo» se ha ganado sus títulos de nobleza democrática, 
se ha convertido en una aspiración de masas legítima.
Gilles Lipovetsky  p. 64., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

[...] from the moralised perspective of poverty, taking that extra slice is not 
needed it is a luxurious indulgence; a deleterious lack of resolve that panders to 
desire and betrays a defect in character. But from the perspective of the 
necessary, that slice is superfluous yet to indulge myself is a treat, I get positive 
pleasure from its consumption.
Christopher Berry, Luxury From Poverty to Opulence (2008), p. 28.

definition of luxury: When basic needs are no longer luxuries for all.
Henry Ng_www.luxuryculture.com; 2009-02-12

definition of luxury: Luxury is that which is not indispensable for all, but vital for 
oneself.
Gilles Ebersolt_www.luxuryculture.com; 2006-06-14

definition of luxury: As Frank Lloyd Wright said: «Give me the luxuries of life and I 
will willingly do without the necessities.»
Joaquin Torres_www.luxuryculture.com; 2009-01-14

definition of luxury: Luxury for me is having a different life from others. I have a 
very luxurious life because I am not doing something that others do. Luxury isn’t 
about going to a certain resort or having luxury goods. A woman who thinks she is 
important because she has a lot of diamonds is stupid and vulgar.
Gaetano Pesce_www.luxuryculture.com; 2009-04-23

Renascimento - Mecenato
Mientras que el arte y el artista adquieren el sentido que les damos en la 
actualidad, el lujo se adentra por el vía de la cultura.
Gilles Lipovetsky  p. 39., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

definition of luxury: Culture.
if luxury were an object: A lamp in plaster by Giacometti.
if luxury were a place: Lake Como.
Charles Zana_www.luxuryculture.com; 2009-04-09

Outono da Idade Média - Colecionismo de Antiguidades
[...] a partir del siglo XIV, la civilización ocidental ve surgir dos series de 
fenómenos llamados a ocupar un lugar determinante en el lujo moderno; las 
antiguidades, por una parte, y la moda por otra.
[...] los vestigios de la Antiguidad que, hasta el momento, carecían de valor o 
significado se transforman en bienes preciosos y en semióforos.
Gilles Lipovetsky  pp. 41-42., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

LIPOVETSKY, Gilles. L'Empire de l'éphémère (1987)

if luxury were an object: A private art collection.
if luxury were a place: Any building by Mies van der Rohe.
Joaquin Torres_www.luxuryculture.com; 2009-01-14

definition of luxury: It’s an interesting question that’s close to my heart because 
we are working on a luxury residences. It probably has to do with a kind of 
tranquility coupled with sophistication and intelligence. I think that the misnomer 
with luxury is extravagance and deliberate opulence.
if luxury were an object: My latest object that I’m fascinated with is a carbon fibre 
bike that I bought.
Hani Rashid_www.luxuryculture.com; 2008-04-24

Ao longo dos tempos - O sentido do tempo
[...] com frecuencia se ha relacionado el lujo con los placeres de los cinco 
sentidos. [...] ese acercamiento no es suficiente, por cuanto el lujo resulta 
indisociable de otro sentido, un sentido no materialista, tan construtivo de la 
naturaleza humana que cabe considerarlo como el sexto sentido: aquel que es 
relativo al tiempo.
Gilles Lipovetsky p. 96., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

Renascimento - Obras de arte
[...] el lujo va a conjugarse con la obra de personal y la creación de belleza. [...] 
Más alla del objectivo de mera celebridad ha aparecido una relación de índole 
más personal y estética con los bienes costosos, una aspiración, caracterizada 
por una mayor subjectividad, a una vida más hermosa y más refinada, un 
vínculo sensual entre hombre y los objectos preciosos. [...] Signos inequívocos 
de estatus, no por ello los bienes de lujo expresan en menor grado la nueva 
intensidad que caracteriza la relación del hombre con las cosas, la pasión por 
todo lo hermoso, la llamada de los placeres estéticos, una atención más 
subjectiva, más sensible, a las cosas en su singularidad.
Gilles Lipovetsky, (2003), pp. 39-41.Lujo eterno, lujo emocional 

definition of luxury: Something that elevates your senses beyond your 
equilibrium!
Hagy Belzberg_www.luxuryculture.com; 2008-03-13

if luxury were an object: As long as it were simple in ornament, elegant in form 
and functional in use.
Hagy Belzberg_www.luxuryculture.com; 2008-03-13

CASTARÈDE, Jean. Le luxe: Que sais-jé? (1992)

Actualidade - Viagem dos cinco sentidos
Invitación al viaje, invitácion a las delicias de los cinco sentidos, el lujo se 
identifica tendencialmente con una fiesta privada, con una fiesta de los sentidos.
Gilles Lipovetsky p. 61., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

Actualidade
A través de los dispendios costosos, hombre y mujeres se esfuerzan no tanto 
por ser socialmente conformes como por experimentar emociones estéticas o 
sensitivas.
Gilles Lipovetsky p. 61., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

if luxury were an object: Something useless, but beautiful.
if luxury were a moment: A moment without any thoughts.
Konstantinos Labrinopoulos_www.luxuryculture.com; 2009-11-26

definition of luxury: That which embraces and heightens all of the five senses.
Peter Rich_www.luxuryculture.com; 2010-01-21

definition of luxury: Time.
if luxury were a moment: A timeless moment.
if luxury were a place: A monastery garden.
Denis Montel, RDAI_www.luxuryculture.com; 2010-11-25

definition of luxury: It is the crossover relationship between men and material.
if luxury were an object: Something like water, with no body, always flowing, 
something that has to be present in the human body.
if luxury were a place: A place like a beach, which is the interface between water 
and the human body.
Kengo Kuma_www.luxuryculture.com; 2006-10-03 

Actualidade - Turismo espacial
Hace su aparición un lujo que ya no es interhumano sino «extraterrestre», en 
busca de viaje sideral y de sensaciones desconocidas.
Gilles Lipovetsky p. 70., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

Actualidade - Actividades extremas
El lazo que unía el lujo con el principio de sobrepujanza y de excesso no ha sido 
deshecho, la unica diferencia es que ahora da lugar a la prática de retos más 
hiperrealistas y emocionalistas que simbólicos. A la escena agonística de los 
signos suntuarios suceden actividades «extremas», que van acompañadas de 
agotamiento, de hambre, de sed, de accidentes y de riesgos.
Gilles Lipovetsky  p. 70., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

if luxury were a moment: To listen to «I’m your man» by Leonard Cohen in a 
hammock attached to a tree 35 meters above the ground.
if luxury were a place: On a salboat at 20 knots with calm open seas and lots of 
sun.
Gilles Ebersolt_www.luxuryculture.com; 2006-06-14

if luxury were an object: A private pool cantilevering over a gulf in the 
Mediterranean sea.
Jacopo Mascheroni_www.luxuryculture.com; 2007-01-03

if luxury were a place: Where there is a way of life that I don’t know. Visiting a 
place of originality can provoke new ideas, and that is very luxurious.
if luxury were a moment: A capacity to make a new experience.
Gaetano Pesce_www.luxuryculture.com; 2009-04-23

if luxury were a place: A new place.
Paulo Jacobsen_www.luxuryculture.com; 2008-07-17

definition of luxury: The freedom to go anywhere, anytime I want, in a 
comfortable way.
Boris Vervoordt_www.luxuryculture.com; 2010-01-21

definition of luxury: Something you desired to much and was not sure how were 
going to achieve it...
if luxury were an object: A villa on the top a Rotating Skyscraper..
David Fisher_www.luxuryculture.com; 2010-05-27

Actualidade - Centros de tratamento
[...] el retrocesso de los símbolos honoríficos en provecho de expectativas 
centradas en las vivências inmediatas, la salud, el cuerpo, el mayor bienestar 
subjectivo.
[...] las prácticas de lujo se adentran por vías menos sometidas a la primacía de 
la mirada, dado que se centran en la búsqueda de salud y de lo experiencial, de 
lo sensitivo y del bienestar emocional.
Gilles Lipovetsky p. 61., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

definition of luxury: Luxury is making things naturally, without any constraints.
if luxury were a moment: A moment of freedom, without no appointments, and 
with good company.
Paulo Jacobsen_www.luxuryculture.com; 2008-07-17

Actualidade - Procura de íntimidade
La búsqueda de los goces privados ha ganado por la mano a la exigencia de 
ostentación y de reconocimiento social: la época contemporánea ve afirmarse 
un lujo de tipo inédito, un lujo emocional, experiencial, psicologizado, que 
substituye la primacia de la teatralidad social por la de las sensaciones íntimas.
Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional (2003),  p. 61.

Actualidade - Ostentação da saúde 
[...] la lógica del aparentar sigue siendo igual de imperiosa, como evidencia la 
espiral de los tratamientos de belleza, pero el desplazamiento en curso no 
resulta menos significativo: lo importante ya no es deslumbrar con la fortuna, 
sino parecer joven y realzar la belleza.
Gilles Lipovetsky  p. 61., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

Actualidade - Procura de momentos de voluptuosidade
A través de los dispendios costosos, hombres y mujeres se esfuerzan no tanto 
por ser socialmente conformes como por experimentar emociones estéticas o 
sensitivas, no tanto por hacer exibición de riqueza como por vivir momentos de 
voluptuosidad.
Gilles Lipovetsky p. 61., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

definition of luxury: Intimate, exclusive, pleasure.
Claudio Modola_www.luxuryculture.com; 2008-06-19

definition of luxury: I must travel a lot for client meetings and events across the 
world, so for me luxury is time: having the time to develop collaborative 
partnerships and spending more time with friends and family. Patrik Scumacher 
is a great collaborator of mine, he’s very central to the office. We’re always 
running around chasing our tails. More time for everything would be a luxury.
Zaha Hadid_www.luxuryculture.com; 2008-03-13

Actualidade - Sistemas de vigilância e segurança sanitária
A la escala de la pompa y de la etiqueta suceden la proliferación de los 
equipamientos de control y de vigilancia, la obsesión seguritaria y sanitaria. [...] 
Cada vez más, el alto nivel de seguridad se convierte en un argumento 
fundamental de la oferta de lujo. [...] al lujo agonístico le sucede el lujo 
paranoico.
Gilles Lipovetsky, (2003),  p. 68.Lujo eterno, lujo emocional 

a casa do «pobre homem rico»

a casa de campo americana da gilded age

a maison de verre de Pierre Chareau

Malaparte, uma casa como eu a casa na quimiosfera de John Lautner

vivenda para um existenzmaximum, Lacaton & Vassal

a «hallmark house» de Eero Saarinen

a casa do «quase nada» de Miesa casa do sol de J rn Utzonø

a bordo da Futuro de Matti Suuronena casa do futuro dos Smithsons

dentro da garçonnière de Carlo Mollino

a casa da saúde de Richard Neutra

Fim da Idade Média - Moda
[...] el fim de la Edad Media aparece como una cultura que valoriza el cambio, 
como una época consciente de estar abriendo vías nuevas. [...] Gusto por la 
novación que precisamente orquesta la moda.
[...] Como afirmaba Simmel, la moda conjuga siempre el gusto por la imitación y 
el gusto por el cambio, conformismo y individualismo, aspiración a fundirse en el 
grupo social y deseo de diferenciarse de él, siquiera sea en pequeños detalles.
Gilles Lipovetsky , pp. 44-45., Lujo eterno, lujo emocional (2003)

A partir do século XIX - Alta Costura
A partir del siglo XIX, a través de las innovaciones de la alta costura, se operó 
una inversión en beneficio de los imperativos del presente-futuro.
Gilles Lipovetsky p. 92., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 
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Renascimento - 

Actualidade

Retrato
[...] el lujo va a conjugarse con la obra de personal y la creación de belleza. [...] A 
una creación artística que se desprende del anonimato responde una demanda 
que por sí misma deja lugar más marcado a la subjectividad. Ya en el siglo XIV, 
los mecenas y donantes piden a los artistas que presten a su efigie, en las 
tumbas o en los muros de la catedral, un aspecto individual, un rosto que les 
asemeje. El arte del retrato de los comanditarios está a punto de imponerse.
Gilles Lipovetsky  p. 39.

Para toda una categoría de consumidores de productos de gran lujo (estrellas, 
ídolos, etc.) se trata no tanto de estar filiado a un grupo o de dar testimonio de un 
estado de riqueza como de expresar una personalidad singular, una 
originalidad, un gusto personal liberado de las formas y decorados 
convencionales. En nuestros días, el lujo está más al servicio de la promoción 
de una imagen personal que de una imagen de clase.
Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional (2003), p. 59.

, Lujo eterno, lujo emocional (2003),
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A partir de meados do século XIX - Alta Costura
Ya no es sólo la riqueza del material lo que constituye el lujo, sino el aura del 
nombre y la celebridad de las grandes casas, el prestigio de la firma, la magia de 
la marca.
Gilles Lipovetsky  p. 48., Lujo eterno, lujo emocional (2003),

Actualidade - Simulação do perigo 
En la actualidad, la publicidad y la comunicación de las marcas de lujo se 
esfuerzan a su vez por recuperar la dimensión de desafio explotando el filón de 
la transgresión. [...] Un desafio puramente lúdico, sin riesgo ni apuesta, cabe 
añadir [...] Ya no sobrepasar a los demás por medio de la suntuosidad, sino 
conseguir que hablen de un exhibiendo una diferencia provocadora de 
«liberdad». Cuando la moda se desliga de las rupturas vanguardistas y de las 
rivalidades agonísticas, queda el desafio como simulacro y show mediático.
Gilles Lipovetsky  p. 71-72., Lujo eterno, lujo emocional (2003),
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Actualidade
Al esplendor y al tren de vida socialmente impuestos entre las clases superiores 
sucedió un lujo libre, no conformista, «sin obligación ni sanción». Emerge así un 
consumo costoso liberado de las prescripciones sociales, que transcribe el 
incremento de las aspiraciones y las motivaciones individualistas.
Gilles Lipovetsky p. 59., Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

definition of luxury: Freedom, definitely. If you consider architecture, it is always 
based on limitation. I want to make it free from this. What Le Corbusier did in the 
last moments was, for me, an ideal of luxury.
if luxury were an object: An object is realized out of the ideal luxury of freedom, 
but freedom is a kind of spiritual luxury, not an object.
Toyo Ito_www.luxuryculture.com; 2007-01-03

definition of luxury: Being able to choose.
Jacopo Mascheroni_www.luxuryculture.com; 2007-01-03

Le Corbusier no petit CABANON

in
f

o
r

m
a

l
id

a
e

a
u

s
T

e
r

id
a

d
e

 B
e

l
e

z
a

\ s
u

b
l

im
ep

r
o

m
e

n
a

d
e

 s
e

n
s

o
r

ia
l

s
e

x
t

o
 s

e
n

T
id

o

d
ig

r
e

s
s

ã
o

s
e

g
u

r
a

n
ç

a

F
a

c
il

id
a

d
e

 (T
e

m
p

o
)

in
T

im
id

a
d

e d
e

s
e

jo

a
n

T
ig

u
id

a
e

s
u

m
p

T
u

o
s

id
a

d
e

f
r

iv
o

l
id

a
d

e

S
a

ú
d

e

g
l

a
m

o
u

r

m
a

r
c

a

ROUX, Elyette. Temps du Luxe, Temps des Marques (2003)

BERRY, Christopher. Luxury From Poverty to Opulence (2008)
BERRY, Christopher. The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation (1994)

LIPOVETSKY, Gilles. Les temps hypermodernes (2004)

if luxury were a place: Remote and inaccessible
Tomaso Galli_www.luxuryculture.com; 2009-11-12

definition of luxury: “To enjoy time. I do not mean to have more time. I am perhaps 
not very good at using time; I waste a lot of time. My intention is not to control time 
but to enjoy it more.”
Kazuyo Sejima_www.luxuryculture.com; 2010-10-14

definition of luxury: I would be something like a coffe cup in white porcelain but 
well designed and that’s beautiful. A simple, familiar object that I use every day, 
like pen, which fills me with joy whenever I see it.
Paul Andreu_www.luxuryculture.com; 2008-07-17
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if luxury were a place: Remote and inaccessible
Tomaso Galli_www.luxuryculture.com; 2009-11-12
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Actualidade - Viagem
En mucha mayor medida regalo que uno se obsequia a sí mismo o a sus 
allegados que pretension de clase, tales gastos ocasionales con frecuencia se 
parecen a un viaje de ensueño, a una «locura» que permite romper la trivialidad 
de los días. En lo sucesivo, se trata no tanto de «deslumbrar a la galería» como 
de vivir «experiencias» inéditas, darse un gusto, acceder a momentos 
privilegiados
Gilles Lipovetsky, p. 65. Lujo eterno, lujo emocional (2003), 

Jocosamente se ha calificado a la decoración minimal de «austerid conspicua». 
Es como las versiones caras de determinados automóviles que se pueden 
encargar al fabricante sin que se vea la marca, o como los trajes nacionales que 
llevan los políticos sauditas en las conferencias internacionales. Representa 
una forma sutil de esnobismo, que logra la singularidad al evitar lo familiar.
[...] La gente que se derrumba en una silla Barcelona, o que se levanta 
dificultosamente de una butaca Eames, no se siente cómoda, sencillamente 
está dispuesta a soportar la incomodidad en nombre del arte - o del prestigio - lo 
qual no es lo mismo.
Witold Rybczynski p. 201,215., La Casa: Historia de una Idea (1986), 

fig. 01.3_01 
Quadro taxonómico das diversas definições operativas 
do Luxo em Arquitectura  ( tipos de luxo )“ ”

definition of luxury: Luxury is relative to individuals and moments in life. It is 
something tha positively impacts on a moment in someone’s life.
Tomaso Galli_www.luxuryculture.com; 2009-11-12

if luxury were an object: Something that is innovative. I don’t believe in a 
gentleman thinking that a Ferrari can make him more powerful. This is a 
handicapped mind.
Gaetano Pesce_www.luxuryculture.com; 2009-04-23

definition of luxury: Luxury in architecture is not different from luxury in life. 
Luxury is having what makes ou happy at home. It is possible to try to be happy 
with the minimum, get rid of all excesses, yet, if for you the least must be most, 
then stay with the most. Luxury is having no rules. Luxury is not owning 
«Bombé», «Délavé» or «Flambé» furniture, but might as well be.
Isay Weinfeld_www.luxuryculture.com; 2010-10-28
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definition of luxury: ...What I dislike is big watches that deform people’s wrists; I 
always like wearing a simple Swatch. And I don’t wear a tie or cufflinks. For me, 
anti-luxury is the 4×4 those big cars that I find ugly. There are few things that 
interest me in the luxury industry. Often it’s about a false luxury.
Paul Andreu_www.luxuryculture.com; 2008-07-17

definition of luxury: There are two main things: time and space. Having time is an 
absolute luxury, and of you have a spacious house with wide corridors and a 
wide staircase, that’s also a luxury. not just a big living room, but where 
everything is generous. I would be ready to make an entirely white house from 
poor materials, offering a view onto a landscape, and with big volumes and one 
or two paintings that I love.
Paul Andreu_www.luxuryculture.com; 2008-07-17

if luxury were a place: Many places at the same time... it can be Florence and 
New York, Paris and Barbados...
David Fisher_www.luxuryculture.com; 2010-05-27

if luxury were a place: Everywhere.
Toyo Ito_www.luxuryculture.com; 2007-01-03

if luxury were an object: A work of art or literature.
Tony Fretton_www.luxuryculture.com; 2010-04-29

if luxury were an object: A Brancusi sculpture.
Peter Rich_www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were an object: Prada made-to-measure, head to toe.
Tomaso Galli_www.luxuryculture.com; 2009-11-12

if luxury were a moment: Free time with my family.
Hagy Belzberg_www.luxuryculture.com; 2008-03-13

if luxury were a moment: A moment that is the perfect combination of happiness 
and freedom.
Boris Vervoordt_www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were a moment: A shower or swim after a hot dusty day.
Peter Rich_www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were a place: An empty horizon.
Claudio Modola_www.luxuryculture.com; 2008-06-19

if luxury were an object: When an object goes beyond the function it was 
designed for and has soul and exciting form.
if luxury were a place: Your own clear consciousness.
Tony Fretton_www.luxuryculture.com; 2010-04-29

if luxury were a moment: That never ends.
David Fisher_www.luxuryculture.com; 2010-05-27

if luxury were a place: A great sea view.
Boris Vervoordt_www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were a place: A terrace somewhere on a beautiful landscape.
Paul Andreu_www.luxuryculture.com; 2008-07-17

definition were a moment: Waking up in the morning with time in front of you, 
without being rushed, and knowing you have plenty of time ahead of uou to do 
what you want.
Paul Andreu_www.luxuryculture.com; 2008-07-17

if luxury where a place: I had an interesting luxury place a few weeks ago. It was 
5.30 in the morning in a Maybach racing along Autoban in Germany at 240 
kilometres an hour while was half asleep. When I woke up I saw the needle at 
240 and thought, this is luxury.
Hani Rashid_www.luxuryculture.com; 2008-04-24

if luxury were a moment: That moment on an airplane, window seat, ten minutes 
before landing. Cabin lights are off, all devices are stored and you can’t do 
anything but marvel at the world slowly approaching you.
Benjamin Aranda_www.luxuryculture.com; 2009-09-03

if luxury were an object: It would be a perfect tactile sensation, the right smell, 
pure lines and an inner flair - for example a cultural or historical reference. 
Personaly, I am drawn to objects with an history. They can be 3,000 years or only 
a few hours old, but they should be a reflection of an act of pure, genuine 
creativity.
Claudio Modola_www.luxuryculture.com; 2008-06-19
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definition of luxury:
“Luxury in architecture is not different from luxury in life. Luxury is having 
what makes ou happy at home. It is possible to try to be happy with the 
minimum, get rid of all excesses, yet, if for you the least must be most, then 
stay with the most. Luxury is having no rules. Luxury is not owning 
«Bombé», «Délavé» or «Flambé» furniture, but might as well be.”

Isay Weinfeld
www.luxuryculture.com; 2010-10-28



02.1

a casa de campo americana da gilded age

Em 1899 o 

of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions” [A Teoria da Classe Ociosa]. Se para a 

Arquitectura tanto o nome do autor como da obra pouco significado terão, na área das Ciências 

Sociais o livro unanimemente reconhecido como uma das primeiras críticas detalhadas do 

consumismo constituiu no último século uma referência indispensável para as mais diversas 

reflexões sobre as lógicas de consumo que orientam os diferentes grupos sociais. A um nível mais 

particular, o ensaio de Veblen tornar-se-ia especialmente influente para a compreensão do 

consumo dispendioso dos estratos abastados da sociedade sobre o qual se debruça, e por 

conseguinte um suporte indispensável para a reflexão em torno do Luxo - de facto, dificilmente 

encontraremos uma obra sobre o tema (o Luxo) que não faça referência ao estudo. 

Em “A Teoria da Classe Ociosa” Thorstein Veblen argumenta que o gasto, sobretudo o gasto 

característico daquela camada social que o autor designou por “Classe Ociosa” - de um modo 

simplista a “Classe Ociosa” refere-se aos segmentos mais abastados da sociedade - não é 

determinado por noções de utilidade mas por vestígios sociais que remontam aos tempos pré-

históricos. Como teoria explicativa alternativa do consumo dispendioso, a obra de Veblen introduz 

o conceito agora comum de “consumo conspícuo”. O “consumo conspícuo”, assim como foi 

utilizado por Veblen, pretendia descrever o gasto pródigo em bens e serviços adquiridos 

principalmente com a finalidade de apresentar rendimento ou riqueza. Na mente de um 

consumidor conspícuo, tal exibição, serviria como um meio de atingir ou manter um status social. 

Na altura, Veblen utilizaria o termo para descrever as características comportamentais dos novos 

ricos norte-americanos, uma classe emergente no século XIX composta na sua maioria por 

homens de negócios, que havia surgido em resultado da acumulação de riqueza durante a 

Segunda Revolução Industrial, e que o autor via como uma última manifestação da Classe Ociosa. 

Da ideia do “consumo conspícuo” nasceria também o conceito de “bens de Veblen” (Veblen 

goods), bens cujo desejo aumenta com o seu preço e escassez, destinados a possuírem uma 

grande visibilidade social mais do que a serem consumidos em privado. 

No que diz respeito ao estudo do Luxo, as teorias de Veblen revestem-se de uma especial 

importância na medida em que o “consumo conspícuo” ou “efeito Veblen” descreve a acepção 

comum do Conceito, ou pelo menos aquela que impera no senso comum: a representação do Luxo 

economista e sociólogo americano-noruegês Thorstein Veblen publicava “The Theory 
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através do valor e do excesso material. De modo inevitável o consumo conspícuo parece traduzir-

se numa formulação opulenta do luxo que seria registada também no campo da habitação, que 

constituiu um meio privilegiado de representação dos ideais elitistas durante o período da história 

Americana vulgarmente designado por Gilded Age. O consumo conspícuo manifestar-se-ia com 

particular fervor com o aparecimento de uma nova classe de industriais milionários no seguimento 

da prosperidade económica que se seguiria à Guerra Civil Americana produzindo profundas 

alterações no modo como o dinheiro era gasto. Na arquitectura residencial, construir grandes e 

dispendiosas casas de campo tornar-se-ia uma tendência que assegurava um nível de vida 

correspondente com a nova riqueza adquirida. Em 1904, Barr Ferree no livro “American Estates 
1and Gardens”  dava conta do aparecimento de “um novo tipo de habitação” que descreveria como: 

”uma casa sumptuosa, construída com grande dispêndio, frequentemente palaciana nas suas 

dimensões, decorada da maneira mais rica possível, e situada numa propriedade, talvez grande o 

suficiente para assegurar  a independência das operações agrícolas e na maioria dos casos com 
2um jardim que constitui parte integrante do esquema arquitectónico.” 

A “Casa de Campo Americana” da Gilded Age, como ficaria conhecido este tipo de habitação, 

constitui um objecto de estudo relativamente bem documentado e delimitado tanto ao nível das 

suas características morfológicas como dos conteúdos-significados que contempla. Os diversos 

textos sobre o tema, ainda que separados por largas décadas, coincidem desde início no que diz 

respeito à importância atribuída à dimensão comunicativa da casa, cuja compreensão se torna 

impossível fora do contexto social da época. Com a excepção do livro de Roger Moss “The 

American Country House” (1990), o único texto que desvaloriza os aspectos simbólicos na leitura 

da habitação, existe um consenso generalizado acerca da função eminentemente alegórica da 

Casa de Campo Americana que desempenharia um papel sobretudo representativo, transmitindo 

a condição social exclusiva dos proprietários de acordo com a sua necessidade de distinção. Tal 

como sugere Herbert Croly, um dos mais influentes críticos literários do virar do século na América 

e por ventura o primeiro autor a debruçar-se sobre o fenómeno destas novas residências que 
3 examinaria em 1902 na sua crónica “Rich Men and Their Houses” publicada no Architectural 

Record: “A função simbólica principal da casa do homem rico era a expressão do seu carácter 
4 singular e sucesso económico.” Croly acreditava que os “magnatas capitalistas” construíam 

casas palacianas como meio de demonstrar a sua riqueza e importância, pelo que o tamanho 

desmesurado da casa e o gasto generoso em bens materiais dispendiosos funcionava na linha das 

lógicas de consumo postuladas por Veblen como um meio de atingir ou manter um status social. 

Sem surpresa podemos interpretar a Casa de Campo Americana da Gilded Age como uma 

manifestação do consumo conspícuo através do qual esta se explica: a habitação encontra-se ao 

serviço da construção-manutenção de uma imagem de distinção que inevitavelmente se servia da 

emulação do excesso material, da opulência. A Casa surge ainda como um bem de Veblen na 

medida em que, como denunciam os diversos estudos sobre o tema, a principal motivação para a 

sua construção reside na representação ostentatória do estatuto singular do proprietário, na sua 

visibilidade mais do que em aspectos de carácter privado. Ambas as ideias ganham consistência 
5no livro de Mark Alan Hewitt “The Architect and the American Country House”  que ainda que sob a 

influência dos estudos de Croly em que se baseia -  Mark Alan Hewitt utiliza mesmo os títulos dos 

textos de Croly para dois capítulos do seu livro “The Architect and the American Country House” 

(1990) - introduz no discurso em torno da casa de campo americana explicitamente as teorias de 

consumo de Veblen, falando em “edifícios de consumo conspícuo e exibição cultural”:

1. Ferree, Barr; American Estates and Gardens; New York: Munn; 1904.
2. Ferree, Barr; American Estates and Gardens; New York: Munn; 1904 (citado em) Gray, Nina; “Material Culture Historiograph” (in) Albee, Peggy... [et al.]; Vanderbilt 
Mansion, A Gilded-Age Country Place; Boston: National Park Service; 2008; p. 13. [trad.]
3. Croly, Herbert; “Rich Men and Their Houses” (in)The Architectural Record 12; June 1902.
4. Croly, Herbert; “Rich Men and Their Houses” (citado em) Hewitt, Mark Alan; The Architect and the American Country House; New Haven & London: Yale University 
Press; 1990; p. 19.  [trad.] “The primary symbolic function of the rich man’s house was the expression of individual character and economic achivement.”
5. Hewitt, Mark Alan; The Architect and the American Country House; New Haven & London: Yale University Press; 1990.

[30]
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“But the central idea behind these palaces was the institutionalization of the individual: the 

captains of industry, realizing the fleeting recognition within their enterprises, wanted permanent 

monuments to their names. The country house, made of stone or brick, provided just that. Its roots 

lay in English feudal systems of land ownership, political power, and social hierarchies. These 

edifices of conspicuous consumption and cultural display were also intended as vehicles of 

education, idealism, and propaganda for the Horatio Alger myth.
6 Their implicit message was: This dream can be yours.” 

A procura arquitectónica pelo consumo conspícuo parece encontrar uma resposta directa nas 

mansões da Gilded Age, que apenas fazem sentido enquanto manifestação de um ideal de 

distinção baseado no gasto. É com base neste ideal de exclusividade que podemos ver na Casa de 

Campo Americana uma Casa de Luxo. A habitação é o suporte - à luz das teorias de consumo pode 

mesmo ser vista como um produto ou bem - de um “luxo opulento” que se realiza no seguimento da 

lógica vebliana por meio da representação da diferença através do valor material, com especial 

ênfase na utilização de materiais dispendiosos mas sobretudo no tamanho descomunal que 

chegavam a alcançar as residências - tome-se como exemplo a Biltmore House. 

A Casa de Campo Americana aparece como o exemplo perfeito na Arquitectura das teorias de 

Veblen inclusive ao nível do contexto histórico e dos agentes envolvidos, na medida em que como 

6. Hewitt, Mark Alan; The Architect and the American Country House; New Haven & London; Yale University Press; 1990; p. 149.
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fig. 02.1_01 
Richard Morris Hunt, Biltmore (George Washington Vanderbilt House), Asheville, North Carolina, 1892-1895. © Richard Cheek

A maior e mais celebrada casa de campo do seu tempo, a Biltmore House apresenta-se como a representação monumental de uma época de excessos. A casa que 
permanece inigualável em tamanho e grandeza contava com 255 quartos e encontrava-se explicitamente pensada para emular os estilos históricos europeus, 
incorporando detalhes estilísticos dos palácios francesas da Renascença como  Blois e  Fontainebleau que tomava como modelos.
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7sublinha o livro de Clive Aslet “The American Country House, 1880-1940” esta é contingente ao 

crescimento de uma nova classe de patronos endinheirados, uma classe que corresponde 

perfeitamente à Classe Ociosa a que Veblen faz referência. A coincidência histórica entre a obra de 

Veblen e o aparecimento da tipologia específica da Casa de Campo Americana, que podemos 

interpretar enquanto manifestação arquitectónica do consumo conspícuo como uma Casa de 

Luxo, poderá criar a falsa ideia que o luxo nesta sua forma opulenta nasceu no contexto histórico 

preciso da Gilded Age, o que não é de todo verdade. 

O consumo conspícuo, assim como o luxo, não surgiu com Veblen que teve sim o mérito de ser o 

primeiro a conceptualizar uma lógica de consumo que como a própria obra do autor sublinha 

remonta a tempos ancestrais, facto que pode ser confirmado pelas diversas leis sumptuárias que 

desde a Antiga Roma à Idade Média existiram com o objectivo de controlar o gasto improdutivo em 

bens de valor por parte das altas hierarquias sociais, em particular pelos membros da aristocracia. 

Como sugere o próprio título do ensaio de Veblen o consumo conspícuo, e por extensão o “luxo 

opulento”, é contingente, acompanha as necessidades de representação de uma Classe Ociosa 

que existiu ao longo dos tempos ainda que com diferentes configurações, composta por diferentes 

elementos e regida por diferentes objectivos. Regra geral, esta Classe Ociosa até à Revolução 

Industrial sempre manteve uma ligação privilegiada com o poder político e religioso, pelo que seria 

precisamente neste contexto que o luxo e a opulência se manifestariam tendencialmente. Assim, 

quando o Luxo tocou o programa da habitação fê-lo também em grande medida porque a casa era 

um local de sobreposição de intenções, e é precisamente a este respeito que a Casa de Campo 

Americana reclama a sua originalidade. Em “Stately Homes in America, um texto de 1903, Herbert 

Croly e Harry Desmond relacionam as casas de campo americanas com a atmosfera dos Palazzos 

Florentinos e Venezianos concluindo que no caso do modelo americano não existe qualquer 

relação entre a exibição de riqueza e o poder politico, a demonstração voluntária da riqueza do 

proprietário constitui a primeira motivação do edifício:

“Our American residences, on the other hand, will not be understood unless it is frankly 

admitted that they are built for men whose chief title to distinction is that they are rich, and that they 

are designed by men whose architectural ideas are profoundly modified by the riches of their 
8 clients.” Herbert Croly and Harry Desmond, Stately Homes in America, From Colonial Times to the Present Day, 1903.

Ainda que a configuração do Luxo sob a forma do excesso material não fosse algo desconhecido 

da Arquitectura, a Casa de Campo Americana da Gilded Age corresponde, por ventura, ao primeiro 

momento da história em que tal opulência pode ser lida fora de qualquer outra interferência como a 

tradução do ideal de uma casa luxuosa, é dizer, do desejo de uma vida pautada pela distinção 

(compreenda-se a distinção na sua dimensão social) que abarca voluntariamente a habitação 

como objecto de consumo e, mais importante, a própria ideia da domesticidade e inclusive da 

Arquitectura cujo entendimento, como sublinham Herbert Croly e Harry Desmond (elas são 

desenhadas por homens cujas ideias arquitectónicas são profundamente alteradas pela riqueza 

dos seus clientes) se vê inevitavelmente alterada em proveito da exibição material; facto sobre o 

qual importa reflectir, mais do que proceder à descrição detalhada da Casa de Campo Americana 

irrepetível ao nível da sua concretização.

A definição do luxo a partir do valor material abre espaço para a substituição da cultura pelo mero 

materialismo ou se quisermos para o desenvolvimento de uma visão materialista da cultura, em 

7. Aslet, Clive; The American Country House, 1880-1940; New Haven: Yale University Press; 1990.
8. Croly, Herbert and Desmond, Harry; Stately Homes in America, From Colonial Times to the Present Day; New York; D. Appleton and Company; 1903; p. 279. 
(citado em) Gray, Nina; “Material Culture Historiograph” (in) Albee, Peggy, Berger, Molly... [et al.]; Vanderbilt Mansion, A Gilded-Age Country Place; Boston: National 
Park Service; 2008; p. 12.
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que o valor da obra se esgota na sua concretização objectual deixando de fora o sujeito na sua 

subjectividade. Neste sentido o Luxo pode ser visto como promotor de uma visão redutora da 

Arquitectura que passa a dar lugar ao Materialismo: uma Arquitectura menor que não está 

dependente do arquitecto, nem de uma leitura especializada. Trata-se de uma condição difícil de 

aceitar a Arquitectura que implica a própria negação da Disciplina como um todo, destituída da sua 

dimensão artística. Talvez por isso o Luxo seja alvo do preconceito e diga tão pouco à Arquitectura 

e à investigação arquitectónica em geral para a qual parece ser tão pouco aliciante: a definição 

comum do Luxo a partir do excesso material não toca a Arquitectura em si, não abarca a Disciplina 

de um modo completo, interessa-se apenas pelos resultados mas não implica os processos, a 

relação com a particularidade do cliente, a experiência do espaço e por ventura o mais importante 

o Arquitecto como artista e a Arquitectura como arte, é dizer, nesta conjuntura a Casa de Luxo 

poderia ser construída sem o contributo específico do conhecimento disciplinar. A visão 

materialista do Luxo alimenta a ideia de que a realização da Casa de Luxo não está dependente da 

Arquitectura enquanto Arte e Cultura. Naquilo que é um contra senso a Casa de Luxo parece a 

dada altura haver-se emancipado da Arquitectura que cresceu como disciplina erudita e deixou de 

parte um segmento que apesar de aliciante implicava a “castração” do arquitecto-artísta. Assim 

ainda hoje o luxo permanece, pelo menos em termos ideológicos, como um assunto de não 

Arquitecto, quando o arquitecto deveria ser o primeiro agente implicado no tema.

Ainda no contexto da Gilded-age, o consumo conspícuo anexaria a ideia da antiguidade. No que 

diz respeito à Arquitectura, para além do tamanho também a antigo desempenhava um papel 

importante na representação da exclusividade da Classe Ociosa da época. Apesar de as mansões 

da Gilded-age se encontrarem construídas numa variedade de estilos que reflectiam acima de 

tudo o gosto individual dos proprietários, existindo portanto alguma singularidade ao nível das 

obras, os desenhos arquitectónicos utilizados eram inevitavelmente traçados a partir dos muitos 

revivalismos históricos do século dezanove europeu. A maioria da arquitectura residencial nobre 

da altura nasceria sob a autoridade dos protótipos Francês e Inglês, ainda que muito do 

vocabulário arquitectónico utilizado pelas casas de campo americanas seja retirado da 

Renascença Italiana. O princípios Beaux-Arts derivados do ensino da École des Beaux-Arts em 

Paris, seriam especialmente influentes na formação dos arquitectos Americanos (de elite) 

encarregados de projectar as residências da nova elite capitalista, muitos dos quais ou tinham 

estudado ai ou tinham aprendido directamente nos estúdios de arquitectos que o tinham feito. A 

École des Beaux-Arts proporcionava aos arquitectos uma experiência directa com o planeamento 

formal e detalhe clássico, assim como conhecimento em primeira mão dos modelos Europeus que 

serviam na perfeição as exigências de representação de uma classe elitista composta na sua 

maioria por novos-ricos, que apesar de endinheirada carecia de um suporte histórico para justificar 

a sua condição social exclusiva.

“Between 1890 and World War I, the most opulent models for American country houses 

came from France. [. . .] Paris of the belle époque was a center of decorative and fine arts, fashion 

and high culture, the city in which elite standards of taste were established. It was a must on the 

grand tour and a haven for collectors. Inevitably, wealthy Americans endeavoured to create French 

settings for their paintings, furnishings, and other treasures. During the late 1880s both patrons and 

architects were attracted to French classicism as a new approach for estates and gardens with 
9 formal, aristocratic pretensions.” Mark Alan Hewitt, The Architect and the American Country House, 1990.

9. Hewitt, Mark Alan; The Architect and the American Country House; New Haven & London: Yale University Press; 1990; p. 72.
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fig. 02.1_03 McKim, Mead & White, Frederick W. Vanderbilt Mansion (1896-99), Hyde Park, New York, c. 1898. Foto: Wurts 
Brothers Photographers © McKim, Mead & White Collection, The New York Historical Society. 

Construída expressamente para satisfazer as pretensões aristocráticas dos seus proprietários, a Mansão Vanderbilt constitui provavelmente a expressão mais pura 
das influências Beaux-Arts na arquitectura doméstica produzida na América. A casa representa o ideal doméstico das famílias de elite da gilded age conjugando a  
arquitectura clássica com os interiores historicistas que incorporam um conjunto diversificado de estilos próprios da época. Os espaços públicos formais foram 
desenhados para emular os velhos aposentos Europeus, enquanto que os espaços privados dos Vanderbilt imitam a decoração dos aposentos aristocráticos 
Italianos e Franceses, com especial destaque para o quarto de Louise Vanderbilt (apresentado em cima) desenhado por Ogden Codman como uma réplica de um 
chambre-boudoir aristocrático em estilo Louis XV. A aquisição no final de 1897 por parte de Stanford White, que desempenhou um papel interessante e talvez único 
como antiquário-negociador de Frederick Vanderbilt sob a direcção de Charles McKim, de um conjunto extenso de mobiliário, luminárias, esculturas, itens 
arquitectónicos e decorações provenientes da Europa que tipificam o gosto por estilos do velho-mundo completavam as aspirações aristocráticas dos Vanderbilt . 

fig. 02.1_02 McKim, Mead & White, Frederick W.  Vanderbilt Mansion, quarto de Louise Vanderbilt desenhado por Ogden 
Codman, Hyde Park, New York, 1896-99. © Foto: Richard Cheek
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Confrontada com a falta de um passado distinto, a procura por uma ideia de linhagem capaz de 

fomentar uma imagem de distinção baseada na antiguidade ganhava particular relevância dentro 

das motivações da elite capitalista americana, especialmente num país com uma tradição recente 

onde a ancestralidade se revestia de um peso particular. É neste sentido que se deve entender o 

gosto historicista americano pelo velho continente que se manifestaria na procura deliberada pelos 

diversos estilos revivalistas europeus, que diga-se conviviam entre si de um modo pouco ortodoxo 

nas Casas de Campo Americanas e de uma forma aparentemente contraditória com alguns 

sistemas mecânicos modernos como a luz eléctrica, a água quente corrente, o aquecimento a 

vapor e dispositivos de comunicação - sob este aspecto o gosto pelo historicismo representava 

mesmo um anacronismo. Esta relação entre a procura pela antiguidade, ou se quisermos a sua 

carência, e a revalidação na Arquitectura do Revivalismo utilizado nas Casas de Campo da Gilded 

Age já havia sido enunciada por Croly que acreditava que os patronos-novos ricos (nouveau riche) 

usavam uma mistura eclética de estilos revivalistas devido à falta de uma identidade cultural 

passada coesiva. Para estes, o Revivalismo, e a habitação como suporte, não funcionavam senão 

como um modo de assegurar um passado e com ele reforçar um status social.

“The symbolism behind the popular styles of country houses served to reinforce class 

values, to reflect life-styles, hobbies, and passions, and to suggest ideologies among architects, 

Americans wanted an aura of history, a sense of permanence, a palpable connection to the Old 

World. The symbolic universe of the country house provided the milieu for their dreams of the good 
10 life.” Mark Alan Hewitt, The Architect and the American Country House, 1990.

À semelhança do que acontecia com o tamanho excessivo, também o simbolismo por detrás do 

historicismo e dos estilos revivalistas utilizados pelas casas de campo aponta para a 

institucionalização de uma imagem de distinção social, neste caso baseada na antiguidade. A 

Casa de Campo Americana era o palco de um luxo exibicionista que se manifestava através da 

emulação da antiguidade, algo que até então se verificava por norma dentro dos circuitos sob a 

influência da aristocracia. A aristocracia, precisamente, funcionaria como principal modelo de 

referência para a formulação do gosto da nova classe ociosa estadunidense. Os estilos Louis XIV, 

Louis XV e Louis XVI, em particular, seriam amplamente imolados nas mansões americanas da 

Gilded Age não só porque “proporcionavam a opulência, exibicionismo, e grandeza formal que 
11 demonstrava claramente a riqueza dos construtores” mas também porque evidenciavam 

precisamente um gosto aristocrático que servia as aspirações sociais de uma elite social que, 

ainda que não tivesse na sua genealogia uma configuração nobre tinha claramente pretensões 

aristocráticas. À medida que o luxo aristocrático perdia fulgor na Europa, juntamente com a 

aristocracia que lhe havia dado origem, reaparecia em força na emergente classe ociosa 

americana composta na sua maioria por novos-ricos, magnatas da indústria que assumiriam em 

certa medida a responsabilidade pela herança de um gosto luxuoso antiquado tipicamente 

aristocrático que procurariam expressar quer na imitação da arquitectura europeia palaciana - o 

modelo conceptual da Casa de Campo Americana é claramente o palácio aristocrático - quer no 

coleccionismo de antiguidades. Regra geral, a emulação dos modelos europeus revivalistas era 

incrementada pela aquisição de antiguidades e tesouros da Europa que eram proeminentemente 

dispostos nas casas. De facto, muitas das grandes mansões da Gilded Age encontravam-se 

decoradas com tectos, forros, pisos, ou até mesmo salas inteiras provenientes da Europa, cuja 

aquisição ficava frequentemente a encargo do arquitecto visto como um coleccionador ou 

entendido em antiguidades que desempenhava um papel importante de intermediário.

10. Hewitt, Mark Alan; The Architect and the American Country House; New Haven & London: Yale University Press; 1990; p. 92.
11. Hewitt, Mark Alan; The Architect and the American Country House; New Haven & London: Yale University Press; 1990; p. 73.
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“His desire to be fortified in his purchases by the solid ramparts of a European reputation is 

the salient fact about his interest in plastic and decorative art. This is particularly the case with the 

sort of things that the American millionaire (and his wife) wants to be surrounded at home. . . The 

consequence is that the houses of rich Americans are filled with the spoils of European churches 
12 and palaces.” Herbert Croly, Rich Mend and Their Houses, 1902.

O gosto algo romântico pela antiguidade, em particular pelo Revivalismo europeu aristocrático, 

juntamente com uma tendência universal para a grandiosidade e o dispendioso que exibiam as 

mansões da Classe Ociosa da Gilded Age aproximam-na da ideia comum da casa de luxo. Sob 

diversos aspectos o arquétipo da “casa de luxo” formulado pelo senso comum, e que ainda habita 

no imaginário colectivo, corresponde ao protótipo instituído da Casa de Campo Americana da 

Gilded Age, que por sua vez, sublinhe-se, toma o palácio aristocrático como referência principal, 

Este facto não constitui de todo uma surpresa uma vez que a Casa de Campo Americana se 

apresenta como a concretização arquitectónica mais relevante do “consumo conspícuo” que como 

foi avançado anteriormente explica a definição comum do luxo a partir da opulência. 

Não obstante, ainda que o consumo conspícuo funcione como um bom ponto de partida para o 

estudo do Luxo, na medida em que descreve a acepção comum do conceito, as teorias de Veblen 

não podem hoje operar isoladamente para explicar o consumo dispendioso, e por extensão a Casa 

de Luxo, como sugerem os diversos estudos teóricos que não desconsiderando a importância do 

“consumo conspícuo” enquanto motivo relevante para o comportamento do consumidor no 

período em que Veblen cunhou a frase, remetem essencialmente a utilidade da obra de Veblen 

para o seu contexto histórico considerando que nas últimas décadas outras motivações se 

tornaram uma melhor explicação das novas actividades de consumo. Robert Heilbroner, no seu 

livro “The Worldly Philosophers”, argumenta mesmo que enquanto as teorias de Veblen eram 

válidas no seu tempo (1890s e no período da Gilded Age) e a sua localização (os Estados Unidos 

em geral e a cidade de Chicago em particular), essas teorias estão agora ultrapassadas. Parece 

assim existir um desfasamento entre a definição comum do Luxo e o seu grau de validade, que 

descreve também a sua frequência, o que por outro lado não deverá significar a completa nulidade 

de uma acepção que apesar de se revelar estereotipada encontra ainda algum fundamento.

 Apesar de as teorias de consumo postuladas por Veblen terem vindo a perder importância dentro 

da análise social do Luxo, este facto não significa que se tenham tornado completamente 

obsoletas. Em termos práticos tal desvalorização não expõe senão a crescente dificuldade de 

análise de um tecido social que entretanto se modificou, diversificou e complexificou nas suas 

motivações e aspirações, mas que continua a contemplar ainda que em menor medida o consumo 

conspícuo de Veblen. Do mesmo modo também o luxo não sendo hoje exclusivamente um 

sinónimo de opulência não se emancipou totalmente da ideia do valor e do excesso material, como 

denuncia um estudo recente de Gilles Lipovetsky que apesar de se centrar nas alterações na 

formulação e representação do luxo não deixa de alertar para a manutenção do facto de uma parte 

significativa do consumo dispendioso continuar sob a influência do “efeito Veblen”, gastos de 

prestígio. 

“Exhibir el nivel de riqueza, gastar sin provecho alguno, mostrarse espléndido y mecenas, 

nada de todo ello ha desaparecido, sino que sigue funcionando, en muchos aspectos, como norma 

social obligada. Incluso a niveles inferiores, el consumo de las nuevas capas acaudaladas que 

12. Croly, Herbert; “Rich Men and Their Houses” (in)The Architectural Record 12; June 1902; p. 29-30. (citado em) Gray, Nina and Herrick, Pamela; “Gilded-age 
Estates by Style and Type: The House Forms of Gilded-Age Residences” (in) Albee, Peggy, Berger, Molly... [et al.]; Vanderbilt Mansion, A Gilded-Age Country Place; 
Boston: National Park Service; 2008; p. 19.
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componen los traders y otros golden boys parece siempre deberse al efecto Veblen. Desde los 

años ochenta, las nuevas élites del mundo económico exhiben sin complejos su gusto por los 

productos de lujo y los símbolos de estatus social. En Estados Unidos, más que en Europa, las 

clases pudientes se enorgullecen de exhibir su fortuna en cuanto signos de valor y de éxito 

individual, como validación de un proyecto económico y social. De todas formas, tanto al otro lado 

del Atlántico com en el Viejo Continente, los ideales de la frugalidad puritana, al igual que los 

contestatarios, se han agotado, el lujo y sus marcas de prestigio han sido rehabilitados, suscitan 

cada vez menos controversia, están de nuevo en boga. La época contemporánea obliga a 

retroceder a los dictados de la moda, pero al mismo tiempo contempla el triunfo del culto a las 

marcas y a los bienes preciosos. El esnobismo, el deseo de parecer rico, el gusto de brillar, la 

búsqueda de distinción social a través de los signos demostrativos, todo ello dista de haber sido 
13  enterrado por los supremos desarollos de la cultura democrática y mercantil.” 

Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional, 2003.

Ainda que à primeira vista pudesse parecer um pouco desajustado, mesmo ultrapassado, expor 

um exemplo com tantos anos que a Arquitectura tendencialmente se encarregaria de 

desconsiderar, o que é certo é que se torna quase impossível desenvolver uma investigação sobre 

a habitação de luxo sem esbarrar com a imensidão de exemplos de antigas mansões e palacetes 

13. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 57.
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fig. 02.1_04  Fair Field,  Ira Rennert  Mansion, Sagaponack, Hamptons, New York, 2003 no The New York Times, 3 de 
Fevereiro de 2006. Foto: Doug Kuntz © The New York Times
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que inundam os mercados imobiliários de luxo, apresentando o excesso e a antiguidade à 

semelhanças das Mansões da Gilded Age como factores determinantes para alcançar um estilo de 

vida distinto. Apesar de a reflexão sobre o Luxo nestes termos (a consideração do luxo na sua 

dimensão material) se apresentar como um tema pouco aliciante para a Arquitectura torna-se 

inevitável, que mais não seja pelo peso que o ideal da casa como objecto de representação de uma 

cultura materialista continua a ter no imaginário social e nos circuitos do mercado de luxo. Ignorar 

as aspirações sociais, por mais apelativo que possa ser para o Arquitecto, seria construir uma 

imagem falseada da realidade, aumentando a distância entre a disciplina da Arquitectura e a 

sociedade que esta apesar de tudo deve assistir. Em especial nos Estados Unidos o grande e o 

dispendioso continua a ser utilizado tal como na Gilded Age como meio de representação do luxo, 

assim como o antigo europeu de savoir-faire aristocrático continua a imperar no imaginário 

americano, sobretudo entre os novos ricos, como promessa de uma vida melhor, entenda-se 

exclusiva. Locais como Newport, Hamptons, New Jersey, Berkshires, Bar Harbor, Adirondacks,  

onde os novos-ricos tendem a juntar-se em comunidades, converteram-se em espaços 

específicos de representação de um luxo opulento e monumental em que, no que diz respeito à 

habitação, o enorme se transformou em regra instituída. Ai a competição pela exclusividade 

mantém-se no terreno do tamanho, do custo, da raridade, da inacessibilidade material, aspectos 
14onde se continuam a bater records.

Contudo algo parece indicar um sentido de mudança. O antigo ideal da casa como uma mansão 

construída à semelhança dos antigos palacetes da aristocracia está a tornar-se progressivamente 

alvo do preconceito social e perdeu credibilidade junto da opinião pública. A representação comum 

do luxo através da riqueza material tornou-se mesmo desprestigiante ao ser entendida como 

socialmente injusta e o luxo opulento está a transformar-se numa espécie de luxo de recurso que 

denota falta de instrução e serve sobretudo para combater uma imagem anterior de pobreza. Este 

facto parece ser corroborado pela pesquisa recente dos economistas Kerwin Kofi Charles, Erik 

Hurst e o professor de finanças Nikolai Roussanov que apontam um novo entendimento do 

consumo conspícuo. Anteriormente pensado como algo relacionado primeiramente com os 

estratos abastados da sociedade, o consumo conspícuo está a tornar-se mais comum entre os 

grupos pobres de pessoas e economias emergentes. A desvalorização dos antigos ideais de 

formulação-representação do luxo abre caminho a novas formas de entendimento da habitação 

que ultrapassam o Materialismo e englobam o sujeito na sua relação com o espaço assim como 

aquele que deve ser o seu preferencial construtor, o Arquitecto, o que poderá significar que nos 

encontramos definitivamente no caminho da aproximação entre o Luxo e a investigação 

desenvolvida pela disciplina da  Arquitectura. 

14. Sobre a manutenção dos antigos ideais de representação do luxo ligados ao consumo conspícuo nas casas americanas veja-se por exemplo a crónica de 
Lloyd, Carol; “Monster Homes R Us: American homes are monuments to conspicuous consumption” (in) San Francisco Chronicle; Oct. 14; 2005. disponível em: 
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2005/10/14/carollloyd.DTL
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definition of luxury:
“...What I dislike is big watches that deform people’s wrists; I always like 
wearing a simple Swatch. And I don’t wear a tie or cufflinks. There are few 
things that interest me in the luxury industry. Often it’s about a false luxury.”

Paul Andreu
www.luxuryculture.com; 2008-07-17



02.2

“Certa vez, um colega (hoje um dos mais importantes arquitectos vienenses) disse-me: «As 

suas ideias até poderão ser boas para trabalhos de preço acessível. Mas o que é que o senhor faria 

se tivesse de trabalhar para um milionário?» Do seu ponto de vista, o senhor tinha razão. As formas 

fantásticas, o adorno, eram tudo o que se conhecia em termos de preciosidade. Ainda nada se 

sabia sobre as verdadeiras diferenças ao nível da qualidade. [...] É preciso ter em consideração 

que os bons materiais e o bom trabalho não só compensam a ausência de ornamentação como 

têm um valor muito superior. Sim, eles dispensam a ornamentação, pois até a pessoa mais 

estúpida terá hoje vergonha de decorar uma elegante superfície de madeira com adornos, gravar a 

singular obra da natureza que é uma pedra de mármore ou cortar uma bela raposa branca em 

pequenos pedaços quadrados para depois compor o padrão de um tabuleiro de xadrez com outros 

artigos de pele. Os tempos idos não sabiam apreciar o valor dos materiais como nós agora 

sabemos. [...] O nobre material é o prodígio de Deus. [...] só quando utilizei pela primeira vez no 

meu Café Museu, em Viena, madeira de mogno num trabalho modernista é que os vienenses se 
1lembraram que não só há formas e cores fantásticas, mas também existem materiais diferentes.”   

Adolf Loos, Hands off! , 1917.

O episódio aqui apresentado foi originalmente descrito por Adolf Loos num dos diversos ensaios 

críticos que o arquitecto vienense elaborou, neste caso particular um texto intitulado “Hands off!”, 

cuja publicação data de 1917. Perguntava então, a Loos um colega de profissão, ainda no rescaldo 

da discussão polémica que se seguiu à publicação em 1908 do ensaio “Ornament und Verbrechen” 

[Ornamento e Crime] em que Loos de forma profética antevia o desaparecimento do ornamento 

das mais diversas áreas abrangidas pelo trabalho artesanal, incluindo a arquitectura: como se 

poderia projectar algo para um homem abastado sem recorrer à utilização do ornamento? 

A questão que na altura teria sido colocada certamente com um sentido retórico, poderá parecer 

hoje, à distância dos anos, ingénua (de imediato nos surgem várias alternativas ao ornamento, e o 

aspecto mais difícil da questão é mesmo optar por uma resposta). De facto não se trata de mais do 

que uma expressão própria do contexto social e artístico da época, cujo correcto entendimento 

depende em absoluto de uma interpretação histórica. Desvaneciam-se, em 1917, as últimas 

esperanças reformistas da burguesia dotada de consciência social que presidiu a sensivelmente 

cinquenta anos de movimentos Arts and Crafts e Art Nouveau. Movimentos estes que conheceriam 

1. Loos, Adolf; “Hands off!”  (1917) (in) Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 244.
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um fim abrupto com a primeira guerra industrializada (1914-1918). Na Áustria a introdução do 

movimento artístico da Art Nouveau esteve a cargo de um grupo composto por dezanove artistas, 

formado independentemente do meio artístico reconhecido pelo Estado, denominado de 

Secessão vienense. A Secessão vienense, ou Secessão de Viena (1897-1920), assumir-se-ia 

como uma iniciativa de protesto contra as normas tradicionais, artísticas e étnicas, da sociedade 

atávica e transitória da época, por meio da procura de uma renovada identidade de grupo para o 

país. Dominava, ainda nesta altura, em Viena, tanto na prática arquitectónica como nos meios de 

formação artística, especialmente nas escolas ligadas ao Estado uma educação historicista, que 
2 insistia na imitação dos estilos arquitectónicos do passado. Apesar de provocativo, o novo estilo 

da Secessão valorizava o carácter decorativo e o ornamental, expresso em formas tridimensionais 

delicadas e sinuosas, inspiradas no mundo natural. 

Independentemente das preferências arquitectónicas, quer fosse pela educação académica mais 

conservadora ou através dos movimentos mais vanguardistas, a decoração e o adorno 

constituíam-se como parte integrante das referências artísticas indispensáveis para a formação do 

arquitecto. Assim, tal como sublinha Loos, a pergunta do colega arquitecto tinha uma razão de ser: 

tratava-se de uma reacção natural face às suas ideias contra corrente. Era Loos, que hoje é tido 

como um autor visionário, que parecia ingénuo ao pensar que o ornamento poderia ser erradicado, 

algo que sempre existira associado à arquitectura, em especial à arquitectura representativa das 

classes sociais mais abastadas; pelo que devemos interpretar a questão como um testemunho 

que atesta estreita e histórica relação que a ornamentação mantém com a formulação do luxo 

arquitectónico. Durante séculos os conceitos evoluíram lado a lado ao ponto de se tornar difícil 

dissociá-los. O próprio Adolf Loos confunde frequentemente nos seus textos “luxo” e “ornamento”, 

caindo na tentação óbvia de se servir do adjectivo “luxuoso” para descrever algo adornado.

“Opomo-nos com veemência à sedução exercida sobre o nosso público (maioritariamente 

leigo) com vista às dispendiosas construções modernas e às decorações interiores luxuosas, sem 
3qualquer sentido quanto à sua função.”  Adolf Loos, Sem Carruagem Dourada, 1926.

Ao se opor às “decorações luxuosas”, Loos estabelece uma ligação directa entre o Luxo e o 
4ornamento, tema central dos seus textos e verdadeiro alvo das suas objecções.  Esta ligação seria 

retratada na perfeição num dos seus ensaios - “O Pobre Homem Rico” - que poderia servir de mote 

à pergunta do colega arquitecto. Neste texto escrito sob a forma de uma alegoria anti-
5Gesamtkunstwerk,  em 1900, durante os anos áureos da Art Nouveau, Loos expõe pela primeira 

vez a natureza da sua rixa com os artistas da Secessão Vienense (o seu ódio particular pelos 

padrões ornamentais da Art Nouveau), algo que se iria manter apesar de os principais arquitectos 

ligados ao movimento secessionista haverem alterado significativamente a sua atitude, adoptando 

posturas mais sóbrias nos anos subsequentes.

O conto moral relata a história de um próspero negociante que vivia pacificamente e feliz na sua 
6casa, até ao momento em que se sentiu descontente pelo facto de viver num espaço sem “arte”,  

algo que não era compatível com a sua condição social. Encarregado de transformar a casa numa 

“obra de arte total” o arquitecto secessionista contratado desenhou cada detalhe da casa, cobrindo 

todas as superfícies com uma elaborada ornamentação, que exprimia de forma ostensiva a 

condição abastada do proprietário.

2. Veja-se a este propósito os ensaios de Adolf Loos intitulados: “A nossa escola de Artes” (1897), “Exposição de Natal no Museu da Áustria” (1897) e “Exposição 
Jubilar de Viena. A cidade-exposição”  (1898) disponíveis em Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; pp. 9-33.
3. Loos, Adolf; “Sem Carruagem Dourada”  (1917) (in) Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; pp. 269-270. 
4. Loos não é contra o luxo. O próprio autor reitera a importância do luxo em Loos, Adolf; “Acerca da Poupança”  (1924) (in) Ornamento e Crime - Compilação de 
textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; pp. 260-267.  
5. Termo alemão que descreve a tentativa de integração de múltiplas expressões artísticas numa “obra de arte total”.
6. A “arte”  neste contexto deve entender-se, na linha dos textos de Adolf Loos,  como um domínio próximo da ornamentação.
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“Onde quer que olhasse havia a arte, arte em tudo e por tudo. Agarrava arte quando 

agarrava uma maçaneta, sentava-se sobre arte quando se sentava em uma cadeira, apoiava a 

cabeça em arte quando cansado a repousava nas almofadas, seu pé se afundava em arte, quando 

andava sobre os tapetes. Deleitava-se em arte com grande fervor. Desde que o seu prato também 

decorado com motivos artísticos, cortava o seu boeuf à L'oignon com uma energia redobrada. [...] 

O arquitecto não havia esquecido nada, absolutamente nada. [...] E não se tratava das artes 

arquitectónicas vulgares, não, em cada ornamento, em cada forma, em cada prego estava 
7expressa a individualidade do proprietário. ”   Adolf Loos, O Pobre Homem Rico, 1900.

Levando a sua dedicação a um extremo achou-se no direito de projectar não apenas o mobiliário 

como idealizar a roupa e inclusive as acções dos próprios ocupantes, ao ponto de a decoração e a 

convenção do uso interferirem com a rotina natural do Pobre Homem Rico. A situação atingiu o 

limite quando num determinado dia a família do Pobre Homem Rico lhe ofereceu, por ocasião do 

seu aniversário, alguns presentes que haviam comprado nos mais conceituados 

estabelecimentos de arts-and-crafts. O arquitecto, convocado para encontrar os lugares mais 

apropriados para eles, ao reparar nos novos chinelos do homem ficou furioso por não haver sido 

consultado e sobrepondo-se à própria vontade do seu cliente, que estava a desfrutar da prenda, 

alegou que os chinelos feitos para usar exclusivamente no quarto estragavam a estética da sala.

“Certa vez, ele estava comemorando seu aniversário. A mulher e os filhos haviam lhe dado 

muitos presentes. Ele apreciou muito a escolha deles e estava desfrutando-os ao máximo. Logo, 

porém, chegou o arquitecto para pôr as coisas em seu lugar e tomar todas as decisões sobre os 

problemas mais difíceis. Entrou na sala. O proprietário recebeu-o com prazer, pois tinha a cabeça 

cheia de ideias, mas o arquitecto nem pareceu tomar conhecimento dessa alegria. Tinha 

descoberto algo muito diferente e ficou lívido. «Que chinelos são esses que você está usando?», 

perguntou, como se a dúvida o enchesse de dor. O dono da casa olhou para seus chinelos 

bordados, mas em seguida respirou aliviado. Desta vez, sentiu-se sem culpa alguma. Os chinelos 

haviam sido confeccionados segundo a concepção original do arquiteto. Ele então respondeu, 

assumindo ares superiores: «Ora, senhor Arquitecto! Já se esqueceu de que foi o senhor mesmo 

quem os desenhou?» «Claro que não me esqueci», trovejou o arquitecto, «só que foram feitos 

para serem usados no quarto! Aqui, não dá para perceber que essas duas manchas impossíveis 
8de cor acabam completamente com a harmonia da sala?»”   Adolf Loos, O Pobre Hombre Rico, 1900.

Juntamente com Joseph Maria Olbrich, o arquitecto belga Henry van de Velde apresenta-se como 

o tirano cultural visado por este texto satírico. Seria Van de Velde que procurando demonstrar a 

síntese definitiva de todas as artes chegou ao ponto de desenhar roupas especiais para a sua 

esposa para que esta pudesse estar em harmonia com as linhas da sua casa construída em Uccle 

em 1895. Poucos anos depois seria Josef Hoffmann a dispor da oportunidade de criar um puro 

trabalho de arte no encargo para a casa do abastado Adolphe Stoclet, o Palacete Stoclete (1905-

1910) que permanece como o melhor exemplo das pretensões secessionistas da casa como uma 

“obra de arte total” e a manifestação efectiva mais próxima da casa do “pobre homem rico”.

Ainda que de uma forma satírica, a casa do “pobre homem rico” funde de maneira dialéctica o 

ornamento e a necessidade de representação das classes sociais mais abastadas. A capacidade 

de representação dos diversos níveis do tecido social por meio do adorno, constitui precisamente 

um dos aspectos fundamentais para que possamos perceber a sua subsistência na arquitectura, 

7. Loos, Adolf; “De un pobre hombre rico” (1900) (in) Opel, Adolf y Quetglas, Josep (eds.); Adolf Loos: Escritos I (1897-1909); Madrid: El Croquis Editorial; 2.ª ed.; 
2004 (1993).; p. 247 [trad.].
8. Loos, Adolf; “De un pobre hombre rico” (1900) (in) Opel, Adolf y Quetglas, Josep (eds.); Adolf Loos: Escritos I (1897-1909); Madrid: El Croquis Editorial; 2.ª ed.; 
2004 (1993).; p. 249 [trad.].
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em particular dentro dos círculos mais restritos onde se manifesta com maior expressão. O 

principal desempenho do ornamento na arquitectura - este facto é todavia mais perceptível na 

arquitectura dos períodos históricos (estilos arquitectónicos), anteriores à modernidade - remete 

para a sua utilização simbólica e para o seu carácter eminentemente narrativo, o que está de 

acordo com as necessidades e expectativas de uma sociedade regida pela convenção e protocolo. 

Repare-se na insistência do arquitecto secessionista no modo de utilização de algo tão banal como 

uns chinelos e na apresentação da casa, onde cada detalhe foi projectado tendo em vista os 

eapectadores mais do que os utilizadores quotidianos do espaço. Do seu ponto de vista tais 

preocupações, apesar de representarem um esforço quotidiano, eram indispensáveis para o 

sucesso do projecto, que se podia medir pelo número de vezes que o nome do proprietário 
9aparecia nas revistas responsáveis pela definição do seu estatuto social.  

O ornamento funcionava ligado à arquitectura como um elemento comunicativo dentro de uma 

espécie de sistema semiótico. Existia todo um código simbólico que entre outras coisas indicava a 

posição social; algo que Loos já havia constatado anos antes, neste caso acerca do ornamentado 

mobiliário aristocrático de inspiração histórica. 

“Com a mobília nobre já era totalmente diferente. Nunca ou muito raramente era usada, e o 

facto de exibir motivos da arquitectura clássica e de apresentar uma rica ornamentação 

demonstrava logo o seu carácter aristocrático e de “dolce far niente”. Ainda que não servisse para 

uma utilização prática tinha, sem dúvida, alguma utilidade no seu meio. Servia para a 
10representação e exprimia a riqueza, o esplendor, o amor à arte e o bom gosto do seu dono.”  

9. «Aplaudiam-no, invejavam-no. As revistas de arte glorificavam o seu nome como um dos primeiros no reino dos mecenas, as suas divisões foram retratadas, 
comentadas e explicadas para servir como modelo a  reproduções.» Loos, Adolf; “De un pobre hombre rico” (1900) (in) Opel, Adolf y Quetglas, Josep (eds.); Adolf 
Loos: Escritos I (1897-1909); Madrid: El Croquis Editorial; 2.ª ed.; 2004 (1993).; p. 247 [trad.].
10. Loos, Adolf; “Exposição de Natal no Museu da Áustria” (1897) (in) Ornamento e Crime-Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 17.
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fig. 02.2_01 Josef Hoffmann, Palacete Stoclet, Sala de Jantar, Bruxelas, 1905-10. Foto: MAK/Georg Mayer © Moderne Bauformen XIII, 
1914. 
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De modo semelhante, também a casa do “pobre homem rico” formulava antes de mais um luxo 

através do simbolismo da forma que apenas fazia sentido enquanto elemento convencional, é 

dizer reconhecível. Perante o desempenho da ornamentação enquanto sistema de representação 

social Loos, frequentemente, apressa-se a ilustrar o desempenho prejudicial dos objectos 

adornados, facto que suporta a interpretação comum do ornamento enquanto algo desnecessário 
11 por se considerar excessivo, opinião que pode ser encontrada já nos textos de Louis Sullivan. No 

caso da “história de um pobre homem rico”, a crítica processa-se por meio da descrição da casa 

disfuncional, que induz a um modo de habitar condicionado.

“A vivenda era cómoda mas, para a cabeça, muito desgastante. Por isso, durante as 

primeiras semanas, o arquitecto vigiou a forma como se comportavam para que não incorressem 

em nenhum erro. O homem rico esforçava-se. Mas aconteceu que, distraidamente, deixou um livro 

que sustinha na mão em uma caixa destinada aos jornais. Ou que depositou a cinza do seu cigarro 

naquele buraco da mesa destinado ao candelabro: Quando tina pegado num objecto, adivinhar e 

procurar o antigo lugar que lhe correspondia não tinha fim, e em uma ocasião o arquitecto teve que 

consultar os planos de detalhe para voltar a encontrar o lugar que correspondia a uma caixa de 
12fósforos.”  Adolf Loos, O Pobre Homem Rico, 1900.

A “história de um pobre homem rico” explora o “abismo” que se abre entre a representação da 

riqueza por meio da ornamentação e a verdadeira riqueza que constitui o exercício funcional da 

liberdade individual. Loos resolveria este problema de dualidade, anos mais tarde, através de uma 

estrita separação entre os campos da arte e artesanato (certamente que a arquitectura se 

enquadrava mais nesta categoria), que estabeleceria o limites concisos da utilização da 
13ornamento.

“O Pobre Homem Rico” foi escrito em 1900, no auge da fase Art Nouveau. Loos era, então, um 

arquitecto impopular de uma visão minoritária, entre os cultos. Em 1908, ano em que publicou 

Ornamento e Crime, o clima de opinião pública havia mudado consideravelmente. Mesmo os 

líderes da Secessão vienense, como Joseph Olbrich, trabalhavam de uma maneira mais sóbria, 

segundo linhas ornamentais depuradas. As últimas casas de Olbrich (Olbrich morreu em 1910) e 

os edifícios de Hoffmann - como o seu pavilhão na Exposição Werkbund de 1914 - colocam-nos no 

alinhamento dos mais progressistas arquitectos alemães: como Peter Behrens, Bruno Paul, 

Hermann Muthesius e Heinrich Tessenow. Por esta altura já as críticas que antes eram 

dissimuladas se haviam tornado abertas declarações de guerra, ganhando nomes concretos (Otto 

Eckmann, Van der Velde, Olbrich, Hoffmann) e argumentos mais radicais. Das críticas à 

funcionalidade dos objectos ornamentados, que considerava possuírem desempenhos 

deficientes, Loos passa a questionar a própria necessidade do ornamento e o seu carácter 

obsoleto; argumentando que a evolução da humanidade e da arquitectura por extensão se traça 

no sentido da libertação da necessidade de representação por meio do adorno. Para tal serve-se 

de um conjunto de exemplos antropológicos de modo a traçar uma linha evolutiva que termina no 

eclipse da ornamentação, que não desempenha mais qualquer função (nem sequer de ordem 

representativa) numa sociedade moderna em que o indivíduo não se preocupa com a ostentação 

do seu estatuto social. 

11. «Poderia dizer que seria ótimo para nosso bem estético se pudéssemos evitar completamente o uso do ornamento por alguns anos, de modo que nosso 
pensamento pudesse se concentrar intensamente na produção de edifícios bem formados e agradáveis em sua nudez. Nós nos absteríamos por força, assim, de 
muitas coisas indesejáveis e aprenderíamos, em contraste, como é eficiente pensar de maneira natural, bem disposta e saudável… Aprenderíamos, porém, que o 
ornamento é mentalmente um luxo, não uma necessidade, pois discerniríamos tanto as limitações como o grande valor das massas não-adornadas.» Louis Sullivan 
em “O ornamento na arquitectura”  (1892) citado por Frampton, Kenneth; História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes; 2003 (1980.); p. 53.
12. Loos, Adolf; “De un pobre hombre rico” (1900) (in) Opel, Adolf y Quetglas, Josep (eds.); Adolf Loos: Escritos I (1897-1909); Madrid: El Croquis Editorial; 2.ª ed.; 
2004 (1993).; p. 248 [trad.].
13. «Eu digo: a obra de arte é eterna, a obra do artesão é efémera. O efeito da obra de arte é espiritual; o do artigo de utilização diária é material. A obra de arte 
consome-se espiritualmente, ou seja, não está sujeita á corosão pelo uso, o artigo de utilização diária é consumido materialmente e assim desaparece. Pois eu acho 
que é uma barbárie atacar quadros, mas acho que é igualmente bárbaro produzir canecas para cerveja que só podem ser expostas em vitrinas (Wiener Werkstätte).» 
Loos, Adolf; “Respostas a Perguntas do Público” (1919) (in) Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 248.
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“O embrião humano atravessa, no útero da mãe, toda a fase de desenvolvimento que 

corresponde à evolução do reino animal. E quando o ser humano nasce, a sua percepção 

sensorial iguala-se à de um cachorro recém-nascido. A sua infância passa por todas as 

transformações que correspondem à história da humanidade: com 2 anos de idade vê como um 

Papua, com 4 como um Germânico, com 6 como Sócrates, com 8 vê como Voltaire. [...] O Papua 

faz tatuagens na sua pele, na canoa, no seu remo - enfim, em tudo o que puder alcançar. Ele não é 

nenhum criminoso. O homem moderno que faça tatuagens ou é criminoso ou é degenerado. [...] 

Eu cheguei à seguinte conclusão que quero partilhar com o mundo: a evolução cultural é 

proporcional ao afastamento do ornamento em relação ao utensílio doméstico. [...] o homem 

moderno não precisa de vestimentas para servir de máscara. A sua individualidade tornou-se tão 

forte tão forte que já não precisa de exprimi-la através do vestuário. A ausência de ornamentação é 
14um sinal de força intelectual.”  Adolf Loos, Ornamento e Crime, 1908. 

Este novo homem moderno, que constitui o protótipo de homem tipo de Loos, assemelhar-se-ia 

certamente aquele indivíduo altivo que aparece acompanhando os anúncios a objectos de 

afinidades anglo-saxónicas como roupas de uso comum, trajes desportivos e acessórios, na capa 

da revista de curta vida editada por Loos em 1903, Das Andere [O outro], que trazia o significativo 

subtítulo de “Revista para a introdução da civilização ocidental na Áustria”. Um homem de aspecto 

anónimo, que aparece confiante exibindo o seu vestuário neutro sem ornamentação, mostrando o 

encanto eficiente da classe média anglo-saxónica que Loos tanto admirava - a este respeito Loos 

certamente tinha mais em mente os Estados Unidos, onde havia residido, que a Inglaterra. 

Uma vez que segundo a visão de Loos, o nível cultural é proporcional à nível de depuração 

ornamental, ele constitui igualmente o protótipo do novo homem rico intelectualmente evoluído. 

Alguém muito diferente da esposa de Van der Velde, Maria Séthe, que serviu de modelo ao 

habitante ideal da casa do “pobre homem rico”. Maria Séthe que aparece nas fotografias sempre 

de costas, nunca revelando directamente a sua identidade que dissimuladamente expressa por 

meio do vestuário. O caimento, corte e a ornamentação das peças de vestuário, desenhadas em 

harmonia com o espaço, exibem de forma ostensiva a vigorosa linha sinuosa que se tornaria na 

imagem de marca de Van de Velde. Dentro da fotografia, o habitante não é mais que uma 

personagem secundária, uma peça ornamental dentro da composição representativa criada pelo 

marido que constitui o verdadeiro motivo de importância da figura.

A implementação dos novos cânones estéticos profetizada por Adolf Loos revelar-se-ia, contudo, 

um problema mais complicado do que à partida se poderia supor. O ornamento enquanto símbolo 

elitista resistiria muito para além do seu significado inicial, isto porque a necessidade de 

representação, assim como a convenção não haviam desaparecido em definitivo. O facto de o 

pobre homem rico ser um próspero negociante, não é de todo inocente. Ele representa a burguesia 

emergente que constitui a nova elite social do país. Apesar de não ser proveniente da  aristocracia 

também ele sentiu a necessidade de expressar a sua nova condição social. Não tendo qualquer 

ligação com a aristocracia, nem com o ornamento clásssico, encomendou a sua casa a um 

arquitecto secessionista menos conservador. Contudo, o ornamento sobreviveria, inclusive, à 

crise dos estilos arquitectónicos revivalistas, ainda que tal como constou Loos em 1908: “O 

ornamento criado hoje em dia não tem qualquer relação connosco, qualquer relação humana, 
15qualquer relação de ordem universal.”  (a este respeito Loos referia-se certamente ao ornamento 

criado pela Secessão). Recorde-se que apesar da própria Secessão vienense se assumir como 

14. Loos, Adolf; “Ornamento e Crime” (1908) (in) Ornamento e Crime-Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; pp. 223-234.
15. Loos, Adolf; “Ornamento e Crime” (1908) (in) Ornamento e Crime-Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 229.
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uma iniciativa de reacção individualista de conteúdo romântico frente às tendências eclécticas e ao 

classicismo académico, esta demonstrou o seu propósito de acabar com a imitação de estilos do 

passado substituindo-os por uma arquitectura florida que explorava o artesanato, os materiais 
16coloridos e revestimentos exóticos.

Deste ponto de vista, a história de “O Pobre Homem Rico” de Loos relata a história do seu próprio 

dilema pessoal. Uma vez que a burguesia urbana - da qual ele procedia e à qual naturalmente 

servia - tinha entre os seus atributos uma configuração certamente não aristocrática, encontrando-

se por isso impossibilitada de herdar a cultura de tradição clássica, o estilo ornamentado da 

Secessão, que Loos tinha como igualmente desajustado, assumia-se como a única referência 
17para a formulação de uma nova cultura artística burguesa.  Algo que resolveria adoptando uma 

postura radical e sem precedentes que defendia a depuração formal como a base de um novo 

cânone estético exclusivamente moderno, facto que era de todo incompatível com a prevalência 

do decorativismo.

Como descobriria, a prevalência da ornamentação enquanto símbolo elitista, explica-se não só 

pela mensagem intrínseca, que se encontra em primeira instância na sua origem, mas pela própria 

exuberância da forma, trabalhada e dispendiosa. O próprio trabalho formal em que reside a 

essência do ornamento justifica a sua existência. Este facto pode explicar em parte, as 

intermitentes ondas de historicismo e revivalismo que acompanharam a história do Luxo e que 

sintomaticamente se fazem sentir, mesmo na actualidade sobretudo em áreas como o mobiliário. 

16. O movimento da Secessão Vienense compreendeu duas fases distintas: a primeira fase bastante ligada à estética de Art Nouveau, a segunda caracteriza-se por 
uma progressiva depuração, pelas formas geometrizadas e simétricas.
17. Veja-se a este respeito o texto “Die potemkinsche” [a cidade Potemkin], 1898.
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fig. 02.2_02 (esq.) Capa da revista Das Andere, editada por Adolf Loos, Viena, 1903. Albertina Museum, Viena

fig. 02.2_03 (dir.) A esposa de Van de Velde, Maria Sèthe, usando um vestido criado por ele, Casa Bloemenwerf  em Uccle, 
Bruxelas (1895), c. 1895-1900. © Dekorative Hunst VII, 1901, p.  35.
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Para além de promotor de um “luxo simbólico” o ornamento funciona enquanto bem dispendioso 

como instrumento de um “luxo sumptuoso”, que se aproxima das lógicas de consumo postuladas 
18 por Veblen. A exploração do artesão que trabalha duramente e sem a remuneração adequada, 

realizando um trabalho desnecessário que serve essencialmente para alimentar a necessidade de 

representação das classes mais abastadas, constituirá o argumento fundamental de Loos contra o 

ornamento: 

“Desperdiçar a arte em utensílios de uso diário é falta de cultura. O ornamento significa 

trabalho adicional. O sadismo do século XVIII que impunha trabalhos supérfluos aos que nele 

viviam, é uma coisa que o homem moderno desconhece, e o ornamento dos povos primitivos, que 

tem quase sempre um sentido religioso ou erótico-simbólico e que, graças à sua primitividade, 
19estava muito próximo da arte, é mais desconhecido ainda. ”  Adolf Loos, Ornamento e Ensino, 1924.  

Para Loos o ornamento constitui não só um meio da escravidão do artesão, que existe para 

sustentar a necessidade indulgência dos outros, como uma forma sádica de satisfação que 

contrariado se vê forçado a aceitar - o artesão cria formas ornamentadas para satisfazer a sua 

própria necessidade de entusiasmo. A crítica ao trabalho supérfluo que pressupõe o ornamento 

sumptuoso funciona também como a demonstração da insustentabilidade da definição do Luxo 

nestes termos, a partir do prejuízo social que lhe está associado. Dai que Loos deixe bem claro que 

as premissas do seu projecto são somente de ordem estética mas sobretudo de ordem ética. As 

suas críticas consolidam um projecto social implícito, não se desenvolvem a partir de uma questão 

de gosto, mas dirigem-se fundamentalmente ao modo como o ornamento influência 

negativamente a sociedade, como deixa de resto deixa antever o próprio título do seu ensaio 
20 “Ornamento e Crime”. “Para um novo cânone ético e estético para o século XX” , assim termina o 

texto “Sem Carruagem Dourada” em que reflecte sobre o facto de o florescimento dos novos 

cânones estéticos se encontrar dependente de uma mudança da consciência social.

E, a história da Arquitectura parece haver confirmado, pelo menos em parte, as suas aspirações. 

Depois de o ornamento decorativo e narrativo ter perdido terreno, desaparecendo quase por 

completo do desenho arquitectónico durante os anos áureos do movimento moderno, muito por 

culpa dos escritos de Loos que parecem ter gerado uma gradual mudança de paradigmas, o 

ornamento assim como a discussão em torno do papel que este desempenha dentro da 

arquitectura parecem estar de volta. De súbito, parece existir um reinteresse pela obra edificada e 

teoria de arquitectos como Schinkel e Gottfried Semper (ambos quase não foram discutidos 

durante anos) apreciável pelo número de novas publicações e exibições que mostram a posição 

central que o ornamento desempenhava nos seus trabalhos. Este renovado interesse pelo 

ornamento vai muito para além do mero fascínio ou eventual curiosidade pelo seu protagonismo 

histórico. A ornamentação voltou a estar presente na arquitectura, reclamando um lugar que lhe foi 

negado pelas vicissitudes da história. Dissimulado em publicações sobre formas morfogénicas, 

superfícies inteligentes, padrões controlados parametricamente... que podem ser encontrados em 

vários exemplos da arquitectura contemporânea: Farmacological Research Laboratories, 

Biberach (Sauerbruch and Hutton), Jeddah International Airport (OMA), IMKZ Library, Cottbus 

(Herzog & de Meuron), The Magic Mountain [Ecosystem mask for Ames Thermal Power 

Station](Cero 9 Architects) , North Mosque, Manama, Bahrain (SOM), Obzee Fashion 

Headquarters, Seoul, Korea (Office dA), entre outros.

18. Veja-se o capítulo 2.1 do presente trabalho intitulado: “Opulência e Antiguidade: Materialismo e Revivalismo. A Casa de Campo Americana da Gilded Age”
19. Loos, Adolf; “Ornamento e Ensino” (1924) (in) Ornamento e Crime-Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; pp. 252.
20. «Queremos habituar-nos às pequenas, mas nem por isso menos intensas alegrias. Queremos descobrir a beleza de todos os objectos, incluindo a dos mais 
simples e mais vulgares. Pois é este o novo espírito que traz a consagração a muita coisa até agora desprezada. É que o tempo pede a todos os que até agora tinham 
sido reprimidos que se ergam. Lutamos para que eles passem a ter uma maior consciência de si enquanto seres humanos. Para a exaltação da famílias, das 
comunidades, das cidades e dos povos. Para um novo cânone ético e estético para o século XX.» Loos, Adolf; “Sem carruagem Dourada” (1917) (in) Ornamento e 
Crime-Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 270.
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Por mais tácito que possa ser, o sentimento de que esta onda de padrões poderia ser ornamental 
21apenas se tornou explicito com o livro que Farshid Moussavi  editou com Michael Kubo, The 

22Function of Ornament.  O livro elaborado a partir de exemplos, serve-se de obras reconhecidas de 

alguns dos nomes mais consagrados da arquitectura contemporânea, tais como: Ricola Laufen 

Warehouse e Eberswalde Library – Herzog & de Meuron, Serpentine Pavilion – Toyo Ito, Institute 

du Monde Arabe e Torre Agbar – Jean Nouvel, Silodam Housing - MVRDV, não deixando margem 

para dúvidas sobre o retorno do ornamento aos “grandes palcos” da arquitectura. Outras 

publicações tocam indirectamente a questão do ornamento: Glamour de Joseph Rosa, o número 

da AD intitulado “ Elegance” de Ali Rahim, e mais directamente, o catálogo e exibição no  Artists 

Space - Sign as Surface. 

Contudo, tal como sugere o título do livro de Moussavi “The Function of Ornament” , o ornamento 

reaparece ligado à arquitectura num sentido radicalmente diferente. Se à primeira vista se poderia 

interpretar o livro “The Function of Ornament” como um indicador do reavivar de uma importante 

veia sentimental dentro da comunidade arquitectónica, tal não é o caso. Segundo Moussavi o 

ornamento está de volta mas apenas numa condição: o ornamento deve funcionar, pondo de parte 

aquilo que lhe conferiu uma notoriedade passada, isto é, a sua posição fora da necessidade 

instrumental, que é dizer, a sua natureza abertamente simbólica. Moussavi defende a sua teoria 

com o argumento de que o ornamento poderá funcionar enquanto emissor daquilo que designou 

por “efeitos” e “sensações” e não tão somente enquanto signo, meio de comunicação, como no 

passado. Moussavi explica: “É precisamente através do ornamento que o material transmite 
23 efeitos.” A abordagem do ornamento enquanto elemento produtor de efeitos ou sensações 

sugere uma utilização bastante distinta daquela a que Adolf Loos faz referência nos seus ensaios, 

uma utilização que remete mais para a psicologia da arquitectura e o modo como se processa a 

percepção do espaço. Curiosamente esta abordagem é totalmente compatível com a alternativa 

apresentada por Loos no inicio deste texto que colocava ênfase na valorização das qualidades 

sensíveis dos materiais: 

“[...] As formas fantásticas, o adorno, eram tudo o que se conhecia em termos de 

preciosidade. Ainda nada se sabia sobre as verdadeiras diferenças ao nível da qualidade. [...] É 

preciso ter em consideração que os bons materiais e o bom trabalho não só compensam a 

ausência de ornamentação como têm um valor muito superior. Sim, eles dispensam a 

ornamentação, pois até a pessoa mais estúpida terá hoje vergonha de decorar uma elegante 

superfície de madeira com adornos, gravar a singular obra da natureza que é uma pedra de 

mármore ou cortar uma bela raposa branca em pequenos pedaços quadrados para depois compor 

o padrão de um tabuleiro de xadrez com outros artigos de pele. Os tempos idos não sabiam 

apreciar o valor dos materiais como nós agora sabemos. [...] O nobre material é o prodígio de 

Deus. [...] só quando utilizei pela primeira vez no meu Café Museu, em Viena, madeira de mogno 

num trabalho modernista é que os vienenses se lembraram que não só há formas e cores 
24fantásticas, mas também existem materiais diferentes.” 

O aparente paradoxo explica-se na própria definição de “ornamento” que Loos concebe como algo 

relativo o domínio da forma excessiva ou “fantástica”, é dizer como um sinónimo privilegiado do 

“adorno” eminentemente simbólico e narrativo. A definição de “ornamento” de Adolf Loos não 

engloba as características inerentes ao material, pelo contrário o ornamento é visto como algo que 

desvirtua o material. Este facto poderá explicar a aparente contradição que se sente entre a sua 

21. Farshid Moussavi é arquitecta, professora na Harvard University Graduate School of Design e co-fundadora juntamente com Alejandro Zaera-Polo do gabinete 
Foreign Office Architects (FOA).
22. Moussavi, Fashid. (aut. ed.) and Kubo, Michael (ed.)The Function of Ornament; Barcelona: Actar, with Harvard University School of Design; 2006.
23. Moussavi, Fashid. (aut. ed.) y Kubo, Michael (ed.); La Función del Ornamiento; Barcelona: Actar; 2008 ( 2006) s.p. [trad.].
24. Loos, Adolf; “Hands off!”  (1917) (in) Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 244.
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obra teórica que gira à volta da erradicação do ornamento e a sua obra prática- aqui referimo-nos 

sobretudo aos espaços interiores projectados pelo arquitecto - que propõe uma definição do luxo 

tirando partido, na linha do que postula o livro de Moussavi, das qualidades sensíveis, “efeitos” e 

“sensações” proporcionados pelo trabalho correcto dos diferentes materiais. Trata-se de uma 

definição não social do Luxo, ao contrário das anteriormente avançadas que se serviam do 

ornamento como elemento elitista ostentatório de uma certa condição de exclusividade. Para além 

de promotor de um “luxo simbólico” e um “luxo sumptuoso”, podemos falar do ornamento (a 

definição de ornamento engloba as qualidades dos materiais) como agente de um luxo 

eminentemente experimental que dispensa a participação da convenção social, um luxo que se 

realiza no desfrute pessoal destes pequenos efeitos e sensações aparentemente fúteis. Ainda que 

este fenómeno se possa apresentar à partida como recente, Gilles Lipovetsky na sua obra “Luxo 

eterno, luxo emocional” situa o aparecimento do ornamento e da decoração precisamente no 

contexto da emergência, em meados do século XIV, de uma nova forma de luxo, menosprezada 

pela historiografia do luxo, que de acordo com o que foi exposto anteriormente se manifesta na 

procura pelas sensações proporcionadas pelo próprio jogo das aparências cambiantes, pelo 

entusiasmo pelas pequenas novidades ainda que algo fúteis:

“A Thorstein Veblen y, después de él, a las sociologias de la distinción les pasó por alto esta 

dimensión erótica del lujo. Al no estar motivados los comportamientos de consumo costoso, en 

esas problemáticas, sino por la vanidad y las estrategias de clasificación social, las cosas sólo 

valen en razón de su valor-signo u honorifíco, nunca por sí mismas. No obstante, dicha dimensión 

sensual del lujo existe, gozó de gran popularidad a partir de los siglos XIV y XV, con la promoción 

social de valores profanos y en la estela de una sensibilidade prendada de estilización, de 

estetización de las formas de vida. [...] Data de mediados del siglo XIV. Una nueva manifestación 

social del derroche ostentoso se abre paso bajo el signo de la antitradición, de la inconstancia, de la 

frivolidad. [...] De ritual o habitual como venía siendo, el vestir se impone ahora como una especie 

de mascarada, de disfraz lúdico, perfectamente compatible, por lo demás, con la etiqueta y la 

seriedad de la vida mundana. La aparición de la moda supone la lógica del juego y de la fiesta 

(exceso, derroche), que anexiona por primera vez la arquitectura del ornato. Ya no se trata de la 

oferenda a los dioses y de los rituales tradicionales, sino del juego integral de las aparencias, el 
25entusiasmo por las pequeñas «naderías», la fiebre de la novedad sin futuro.” 

Utilizando a própria estruturação e as palavras de Lipovetsky podemos falar de um “luxo frivolo” ou 

do “luxo da frivolidade” em que se enquadra a lógica de utilização do material que rege os espaços 

projectados Adolf Loos, sobretudo os espaços interiores, e que engloba perfeitamente a definição 

funcional do ornamento avançada por Moussavi, e como tal um conjunto de obras 

contemporâneas que se servem do ornamento como elemento produtor de uma experiência 

sensorial enriquecida. O cruzamento entre a utilização do ornamento na contemporaneidade e a 

procura por este “luxo da frivolidade” torna-se bastante explícito por exemplo no projecto de 

Herzog & de Meuron para um condomínio de luxo na downtown de Manhattan denominado 40 
26Bond,  em que a fachada do edifício, ao nível do rés do chão, se encontra revestida por um profuso 

ornamento gerado por programas informáticos, que não sendo figurativo ou tendo qualquer função 

de ordem narrativa ou simbólica existe como o intuito explicito de contribuir para a definição uma 

certa atmosfera sensível que se torna extremamente rica na cambiante de brilhos, sombras e 

reflexos que produz. 
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25. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (ed. original: Le luxe éternel; Paris: Éditions Gallimard; 2003);  capitulo intitulado: “Arte, antiguedades y frivolidades”; pp. 41-44.
26. Para mais informação sobre o projecto veja-se o site oficial do projecto 40 Bond: http://40bond.com/
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Tanto o livro de Moussavi como os projectos actuais em que de resto o próprio livro se baseia 

corroboram a constatação empírica de que o papel do ornamento na definição do luxo tem vindo 

progressivamente a aproximar-se de uma definição sensorial do conceito. Não obstante uma 

pergunta subsiste: Não contribui mais o ornamento para uma definição social do luxo? Estará, 

pois, o ornamento condenado a desaparecer da casa do “pobre homem rico”, que inevitavelmente 

terá que encontrar outros meios de representação da sua condição social? Constitui-se a casa do 

“pobre homem rico” como um exemplo irrepetível? Ter-se-á desfeito a secular relação entre a 

representação da exclusividade por parte das elites sociais e a ornamentação?

Explicando a utilização do ornamento na arquitectura exclusivamente a partir de uma questão 

funcional, legitimando algo que a história da Arquitectura considerou a determinada altura como 

acessório e por isso dispensável, Fashid Moussavi tenta por um ponto final, em uma discussão que 

acompanhou a história da arquitectura durante pelo menos o último século e que não se sabe ao 

certo como se iniciou. Com a descoberta no século XVII de que as ordens (origem do ornamento 

clássico) eram inconsistentes e portanto arbitrárias (Claude Perrault)? Com a subsequente 

procura de uma linguagem “natural” (nas geometrias elementares de Ledoux e Boullé) que 

pudessem superar o descrédito nas ordens? Com a reacção proto-Modernista do século XIX face 

às imitações industriais das artes aplicadas, desde o movimento reformador do Arts and Crafts de 

William Morris até à final e aparente exclusão do ornamento pela geração modernista de 1920, 

uma reacção que continua a moldar os arquitectos contemporâneos? 

[51]
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fig. 02.2_04 (esq.) Adolf Loos, Pormenor do átrio da Villa Müller, Praga, 1928-1930. © Pavel Stecha, Cernosice/Radovan Bocek

fig. 02.2_05 (dir.) Herzog & de Meuron, 40 Bond, pormenor da entrada, Manhattan, New York. Foto: Iwan Baan © Ian Schrager 
Company/ Herzog & de Meuron
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Por mais apelativos que possam ser os argumentos de Moussavi (a visão funcionalista terminaria 

com uma complexa discussão que se arrasta há muito), o facto é que, tal como denunciam outros 
27autores  o ornamento não permanece ligado à arquitectura apenas enquanto efeito sensorial. 

Tendo tido o mérito de enfatizar o papel do ornamento na percepção da materialidade 

arquitectónica, Moussavi peca pela unilateralidade, sendo redutor e tendencioso ao interpretar o 

uso do ornamento contemporâneo puramente a partir de uma perspectiva funcional como se 

pudéssemos percepcionar o espaço e a matéria que lhe confere consistência de um modo 

indiferente. Tal como já havia sido concluído em parte por Semper, o ornamento emerge como tal 

através da observação, isto é do reconhecimento da forma como simbólica. Esta conclusão 

apresenta óbvias repercussões sobre o tema em estudo: a Arquitectura de Luxo.

Apesar da relação entre a ostentação da ornamentação e o status social não ser hoje tão imediata 

como no passado (o arquitecto secessionista imediatamente idealizou a casa do homem rico como 

uma casa adornada), o ornamento persiste e podemos antever que essa ligação não irá 

desaparecer pelo menos num futuro próximo, associado à Arquitectura de Luxo, que mais não seja 

pelo simples facto de o ornamento contemporâneo assumir uma expressão vanguardista, 

convertendo-se portanto num símbolo elitista. O reaparecimento do ornamento na 

contemporaneidade parece estar ligado às novas possibilidades tecnológicas, especialmente na 

área da informática. Gerado por programas informáticos de desenho paramétrico de última 

geração como o CATIA e Maya, o novo ornamento aparece como expressão do que mais 

avançado se faz na área da Arquitectura, sob a forma de complexos padrões non-standard, cuja 

geometria variável se estabelece como uma clara alusão ao mundo das ciências naturais, da 

genética e morfogénese. Não se trata mais do adorno aplicado, sobreposto à arquitectura, que 

Loos tem como modelo conceptual das suas críticas, o ornamento converteu-se em parte 

integrante da estrutura e sobretudo do revestimento, “pele” do edifício (organismo). De modo que, 

renunciar hoje ao ornamento, de modo tão veemente como Loos o fez à um século atrás, 

significaria renunciar à própria Arquitectura.

 

Assim, ainda que não se trate do ornamento mais historicista e figurativo, que presidia à casa do 

“pobre homem rico”, projectado com uma finalidade expressamente narrativa - mesmo destituído 

de um significado explícito (a última grande tentativa de restabelecer um sistema simbólico 

coerente na arquitectura deu-se com o Pós-Modernismo) - o ornamento é apropriado pela 

sociedade que lhe confere um uso simbólico, de um modo quase intuitivo. De modo que, podemos 

antever que o luxo da ornamentação irá persistir até à sua banalização, tal como aconteceu com os 

movimentos decorativos do pré-guerra, altura em que se terá de novamente reinventar.

27. Robert Levit no texto intitulado “Contemporary Ornament, The Return of the Symbolic Repressed”  (in) Harvard Design Magazine; no.28; Can Designers Improve 
Life in Non-Formal Cities?; Spring/Summer 2008. explica que o ressurgimento do ornamento está ligado ao simbolismo reprimido pelo modernismo, mostrando as 
vulnerabilidades da visão funcionalista (tendenciosa) apresentada por Fashid Moussavi no livro The Function of Ornament.  Levit reintrepreta alguns dos exemplos 
apresentados por Moussavi demonstrando que o ornamento é inseparável de uma leitura simbólica.
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[ a maison de verre de Pierre Chareau ]
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definition of luxury:
“It’s an interesting question that’s close to my heart because we are working 
on a luxury residences. It probably has to do with a kind of tranquility 
coupled with sophistication and intelligence. I think that the misnomer with 
luxury is extravagance and deliberate opulence.”
if luxury were an object:
“My latest object that I’m fascinated with is a carbon fibre bike that I bought.”

Hani Rashid
www.luxuryculture.com; 2008-04-24

if luxury were an object:
“Something that is innovative. I don’t believe in a gentleman thinking that a 
Ferrari can make him more powerful. This is a handicapped mind.”

Gaetano Pesce
www.luxuryculture.com; 2009-04-23



02.3

a maison de verre de Pierre Chareau

“More than any other project of the 1920s and ‘30s decade, Pierre Chareau’s Maison de 

Verre seems to point up the aims of the architectural avant-garde of the period: modern spatial 
1design served by the new technical solutions.” Marc Vellay e Bernard Bauchet, The Maison de Verre by Pierre Chareau, 1998

Construída em Paris entre 1928-1932 e esquecida nos anos subsequentes, a Maison de Verre 

projectada pelo architecte-meublier Pierre Chareau tem vindo a merecer nas últimas décadas a 

atenção da Arquitectura. Num aparente contra-senso, as diversas críticas arquitectónicas que 

sublinham o carácter vanguardista da Maison de Verre não conseguiram cativar a devida atenção 

para a devida importância da obra que permanece como uma realização paralela; e todo 

compromisso com a Modernidade, vertido no investimento em novos materiais e soluções 

construtivas inovadoras de acordo com as novas possibilidades tecnológicas que contempla a 

casa, parece esgotar-se na constatação de um uso não canónico - aqui teremos que entender “não 

canónico” como um sinónimo de desprestigiante - dos recursos modernos, que alegadamente não 

tem grande significado para a história da Disciplina.

2Num ensaio de 1986 intitulado “Modern Monuments”  Reyner Banham, que à semelhança de 

outros críticos da Arquitectura Moderna havia negligenciado a Maison de Verre no seu livro 

“Theory and Design in the First Machine Age“ (1960), resgata a obra começando por denunciar 

exactamente a sua condição marginal dentro da História da Arquitectura e em particular na 

historiografia do Movimento Moderno onde a casa parece não encontrar lugar, mesmo depois do 
3seu reconhecimento generalizado: “Known and admired it is still «un-assimilated to the canon».”  

Surpreendentemente, a partir deste ponto o texto não visa a análise da obra com vista à sua 

integração posterior dentro do Movimento Moderno mas pelo contrário, a sua valorização como 

realização autónoma construtora de um “Modernismo alternativo”, afastando a Maison de Verre do 

Modernismo canónico patente na história escrita da Arquitectura Moderna e aproximando-a de 

uma genealogia da chamada “Arquitectura High Tech”: “It’s as if its architects, the French Art-Deco 

superstar Pierre Chareau, and the Dutch modernist, Bernard Bijvoet, had invented an alternative 
4 Modernism to the one that is in all the books.” A ligação da obra ao High Tech é reiterada pelo 

fascínio que, segundo Brian Brace Taylor um dos biógrafos de Pierre Chareau, a arquitectura de 
5Richard Rogers e Norman Foster demonstra pelos aspectos tecnológicos da Maison de Verre.  

1. Bauchet, Bernard e Vellay, Marc; “The Maison de Verre by Pierre Chareau” (in) Futagawa, Yukio, Bauchet, Bernard e Vellay, Marc (eds.); La Maison de Verre; 
Tokyo: A.D.A.; 1988; p. 6.
2. Banham, Reyner; “Modern Monuments” (ed. original: New Society 78; no. 1246; 14 de Novembro de 1986; pp.12-14.) (in) Baham, Mary (ed.); A critic writes: 
essays by Reyner Baham; London: University of California Press; 1996; pp. 261-264.
3. Banham, Reyner; “Modern Monuments” (1986); op. cit.; p. 262.
4. Banham, Reyner; “Modern Monuments” (1986); op. cit.; p. 262.
5. Ver: Taylor, Brian Brace; Pierre Chareau: designer and architect; Koln: Benedikt Taschen; 1992; pp.35-36.
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Compreender o deslocamento da Maison de Verre do seu contexto histórico (do Modernismo) e o 

seu reposicionamento junto do High Tech implica não só compreender as diferenças subtis entre 

os programas teórico-práticos de dois movimentos que apesar de separados no tempo partem de 

um mesmo denominador comum, que é o compromisso com a inovação tecnológica, mas também 

ponderar a possibilidade de a obra poder ser lida a partir de uma perspectiva simbólica como 

suporte de um ideal de distinção, um objecto de luxo. 

6Num ensaio intitulado “High tech: funcionalismo o retórica” (1995),  Ignasi de Solá Morales explica 

a Arquitectura High Tech como uma actualização do projecto Moderno em que as relações entre a 

tecnologia, progresso e arquitectura não se traçam de modo linear, não existindo uma 

correspondência imediata entre a necessidade e a resposta tecnológica, facto que pressupõe um 

entendimento complexo da arquitectura que não se esgota na técnica. Não obstante, a “não 

linearidade” que o autor reclama para a Arquitectura High Tech não é nova. O ensaio de Solà 

Morales parece uma readaptação de um texto de 1962 “Aspectos simbólicos y literales de la 
7tecnologia”,  a que o próprio faz referência, em que Alan Colquhoun alertava, na altura, para a 

impossibilidade de compreender a Arquitectura Moderna a partir de um modelo interpretativo 

funcionalista realçando a existência de uma lógica de utilização simbólica da tecnológica que 

escapa à história canónica do Movimento Moderno (Alan Colquhoun toma por referência a obra de 

Reyner Banham Theory and Design in the First Machine Age). 

O que parece trazer de inovador a Arquitectura High Tech em relação à Arquitectura Modernista é 

uma valorização consciente desta dimensão simbólica da arquitectura em que a tecnologia deixa 

de ser considerada um instrumento funcional autónomo para se converter num suporte das 

aspirações sociais, daí que Solá Morales apresente a retórica como alternativa ao funcionalismo: 

High tech: funcionalismo o retórica. De modo análogo se pode explicar o facto de a Maison de 

Verre não constar da história da Arquitectura Moderna e ser deslocada para o High Tech. Talvez a 

Maison de Verre mostre de um modo demasiado explícito um lado da Arquitectura Moderna que a 

história desconhecia ou tão simplesmente optou por desconsiderar, aquele que compreende esse 

“Modernismo alternativo” não canónico a que Reyner Banham faz referência, um Modernismo em 

que a tecnologia seguindo a exposição de Alan Colquhoun se reveste de um significado 

abrangente capaz de superar a mera definição funcional da arquitectura ao contemplar também os 

seus aspectos simbólicos da forma na sua relação com a cultura e a sociedade.

A ponderação da existência de uma dimensão simbólica no programa teórico-prático do 

Modernismo, hipótese reiterada por Alan Colquhoun, reveste-se de uma importância 

preponderante - no âmbito deste trabalho torna-se mesmo indispensável - não só porque 

inviabiliza uma leitura funcionalista da Arquitectura Moderna e da Maison de Verre 

especificamente, mas sobretudo porque abre caminho à possibilidade de a arquitectura ser 

entendida como suporte cultural e objecto de representação social. Com o mito da linearidade ou 

literalidade, que dominava e em certa medida ainda domina o entendimento da utilização da 

tecnologia no período do Modernismo, cai também por terra a ideia da universalidade da 

Arquitectura que deixa de ser aquele plano unívoco e inquestionável construído como uma 

extensão da técnica e passa a ser o campo acidentado de um discurso heterogéneo capaz de 

expressar categorias de valor. A existência desta  “gradação”, desta “topografia”, que alimenta a 

possibilidade legítima a arquitectura se construir como objecto destinado à comunicação, deixa 

espaço para a interpretação alternativa da Arquitectura Moderna como veiculo de transmissão de 

6. Solà-Morales, Ignacio de; “High tech. Funcionalismo o retórica” (in) Solà-Morales, Ignacio de; Diferencias: topografía de la arquitectura contemporánea; 
Barcelona: Gustavo Gili; 1995; pp.141-161.
7. Colquhoun, Alan; “Aspectos simbólicos y literales de la tecnología” (ed. original: Architectural Design; Novembro de 1962.) (in) Colquhoun, Alan; Arquitectura 
moderna y cambio histórico: ensayos: 1962-1976; Barcelona: Gustavo Gili; 1978; pp. 28-33.
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fig. 02.3_01 Pierre Chareau e Bernard Bijvoet, Maison de Verre, Paris, 1928-32. © desenhos: Roussa Cassel, Andrea Solk and Judith Fried
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ideais sociais, entre os quais ideais elitistas; pelo que podemos questionar-nos: sobre a existência 

de um Luxo Moderno e uma Casa de Luxo Modernista. Mais, seria a Maison de Verre essa Casa de 

Luxo? 

No caso da Maison de Verre, a ideia de que a obra se reveste de um valor eminentemente 

simbólico e de um carácter manifestamente objectual já se encontra subjacente na dificuldade 
8manifestada por Kenneth Frampton no seu ensaio de 1969  em considerar/interpretar a casa como 

9um edifício ou uma grande peça de mobiliário.  No texto posterior “Maison de Verre as Bachelor 
10Machine”,  o próprio Kenneth Frampton parece encarregar-se de dar uma resposta definitiva à 

questão então deixada no ar. Segundo o autor a Maison de Verre constitui-se essencialmente 
11como um “objecto mecânico, concebido elegantemente e executado com precisão”  que não 

pode ser explicado autonomamente a partir dos seus aspectos técnicos; e ainda que Pierre 

Chareau num dos primeiros artigos sobre a Maison de Verre na L’Architecture d’Aujourd’hui defina 
12a casa como um “modelo feito por artesãos com vista à estandardização”  a verdade é que o 

alegado potencial da obra dentro do que são as exigências de uma produção racionalizada parece 

não se confirmar. Pelo contrário, a necessidade parece dar lugar a uma certa “poesia do 

equipamento” que se desenvolve fora do domínio restrito da arquitectura, sob a influência da 

cultura vanguardista dos circuitos artísticos ligados ao Cubismo e ao Futurismo que Pierre 

Chareau frequentava assiduamente - Kenneth Frampton adianta como referência directa da 

Maison de Verre a obra Le Grand Verre (1915-23) de Marcel Duchamp - e se consolida num 
13“grande dispositivo mecânico” que é um elogio da tecnologia.  Um dispositivo que pode ser 

apreendido à semelhança da machine célibataire (bachelor machine) descrita por Michel 

Carrouges: “...the bachelor machine appears first and foremost as a machine that is impossible, 
14useless, incomprehensible, delirious...” 

Quando interpretada à luz dos princípios e da estética dominantes no Movimento Moderno a 

Maison de Verre surge, que dificilmente constitui um puro exemplo do funcionalismo utilitário, 

surge como uma peça de anti-arquitectura. Construída para mostrar de diferentes formas uma 

mecanização excessiva e desnecessária, a obra encontra-se demasiado afastada do ideal 

corbusiano da casa como uma “máquina de habitar”, escapando a qualquer formulação 

convencional do uso baseada na mecânica do corpo. Alternativamente, a concepção da Maison de 

Verre parece apontar para a definição da casa como o suporte intencional de uma mensagem de 

distinção alicerçada na ideia do progresso e materializada através do compromisso com a 

inovação tecnológica; facto sugerido pelos diversos textos sobre a casa e biografias de Pierre 

Chareau que enfatizam o carácter vanguardista do projecto, assim como a descrição da Maison de 
15Verre a partir da distinção entre “performance” e “função” proposta por P. Wiederspahn (2001).

A Maison de Verre era, acima de um espaço funcional, o suporte de um “luxo sofisticado” 

consolidado na forma de um “objecto mecânico” essencialmente poético (por oposição a racional, 

funcional) que exibia de um modo deliberado a tecnologia. A dimensão comunicativa da proposta 

pode ser encontrada, de modo mais visível, na inclusão no programa da residência de um espaço 

social protagonista, o Gran Salon que representa a opção deliberada de combinar a função pública 

8. Frampton, Kenneth; “Maison de Verre” (in) Perspecta (The Yale Architectural Journal); no.12; 1969; pp. 77-128.
9. «Are we regard it as a building in the accepted sense or should we rather think of it as a grossly enlarged piece of furniture, interjected into an altogether larger 
realm?»  Frampton, Kenneth; “Maison de Verre” ; op. cit.; p. 77.
10. Frampton, Kenneth; “Maison de Verre as Bachelor Machine” (in) Frampton, Kenneth; Labour, work and architecture: collected essays on architecture and 
design; New York: Phaidon; 2002; pp. 187-195.
11. Frampton, Kenneth; “Maison de Verre as Bachelor Machine” ; op. cit.; p. 189 [trad.].
12. Chareau, Pierre (em) Lepage, Julient; “Observations en visitant” (in) L’Architecture d’Aujourd’hui; no.9; November/December 1933, p. 15. (citado por)  Bauchet, 
Bernard e Vellay, Marc; “The Maison de Verre by Pierre Chareau” (in) Futagawa, Yukio, Bauchet, Bernard e Vellay, Marc (eds.); La Maison de Verre; Tokyo: A.D.A.; 
1988; p. 6. [trad.]. “model made by artisans with a view towards standardization” 
13. Ver Frampton, Kenneth; “Maison de Verre as Bachelor Machine” ; op. cit.; pp. 187-195.
14. Carouges, Michel (citado por) Frampton, Kenneth; “Maison de Verre as Bachelor Machine” ; op. cit.; p. 192.
15. Wiederspahn, P.; Mutable domestic space: The choreography of modern dwelling. (in) S. Bozdogan and Ü. B. Ç opür (eds.), Occidental/Oriental, Geography, 
Identity, Space: Proceedings of the Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA) International Conference;  Washington: DC Association of Collegiate 
Schools of Architecture; 2001; pp . 265 – 269. 
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SOFISTICAÇÃO: ARQUITECTURA AVANT-GARDE | a maison de verre de Pierre Chareau

fig. 02.3_02 Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même. (Le Grand Verre), 1915-1923. Philadelphia 
Museum of Art. © Philadelphia Museum of Art Collection
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- indispensável na definição simbólica do luxo - com a vida privada, uma tentativa que confirma a 

interpretação da casa como um reino que se estende para além do confinamento do estritamente 

doméstico e funcional. Projectado como o principal espaço interior da residência, onde o Dr e a 

Mme Dalsace organizavam recepções, recitais de música, performances literárias, “o Gran Salon 

representa fundamentalmente um espaço público que tem vindo a ser citado pelas suas 
16qualidades teatrais”.  Este espaço, provavelmente o mais conhecido e bem documentado da 

casa, funcionou na vida real como para a história, como uma espécie de espaço-imagem de 

apresentação da casa onde os proprietários mostravam desde logo a sua paixão pela arte 

moderna, uma paixão selecta que partilhavam com a elite intelectual parisiense que incluía os 

mais vanguardistas artista e pensadores da época. 

“As suggested by Wiederspahn’s distinction between «performance» and «function», the 

Grand Salon served as a «performance» space in the Paris salon tradition, and it also functioned as 

a display space another recall of domestic tradition. The Grand Salon «performed» as a living 

center for the Parisian intellectual elite, which included the most avant-garde artists and thinkers of 

the day, and it functioned to display the collective passions of the Dalsaces: Annie Dalsace’s 

modern art and the couple’s vast collection of books. This combination of «performance» and 

«function» illuminates the significance of this house to interior design, not just its significance as 
17functionalist modernist architecture.”   Jean Edwards and Geoff Gjertson, La Maison de Verre, 2008.

A Maison de Verre não era apenas um espaço expositivo mas um objecto em exposição, que 

mostrava de um modo ostensivo as novas possibilidades tecnológicas oferecidas pela 

Arquitectura Moderna. Uma obra tecnológica exclusiva que, de acordo com os gostos da elite 

[60]

fig. 02.3_03 Maison de Verre, Le Grand Salon.  © Foto: Jordi Sarrà

16. Edwards, Jean and Gjertson, Geoff; “La Maison de Verre: Negotiating a Modern Domesticity” (in) Journal of Interior Design; vol. 34 (no.1); Interior Design 
Educators Council; 2008; p. 30.
17. Edwards, Jean and Gjertson, Geoff; “La Maison de Verre: Negotiating a Modern Domesticity” (in) Journal of Interior Design; vol. 34 (no.1); Interior Design 
Educators Council; 2008; p. 31. 
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social vanguardista que frequentava a casa assiduamente e à semelhança das restantes obras de 

arte moderna, expressava a condição particular dos Dalsace através do seu compromisso com a 

inovação e o progresso. É neste contexto, nas exigências de representação da exclusividade de 

uma elite social por meio da inovação que naturalmente abarca a sofisticada estética moderna 

maquinicista, que melhor se compreende a “arquitectura vanguardista” de Pierre Chareau. 

Respondendo a uma das questão anteriormente lançadas, a Maison de Verre mostra de um modo 

bastante explícito um lado menos conhecido da Arquitectura Moderna que contempla a utilização 

simbólica da tecnologia pela sociedade, algo que se pode encontrar desde logo no processo de 

concepção da casa. Desenvolvida em colaboração com os clientes Dr. e Mme Dalsace que terão 

desempenhado um papel importante no projecto, em particular Mme Dalsace enquanto principal 
18 responsável pela gestão do lar, a casa contraria o protótipo do arquitecto-herói trabalhando 

sozinho para realizar a sua visão universal. “A Arquitectura é uma arte social” diria Pierre Chareau. 

Não um instrumento de justiça ou igualdade social, mas uma disciplina que deve estar intimamente 

ligada à sociedade, tal como o arquitecto deve conhecer os seus clientes e obreiros.

“O arquitecto apenas pode criar se ouvir e perceber as vozes dos milhões de homens, se 

sofrer como eles, se lutar junto com eles para os salvar. Ele emprega o ferro que eles forjaram, ele 
19 guia-os através do futuro porque sabe o que pertence ao passado.” Pierre Chareau, La Maison de Verre, 1937.

É na importância atribuída à especificidade dos clientes, às suas exigências práticas mas também 

às necessidades de ordem simbólica que se explica a particularidade da obra: não só o demorado 

tempo de construção (4 anos), o elevado custo de execução (quatro milhões de francos), mas o 

sucesso do projecto da casa que na sua singularidade resistiu ao tempo como morada da família 

Dalsace e seus descendentes, nunca havendo sido abandonada, ao contrário de outras obras 

emblemáticas do Modernismo. 

Não obstante, a Maison de Verre não se limita a denunciar a existência de motivações sociais e 

princípios comunicativos de base por detrás da formulação da Casa Moderna. O projecto de Pierre 

Chareau para o casal Dalsace não só reintroduz no seio de um discurso Moderno pautado pelo 

tecnicismo o ideal da Casa como representação dos valores e aspirações sociais, como levando a 

um extremo interpretativo as possibilidades contempladas pela existência deste “Modernismo 

alternativo”, apresenta a Arquitectura Moderna ao serviço da transmissão de um desejo de elitismo 

e a Casa Moderna, enquanto realização vanguardista, como uma possível Casa de Luxo. A Maison 

de Verre dá corpo a um “luxo sofisticado” que se cruzou com a Modernidade na procura por uma 

Arquitectura Avant-Garde. A própria casa assumia-se como um exemplo eloquente de uma Casa 

de Luxo, na medida em que expressava como nenhuma outra obra o espirito progressista do seu 

tempo, estabelecendo-se como uma interpretação extrema dos princípios norteadores de uma 

vanguarda arquitectónica que certamente tinha na sua genealogia o compromisso com as novas 

possibilidades tecnológicas, utilizadas de modo eloquente por Chareau.

Assim, a construção da casa como uma máquina tecnológica proposta pela Maison de Verre não 

traduz senão o ideal luxuoso da casa como uma obra vanguardista. O desenvolvimento deste ideal 

durante o período do Modernismo parece estar intimamente relacionado com a consolidação do 

estatuto social de uma elite burguesa, que desempenhou um papel importante na protecção do 

arquitecto-artísta avant-garde. A existência de uma ligação particular entre o arquitecto-artísta 

avant-garde, a produção arquitectónica vanguardista e o patronato de uma elite burguesa é 

18. Sobre a colaboração entre Pierre Chareau e o casal Dalsace na construção da Maison de Verre ver o capitulo «The Maison de Verre: A Collaborative Enterprise» 
em Edwards, Jean and Gjertson, Geoff; “La Maison de Verre: Negotiating a Modern Domesticity” (in) Journal of Interior Design; vol. 34 (no.1); Interior Design 
Educators Council; 2008; capítulo intulado: “The Maison de Verre: A Collaborative Enterprise”; pp. 21-22.
19. Chareau, Pierre, “La Maison de Verre” (ed. original: Le Point, II, Colmar, Mai 1937, p. 51.) (citado por) Taylor, Brian Brace; Pierre Chareau: designer and architect; 
Koln: Benedikt Taschen; 1992; p. 34.
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bastante perceptível na história biográfica de Pierre Chareau, onde sobressai a importância da sua 

ligação aos Dalsace e outras personalidades endinheiradas da burguesia parisiense:

“Chareau found the ideal patrons in Dr. and Mme Dalsace. [...] Chareau shared their 

enthusiasm for modern theater, art, and music. Taylor (1992, p. 9) reasons that it was, in fact, the 

Dalsaces who introduced Chareau to the Parisian avant-garde, with whom he made significant 

personal and professional associations. These associations placed Chareau at the heart of the 

progressive movement in architecture and design. At the same time he established his reputation 

and made his livelihood through his interior and furniture designs for cultured and wealthy clients. 
20This inevitably linked him with the taste of the Paris bourgeoisie.”  

 
Jean Edwards and Geoff Gjertson, La Maison de Verre, 2008.

A Arquitectura Moderna Vanguardista parece haver-se assumido como a resposta às 

necessidades de representação de uma nova elite social de ascendência burguesa que nasce com 

a alteração dos processos produtivos, na sequência das mudanças tecnológicas subjacentes à 

Revolução Industrial, e a consolidação de um sistema económico de base capitalista; uma 

burguesia urbana, com uma configuração não aristocrática, impossibilitada de herdar a tradição 

clássica, que ansiava por uma alternativa a um antigo regime visual baseado na profusão 

ornamental. Este problema já se encontra patente no discurso de Adolf Loos e está na génese dos 

seus ensaios anti-ornamento e pró-depuração que em grande medida relatam o seu próprio 

problema pessoal - veja-se a “História de um Pobre Homem Rico”. Apesar de o Movimento 

Moderno se desdobrar como um projecto de aspirações universais, parece emergir num primeiro 

momento como um movimento de classe, dentro das exigências de representação de uma 

burguesia urbana e impulsionado pela mesma. O apelo à tomada de consciência de um “homem 

moderno” no discurso de Adolf Loos destina-se em particular ao novo homem burgês como agente 

privilegiado no processo de implantação de um novo cânone arquitectónico fora de uma lógica 

revivalista. Simultaneamente, num olhar atento podemos ver como num primeiro momento - 

tomemos por referência Adolf Loos - a defesa da nova estética moderna apesar de se desenvolver 

a partir de problemas práticos, não assenta exclusivamente numa lógica descritiva mecanicista, 

que aparece muito menos do que seria de esperar. 

A Arquitectura Moderna não nasceu mecanicamente com o progresso tecnológico através da 

necessidade funcional mas dentro da cultura. Esta desempenhou um papel importante na 

construção de um novo regime visual moderno que como demonstrou Alan Colquhoun não se 

explica somente dentro das exigências práticas do higienismo, funcionalismo ou da racionalização 

de meios, que exerceram um papel importante na sua implementação: implicou a existência de um 

projecto comunicativo da forma consonante com a alteração de um sistema de valores e as novas 

aspirações do tecido social. Neste plano, a resposta às necessidades de representação da nova 

elite social de origem burguesa seria encontrada dentro do “espírito dos tempos” , na ideia de 

inovação que determina a substituição do ornamento clássico e do adorno figurativo pela forma 

abstracta, produto tecnológico cultivado como factor de distinção. Uma ideia de luxo sem 

ornamento em que a construção da exclusividade ficaria a cargo de uma estética maquinicista tida 

como sinónimo de sofisticação ou um novo ornamento liso capaz de representar a diferença 

através da austeridade face à normal representação do luxo através do excesso.

Enquanto interpretação radical, a Maison de Verre constituía um exemplo extremo da Casa 

20. Edwards, Jean e Gjertson, Geoff; “La Maison de Verre: Negotiating a Modern Domesticity” (in) Journal of Interior Design; vol. 34 (no.1); Interior Design 
Educators Council; 2008; p. 21.
Para uma informação mais detalhada sobre a história biográfica de Pierre Chareau veja-se: Taylor, Brian Brace; Pierre Chareau: designer and architect; Koln: 
Benedikt Taschen; 1992; Capítulo “Pierre Chareau: His Life”; pp. 7-16.
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Moderna ao serviço da representação da condição exclusiva de uma elite social que encontrou na 

Arquitectura Avant-garde um meio privilegiado para atingir os seus fins; a casa é a prova manifesta 

da existência de um Luxo Moderno e de uma Casa de Luxo Moderna, que procura 

deliberadamente o vanguardismo como factor de distinção. A este respeito a Maison de Verre não 

representa um caso isolado, veja-se o exemplo anterior da Villa d’Hyères (1923-1925) que Mallet 

Stevens, colega próximo de Chareau, projectou para a Viscondessa de Noailles.

A um nível mais genérico, toda a Arquitectura Moderna expressou com maior ou menor intensidade 

o entusiasmo pela novidade. O surgimento da Arquitectura Moderna torna-se incompreensível 

sem uma ideia de Modernidade que num primeiro momento surge como uma atitude de 

valorização do presente-futuro para em seguida se consolidar no desejo de ruptura com os valores 

dominantes do passado. Ou seja, a Modernidade e a Arquitectura Moderna por extensão, 

compreenderam necessariamente uma fase de “vanguarda”, que se encontra documentada por 

exemplo no livro de Matei Calinescu “Five faces of modernity: modernism, avant-garde, 

decadence, kitsch, postmodernism”. O Movimento Moderno expressou os novos ideais de uma 

cultura avant-garde, fora da qual se torna incompreensível, que pelo menos desde o ensaio de 

Clement Greenberg “Avant-Garde and Kitsch” (1939) vem sendo definida através da oposição 

entre uma cultura marginal e uma cultura corrente mainstream. Assim, ainda que nem toda a 

Arquitectura Moderna tivesse nascido de um modo assumido sob o desígnio da representação de 

um ideal de classe, ou mesmo intencionalmente enquanto forma de comunicação, existiu 

enquanto símbolo e possuiu, num primeiro momento - se tivermos em conta que o Movimento 

Moderno representou um movimento de vanguarda, por definição selecto - o potencial para ser 

instrumentalizada como objecto de distinção. 

Esta visão materialista da produção artística avant-garde é reiterada por aquele que se tornou o 

livro base para a compreensão dos movimentos vanguardístas do início do século XX: “Theory of 

the Avant-Garde” (1974), onde Peter Bürger propõe uma estética/leitura materialista da arte (por 

oposição a uma estética/leitura metafísica) de acordo com o novo estatuto autónomo e auto-

referencial da produção artística dos movimentos avant-garde na sociedade burguesa. Tomando 

como referência os movimentos avant-garde dos anos 20, Peter Bürger sugere que não se pode 

explicar a história social da arte estabelecendo ligações directas entre os conteúdos individuais e a 

história da sociedade. Ao contrário de antigamente, no sistema capitalista burguês a arte tornou-se 

relativamente autónoma das instituições sociais, desenvolvendo-se na sua esfera privada, para 

ser julgada exclusivamente enquanto objecto estético. O seu valor consiste precisamente na sua 

capacidade para assumir uma distância a partir da experiência quotidiana. É o estatuto social da 

arte, a sua função e prestígio na sociedade que possibilita conexão entre a arte/obra individual e a 

história. O avant-garde corresponde a um primeiro momento da tomada de consciência da 

autonomia da arte pelo artista e sua assunção enquanto objecto de prestígio na sociedade 

burguesa.

Não obstante, esta autonomia parece haver-se desenvolvido sempre dentro de um espírito 

comum, partilhado pelo artista avant-gard e o consumidor burguês, que em certa medida 

assegurou a ligação entre estes dois mundos: a expressão de uma ideia de elitismo baseada na 

sofisticação (entenda-se sofisticação como um sinónimo próximo de inovação). Hoje, o ideal 

luxuoso da sofisticação que acompanhou a valorização do presente-futuro e a emergência da 

Modernidade, não só não desapareceu como em parte se parece haver acentuado. A Modernidade 
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architecture; London: Routledge; 2005; pp. 234-251.
Vellay, Marc e Frampton, Kenneth; Pierre Chareau: architecte-meublier 1883-1950 ; Paris: Editions du Regard; 1984. 
Taylor, Brian Brace; Pierre Chareau: designer and architect; Koln: Benedikt Taschen; 1992.
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deu lugar a uma “Hipermodernidade”. O termo que surgiu em meados da década de 70 e ganharia 

especial destaque com a publicação em 2004 por parte do filosofo francês Gilles Lipovetsky em 
21 conjunto com Sébastien Charles do livro “Os tempos hipermodernos” pretende descrever a ideia 

de exacerbação e valorização dos aspectos próprios da Modernidade, com repercussões óbvias 

sobre a definição do Luxo. Esta “transformação” na esfera do Luxo, que em verdade descreve mais 

uma revalidação ou revalorização do “luxo da sofisticação”, seria relatada pelo próprio filósofo 

Gilles Lipovetsky, a quem se atribui a autoria do termo, anos antes na obra “O Império do Efémero: 
22A Moda e o seu destino nas sociedades modernas” (1987),  que tomando como objecto de estudo 

o fenómeno emergente da Moda na sua necessidade incessante por se reinventar e na condição 

protagonista que tem vindo a conquistar na actualidade, pretende traçar um perfil evolutivo das 

sociedades modernas ocidentais e dos novos valores que as regem. 

A esta revalidação do “luxo da sofisticação” sobrepõe-se hoje o surgimento de uma nova 

vanguarda artística consolidada pelos meios de comunicação social, que na Arquitectura parece 

estar eminentemente ligada ao desenvolvimento de novos programas e sistemas informáticos, 

com consequências directas sobre os aspectos formais da Arquitectura. Uma parte significativa da 

Arquitectura de Luxo parece nascer sob o desígnio específico da ostentação de uma 

complexidade formal que toma a forma (ornamento incluído) como o campo privilegiado de um 

discurso eloquente, mas também muitas vezes inconsequente, que visa a exposição das mais 

recentes possibilidades tecnológicas utilizadas como objecto de distinção numa cultura em que o 

“hipermoderno” se tornou num dos poucos factores seguros de raridade e como tal um sinónimo 

contingente de “hiperluxuoso” - veja-se por exemplo a procura pelo trabalho do escritório 

Asymptote fundado em 1989 por Hani Rahid e Lise Anne Couture que na página de abertura do seu 

site promocional se define como: “a industry-leading architecture practice at the front of 

technological design innovation and 21st century architecture” responsável por diversos projectos 

recentes para condomínios e hotéis de luxo (166 Perry Street - New York, Strata Tower - Abu Dhabi, 
23Yas Hotel - Abu Dhabi...).

Dentro desta sede aparentemente insaciável pela inovação, que descreve a própria aceleração da 

ideia do tempo e da “duração”, a Maison de Verre de Pierre Chareau apresenta-se paradoxalmente 

como a antiga casa de um luxo sofisticado que sendo “moderno” não aparenta ser hoje suficiente, 

o que nos deverá levar a questionar a própria sustentabilidade da definição do Luxo nestes termos 

e o futuro de uma Arquitectura que estando hoje na “moda” não deixa de se afigurar efémera, 

podendo vir a passar rapidamente de objecto de luxo a objecto descartável.

21. Edição original: Lipovetsky, Gilles & Charles, Sébastien; Les temps hypermodernes; Paris: Éditions Grasset & Fasquelle; 2004.
22. Edição original: Lipovetsky, Gilles; L'Empire de l'éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes; Paris: Gallimard;1987.
23. Para mais informações sobre os projectos mencionados consulte-se o site oficial do atelier Asymptote Architecture em: «http://www.asymptote.net/»
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[ Malaparte, uma casa como eu ]

individualidade
e nosTalgia:

arquiTecTura
personalizada



definition of luxury:
“Luxury for me is having a different life from others. I have a very luxurious 
life because I am not doing something that others do. Luxury isn’t about 
going to a certain resort or having luxury goods. A woman who thinks she is 
important because she has a lot of diamonds is stupid and vulgar.”

Gaetano Pesce
www.luxuryculture.com; 2009-04-23

if luxury were an object:
“Prada made-to-measure, head to toe.”

Tomaso Galli
www.luxuryculture.com; 2009-11-12

definition of luxury:
“I would be something like a coffe cup in white porcelain but well designed 
and that’s beautiful. A simple, familiar object that I use every day, like pen, 
which fills me with joy whenever I see it.”

Paul Andreu
www.luxuryculture.com; 2008-07-17

 



02.4

Malaparte, uma casa como eu

“The house was Malaparte’s private place, a physical reminder of his political confinement to 

Lipari during fascism, an «image of my nostalgia» for the prison. It was, at the same time, many 

houses, depending on the moment and the poetic theme: the empty and surreal hall is next to the 

decadent room of the Favorita; a room with a big Tyrolean majolica stove that suggests the Stube of 

an alpine cabin contrasts with the house’s total immersion into the natural setting of a Greek 

tragedy. Yet the controlling idea was one of a unity that embraced contradictions and incoherence: a 
1 «house like me» Malaparte called it.” Marida Talamona, Casa Malaparte, 1990

1. Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 23.
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individualidade
e nosTalgia:
arquiTecTura 
personalizada

fig. 02.4_01 
Curzio Malaparte, Casa Malaparte, a “imagem da minha nostalgia”, Punta Massullo, Capri, 1937-1940. © Paola De Pietri
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Ao longo da história a Arquitectura foi-se artilhando com as mais diversas teorias explicativas do 

desenho e do uso do espaço, tanto interior como exterior. Uma grande parte da Arquitectura 

Moderna nasceria sob a influência da lógica funcionalista, e se existe um princípio que tenha 

servido de base ao desenvolvimento do pensamento Moderno este é sem dúvida aquele 

consubstanciado pela máxima de que “a forma segue a função”. Construída entre os anos de 1938 

e 1942 a Casa Malaparte parece resistir para lá de qualquer definição convencional sobre a sua 

forma-função como uma das realizações mais singulares da arquitectura doméstica do século XX. 

Como se a casa não falasse por si, a disciplina da Arquitectura auxiliada pelo modelo interpretativo 

Moderno lançou-se na tarefa impossível de dissecar o peculiar objecto como se fosse necessária 

uma explicação lógica para aceitar o seu óbvio protagonismo. As diversas aproximações que 

durante anos se estabeleceram colocando um ênfase excessivo no carácter Moderno da casa, 

não a tornaram menos difícil de digerir: resultaram num conjunto de tentativas mais ou menos 

frustradas de legitimar uma obra carregada de contradições e incoerências que talvez não 

descrevam mais do que a demanda por explicar uma casa que não carece de explicação. 

Não podemos simplesmente assumir que a Casa Malaparte não tem uma definição possível ou 

satisfatória dentro de um sistema interpretativo convencional, ou seja Moderno? Não foi 

precisamente o seu carácter indefinível que sempre alimentou o seu estatuto despertando o 

entusiasmo e as mais diversificadas reacções e manifestações afectivas? Não podemos 

simplesmente aceitar a casa na sua presença com a sua complexidade e contradição sob pena de 

a destruirmos, do mesmo modo que Venturi faria com uma arquitectura não-directa no seu suave 

manifesto?

Para tal teríamos, inevitavelmente, que começar por guardar uma certa distância do regime 

modernista mais radical que baniu e não concebe a função/dimensão comunicativa da 

arquitectura; e fazer marcha atrás num processo moderno ideológico que começa e termina com a 

erradicação do ornamento no discurso de Adolf Loos, desconsiderando a necessidade de 

representação social, ou numa mesma linha regressiva dar um passo em frente até ao discurso 

pósmoderno revivalista saturado da hipocrisia de um Movimento Moderno que disfarça a sua 

incapacidade de lidar com as incoerências funcionais da história. “O homem moderno não precisa 

de vestimentas para servir de máscara. A sua individualidade tornou-se tão forte que já não precisa 

de exprimi-la através do vestuário. A ausência de ornamentação é um sinal de força intelectual.”, 
2escreveria Adolf Loos em Ornamento e Crime.  Apesar de o discurso moderno em torno do 

ornamento poder ser bastante apelativo, inclusive enquanto promotor de um ideal social de 

igualdade, também é manifestamente falacioso. O desaparecimento da necessidade de 

representação por meio da forma, algo que sempre existiu ligado à Arquitectura é em grande 

medida um fait diver. As palavras de Loos só se aplicam a um nível interno, dentro do próprio 

discurso Moderno, ou seja às próprias realizações criadas dentro de um puro espírito modernista.

A Casa Malaparte não era contudo o produto convencional de um arquitecto Moderno. O discurso 

arquitectónico em torno da obra conheceria uma dura reviravolta quando se descobriu que a “a 

casa mais bonita do mundo”, uma das casas mais celebradas da arquitectura, venerada pelos 

arquitectos, “a super estrela da arquitectura” - como foi definida pelos arquitectos a Casa 

Malaparte numa votação para os melhores trabalhos da arquitectura italiana entre 1928 e 1979 - 

não era afinal da autoria de Adalberto Libera, mas na sua maioria um projecto pessoal do próprio 

cliente. Sabe-se hoje com toda a certeza que o autor principal da casa foi o escritor Curzio 

2. Loos, Adolf; “Ornamento e Crime” (1908) (in) Loos, Adolf; Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 234.
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Malaparte auxiliado por um construtor local, o mestre-pedreiro Adolfo Amitrano. O esclarecimento 

da autoria do projecto abre caminho a novas abordagens interpretativas da obra fora de um 

modelo Moderno e deixa espaço para a inclusão de princípios do desenho arquitectónico que 

compreendem a realização arquitectónica como forma de comunicação na sua capacidade de 

transmitir valores, crenças e ideologias que vão para além de uma construção assente no binómio 

da forma e função.

Talvez seja precisamente nesta última conjectura, na capacidade de comunicação de valores e 

crenças através da arquitectura que melhor se define a intenção do escritor e activista político 

Curzio Malaparte no desenho e construção da sua casa em Capri. Indo contra teorias 

estabelecidas na Arquitectura, Malaparte estava determinado em construir a sua própria casa, 

individual e irrepetível, uma casa que era a representação arquitectónica da sua personalidade, 

uma ideia simples que abraça todas as contradições e incoerências da obra. À semelhança do seu 

auto-retrato bibliográfico, Malaparte chamaria à sua casa “casa come me”. É precisamente por se 

tratar acima de tudo de uma casa autobiográfica, uma casa que “expressa as múltiplas vozes 

literárias de Malaparte, da estética mística ao barroco e ao surrealismo” que a casa em Capri é 
3eternamente sedutora  e não pode nem necessita de ser definida - a casa explica-se através do 

seu processo de concepção e nas escolhas particulares do cliente-arquitecto. 

Não se trata apenas de uma casa singular, mas de uma casa pensada de raiz para ser singular, 

pelo que as tentativas de a explicar fora do seu processo, segundo uma qualquer lógica 

convencional, constituem em certo sentido um atentado contra seu significado original, que está a 

ser banalizado. Quando Curzio Malaparte optou por construir a sua “casa definitiva” como uma 

casa autobiográfica fazendo vista grossa ao projecto do arquitecto Adalberto Libera e ignorando a 

opinião especializada da disciplina da Arquitectura estava a dar um testemunho da existência de 

um projecto comunicativo individual para a Arquitectura, que não havia por e simplesmente 
4desaparecido,  e a lançar uma crítica indirecta ao projecto Moderno para a casa, demonstrando a 

sua incapacidade de responder a um conjunto de aspirações sociais que não se cingiam ao uso 

funcional imediato.

A Casa Malaparte fala da casa como construção eminentemente simbólica, dentro do que é a 

necessidade de identificação pessoal com o espaço doméstico mas também o desejo 

incomensurável de o mostrar ao mundo; fala sobre a necessidade de representação da 

exclusividade por meio do distanciamento em relação ao comum; fala sobre o direito ao luxo, um 

luxo personalizado. Curzio Malaparte, o cliente que se transformou em arquitecto reintroduziu 

inconscientemente no discurso arquitectónico o tema do Luxo ao conceber a casa como ideal de 

representação não de uma classe social, mas de si mesmo.

 Malaparte descreveria a casa como uma lembrança física do seu exílio em Lipari durante o 

Fascismo, a “imagem da sua nostalgia”: “Today I live on an island, in a harsh, melancholy, and 

severe house which I have built alone, lonesome on a cliff hanging over the sea: a house which is 
5 the ghost, the secret image of the jail. The image of my nostalgia” Colocando ênfase em 

motivações de carácter emocional, o próprio escritor assumia-se como destinatário principal de 

uma casa simbólica. O processo que acompanha a obra demonstra contudo que Malaparte não 

estava senão a contar uma meia verdade: não queria apenas uma casa concebida à sua medida 

3. Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 61.
4. «Hoje , sob o ponto de vista meramente formal, o trabalhador e o rei de Inglaterra têm no fundo, roupas iguais. Os nossos presidentes e monarcas do século XX 
não têm a menor necessidade de mascaradas com coroa e manto de arminho. Isto tem um sentido mais profundo do que possa parecer. O homem moderno e 
inteligente tem de se apresentar às pessoas com uma máscara. Essa máscara é a forma das roupas, que é comum a toda a gente. Só os intelectuais limitados é que 
possuem roupas individuais. Esses têm a necessidade de gritar a todo o mundo o que são e como realmente são.» Loos, Adolf; “Acerca da Poupança” (1924) (in) 
Loos, Adolf; Ornamento e Crime - Compilação de textos de Adolf Loos; Lisboa: Edições Cotovia; 2004; p. 262.
5. Malaparte,Curzio; Fughe in prigione (1943) citado por Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 62.
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com a qual se identificasse a um nível emocional e físico mas uma casa assumidamente diferente, 

uma à medida do seu ego, da sua figura. 

O processo que acompanha o desenvolvimento do projecto é determinado por uma procura 

incessante de Malaparte por demarcar a sua condição de exclusividade, a começar pela escolha 

do sítio. Desde que se havia descoberto o passado imperial de Capri, por meio de uma exposição 

que pretendia estabelecer uma analogia entre o novo Império Fascista e o Império Romano, o 

local, a antiga ilha do Imperador Augusto, havia-se convertido num destino de predilecção para os 

destacados oficiais do Regime Fascista. Quando Malarte voltou a Capri no Natal de 1937, 

encontrou uma ilha bastante diferente daquela que havia conhecido no início dos anos 30 e 

também ele não conseguiu resistir ao ímpeto sedutor de se tornar proprietário de um pedaço de 

história e assim aceder a um círculo social restrito - “I too am a Capri landowner, come 
6immediately.”  De acordo com as expectativas que depositava na sua nova casa, Malaparte 

escolheria para terreno de construção um sítio igualmente excepcional em Punta Massullo. O 

“mais belo cenário do mundo” não possuía contudo licença de construção, o que não parece ter 

sido grande obstáculo à realização do seu sonho de construir não uma simples casa dentro do 

espírito tradicionalista local mas uma casa-manifesto da arquitectura moderna. Como uma 

excepção à regra o projecto assinado por Adalberto Libera seria aprovado num tempo record, 

permitindo ao escritor construir um edifício regulamentar. Cliente e arquitecto não estariam no 

entanto em sincronia quanto às suas motivações pessoais, que na prática se reflectem em 

entendimentos divergentes quanto ao papel figurativo/comunicativo da Arquitectura. 

Enquanto que Libera estava interessado à época na investigação da casa como necessidade 

social e não como objecto arquitectónico singular e simbólico, de acordo com as exigências 

impostas pelo contexto da guerra que acabava de rebentar, Malaparte “queria assinar algo único e 
7excepcional”,  uma casa personalizada que na sua individualidade se erguia como um monumento 

em homenagem à sua figura. Especulações sobre as verdadeiras motivações do projecto de 

Malaparte levam ainda mais longe a importância que o escritor outorgava à arquitectura da casa na 

sua capacidade de transmissão de um significado representativo consonante com o seu desejo de 

protagonismo. Dentro da sua necessidade narcisista de uma constante imortalização da sua 

personalidade por meio da auto-figuração - Donna come me (retrato bibliográfico), Casa come 

me... - Malaparte terá alegadamente construído a casa como o seu mausoléu pessoal, à 

semelhança do “túmulo conspícuo” de Màsgaba, o arquitecto de Augusto, que Amedeo Maiuri 

descreve numa passagem do capítulo IV do seu Breviario de Capri que Curzio Malaparte gostava 

de citar durante a construção da obra.

“Curzio Malaparte died on 19 July 1957. For twenty years the house at Massullo would 

remain locked, a solitary and inaccessible mausoleum that contained, like rich funeral fittings, the 

objects that the writer had so carefully chosen and arranged. Was this really Malaparte’s first and 

secret intent? Alfredo Ruffo recalls a passage that, as construction began, Malaparte was fond of 

quoting:

«He who chooses as his burial ground the peak of a lofty and steep cliff has no intention to hide a 

humble grave there, but builds a conspicuous tomb, a mausoleum facing the sea: an eternal 

memento to the seafarers. Such a thing appeared to me many years ago, on a rocky islet of the 

Anatolian coast at the mouth of the Dàlaman-ciài: a flaming red brick pyramid, unknown grandiose 

6. Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 31.
7. «As World War II started, Libera, Having closed his period of the «strugle of ideas» and his «polemical and experimental phase» for good, focused his interests on 
the issue of the house as a social need. The need called for joint effort by all technical experts to resolve, in the «new age» of recosntruction, the «real» demands of the 
people. The task was no longer to produce architectural objects, to defend the uniqueness of artistic action, but to commit oneself to improve current constructiom 
standards: «We must deny the family house any character as art,» he writes in 1941, «and claim its aesthetic and human character.»
Malaparte, on the other hand, wanted to author something unique and exceptional in an equally exceptional site: «the most beautiful scenery in the world,» a scenery 
that is itself evidence of his ability to produce art.» Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 42.
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fig. 02.4_02
Casa Malaparte vista a partir do mar, 
Outubro-Novembro de 1940.

“... a conspicuous tomb, a mausoleum facing the 
sea: an eternal memento to the seafarers.”

fig. 02.4_03 Vista sobre a Casa  Malaparte “agarrada” à escarpa de Punta Massullo. © Paola De Pietri

“... a flaming red brick pyramid, unknown grandiose Roman mausoleum eternally clamped and welded to the cliff’s ferrous base.”
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8. Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 63.

Roman mausoleum eternally clamped and welded to the cliff’s ferrous base.» Thus wrote Amedeo 

Maiuri in chapter IV of his Breviario de Capri, published in 1937. The passage is part of Maiuri’s 

contestation of the legend that identifies the modest Roman ruins on the solitary Manacone cliff, 

between the Faraglioni and Punta Massullo, as the tomb of the Mauritanian freedman Màsgaba, 

the architect of Augustus and his imperial villas on Capri.

Malaparte, who at that time was just beginning construction of his house facing Monacone, could 

not escape the seductive idea: he would be the one modern freedman to have his tomb on the cliffs 
8of Capri: «a flaming red brick pyramid,» as Maiuri had seen on the Anatolian coast.” 

Não existindo qualquer indício evidente de que a Casa Malaparte pudesse albergar 

convenientemente um programa sepulcral, as semelhanças formais que a casa mantém com a 

descrição de Maiuri do túmulo de Màsgaba parecem mais que pura coincidência. Construída como 

um objecto icónico que permanece destacado no cimo de um rochedo dominando o território com a 

sua presença escultural, ao contrário da discreta construção invocada como argumento para a  

aprovação do projecto, a casa de pedra pintada de vermelho com a lareira aberta sobre o mar 

parecia de facto “uma pirâmide de tijolo vermelha ardente” que se erguia num penhasco como um 

memento para os navegadores. A própria composição do edifício como uma escadaria, “uma 

espécie de Ara Coeli em 33 degraus” que dá acesso ao terraço exposto aos elementos e aberto 

perigosamente sobre o precipício parece sugerir um entendimento da casa próximo ao de um local 

cerimonial, um espaço de ritos. Ainda que não se tratasse de um túmulo no sentido estrito, a Casa 

Malaparte reproduzia os mesmos princípios formais e conceptuais da arquitectura tumular - uma 

estrutura robusta, formalmente expressiva, ao serviço da preservação e exacerbação da memória 

particular de um indivíduo. Curzio Malaparte haveria de insistir na utilização da pedra como 

material de construção; não se tratava de uma obra efémera circunstancial, mas de uma 

arquitectura que deveria sobreviver para além do seu proprietário. 

Interpretando as intenções de Malaparte ao longo do processo de construção da casa depreende-

se que o desenho singular do projecto que sob muitos aspectos permanece envolto em mistério, 

rege-se essencialmente pelo seu desejo de representação individual, que se prolonga no tempo; 

um desejo de imortalização da sua figura concretizado na forma de uma arquitectura monumental 

personalizada; um auto-retrato para a posteridade que se constrói às vezes por meio da 

identificação com elementos e personagens excepcionais ligadas ao passado único da ilha mas 

sempre na procura de um deliberado distanciamento face a uma convencional definição icónica da 

casa, através da imposição dos seus traços pessoais. Apesar de a Casa Malaparte se apresentar 

na sua particular concretização como um exemplo isolado na História da Arquitectura difícil de 

integrar e interpretar numa linha evolutiva, ao nível dos princípios motivacionais e significados 

sociais que contempla pode integrar-se numa corrente secular que relacionada o luxo com a obra 

pessoal de cariz monumental.

Segundo Gilles Lipovetsky, o Luxo mantém desde há milénios uma relação comprometida com o 

tempo que pelo menos desde o Renascimento, com a emancipação do poder em respeito à 

religião se vem conjugando com a obra pessoal. O autor serve-se da arte do retrato, em especial 

do retrato fúnebre que floresceu com o desejo tardo-medieval pelas estátuas jacentes, para ilustrar 

uma forma de luxo que na linha das intenções de Malaparte se realiza por meio da construção da 

exclusividade a partir da individualização, também neste caso uma individualização auto-figurativa 

ao serviço da perpetuação de um nome. 

[72]
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“Desde milénios atrás, las grandes obras eran las que celebraban las potencias del más allá, 

las cuales supuestamente permitían ganar la eternidad celestial. Esa importancia de la relación 

con el tiempo se prolonga, con la única diferencia de que lo que aquello a que apuntarán los 

«modernos» ya no será la eternidad en la otra vida, sino la supervivencia profana, la inmortalidad 

en la historia, la gloria duradera del proprio individuo, de una familia, de un nombre en la memoria 

de los hombres. La dimensión de eternidad del lujo se ha laicizado. 

A una creación artística que se desprende del anonimato responde una demanda que por sí misma 

deja un lugar más marcado a la subjectividad. Ya en el siglo XIV, los mecenas y donantes piden a 

los artistas que presten a su efigie, en las tumbas o en los muros de la catedral, un aspecto 
9 individual, un rosto que se les asemeje.” 

Curzio Malaparte chamaria a sua casa, num texto que escreveu pouco antes da sua conclusão em 
101940, de “ritratto di pietra” (retrato de pedra), descrição próxima de uma efígie. Podemos ver a 

Casa Malaparte como uma manifestação recente deste “luxo da individualidade” aplicado ao 

programa da habitação, no contexto histórico de uma Arquitectura Moderna, reticente em relação à 

obra individual e aos aspectos comunicativos da arquitectura; princípios que, relativize-se, na Itália 

não seriam contudo completamente assimilados - recorde-se o papel que o racionalismo italiano 

desempenhava na transmissão do programa ideológico do regime fascista, influência que não 

devemos descurar se tivermos em conta que tanto Curzio Malaparte como Adalberto Libera 

mantiveram em determinado momento da sua vida uma ligação estreita com o círculo fascista. 

Malaparte, “a casa como eu” que o escritor italiano construiu à sua imagem como um “retrato de 

pedra”, rejeitando a participação do arquitecto, definia o luxo através da personalização da 

habitação. Quando o desejo de representação da individualidade se prolonga no tempo este 

“processo de personalização da arquitectura” parece ser, regra geral, acompanhado por uma 

monumentalização da obra arquitectónica que adquire um carácter escultórico, eterno. A 

experiência da Casa Malaparte mostra ainda como a realização desta forma de luxo é 

indissociável do envolvimento participativo do cliente no processo projectivo de desenho e 

construção da casa. Objectivamente, a participação de Adalberto Libera resume-se quase 

exclusivamente à resolução de questões burocráticas que visavam a aprovação do projecto. 

Como realça Marida Talamona, Malaparte nunca se poderia escusar a assumir um papel 

protagonista na obra, uma vez que a correspondência entre a sua personalidade particular e a 

casa, a que atribuía um forte papel figurativo, se encontrava directamente dependente da sua 

autoria. “Indeed, given the strong function of self-representation which from the biginning he 

assigned to the house, his «definitive» house, Malaparte could, not have limited himself to a 
11secondary role.”  Assumindo a autoria do projecto o escritor estava não só a demarcar uma 

necessária independência face à opinião profissional especializada, como a recobrar o prestígio 

de uma obra da qual se gostava de vangloriar.

“I was the first to build such a house. And it was with reverential trepidation that I set myself to 

the task, helped not by architects or engineers (save for legal issues, legal formalities), but by a 

simple master builder, the best, the most honest, the most intelligent, the most upright that I have 

ever known... For months and months, teams of masons worked on that farthest balcony of Capri, 

until the house began slowly to emerge from the rock to wich it was married, and as it took shape, it 
12revealed itself as the most daring and intelligent and modern house in Capri.”   

9. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p.39-40
10. Malaparte, Curzio;“Ritrato di Pietra”  (Capri, 1940) (in) Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p.84-85
11. Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 41.
12. Malaparte, Curzio; “Ritrato di Pietra”  (Capri, 1940) (in) Talamona, Marida; Casa Malaparte; New York: Princeton Architectural Press; 1992 (1990); p. 85.
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A Casa Malaparte é simultaneamente um testemunho da importância do cliente na construção da 

Casa de Luxo e da transformação do estatuto do arquitecto que cada vez mais demarca a sua 

condição de criador independente - transformação ilustrada pela ruptura entre Malaparte e 

Adalberto Libera. O retrato de duas filosofias administrativas do projecto de Arquitectura distintas e 

cada vez mais incompatíveis fora do sistema do cliente-arquitecto. Confrontada com o 

protagonismo mediático do arquitecto actual, que alimenta a sua crescente autonomia, a Casa 

Malaparte que dá corpo à Casa de Luxo personalizada assume-se cada vez mais num modelo 

irrepetível! O aparecimento em cena da figura do “arquitecto estrela” acompanha a alteração da 

histórica relação de dependência do arquitecto para com o cliente e a encomenda privada, e lança 

as bases para a subversão das lógicas da procura e da oferta. Hoje em dia grande parte da 

Arquitectura de Luxo apresenta-se como um produto de marketing de autor criado independente 

da encomenda e determinado pelas leis de mercado. Neste modelo o cliente não é mais um 

elemento participativo no processo projectivo, converteu-se num dado estatístico ditado pelos 

estudos da procura e agrupado sob a forma genérica de um público-alvo. A transformação do 

cliente individual num cliente tipo pauta a homogeneização da produção arquitectónica de luxo,  

um produto genérico para um cliente genérico. 

Não obstante a necessidade de representação da individualidade não só não desapareceu como 

se agravou. Com o enfraquecimento da importância atribuída aos “lugares” de construção-

reprodução do colectivo cresce uma cultura individualista e neonarcisista em que o indivíduo 

singular se converteu na própria medida do luxo. 

[74]
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“Para toda una categoría de consumidores de productos de gran lujo (estrellas, ídolos, etc.) 

se trata no tanto de estar filiado a un grupo o de dar testimonio de un estado de riqueza como de 

expresar una personalidad singular, una originalidad, un gusto personal liberado de las formas y 

decorados convencionales. En nuestros días, el lujo está más al servicio de la promoción de una 
13imagen personal que de una imagen de clase.” 

Situados num contexto de alta densidade em que o congestionamento tornou inevitável o recurso 
14à habitação colectiva os projectos de Herzog & De Meuron (56 Leonard Street)  e da OMA (23 East 

1522ND Street)  para duas torres residenciais de luxo em Manhattan procuram manter o direito à 

diferença como uma das principais condições da oferta habitacional de luxo. No caso de Herzog & 

De Meuron pensando a habitação colectiva como uma sobreposição caótica de caixas 

(habitações) individuais que permitem a definição de layouts interiores diferentes, no projecto da 

OMA concebendo o edifício  fora do seu centro de gravidade como uma escada de crescimento 

desigual que possibilita variações do pé-direito dos apartamentos e das suas tipologias. Na 

premência de recriar a exclusividade a partir de uma perspectiva individualista num contexto de 

uniformização, ambas as propostas recorrem a estratégias formais que dispõem ao serviço da 

diversificação da oferta habitacional. Contudo, a casa individual de luxo que estes projectos 

prometem não se trata mais da casa por medida, personalizada, mas da casa única que procura 

reproduzir a diferença pela diferença, ainda que esta não acrescente à partida valor experiencial 

na relação particular que o sujeito mantém com o espaço. 

[75]

13. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 59.
14. Para mais informação consultar o site oficial do projecto 56 Leonard Street: http://www.56leonardtribeca.com/
15. Para mais informação sobre o projecto 23 East 22ND Street consultar o site oficial da OMA: http://www.oma.nl/

fig. 02.4_04 (p. oposta) 
OMA, 23 East 22ND Street, render do projecto, Manhattan, New York, 2008. © OMA

fig. 02.4_05 (em baixo)
Herzog & de Meuron, 56 Leonard Street, render do projecto, Tribeca, Manhattan, New York, 2008. © Herzog & de Meuron/ Alexico 
Group LLC
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O “luxo da individualidade” não desapareceu da arquitectura contemporânea, reinventou-se 

dentro das novas lógicas da oferta e da procura na ideia da obra única. Não obstante, algo se 

perdeu neste processo: a dimensão emocional do luxo que retrata a identificação afectiva do 

habitante com o espaço. Para Curzio Malaparte a sua casa em Capri era também uma lembrança 

física dos tempos passados no exílio, um espaço que procurava o conforto na exaltação nostálgica 

da memória. A demanda pela casa personalizada compreende também a procura de uma relação 

afectiva com a arquitectura de índole rememorativa que visa o conforto do familiar. 

Dentro do que é o “luxo da individualidade” podemos falar de um “luxo nostálgico” que corresponde 

à autonomização das recordações íntimas em relação às motivações honoríficas. Infelizmente, a 

nova casa de luxo individual constrói-se cada vez mais somente a partir de uma dimensão 

simbólica, reproduzindo a imagem da exclusividade mas deixando de fora os aspectos pessoais 

do cliente utilizador. Neste contexto, a Casa de Luxo personalizada por encomenda  destaca-se 

como valor superior de uma escala de luxo que passou a compreender diferentes categorias de 

exclusividade - extra luxo (personalizado), luxo (único), semiluxo (se considerarmos a edição 

limitada). A exclusão do cliente particular do processo de projecto determina o enfraquecimento 

não só do reconhecimento (identificação afectiva como a Arquitectura) mas também da 

responsabilidade perante a obra, em grande medida construída e dependente da ideia da co-

autoria. Esta alteração, que no fundo descreve o enfraquecimento da casa enquanto  “morada” 

(lugar de memórias com o qual o sujeito mantém um vinculo afectivo), é acompanhada de um novo 

entendimento da temporalidade da Arquitectura, que passou de monumental, a efémera e agora 

caminha para o descartável. 

Construída à imagem de Curzio Malaparte a casa de Capri permanece como o protótipo ideal de 

um luxo individualista personalizado que contempla a representação social da excepcionalidade 

mas também abarca as memórias particulares do ocupante e os seus afectos, e que exactamente 

por isso promete resistir ao tempo como um memento, um monumento que sendo indissociável da 

personalidade singular do seu proprietário assegura que este não será esquecido.
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definition of luxury:
“Culture.”
if luxury were an object: 
“A lamp in plaster by Giacometti.”

Charles Zana
www.luxuryculture.com; 2009-04-09

if luxury were an object: 
“ A work of art or literature.”

Tony Fretton
www.luxuryculture.com; 2010-04-29

if luxury were an object: 
“ A Brancusi sculpture.”

Peter Rich
www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were an object: 
“  It would be a perfect tactile sensation, the right smell, pure lines and an 
inner flair - for example a cultural or historical reference. Personaly, I am 
drawn to objects with an history. They can be 3,000 years or only a few hours 
old, but they should be a reflection of an act of pure, genuine creativity..”

Claudio Modola
www.luxuryculture.com; 2008-06-19

if luxury were an object: 
“A private art collection.”
if luxury were a place: 
“Any building by Mies van der Rohe.”

Joaquin Torres
www.luxuryculture.com; 2006-06-14



a «hallmark house» de Eero Saarinen

Quando Eero Saarinen morreu prematuramente em Setembro de 1961 vítima de um tumor 

cerebral, já se havia tornado com apenas 51 anos em um dos nomes mais celebrados da 

arquitectura dos Estados Unidos da América. Se o derradeiro reconhecimento só chegaria com a 

condecoração póstuma do arquitecto com a AIA Gold Medal em 1962, nos meios de comunicação 

social há muito que a figura de Eero Saarinen gozava de um protagonismo invejável, que 

culminaria com a sua aparição vitoriosa a 2 de Julho de 1956 na capa da Time Magazine . 

No período em que Saarinen vivia a sua consagração mediática e a demanda pelas suas obras se 

encontrava no auge, Joseph Irwin Miller, um prolífico industrial americano que chefiava uma 

empresa de componentes automóveis em rápida expansão, a Cummins Engine Company sediada 

numa pequena localidade do Indiana, encomendaria ao arquitecto o projecto da sua casa 

particular, a construir em Columbus em 1957. Miller escreveria o seu nome na história como 

patrono da Arquitectura ao instituir em 1954 um programa que promovia a construção de novos 

edifícios públicos em Columbus financiado pela fundação da sua empresa a Cummins Foundation, 

que pagava os honorários de arquitectos prestigiados. O projecto inovador conseguiria cativar as 

atenções de uma grande parte dos nomes que compunham o espectro mediático da arquitectura 

na época. Eero Saarinen, Eliel Saarinen, I.M. Pei, Kevin Roche, Richard Meier, Harry Weese, 

César Pelli e Skidmore, Owings, and Merrill, deixariam nos anos subsequentes a sua marca num 

conjunto de obras que lograram em conferir reconhecimento internacional à pequena localidade, 

transformada numa colecção de arquitectura, e visibilidade à empresa de Miller. 

Fora dos seus interesses profissionais, o empresário dono de uma extensa colecção de arte 

defendia a arte com enorme entusiasmo, como parte integrante dos seus projectos pessoais. 

Assim, quando decidiu construir a sua casa particular conseguiu renunciar à tentação do excesso 

material evitando deliberadamente uma imagem ostentatória numa pequena comunidade onde se 

encontrava entre os mais ricos residentes, insistindo junto ao arquitecto numa casa não maior do 

que as necessidades funcionais, afastada da rua e protegida dos olhares públicos. Contudo não 

conseguiu abdicar de encomendar o projecto ao arquitecto do momento. Financiando um projecto 

de Eero Saarinen, Miller não só procurava um abrigo para a sua colecção de arte que se estendia 

pelo interior do edifício e pelo jardim como esperava que a própria casa se transformasse por meio 

do talento do arquitecto numa extensão da sua colecção, como uma das suas obras de arte. A 
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confirmação do sucesso do projecto viria com a eleição da Casa Miller como a “Hallmark House” da 

edição de Fevereiro de 1959 da revista House & Garden onde merecia destaque especial. Na capa 

podia ler-se: “a daring new concept of beauty”. 

Se o “conceito de beleza” da Casa Miller se apresentava inovador, já a ideia da casa como obra de 

arte não era de todo desconhecida. Havia nascido, por ventura, em 1859 com o projecto de Philip 

Webb para a casa de William Moris (Red House) a partir da interpretação da casa como objecto de 

expressão artística pessoal e vulgarizou-se no final do século XIX, divulgado por revistas como 

The Studio. O ideal da casa como obra de arte acompanharia o florescimento dos movimentos 

artísticos proto-modernos do Arts & Crafts e da Art Nouveau - a Gesamtkunstwerk assumiria 

mesmo uma condição protagonista no programa da Secessão Vienense - e estaria directamente 

na origem de algumas das obras mais importantes da História da Arquitectura, do projecto de 

Charles Rennie Mackintosh para o concurso lançado pela revista Zeitschrift für Innendekoration 
1 (House for an Art Lover), ao Palais Stoclet de Josef Hoffmann.

A um nível prático esta demanda histórica pode explicar-se no apelo por uma vida mais refinada, 

instruída na sensibilidade, sobre a qual arquitectos e artistas assumiram um controlo de 

1. Sobre a história da casa com obra de arte veja-se: Weston, Richard; A casa no século vinte; Lisboa: Editorial Blau, Lda; 2002; Capítulo 1; “a casa como obra de 
arte”; pp. 8-31.

[80]

fig. 02.5_01 
Casa Miller na revista House & Garden 
no.03, p. 2/59, Fevereiro 1959. © Saarinen, 
Eero, Manuscripts & Archives, Yale University 
(Collection ID: mssa.ms.0593; Image Number: 9613)

fig. 02.5_02 (p. oposta) 
J. Irwin Miller na sua casa com a sua 
família, 1 Março, 1961. Foto: Frank Scherschel 
© Time & Life Pictures 
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verdadeiros deuses, “transformando o lar de local comum da vida quotidiana a elevado reino 

consagrado pela arte”. “Elevado”, talvez seja o adjectivo que melhor caracteriza o ideal da casa 

como obra de arte, um ideal que se apresenta como um projecto manifestamente luxuoso, não só 

porque se constrói na procura de um prazer estético mas porque se cultiva a cultura como objecto 

elitista. O próprio fenómeno da Art Nouveau representou na altura um movimento essencialmente 

de classe, circunscrito a um sector específico da sociedade. Mesmo aquando da existência de um 

assumido compromisso com os valores da igualdade e justiça social - pensemos no programa 

social dos estúdios e workshops impulsionados por Joseff Hoffman e o artista Koloman Moser 

conhecidos por Wiener Werkstätte que no espírito de William Morris pregava um “aumento de 

prosperidade” e “igualização das condições sociais” - a implantação do novo regime artístico da Art 

Nouveau assumiu-se na prática elitista, impulsionado pelo mecenato de patronos endinheirados 

das classes abastadas da sociedade das quais sempre esteve dependente, e nem Joseff Hoffman 

parecia ter ilusões de que fosse possível levar a arte às massas e já se dava por satisfeito se “uns 

poucos” pudessem usufruir do estilo refinado e abstracto das suas formas geométricas. Assim, a 

realização da casa como obra de arte sempre esteve particularmente dependente de encomendas 

provenientes de clientes esclarecidos, que oferecem oportunidades de inovação aos arquitectos 

em troca de criações artísticas exclusivas, que promovem como factor de distinção - o Palacete 

Stoclet a mais conseguida realização dos ideais secessionistas da Gesamtkunstwerk nasce como 
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a encomenda de Adolphe Stoclet, um financeiro que procurava uma casa para expor a sua 

colecção de arte e receber a elite artística da Europa. 

Assim, o ideal da casa como obra de arte traduz-se na procura por um modo de habitar luxuoso. A 

ideia de utilização da arte como instrumento de prestígio acompanha a crescente valorização da 

arte e do artista como produtor de arte que se vem consolidando pelo menos desde o 

Renascimento com o desenvolvimento em larga escala do mecenato. Não obstante, o papel da 

arte na formulação do Luxo desenvolveu-se também num plano emocional enquanto desejo de 

beleza. Esta relação entre o Luxo, a cultura e o novo estatuto do artista seria documentada por 

Gilles Lipovetsky. 

“Mientras que el arte y el artista adquieren el sentido que les damos  en la actualidad, el lujo 

se adentra por la vía de la cultura. Comienza un ciclo moderno en el que las obras de elevado coste 

se firman y sus creadores pasan a ser personajes de primer plano, devienen célebres, rebosan 

ideas de gloria inmortal: el lujo va a conjugarse con la obra personal y la creación de belleza.

También los nobles y los ricos burgueses ambicionan rodearse de obras de arte. El mecenazgo, las 

colecciones, la posesión de creaciones se ha convertido en instrumentos de prestigio en el mundo 
2 de la élite social.” Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional, 2003.

Idealizando a sua casa como uma obra de arte que nascia da promoção de um regime protector do 

arquitecto, Irwin Miller não parecia estar senão a dar testemunho de um reavivar da procura por 

este luxo cultural-artístico em que a arte e o arquitecto assumiam um papel protagonista na 

construção de um estilo de vida pautado pela beleza mas também pela exclusividade, ainda que 

esta não se elaborasse a partir do tradicional modelo de ostentação material. Assim, à primeira 

vista nada de novo na formulação da Casa de Luxo. Mas o que estaria Irwin Miller a coleccionar? 

Arte-cultura ou a obra de Eero Saarinen, o autor, o seu nome, a sua assinatura arquitectónica? 

A Casa Miller adoptada pela revista House & Garden como uma das suas “Hallmark Houses” era 

em si uma casa-marca.  Antes de projectar esta residência Eero Saarinen já havia deixado a sua 

marca no banco de Irwin Miller (Irwin Union Bank - 1954). Na altura o empresário havia contactado 

Saarinen com o objectivo de emprestar o seu talento ao projecto de um edifício assumidamente 

diferente que se pudesse destacar do estereótipo corrente do banco como uma construção de 

estilo neoclássico e aspecto maciço. O projecto da casa surge na sequência desta encomenda 

anterior. Como CEO (director executivo) de uma empresa em expansão Irwin Miller necessitava de 

um espaço onde pudesse receber os convidados de negócios já que a pequena localidade não 

possuía hotéis ou restaurantes renome. À semelhança do Irwin Union Bank, a Casa Miller 

apresenta-se como um edifício de perímetro rectangular de um só piso revestido a vidro - no caso 

da Casa Miller este revestimento não é extensivo a todo o edifício, o que se pode justificar por 

questões de privacidade dos espaço - organizado a partir de uma divisão da planta em 9 partes que 
3determina a distribuição da estrutura metálica e a iluminação zenital.  Se tivermos em conta a forte 

função representativa atribuída ao espaço doméstico - a zona destinada à reunião, projectada 

como um espaço enterrado fixo, assume mesmo a importância de espaço central e de distribuição 

da casa apesar dos prejuízos óbvios para a intimidade dos ocupantes - a Casa surge como uma 

extensão conceptual da imagem corporativa da empresa de Miller desenvolvida por Saarinen. Em 

certa medida a casa é um ícone do banco e uma marca do arquitecto.

[82]

2. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 39.
3. Sobre as similitudes entre a Casa Miller e o Irwin Union Bank veja-se: Monkhouse, Christopher; “The Miller House: a private residence in the public realm” (in) 
Albrecht, Donald e Pelkonen, Eeva-Liisa (eds.); Eero Saarinen: Shaping the Future; New Haven: Yale University Press; 2006; pp. 236-241.
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fig. 02.5_03 Eero Saarinen, Irwin Union Bank and Trust Company, Columbus, Indiana, Circa 1950. © Saarinen, Eero, Manuscripts & 
Archives, Yale University (Collection ID: mssa.ms.0593; Image Number: 10052)

fig. 02.5_04 Eero Saarinen, Miller House, Columbus, Indiana, 1957. © Balthazar Korad Ltd.
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fig. 02.5_05  Eero Saarinen, Miller House, planta do piso térreo. Circa 1950. © Eero Saarinen Collection, 1880-2004 (inclusive), 1938-1962, 
Manuscripts & Archives, Yale University (Collection ID: mssa.ms.0593; Image Number: 46489)
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É quando integrada na obra de Eero Saarinen que a Casa Miller se revela um caso de estudo 

particularmente interessante. Durante a sua carreira, que se traçou um pouco à margem do 

domínio da habitação - Eero Saarinen participaria em diversos estudos de espaços domésticos 

para exibição, mas a Casa Miller constituiu o único projecto para uma habitação particular da sua 

responsabilidade a ser construído - o arquitecto especializar-se-ia na construção das sedes de 

algumas das mais emblemáticas companhias norte-americanas, como a General Motors, John 

Deere, CBS e IBM e estas companhias usavam a arquitectura para promover a sua imagem 

corporativa. Durante os anos 50 a General Motors utilizaria frequentemente a sua sede no 

Michigan como pano de fundo para as fotografias dos seus novos modelos de automóveis. Estes 

projectos atribuíram um selo de aprovação público à abordagem distinta de Saarinen em relação à 

Arquitectura, entregando-lhe grande parte da responsabilidade pela criação de um novo estilo 

americano para a era pós-guerra capaz de adaptar a sofisticação europeia do estilo internacional 
4às novas lógicas de comunicação de uma América em desenvolvimento.

O compromisso de Eero Saarinen com as grandes companhias corporativas do pós-guerra norte-

americano marca o início da mercantilização da imagem da arquitectura e da figura do arquitecto, 

transformados em signos valorativos transaccionáveis. Quando Irwin Miller, decidiu utilizar a 

Arquitectura de profissionais consagrados para conferir visibilidade à sua terra e à sua empresa 

estava a dar um primeiro testemunho do novo estatuto do arquitecto como personagem mediática 

e do seu potencial na criação-reprodução de uma imagem de exclusividade que hoje em dia se 

apresenta como um dos principais critérios de disputa não só do sector empresarial mas das 
5próprias cidades na sua demanda pela atracção do turismo e investimento.  Em certa medida, 

tratava-se apenas de uma questão de tempo até que a magia da marca de autor como factor de 

distinção se estendesse à casa particular e à própria ideia do habitar a partir da reformulação do 

conceito de Luxo.

Não obstante, fora da Arquitectura há muito que o conceito de Luxo mantinha uma relação 

comprometida com a marca de autor, segundo Gilles Lipovetsky pelo menos desde meados do 

século XIX, altura em que o aparecimento em cena no mundo da moda de criadores 

independentes - Lipovetsky utiliza como caso de estudo o estilista Frederick Worth (1825- 1895) - 
6despoletou o surgimento da alta costura.  O florescimento da alta-costura denotava o advento de 

uma concepção inédita e absolutamente moderna do Luxo que se realiza não através do valor 

material, mas por meio do consumo do prestígio associado a um nome ou assinatura célebre como 
7condição de exclusividade.

“[...] a partir de mediados del siglo XIX, toda una sección del universo del lujo se encuentra 

asociada a un nombre, a una individualidade excepcional, a una casa comercial de notable 

prestigio. Algunos de esos nombres, tanto en la esfera de la moda como en otros sectores, han 

conservado un lugar muy de primer plano hasta nuestros días. El producto de lujo se ha 

personalizado, en delante lleva el nombre del modisto o de una gran casa, y ya no el de un alto 

jerarca o un lugar geográfico. Ya no es sólo la riqueza del material lo que constituye el lujo, sino la 

aura del nombre y la celebridad de las grandes casas, el prestigio de la firma, la magia de la 
8 marca.” Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional, 2003.

4. Ver Friedman, Alice T.; American Glamour and the Evolution of Modern Architecture; New Haven: Yale University Press; 2010; Capítulo 3:“Modern architecture for 
the “American century”: Eero Saarinen and the art of corporate image-making”. 
5. Sobre o papel do arquitecto na promoção da cidade ver: Brandão, Pedro; A cidade entre desenhos: profissões do desenho, ética e interdisciplinaridade; Lisboa: 
Livros Horizonte; 2006. 2ª parte do Capítulo 2 - “Mutações Urbanas - Mutações Profissionais: Tendências Emergentes”. 
6. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003).
7. Acerca do funcionamento e da importância da marca na construção do luxo actual, em especial dentro da industria da moda ver: Roux, Elyette; “Tiempo de lujo, 
tiempo de marcas” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: Editorial Anagrama; 2005 (2003).
8. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional”; op. cit.; pp. 47-48.
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Se interpretarmos a encomenda de Irwin Miller dentro do contexto histórico dos anos cinquenta, 

colocando uma ênfase especial na afirmação mediática da figura de Eero Saarinen junto da 

opinião pública, como arquitecto criador especializado na arte da imagem coorporativa e na 

demanda crescente por parte da elite económica e social em estabelecer um patamar de distinção 

com base na exclusividade do autor, podemos ver a Casa Miller como uma primeira manifestação, 

ainda que tímida, do desejo de consagração deste “luxo de marca” dentro da arquitectura 

doméstica. Uma obra no limbo entre a manutenção do ideal antigo da casa como obra de arte por 

meio da promoção de um regime protector do arquitecto (artista) e a tomada de consciência do 

papel protagonista do arquitecto como autor mediático, a que corresponde a sua 

instrumentalização na procura por uma nova definição do habitar luxuoso fundado na marca. 

Trata-se de um despertar aparentemente tardio da Arquitectura para as novas possibilidades de 

realização do luxo, se tivermos em conta que segundo a história o conceito do luxo já havia 

assimilado a marca de autor há cerca de um século. 

Na realidade, a realização da Casa de Luxo de marca estava pendente da revisão da identidade 

profissional do arquitecto dentro das novas lógicas de comunicação e da emergência da figura do 

“arquitecto estrela” ou “starchitect” enquanto agente produtor de uma “Starchitecture”, uma 

“Arquitectura de Autor”. Hoje não subsistem grandes dúvidas quando à existência dentro do 

mundo da arquitectura de uma elite profissional capaz de assumir a responsabilidade de conferir à 

arquitectura, quando necessário, um valor autoral. O starsystem tem vindo a ser consolidado pela 

própria disciplina por meio da atribuição de vários prémios de arquitectura, em particular, o Pritzker 

Prize, frequentemente descrito pela imprensa como “prémio nobel da arquitectura”, que desde 

1979 contribui para imortalizar os laureados, distinguindo-os dos demais profissionais e elevando-

os à condição de figuras históricas. 

Contudo, independentemente do reconhecimento que um arquitecto pode gozar dentro da 

profissão ou das distinções que pode acumular, o “arquitecto estrela” assume-se essencialmente 

como um produto de criação dos media, um fenómeno da globalização e da sociedade de 
9 informação. Só eles parecem possuir a capacidade de elevar um arquitecto à categoria de 

celebridade, através da cobertura mediática, o reconhecimento profissional funciona apenas como 

um factor de atenção ou consubstanciação de uma reputação já adquirida. 

O “arquitecto estrela”, assim como o “luxo da marca” não nasceu espontaneamente, nem 

mecanicamente da crescente atenção dos meios de comunicação, implicou o desenvolvimento de 

uma espécie de consciência mediática por parte do arquitecto, de um sentido elitista 

consubstanciado numa atitude de protagonismo em relação à Arquitectura e à abordagem do 

Projecto. Neste plano Eero Saarinen aparece como o protótipo primeiro deste novo arquitecto, não 

apenas pela atenção mediática que despertou - depois da competição para o Jefferson National 
10Expansion Memorial em 1947-48, os projectos de Saarinen tendem a ser eventos mediáticos  - 

mas pelo desenvolvimento de uma atitude de compromisso para com a opinião pública que se rege 

pela procura deliberada de notoriedade. Segundo Charles Jencks, uma atitude que se aproxima 

mesmo, por vezes, perigosamente de uma postura Camp, perceptível no discurso do arquitecto: 
11“Admito francamente que gostaria de ficar com um lugar na História da Arquitectura.”  De agora 

em diante o arquitecto aparece frequentemente como o principal objecto da crítica arquitectónica 

que se desenvolve como discurso biográfico, como se a sua figura, o seu protagonismo, fossem 

mais importante que a própria arquitectura, as necessidades e os meios empregues. 

9. Sobre o desenvolvimento da nova estatuto profissional do arquitecto e o aparecimento do starsystem ver: Brandão, Pedro; O arquitecto e outras imperfeições: 
ética, identidade e prospectiva da profissão; Lisboa: Livros Horizonte; 2006; 2ª parte do Capítulo 3 - “O Estatuto Profissional no Limiar da Globalização”; pp. 228-231.
10.O termo Camp entrou em uso em 1909 como sinónimo do comportamento exagerado, afectado, teatral e efeminado. Na década de 60 ganharia especial 
protagonismo com o ensaio de Susan Sontag “Notes on Camp” (1964). Na Arquitectura o Camp seria utilizado para descrever uma abordagem do projecto que se 
rege pela procura deliberada de notoriedade, ainda que isso implique aceitar algo como atraente devido ao seu manifesto mau gosto ou valor irónico.
11. Jenck, Charles; Movimentos Modernos em Arquitectura; Lisboa: Edições 70; 1985 (1973).
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“Architecture is not just to fulfill man’s need for shelter, but also to fulfill man’s belief in the 

nobility of his existence on earth. Our architecture... should be prouder, more agressive, much 
12richer and larger than we see today. I would like to do my part in expanding that richness.” 

Eero Saarinen, entrevista à revista Time, 1956.

Saarinen foi por ventura o primeiro arquitecto a entender plenamente a sociedade de informação e 

a cultura de massas como o novo cliente do arquitecto e o principal destinatário da sua obra, assim 

como a importância dos mass media como veículos de consagração de uma reputação que 
13procurava quase obsessivamente.  A este novo entendimento da responsabilidade do arquitecto 

corresponde também uma nova abordagem do Projecto, em que a dimensão comunicativa da 
14forma se torna premente, sobreponde-se inclusive ao conteúdo.  O livro de Charles Jencks “The 

15iconic building: the power of enigma”  relaciona, ainda que indirectamente, a consolidação da 

figura do arquitecto estrela com uma transformação das qualidades comunicativas da arquitectura 

vertidas forma, que tem vindo a adquirir um carácter icónico. Depreende-se no texto que por volta 

dos anos 50 à medida que o starsystem ganhava força, a arquitectura enveredava 

conscientemente pelo caminho da forma icónica. Eero Saarinen aparece neste contexto como 

uma personagem importante na história do edifício icónico; Chales Jencks coloca especial ênfase 

no seu projecto para o Terminal da TWA (Kennedy Airport, New York, 1956-62), que se constrói 

como uma imagem do voo.

A uma arquitectura que se destina a uma audiência alargada deve corresponder uma forma capaz 

de transmitir uma mensagem explícita e instantânea, um invólucro que deve aproximar-se do 

público estabelecendo-se com um lugar-comum mas que de maneira alguma deve ser anónimo. A 

forma, em particular a forma icónica, define-se como o suporte de uma “assinatura” arquitectónica 

de autor que se consolida à medida que se desenvolve a consciência mediática do arquitecto 

celebridade. Este compromisso entre um arquitecto e um tipo específico de “escrita”, de 

concretização formal, tornou-se hoje tão tangível que facilmente podemos identificar a 

“assinatura” icónica de alguns dos arquitectos estrelas da actualidade. 

O aparecimento do “arquitecto estrela” remete-nos para o seu papel como agente produtor de um 

tipo particular de arquitectura, uma “Starchitecture” que leva associada a marca arquitectónica do 

autor. A função desta “assinatura” aponta para a possibilidade de reconhecimento imediato da 

autoria da obra. Assim, na Arquitectura a demanda por um “luxo de marca” parece encontrar 

resposta numa “Arquitectura de Autor”, que sem surpresa se apresenta como uma arquitectura de 

luxo. Este compromisso entre Luxo e Arquitectura de Autor, acompanha o crescente estatuto que o 

arquitecto, figura pública, goza na sociedade e nos media. À medida que alguns dos arquitectos 

contemporâneos consumam a sua reputação de “estrelas”, e se torna mais afirmativa a sua 

assinatura arquitectónica multiplicam-se as casas de autor. Em New York, por exemplo, desde que 

Richard Meier, acedeu construir os condomínios de Perry Street no Rio Hudson na downtown de 

Manhattan (iniciados em 1999 e concluídos em 2002), as comportas do mercado imobiliário de 

luxo abriram-se, nos primeiros anos do século XXI, inundando a cidade de edifícios residenciais da 
16autoria dos mais variados arquitectos de renome internacional no activo.  

12. Saarinen, Eero em entrevista à revista Time, publicada em 2 de Julho de 1956 (citado por) Albrecht, Donald; “The Clients and Their Architect” (in) Albrecht, 
Donald e Pelkonen, Eeva-Liisa (eds.); Eero Saarinen: Shaping the Future; New Haven: Yale University Press; 2006; p.46.
13. Sobre Eero Saarinen e o desenvolvimento de uma nova visão do cliente veja-se: Albrecht, Donald; “The Clients and Their Architect” (in) Albrecht, Donald e 
Pelkonen, Eeva-Liisa (eds.); Eero Saarinen: Shaping the Future; New Haven: Yale University Press; 2006; pp. 45-56.
14. Sobre a procura de Eero Saarinen por uma “forma comunicativa” veja-se: Pelkonen, Eeva-Liisa; “The Search for (Communicative) Form” (in) Albrecht, Donald e 
Pelkonen, Eeva-Liisa (eds.); Eero Saarinen: Shaping the Future; New Haven: Yale University Press; 2006; pp. 83-98.
15. Jencks, Charles; The iconic building: the power of enigma; London: Frances Lincoln; 2005.
16. Só entre os projectos completos ou em construção na downtown de Manhattan, da autoria de arquitectos mediáticos contam-se: 40 Mercer Street and 100 11th 
Street de Jean Nouvel; Blue de Bernard Tschumi; 40 Bond Street e 56 Leonard Street de Herzog and De Meuron; 80 South Street de Santiago Calatrava; 166 Perry St 
de Asymptote; Yoo Downtown de Philippe Stark; The Urban Glass House de Philip Johnson e Annabelle Seldorf; 1 Kenmare Square de Richard Gluckman; 1 York 
Street de Enrique Norton (TEN Arquitectos) e 23 East 22ND Street de Rem Koolhaas (OMA). 
Sobre o desenvolvimento dos condomínios de luxo de autor em New York veja-se: Fein, Sondra; “Condo Cool: Starchitect Branding and the Cost of “Effortless Living” 
OR Another Episode in the Continuing Quest for Social Status through Design” (in) Harvard Design Magazine; no.26; New Skyscrapers in Megacities on a Warming 
Globe, Spring/Summer 2007.  disponivel em:  http://www.gsd.harvard.edu/research/publications/hdm/back/26_Fein.pdf
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Os condomínios desenhados ao gosto de Daniel Libeskind, Jean Nouvel, Richard Meier, Santiago 

Calatrava, Rem Koolhaas, … assumem-se como a última tendência no que toca à habitação de 

luxo. Existe um certo prestígio em viver numa casa concebida por alguém que desenhou alguns 

dos edifícios mais reconhecidos do mundo. Mas a demanda pelo luxo vai muito para além do apelo 

snob do nome, espera-se hoje dos arquitectos célebres um nível de “qualidade superior”, o que 

frequentemente quer dizer uma particular atenção ao detalhe sobretudo o detalhe da forma, 

espera-se um tipo de desenho inigualável. O edifício de luxo personalizado, que frequentemente é 

conhecido pelo nome do autor e não pelo seu endereço ou nome do cliente, leva consigo o cunho 

individual do arquitecto sob a forma da imagem de marca do atelier, o teste derradeiro à sua 

veracidade coloca-se na sua capacidade de causar surpresa e despertar a atenção, o edifício deve 
17possuir aquilo que Witold Rybczynski chamou de “wow factor”.  

Paulatinamente, o arquitecto passou de actor secundário a protagonista e deixou de ser um 

veículo na construção do Luxo para se transformar num fim em si mesmo, desenvolvendo 

projectos à margem da demanda particular. Agora que existem celebridades em Arquitectura, os 

promotores imobiliários descobriram que podem vender mais e mais rápido se tiverem um nome 
18associado aos projectos e as lógicas da oferta e procura mudaram.  Se, há pouco tempo atrás os 

arquitectos de elite ainda limitavam o seu trabalho aos desígnios específicos dos clientes, depois 
19que Frank Gehry construiu o Museu Guggenheim, despoletando o chamado “efeito Bilbao”,  a 

emancipação das elites arquitectónicas parece haver-se tornado imparável. A Casa de Luxo 

tornou-se definitivamente o campo de um discurso autobiográfico do autor, frequentemente um 

discurso repetitivo. Ironicamente, toda a liberdade que contempla o novo estatuto do arquitecto 

traduz-se na realidade na promoção de atitude conformista que visa a manutenção de um certo 

status adquirido. Todo o compromisso tecnológico vertido nos atributos técnicos que exibem 

orgulhosamente os projectos de autor é mais relevante como “griffe” da autoria do que como real 

factor de competitividade ou inovação sustentável. 

A arquitectura deixou de ter autonomia para se converter num suporte que só tem verdadeiro 
20sentido enquanto legenda, um produto de marketing  que permite o consumo de uma imagem de 

exclusividade. Esta não se constrói agora a partir do cliente-habitante. A realização do luxo 

arquitectónico virou costas à arquitectura e emancipou-se da própria ideia do habitar, ou se 

quisermos o habitar não se apresenta mais como a experiência fenomenológica do espaço, nem 

sequer como uma experiência estética consistente: mostra-se como um vislumbre de inovação 

que por breves instantes dá lugar, no máximo, ao espanto antes de se desfazer num olhar atento, 

assim é a experiência do “wow factor”. 

17. Ver: 
18.Ter o nome de um “arquitecto estrela” associado a um projecto provou ser uma fórmula de sucesso. Este está a tornar-se num requisito indispensável para entrar 
no negócio dos condomínios de luxo. Os projectos que não se servem de um arquitecto estrela encontram-se em desvantagem. Mesmo, numa época de recessão, 
estima-se que os projectos de arquitectos de renome atingem preços 30% a 50% mais altos que projectos correntes de autoria anónima. Um apartamento de luxo 
normal tende a ser muito mais influenciável pelas oscilações do mercado. Pelo contrário um edifício único, desenhado por uma figura consagrada, é muito 
apreciado, mesmo num contexto de estagnação ou declínio.
19. A expressão “efeito Bilbao” pretende descrever, de modo análogo ao reconhecimento internacional registado pela cidade de Bilbao em resultado da construção 
do Museu Guggenheim por Frank Gehry, a procura deliberada de visibilidade por parte das cidades através da promoção de edifícios emblemáticos de arquitectos 
mediáticos. A expressão seria popularizada pelo texto de Witold Rybczynski; “The Bilbao Effect” (in) The Atlantic Monthly; volume 290, No. 2; September 2002; pp. 
138–142. 
20. A Arquitectura, em especial no que diz respeito aos condomínios de luxo, encontra-se cada vez mais dependentes de um conjunto de estratégias de marketing 
uma vez que o projecto se desenvolve sem um cliente especifico à semelhança de um produto industrial sem um comprador definido que só depois se procura. 
Assim, desenhar um condomínio de luxo envolve frequentemente a criação de um estilo de vida virtual muito antes dos verdadeiros materiais chegarem sequer ao 
estaleiro. A máquina publicitária já se encontra a trabalhar muito antes de o edifício começar a ser construído, com o sucesso medido na dimensão das colunas e no 
número de artigos (aqui o desenho arquitectónico, é dizer o projecto, encontra-se com a industria dos media). O condomínio de luxo entra no mundo do mito antes de 
existir em realidade. Os projectos vendem-se nos websites antes de estarem realizados. A cultura, particularmente a cultura que já foi mediatizada e confirmada 
pelas instituições e publicações parece assumir-se como um ponto de interesse particularmente importante para os novos consumidores de luxo. A maioria dos 
websites dos condomínios de luxo contém uma secção dedicada à divulgação do projecto e do autor na imprensa, que confere credibilidade ao projecto, garantindo 
a qualidade e prometendo o reconhecimento do comprador.

Rybczynski, Witold; “The Bilbao Effect” (in) The Atlantic Monthly; volume 290, No. 2; September 2002; pp. 138–142. 
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fig. 02.5_06  “ESCOLHA O SEU PROJECTO”, Catálogo promocional do Bom Sucesso. Design Resort. Leisure. Golf & Spa. em 
Óbidos, p. 12. © Bom Sucesso. Design Resort. Leisure. Golf & Spa.
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Neste processo perdeu-se o sentido de pertença e identidade que se redescobre agora na 

diversidade de oferta. Aumentando as possibilidades de sucesso e a visibilidade dos projectos, 

não raras vezes os investidores promovem a casa de luxo no contexto de empreendimentos que 

captam a participação de vários autores - a nível internacional o exemplo mais sonante talvez seja 

Dellis Cay Island e em Portugal o Bom Sucesso Resort. A casa de autor a la carte aparece como a 
21resposta do mercado imobiliário a uma “Sociedade Hipermoderna” e a um “Indivíduo Eclético”  

que constrói a sua identidade na possibilidade de eleição - “ESCOLHA O SEU PROJECTO” pode 

ler-se num dos panfletos promocionais do Bom Sucesso Resort que apresenta em revista uma 

mostra dos vários projectos acompanhados por uma fotografia dos arquitectos autores com direito 

a comentário.

Assim, o ideal elevado da casa como obra de arte está a desaparecer e a ser substituído pela ideia 

da casa como imagem destinada ao consumo da diferença. De construção cultural a Casa de Luxo 

passou a marca de cultura, e esta transformação representa toda a diferença, pois abre o perigoso 

espaço onde se desenvolve e instala a arquitectura da falsa sofisticação. O luxo arquitectónico 

poderá estar a caminhar dissimuladamente para a banalidade. Um sentido que a confirmar-se 

implica um duro embate com um caminho sem saída cujo desfecho aponta para a destruição 

inevitável de uma ideia da exclusividade construída sobre a inconsistência, e com ela da própria 

Casa deLluxo que contudo lutará até ao último momento para reinventar a sua imagem por meio de 

constantes operações de cosmética. Nesta conjuntura, cabe unicamente ao arquitecto, que agora 

responde unicamente perante a opinião pública, a responsabilidade pela manutenção desta ténue 

barreira apelando ao seu sentido profissional e evitando a degradação do Luxo através da 

promoção de uma verdadeira qualidade (cultura) arquitectónica.

[90]

21. O termo de Hipermodernidade  surgiu em meados da década de 70 para descrever a ideia de exacerbação dos aspectos próprios da Modernidade. O termo 
ganharia especial destaque com a publicação em 2004 por parte do filosofo francês Gilles Lipovetsky, ao qual se atribui a autoria do termo, em conjunto com 
Sébastien Charles do livro “Os tempos hipermodernos”. No ensaio anterior “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era 
de lo sagrado al tiempo de las marcas; 2005. (ed. original: Le luxe éternel; Paris: Éditions Gallimard; 2003) Lipovetsky faz referência à “Hipermodernidade” para 
explicar as constantes variações comportamentais e de gosto do consumidor de luxo. Na mesma linha de raciocínio a “Sociedade Hipermoderna” tem vindo a ser 
interpretada como produtora daquilo que convencionalmente se chamou um “Indivíduo Eclético”. Esta ideia é desenvolvida por François Ascher no ensaio 
“Hypermodern Society and the Ecletical Individual. Revealed and illustrated by dietary practices” (2006) (in) Harvard Design Magazine; no.30 vol.1; (Sustainability) + 
Pleasure; 2009 ; pp. 18-23.:
«Today, however, we are witnessing the emergence of what one might call a "third modernity," after a first modernity that from the Renaissance to modern times broke 
with traditional European societies in all areas, and then a second modernity carried along by the triumph of industrial capitalism. Thereafter the outlines of a 
hypermodern society appear, with the prefix hyper having a double meaning: "of an even stronger modernity, affecting all areas of social life," and also "to the nth 
dimension." Indeed, contemporary modernity is made up of multiplicities, various and distinct aims and modes of reasoning. The hypermodern individual does not 
operate with consistent rules, according to a single norm, or in a unique and coherent field of relations. He continuously changes his frame of reference; he presents 
himself as an eclectic being.» 

“ ”
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if luxury were an object: 
“A private pool cantilevering over a gulf in the Mediterranean sea.”

Jacopo Mascheroni
www.luxuryculture.com; 2007-01-03

if luxury were a moment: 
“To listen to «I’m your man» by Leonard Cohen in a hammock attached to a 
tree 35 meters above the ground.”
if luxury were a place: 
“On a salboat at 20 knots with calm open seas and lots of sun.”

Gilles Ebersolt
www.luxuryculture.com; 2006-06-14

if luxury were a place: 
“ I had an interesting luxury place a few weeks ago. It was 5.30 in the morning 
in a Maybach racing along Autoban in Germany at 240 kilometres an hour 
while was half asleep. When I woke up I saw the needle at 240 and thought, 
this is luxury.”

Hani Rashid
www.luxuryculture.com; 2008-04-24

definition of luxury:
“Something you desired to much and was not sure how were going to 
achieve it...”
if luxury were an object: 
“A villa on the top a Rotating Skyscraper...”

David Fisher
www.luxuryculture.com; 2010-05-27



desafio e 
exibicionismo:
«arquiTecTura 
real» e 
guiness world
records archiTecTure

a casa na quimiosfera de John Lautner

John Lautner foi um arquitecto americano que obteve pouca atenção durante a sua vida, nunca 

alcançando o nível de reconhecimento que obtiveram outros colegas de profissão seus 

contemporâneos na Califórnia do Sul como Richard Neutra ou Rudolph Schindler. No mundo da 

Arquitectura, John Lautner ficou essencialmente conhecido como o homem responsável pela 

concepção de algumas das casas mais inovadoras do pós-guerra americano mas também das 

mais inusitadas, o que lhe valeria o título algo depreciativo de precursor da chamada Googie 

architecture. Não obstante, a procura pela sua obra encontra-se hoje no auge. As suas casas 

parecem haver-se tornado, com o passar dos anos, em símbolos da moda e da transgressão, 

captando uma grande atenção por parte do mercado de luxo, desde compradores a produtores de 
1filmes e campanhas publicitárias, onde aparecem com uma frequência invulgar.

Ironicamente, Lautner era um arquitecto de atitude anarquista que detestava fórmulas feitas e que 

recusava deliberadamente qualquer tipo de identificação com a estética comum e a moda 

corrente, alguém que seguia a sua intuição acima de tudo interpretando cada obra como um novo 

repto. A sua particularidade manteve-o sempre à margem de grandes encargos e da atenção 

pública. Lautner favorecia os livres pensadores - músicos, engenheiros, professores, actores e 

artistas - clientes privados que entendiam a sua estética, pelo que a sua obra resume-se quase 

exclusivamente a residências particulares. 

A sua arquitectura caracteriza-se por uma atitude progressista em relação à engenharia e aos 

recursos tecnológicos colocada ao serviço da ampliação da “experiência real” da arquitectura, em 

especial do seu sentido mais trágico. O engenho na utilização da tecnologia em particular do betão 

que Lautner levaria a um extremo de expressividade em alguns dos seus últimos trabalhos, valer-

lhe-iam a alcunha sugestiva de “lyrical tecnologist”, com que seria baptizado pela revista Arts & 

Architecture. O lirismo tecnológico de Lautner na sua vertente mais épica ficaria plasmado na 

Residência Malin, concluída em 1960 em Hollywood Hills, e considerada na época pela 

Encyclopædia Britannica “a casa mais moderna alguma vez construída em todo o mundo”.

Construída para Leonard Malin um jovem engenheiro aeroespacial, em um lote desprezado pelos 

empreiteiros locais considerado impróprio para construção devido à sua extrema inclinação, a 
2 casa foi concebida como um octógono de 200m que se eleva completamente no ar suportada por 

1. Sobre o reinteresse pelas obras de John Lautner ver por exemplo: Young, Paul; “Back to the Future” (in) Los Angeles Magazine, Jan. 1998; pp. 78-83.

DESAFIO E EXIBICIONISMO: «ARQUITECTURA REAL» | a casa na quimiosfera de John Lautner

[93]

02.6

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico



uma coluna de betão que constitui o único ponto de contacto com o solo. Um funicular aberto que 

parte de um abrigo para recolha de viaturas no sopé da escarpa e um discreto passadiço ligado ao 

flanco da encosta permitem o acesso indispensável à super-estrutura. Em resultado da invulgar 

situação do edifício, que parece planar destacado da terra, a casa seria baptizada de 

Chemosphere ou Quimiosfera (zona exterior da atmosfera).

A imagem da casa na atmosfera, a “Chemosphere”, pode descrever grande parte das realizações 

de Lautner. Um número significativo das suas casas implanta-se em cenários caracterizados por 

condições topográficas difíceis que o arquitecto faz questão de enfatizar por meio de estruturas 

expressivas em balanço e pela redução dos pontos de apoio dos edifícios que procuram o efeito 

sugestivo de um equilíbrio instável. No filme A Arma Mortífera parcialmente rodado em uma das 

suas casas - a Residência Garcia - a casa desprende-se mesmo da montanha rolando encosta 

abaixo. A audácia técnico-formal dos seus edifícios parece, com frequência, ser determinada pela 

busca deliberada de uma certa intensidade dramática, acentuada pelo perigo eminente do 

desfiladeiro, das rochas ou da água. Na Casa Elrod, por exemplo, construída em Palm Springs, em 

1968, havia sido necessário proceder à terraplanagem do terreno para o tornar vendável. Quando 

Lautner se apropriou do projecto logo tiraria partido do nível da cota mais elevada do terreno, com 

uma vista panorâmica sobre as montanhas e fantásticos rochedos salientes que o arquitecto 

tornaria mais imponentes escavando a terra à sua volta em cerca de dois metros de profundidade. 

[94]

fig. 02.6_01 John Lautner, Residência Malin (Chemosphere), Los Angeles, EUA, 1960.  © Foto: Julius Shulman
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Tal como na sala da Fallingwater, a casa absorvia as rochas com um pavimento de ardósia que as 

envolvia, ao mesmo tempo que parecia destacar-se do solo pairando sobre as luzes cintilantes de 

Palm Springs. 

Este pendor dramático, que se traduz num inevitável fascínio pela altura e pelo sentimento de 

vertigem, não é exclusivo da obra Lautner mas um produto da arquitectura do chamado mid-

century californiano, celebrizada pela foto de Julius Shulman da Casa Stahl, a Case Study House 

#22 de Pierre Koening, que mostra a sala de estar envidraçada projectando-se da colina como que 

flutuando sobre a paisagem nocturna resplandecente de Los Angeles. Richard Weston dá conta 

que já em 1959 as célebres casas em desfiladeiros haviam sido objecto de uma exposição 

itinerante patrocinada pela companhia americana Bethlehem Steel. Lautner procuraria superar os 

mais destacados exemplos californianos no quarto principal da Residência Sheats, Los Angeles, 
2Califórnia, 1963.  Como que pretendendo exceder a intensidade dramática de Pierre Koening na 

Casa Stahl, os envidraçados do quarto principal da casa Sheats podiam recolher ao simples toque 

de um botão tornando o espaço numa varanda aberta sobre o precipício.

O maior reconhecimento das qualidades dramáticas da obra de Lautner chegaria, por ventura, por 

parte do cinema. As suas casas aparecem com uma frequência invejável nos filmes de Hollywood 

e em séries de televisão, onde surgem como locais sedutores para a tragédia e decepção. A 

Chemosphere serviria por várias vezes de cenário a um conjunto de crimes diversos - a residência 

seria mesmo palco de um crime real - que enfatizam o próprio carácter exasperante da casa  
3desafiando a gravidade e a morte.  

Este fascínio de Lautner pelo risco, pelo perigo eminente, pela presença ainda que sugestiva da 

morte que o cinema trataria de enfatizar não é de todo inocente. Existe algo de assumidamente 

luxoso no desafio da morte, um prazer emocional que emana da superação vitoriosa da condição 

humana. O desafio dos limites humanos dá corpo a uma forma de luxo que se realiza por meio da 

intensidade emocional, da sensação hiper-realista do perigo que destaca a auto-afirmação dos 

atributos atléticos e intelectuais do sujeito, da sua destreza e da sua determinação. Assim se 

explica o desejo intemporal do homem pela conquista do ar; um desejo profundamente actual, que 

se concretiza numa diversidade de reptos aparentemente gratuitos e se esgota numa infinidade de 

recordes insólitos. A corrida contemporânea pelo edifício mais alto não se resume a uma mera 

disputa pela ostentação de poder, também concretiza a procura épica por uma casa no céu, pelo 

prazer aparentemente impossível de viver nas nuvens afrontando as leis da gravidade e a própria 

circunstância humana. Esta concretização emergente do luxo sob a forma de um desafio arrojado 

hiper-realista seria descrita pelo sociólogo Gilles Lipovetsky.

“En la actualidad, los espónsores en vez de apadrinar los proyectos artísticos prefieren 

ayudar a realizar hazañas y performances deportivas espectaculares y de riesgo. Desde los años 

ochenta asistimos al auge de la financiación de actividades peligrosas y “gratuitas”, al sponsoring 

de las carreras en solitario, rallies, trekking en el desierto, expediciones al Gran Norte, saltos de 

parapente desde la cima del Everest. Resulta legítimo hablar a ese respecto de práticas de lujo, no 

sólo porque mucho dinero y exigen un padrinazgo, sino también porque ellas se despliegan en 

espectáculo “por nada”, una carrera de récords, la voluntad ostensible de “lograr una primicia” 

desafiando el tiempo, el espacio, la edad, el cuerpo. El lazo que unía el lujo con el principio de 

sobrepujanza y de excesso no ha sido deshecho, la única diferencia es que ahora da lugar a la 

2. Weston, Richard; A casa no século vinte; Lisboa: Editorial Blau, Lda; 2002; p. 161.
3. Sobre a relação das obras de Lautner com o cinema ver: Rosa, Joseph; “Tearing Down the House: Modern Homes in the Movies” (in) Lamster, Mark (ed.); 
Architecture and Film; New York: Princeton Architectural Press; 2000; pp. 159-167.
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fig. 02.6_02 John Lautner, Residência Sheats, Los Angeles, Califórnia, EUA, 1963. © Foto: Alan Weintraub
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práctica de retos más hiperrealistas y emocionalistas que simbólicos. A la escena agonística de los 

signos suntuarios suceden actividades “extremas”, que van acompañadas de agotamiento, de 

hambre, de sed, de accidentes y de riesgos. Ya no es la teatrialidad de la riqueza lo que importa, 

sino los estremecimientos subjectivos de la aventura, el sentimiento de autoafirmación victoriosa, 

la intensidad de las sensaciones íntimas provocadas por experiências límite en las que entran el 
4 riesgo y la relación con la muerte.” Gilles Lipovesty, Lujo eterno, lujo emocional, 2003.

A arquitectura extrema de Lautner evoca este modo de habitar luxuoso por meio da sua 

intensidade emotiva, de um sentimento incontornável de adrenalina que constrói e justifica o 

encanto de viver no ar ainda que enfrentando o perigo eminente. Poderíamos olhar para a 

Chemosphere como uma reinterpretação da metáfora antiga da casa na árvore, aqui, adaptada às 

novas possibilidades tecnológicas da época. A construção da habitação e de o modo de habitar 

como uma metáfora é, de resto, um tema recorrente na obra de Lautner. Da tenda à caverna, 

passando pela hipótese legitima da casa na árvore, as casas do arquiteto servem-se da metáfora 

como estratégia de amplificação da experiência arquitectónica tornando-a hiper-real. 

“Embora a sua arquitectura seja, por vezes, qualificada de orgânica, Lautner escapa a este 

qualitativo, nos sentido mais estrito do termo, conotado com o estilo “wrightiano”. Os seus clientes 

mostravam-se mais preocupados com as emoções que as suas casas podiam provocar, do que 

com a sua simples aparência. Para ele, as classificações académicas só tinham aplicação nos 

cliches. [...] As construções de Lautner não pertencem, literalmente à natureza mas criam no 

habitante um sentimento parecido com o da exposição a uma força natural: “as essências 

intangíveis”. Da mesma forma que na natureza o movimento vai da obscuridade à luz, do fechado 

ao aberto e da mesma forma que uma paisagem se modifica, a expressão “lauteriana” deste 
5 sentimento evolui ao longo de toda a sua vida, da tenda à caverna.” 

Barbara-Ann Campbell-Lange, John Lautner, 1911-1994, 2006.

Como realça o texto de Barbara-Ann Campbell-Lange as construções de Lautner despertam no 

habitante “um sentimento parecido com o da exposição a uma força natural”, o que vem de 

encontro às próprias expectativas dos clientes “mais preocupados com as emoções que as suas 

casas podiam provocar, do que com a sua simples aparência”. O próprio Lautner sintetizava os 

objectivos do seu trabalho na procura daquilo que chamou de “Arquitectura real”. Apesar de nunca 

ter explicitado convenientemente os princípios da sua “Arquitectura real” Lautner servia-se da 

expressão para marcar a sua condição de homem livre, o seu distanciamento face às tendências 

estéticas dominantes ditadas pela moda e o seu compromisso com as exigências particulares de 

cada trabalho entendido sempre a partir da experiência arquitectónica objectiva, do sentimento 

“real”. Neste sentido a sua “Arquitectura real”, eminentemente ao serviço das emoções 

particulares dos habitantes, pode descrever a própria experiência hiper-realista em que se constrói 

o “luxo do desafio”. A “Arquitectura real” como arquitectura de luxo, portanto. 

Se o realismo de Lautner sintetizado na sua “Arquitectura real” aponta para a constituição do luxo 

como uma emoção privada, no sentido contrário, Susan Yelavich relaciona a obra de Lautner e dos 

arquitectos do mid-century californiano com o desenvolvimento de uma certa obsessão regional 

pela vertigem de carácter eminentemente exibicionista. Se a nível pessoal podemos considerar 

que existe um prazer objectivo no uso fruto de sensações limite, a um nível mais social (simbólico) 

torna-se igualmente legitimo pensar que a experiência arquitectónica se desenvolve a partir de um 

4. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 70.
5. Campbell-Lange, Barbara-Ann; John Lautner, 1911-1994: o espaço que desaparece; Koln: Taschen; 2006; pp. 13-14.
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desejo de representação. Sob esta perspectiva, as obras de Lautner são também um palco onde 

se desenvolve uma performance manifestamente exagerada. Não existindo qualquer perigo em 

viver nos edifícios, que são na realidade seguros, o desafio converte-se numa mera questão de 

aparência, uma simulação espectacular do perigo. O luxo passa de um desafio real a uma 

representação teatral do risco, como uma sugestão masoquista recompensada pela insinuação de 

temeridade.

“Again and again, architects have employed the horizontal plinth - preferably hovering over 

rocks and water, the better to advertise the risks overcome - from Frank Lloyd Wright’s 1939 

Fallingwater to Pierre Koening’s 1960 Stahl House, Case Study House No. 22 to Harry Siedler’s 

1999 Berman House, built in the Australian countryside with a balcony projecting over a ravine like a 

pirate’s gangplank. These are our versions of the castle in the mountains, implying that entrance is 

ardous, but fortress is impregnable. [...] But the patent for vertigo-inducing views belongs to 

California’s mid-century moderns, who found no shortage of optimists willing to live out on a ledge. 

John Lautner’s Chemosphere (1960) is one of the more celebrated cases (fig. 3). Where Hollywood 

was once quick to remind us of the price of modernism’s hubris, think of Cary Grant hanging from 

the cantilevered hideaway in North by Northwest, it was the glamour of modernism that made the 

risk worth taking. Danger isn’t, and wasn’t, the point, but exhibitionism is. The Chemosphere is not a 
6 threat or a dare, but a platform for performance.” Susan Yelavich, Safety Nests, 2005.

[98]

6. Yelavich, Susan; “Safety Nests”  (in) Antonelli, Paola; Safe: Design Takes on Risk; New York: The Museum of Modern Art; 2005; p. 20.

fig. 02.6_03 David LaChapelle, “Benedikt and Angelica Taschen: At home at Chemosphere House”, 2001. © David LaChapelle
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Apesar da arquitectura de Lautner dispensar, por princípio, a necessidade de exposição mediática, 

torna-se quase incontornável considerar a sua interpretação sob uma perspectiva simbólica, uma 

vez que também ela se converteu num alvo da cobiça exibicionista. O desafio ainda que teatral, 

torna-se especialmente aliciante para o mercado de luxo, na medida em detém o poder de 

transformar uma pessoa vulgar numa super personagem. Assim, não admira que as obras de 

Lautner sirvam repetidamente de cenário a campanhas publicitárias de marcas de vestuário de 

luxo que exploram o autêntico filão que é hoje a aparência transgressiva. No cinema as casas de 

Lautner servem sempre de abrigo a personagens solitárias singulares e supra humanas, mesmo 

quando foram pensadas para famílias tradicionais como a Chemosphere. Em Diamonds Are 

Forever (1971) a Arthur Elrod Residence é o abrigo do arqui-inimigo de James Bond, Ernest Stavro 
7Blofeld, o super vilão conhecido por Number1.  Na televisão inspiraram séries de ficção científica 

que enfatizam a nova condição do habitante e da obra arquitectónica - o homem que habita a 

Chemosphere não é humano é sobre-humano, tal como os edifícios já não são meros edifícios são 
8naves espaciais, etc.  Este mesmo sentimento ressalta quando olhamos hoje para a foto de 

Shulman (fig. 02.6_01) que mostra Malin, o engenheiro espacial proprietário da Chemosphere, 

qual Denis Tito, subindo no seu “vaivém” até à sua estação espacial. 

A leitura-interpretação histórica das obras de Lautner relata a passagem de um luxo emocional 

eminentemente privado a um luxo teatral exibicionista, assim como a nova condição da 

arquitectura que passou de “real” a ser fruída como objecto de representação. A aparência 

transgressiva que emana das realizações de Lautner faz com que a sua obra conheça hoje uma 

procura sem precedentes por parte de figuras que pretendem expressar a sua extravagância. O 

retrato de David LaChapelle que apresenta a Chemosphere como o cenário fantástico de uma 

simulação sadomasoquista que tem por protagonistas os actuais proprietários da casa, o editor 

alemão Benedikt Taschen e a sua esposa conhecidos pela sua inusitada abertura sexual, constitui 

por ventura a melhor representação desta nova concepção exibicionista-masoquista do Luxo e da 

Arquitectura. Uma vez que ao contrário de outros arquitectos seus contemporâneos, Lautner 

nunca obteve grande reconhecimento, o recente interesse pelas suas obras aponta exactamente 

para a sua utilização enquanto espaços propícios à manifestação da condição excêntrica do 

proprietário. De um modo irónico as obras de Lautner, que nunca se preocupou com a aparência 

das suas criações, que pretendia mesmo evitar qualquer conotação com a estética reconhecida, 

transformaram-se agora em objectos expressivos atractivos para o mercado de luxo. 

Se o lirismo arquitectónico das realizações mais eloquentes de Lautner, das suas casas na 

atmosfera, ainda encontrava algum fundamento nas próprias condicionantes do projecto que se 

apresentavam frequentemente como um desafio, a arquitectura assumiu hoje a responsabilidade 

autónoma de recriar ela mesmo sob o espectador um sentimento deliberado de risco e 

insegurança, que é exclusivamente sugestivo. Na procura de representar este “luxo exibicionista” 

os edifícios recorrem cada vez mais a subterfúgios formais que exploram as potencialidades 

tecnológicas no desenvolvimento de soluções estruturais limite, mesmo quando não existe 

qualquer justificação aparente para tal. Em consequência, a Arquitectura de Luxo surge 

frequentemente como uma espécie de arquitectura formalmente afectada por um conjunto de 

circunstâncias ou forças aparentemente inexplicáveis, e o projecto converteu-se em um jogo 

teatral de equilibrismo, o suporte de um espectáculo dramático, onde edifícios em constante 

desequilíbrio desafiam as leis da gravidade; o que recorda a imagem sugestiva de dois edifícios 

dançando evocada por Rem Koolhaas no livro Delirious New York.
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7. Rosa, Joseph; “Tearing Down the House: Modern Homes in the Movies” (in) Lamster, Mark (ed.); Architecture and Film; New York: Princeton Architectural Press; 
2000; p. 164.
8. Sobre o impacto da Chemosphere na televisão e cinema ver: Worland, Rick and Slayden, David;  “From Apocalypse to Appliances” (in) Desser, David and Jowett, 
Garth (eds.); Hollywood goes shopping; University of Minnesota Press; 2000; pp.152-153.
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À semelhança dos habitantes, a arquitectura apresenta-se ao serviço do espectáculo e da 

manutenção do suspense. O próprio edifico instável assumiu a responsabilidade de transmitir a 

destreza do proprietário. A torre desconstrutivista ou ondulante que desafia as leis da 

razoabilidade, converteu-se em uma das mais poderosas representações do luxo arquitectónico. 

“Equilibrismo e lujo en Tribeca”, “Vivir en el aire, terrazas de vértigo”, assim é publicitado o mais 

recente projecto de Herzog & De Meuron na downtown de Manhattan (56 Leonard Street), uma 
9torre residencial de luxo composta como um amontoado periclitante de caixas transparentes.

Longe de haver desaparecido, a disputa pela sobrepujança reinventou-se numa “arquitectura 

musculada”. Esta passou a representar o luxo - a magnificência do indivíduo - não apenas pela 

riqueza material, pela escala ou pela forma ornamental, mas também através do desempenho 

atlético dos edifícios e da sua perícia tecnológica, de determinam a sua habilidade de lidar com a 

inconstância e as situações limite. Uma habilidade posta hoje constantemente à prova na 

capacidade do projecto em bater o mais extraordinário dos records. A luta pelo insólito, sinónimo 

de luxo, pode explicar a autentica proliferação de projectos megalómanos grotescos na 

actualidade - muitos dos quais ganham consistência no Médio Oriente - de projectos que exploram 

as possibilidades de habitar baixo de água, no deserto e outros locais inóspitos, em desfiladeiros 

épicos, e mesmo no espaço, passando pelas mais diversificadas formas que parecem saídas do 

mundo do fantástico. 

Grande parte da Arquitectura de Luxo da actualidade apresenta-se como uma espécie de 

“Guiness World Records Architecture”, que encontra no modelo do Dubai o seu protótipo mais 

[100]

9. Veja-se o site oficial de 56 Leonard Street, em especial a secção dedicada à divulgação do projecto na imprensa: http://www.56leonardtribeca.com/
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10ilustre. Um local único no que diz respeito à concentração de extravagância por metro quadrado,  

onde a arquitectura assim como o urbanismo nascem sob o desígnio específico do único critério 

particular e inviolável que preside às escolhas do Xeque que comanda os destinos do país 

(arquitectura incluída), que se prende com o facto de que, todo e qualquer projecto a ser construído 

tem que representar o que de melhor se faz a nível mundial, isto é, merecer um lugar de destaque 

no Livro de Records do Guinness.

Apesar de aparentemente irracional, a megalomania arquitectónica do Xeque tem-se revelado 

uma poderosa estratégia de marketing. Tendo “aprendido de las Vegas”, o Xeque tem consciência 

de que, se o Dubai pretende tornar-se no paraíso do consumidor de luxo do Médio Oriente e da 

Ásia do Sul deve procurar incessantemente o excesso. Assim, o Dubai está a construir o maior 

parque temático, o maior centro comercial, o edifício mais alto e o primeiro hotel submerso do 

mundo, entre outras estreias com o objectivo claro de se transformar num imenso parque de 

entretenimento, uma Disneylandia de luxo para adultos subjugada ao tema da utopia. Não se trata 

apenas do excesso pelo excesso, ou se quisermos da tradicional opulência que durante séculos 
11regeu o consumo luxuoso. Acima de tudo o Dubai apresenta-se como um conjunto de “fábulas”  

sobrepostas ou se quisermos utilizar as palavras de Mike Davis uma imensa “quimera: o produto 

do cruzamento lascivo das fantasias ciclópicas de Barnum, Eiffel, Disney, Spielberg, Jerde, Wynn, 
12 e de Skidmore, Owings & Merrill.” 

10. Entre as dezenas de mega-projectos do fantástico, já construídos ou em vias de realização encontram-se: O Burj al-Arab, o hotel mais alto e mais luxuoso do 
mundo, o único de 7 estrelas; o Hydropolis, o primeiro complexo hoteleiro debaixo do mar; o recém inaugurado Burj Dubai, o edifício mais alto do mundo com 140 
piso e mais de 800 de metros, 40% mais alto que o Taipei 101, anterior detentor do record; o Al Burj, agora em construção, que ultrapassará em altura o Burj Dubai, 
medindo 1,200 metros, três vezes mais do que o Empire State Building; o Mall of Arabia, o maior centro comercial do mundo com cerca de 1000 lojas e 836,127 
metros quadrados de extensão; o Dubai World Central International Airport que se converterá no maior e mais concorrido aeroporto do mundo; o The World, um 
grupo de ilhas artificiais em forma de mundo que irá conter cerca de 2,000 villas e 40 hotéis de luxo e será visível a partir da Lua quando terminado; o parque temático 
de Restless Planet, duas vezes maior que a Disneyland, que se irá estender por 227 quilómetros quadrados, contando com um volume diário de visitantes estimado 
em 200,000 pessoas; o Ski Dubai, um centro de esqui coberto mantido a uma temperatura constante de 40ºC e o Metro do Dubai que será o sistema de transporte 
automatizado sobre caris maior do mundo.
11. Veja-se Montes, Javier;  “Y en Arcadia los egos. Fábulas del arte para el Golfo”  (in) Arquitectura Viva; no.111; Próximo Oriente; 2006.
12. Davis, Mike; “O caminho para o futuro acaba no Dubai?” (ed. original: Sinister Paradise: Does the Road to the Future End at Dubai?; 2005.) (in) J.A; no.227; 
Férias; Abril-Junho 2007; p. 38.

fig. 02.6_04 (p. oposta) “Equilibrismo y lujo en Tribeca”, artigo sobre o projecto de Herzog & De Meuron, 56 Leonard Street 
em Tribeca, Manhattan, na revista REFORMA, Outubro de 2008; pp. 16-17. © REFORMA

fig. 02.6_05 (em cima) Nadim Karam/ Atelier Hapsitus, The Cloud, um projecto utópico para um complexo turístico a 300 
metros de altura a ser construído no Dubai. © Nadim Karam & Atelier Hapsitus
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Considerado como “o protótipo emergente do século XXI: oásis prostéticos e nómadas 
13apresentados como cidades isoladas que se estendem pela terra e pelo mar”,  o Dubai é 

14simultaneamente objecto de desejo  e motivo de apreensão. Se uns vêm entusiasticamente no 

exemplo do Dubai um modelo para o Renascimento Árabe-Islámico ou mesmo um paradigma de 

urbanismo para o futuro, outros interpretam a experiência do próximo oriente como uma última 

expressão capitalista de uma forma de consumismo decadente e um luxo insustentável, que 

unicamente subsiste às custas do totalitarismo e das milionárias receitas do petróleo. No texto 

intitulado “O caminho para o futuro acaba no Dubai?”, Mike Davis questiona a legitimidade e 

sustentabilidade do conjunto de experiências megalómanas levadas a cabo pelo governo 

absolutista do Emirato, denunciando a realidade obscura em que se apoia o mediático mercado de 
15luxo do país.

Enquanto o mundo assiste atónito ao florescimento em prol da liberdade e da modernização, 

perante os incessantes aplausos dos milionários clientes, das corporações, multi-nacionais e 

inclusive dos gabinetes de arquitectura que se apressam a tomar partido nesta enorme bolha 

imobiliária, organizações como a Human Rights Watch acusam os Emiratos de construírem 

prosperidade à custa de “trabalho forçado”, o que expressa bem a dimensão cínica e 

neocolonialista da transformação que se opera no Golfo Pérsico. Construído como uma 

artificialidade, uma hiper-realidade concebida e posta à venda para as fortunas da era global onde 

a definição de um “luxo exibicionista” capaz de satisfazer os consumidores condiciona qualquer 

evolução da condição cívica da cidade, o Dubai leva-nos a questionar se este se trata 

efectivamente de um modelo aceitável de cidade, ou tão-somente de uma justificação para a 

incapacidade ou inconveniência dos arquitectos para desenvolver novos modelos mais 

complexos e comprometidos socialmente. Modelos que transcendam a necessidade mesquinha 

que o arquitecto contemporâneo tem de saciar a sua vaidade e cobiça, posição que só promove a 

cultura oca e imperialista de uma “sociedade de celebridades” assim como o luxo que a rodeia e a 

justifica, um luxo que na sua ânsia permanente pelo exibicionismo não dispensa o excesso como 

alimenta uma opulência cega.

Face a tamanho descontrole talvez seja altura de recuperar um pouco da atitude realista de 

Lautner em relação à arquitectura para que a procura por uma habitação de luxo não se esgote na 

competição por um luxo exibicionista que para além de improdutivo dá já sinais da sua 

insustentabilidade; para que se possa devolver à casa alguma da verdade do lirismo americano do 

pós-guerra e da sua busca por um luxo emocional experimental em que o desafio fortalecia a 

condição humana.

13. Katodrytis, George; Metropolitan Dubai and the Rise of Architectural Fantasy (in) Bidoun Magazine; no.#04; Emirates Now; 2005.
14. Koolhaas, Rem (em) Al Manakh; Dubai Guide; no.1: «Vivemos numa era de finalizações, não de novos inícios. Esgotaram-se no mundo os lugares onde se 
poderia começar tudo de novo.» «A ampla maioria de desenvolvimentos que os críticos deploram  tiveram origem e converteram-se em norma nos seus próprios 
países. O Golfo Pérsico não está a reconfigurar-se a si mesmo: está reconfigurando o mundo. O empreendedores do Golfo estão a alcançar lugares que a 
modernidade não havia alcançado antes,» E estão assim dando forma ao futuro da arquitectura, dotando-a de uma alternativa tangível à «inesgotável reciclagem de 
panaceias nostálgicas» que propõem alternativas «bem intencionadas mas moribundas».
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[ a casa do futuro dos Smithson ]

facilidade
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«science ficTion
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definition of luxury: 
“I must travel a lot for client meetings and events across the world, so for me 
luxury is time: having the time to develop collaborative partnerships and 
spending more time with friends and family. Patrik Scumacher is a great 
collaborator of mine, he’s very central to the office. We’re always running 
around chasing our tails. More time for everything would be a luxury.”

Zaha Hadid
www.luxuryculture.com; 2008-03-13

definition of luxury: 
“To enjoy time. I do not mean to have more time. I am perhaps not very good 
at using time; I waste a lot of time. My intention is not to control time but to 
enjoy it more.”

Kazuyo Sejima
www.luxuryculture.com; 2010-10-14

if luxury were a place: 
“Remote and inaccessible.”

Tomaso Galli
www.luxuryculture.com; 2009-11-12



a casa do futuro dos Smithson

Todos os anos o Daily Mail patrocinava a exposição da Casa Ideal que decorria no Kensington 

Olympia Hall em West London. Em 1956, celebrando o jubileu da exposição o jornal encarregou os 

arquitectos britânicos Alison e Peter Smithson de pensarem a casa do futuro. O projecto da dupla 

de arquitectos que procurava imaginar a casa suburbana de 1981 cativaria no momento a atenção 

tanto dos meios profissionais como da imprensa popular, caindo no esquecimento nas décadas 

subsequentes. Hoje, passado meio século a proposta visionária dos Smithson parece reencontrar 

significado num contexto marcado simultaneamente pela inovação tecnológica e por novas 

lógicas de consumo em que as exigências de conforto associadas à facilidade e à segurança se 

tornaram premissas incondicionais para a formulação do novo luxo arquitectónico.

Apresentada como um modelo à escala real visitável desde o exterior, a Casa do Futuro consistia 

num edifício de perímetro rectangular em que as diversas funções domésticas da casa, pensada 

para um jovem casal sem filhos, se distribuíam em torno de um pátio privado, não como 

compartimentos estanques mas como estâncias de um espaço interior fluído inspirado pela 

metáfora das cavernas habitadas que Peter Smithson havia visitado em 1953, na Provença 

francesa. Nestas estâncias as paredes, o tecto e o solo fazem parte de uma superfície continua 

construída em plástico de fibra de vidro que plasma o espaço moldado pelo movimento natural dos 

ocupantes de modo que “cada compartimento tem um tamanho diferente - uma área diferente e 
1uma altura diferente - uma forma totalmente diferenciada para atender ao seu propósito”.

 

“Al hacer um recorrido virtual por la casa, podemos descrubrir su forma con relación al 

movimiento de nuestro cuerpo; la puerta toma la forma de nuestro perfil (la pareja que según los 

Smithson, debía vivir en esta casa); en la cocina, como extensión conceptual de la Cocina de 

Francfort, los armarios y electrodomésticos toman su forma en función del movimiento de los 

brazos; el baño se entierra en el suelo, tomando su forma de la envolvente del cuerpo... Todos los 

muebles toman formas ergonómicas y se encastran en el suelo, de modo que su posición haga 
2  patente la acción de las personas y sus movimentos.” Emilio Tuñon, Renacer, 2001.

Ao interpretar a arquitectura como uma extensão do corpo em movimento realizando as suas 

diversas acções, a proposta dos Smithson estava a aplicar a ergonomia aos programas 

domésticos. “En la Casa del Futuro se puede hablar de la ergonomia de la casa, pues es el cuerpo 

FACILIDADE E SEGURANÇA: «SCIENCE FICTION ARCHITECTURE» | a casa do futuro dos Smithson
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1. Smithson, Alison; manuscrito original que descrevia a casa do Futuro, datado de entre Agosto de 1955 e Março de 1956 (in) Smithson, Alison and Smithson, Peter; 
The Charged void: architecture; New York: The Monacelli Press; cop. 2001.; p.164 [trad.].
2. Tuñon, Emilio; “Renacer” (ed. original: Circo; no.87; 2001.) (in) Escritos Circenses; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA; 2005; pp. 144-145.

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico



[106]

fig. 02.7_01 
Alison Smithson, Axonometria 
final da Casa do Futuro, Daily 
Mail Ideal Homes Exhibition, 
Londres, 1955-56 (desenho). 
© Alison and Peter Smithson/ CCA 
(Canadian Centre for Architecture, 
Montréal) DR1995:0037

fig. 02.7_02 
Alison Smithson, Casa do 
Futuro, planta a um nível 
intermédio mostrando a 
disposição do mobiliário, 
1955-56 (desenho).   
© Alison and Peter Smithson/ CCA 
(Canadian Centre for Architecture, 
Montréal) DR1995:0040

0. Pátio 
1. Entrada 
2. Bengaleiro
3. Toilet
4. Dormitório
5. Quarto de vestir
6. Quarto de banho
7. Chuveiro
8. Cozinha
9. Sala
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3humano y su movimiento, quienes moldean el espacio.”  No projecto os princípios ergonómicos 

são colocados ao serviço da optimização do desempenho geral das mais variadas tarefas 

convertendo-se a ergonomia num sinónimo de facilidade de execução, poupança de esforço e 

rentabilidade de tempo. Na imprensa, a casa ganharia destaque pela utilização do plástico, um 

material inovador à época e, em especial, pela integração de todo o tipo de aparelhos tecnológicos 

existentes e hipotéticos que se inserem numa mesma lógica de desempenho: a gestão eficiente 

dos recursos humanos por meio da simplificação do trabalho que se convertia em última instância 

numa forma de diversão.

A energia acumulada pela performance da casa, concretizada em tempo era sugestivamente 

investida em actividades ociosas de pendor erótico. Dois casais de actores contratados dão corpo 

aos habitantes ideais imaginados pelos Smithson: “superhomens do futuro” nas palavras de Teddy 

Tinling (o estilista responsável pelo desenho do vestuário), mulheres de mini-saia e homens em 

meias justas, ou roupa interior na interpretação da imprensa da época, insinuando 

descomprometidamente os seus corpos sempre jovens e esbeltos por meio de um conjunto de 

jogos eróticos dissimulados num ambiente extremamente sexualizado com todas essas 

superfícies curvas. Casa de exposição, a Casa do Futuro transformava-se ela mesma como 

sugere Beatriz Colomina num “peep show”, uma casa exibicionista onde os visitantes voyers se 

podiam assomar à janela e ver os casais dentro da sua intimidade - as jovens mulheres cuidando 

da beleza, olhando-se ao espelho, penteando-se, mostrando o corpo numa roupa 

semitransparente ao homem sentado na cama ou os dois casais partilhando o mesmo quarto 
4naquilo que parece ser uma alusão à poligamia.  Equipada com as últimas tecnologias 

electrónicas a casa fazia inclusive desaparecer o trabalho doméstico transformando-o num jogo 

de botões para crescidos, em que os adultos se haviam convertido em crianças brincando com os 

seus novos artefactos electrónicos.

Era precisamente imaginando um futuro que antecipava o desaparecimento do trabalho 

doméstico, um futuro que previa todo o tipo de instrumentos de eliminação do esforço, que a Casa 

do Futuro construía a sua imagem de perfeição idílica; uma imagem que reproduzia o mundo 

absolutamente feliz e brilhante dos anúncios americanos de uma perfeita vida doméstica, que 
5 Alison Smithson coleccionava, combinado com o liberalismo da casa Playboy. Adoptado 

plenamente o espírito progressista do sonho norte-americano do pós-guerra, também os 

Smithson formulam a sua Casa Ideal, que aqui podemos ver como uma Casa de Luxo, a partir de 

uma reflexão sobre o conforto, mais especificamente, da ideia de facilidade de uso, suportada por 

uma atitude optimista em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Na revista 

Mechanix Illustrated pode ler-se:“British architects have designed this Home Of The Future to 
6 (fig. 02.7_03) prove that living will be much easier in the brave new world of tomorrow.” 

Em grande medida, o êxito do projecto e a realização do luxo do não esforço baseiam-se na 

expectativa positiva em relação à performance dos diversos aparelhos tecnológicos que se 

transformam por meio uso em veículos de liberdade. Estabelecendo-se como uma interpretação 

extrema da eficiência a casa transformava-se ela mesma por meio da ergonomia num grande 

gadjet que em conjunto com os dispositivos mecânicos se dispõe ao serviço dos ocupantes e da 

manutenção da sua rotina diária; um gadjet que se leva posto, um “vestido” como sugere Beatriz 

Colomina quando traça uma analogia entre a arquitectura dos Smithson e a sua outra paixão, os 

automóveis. Inspirados no Wolkswagen Beetle que possuíam na altura, ou no Citroën DS 

3. Tuñon, Emilio; “Renacer” (ed. original: Circo; no.87; 2001.) (in) Escritos Circenses; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA; 2005; p. 145.
4. Ver Colomina, Beatriz; “Un aire aún no respirado” (in) Heuvel, Dirk Van Den & Risselada, Max; Alison y Peter Smithson : de la casa del futuro a la casa de hoy; 
Barcelona: Polígrafa; 2007; pp. 63-65.
5. Ver Heuvel, Dirk Van Den; “Recogiendo, dando la vuelta y poniendo al lado de...” (in) Heuvel, Dirk Van Den & Risselada, Max; Alison y Peter Smithson : de la casa 
del futuro a la casa de hoy; Barcelona: Polígrafa; 2007; pp.17-45.
6. “This is a House?” (in) Mechanix Illustrated; September 1956; p. 61.
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7desenhado no mesmo ano da Casa do Futuro a quem Alison dedicaria um livro inteiro,  os 

Smithson pensaram a Casa do Futuro como um automóvel, o derradeiro símbolo da liberdade de 

massas que adoptaram como modelo conceptual de eficiência tanto ao nível de desempenho 

como dos processos construtivos. Como um automóvel em que todos os componentes respondem 

a exigências específicas, também a Casa do Futuro estava pensada para proporcionar um certo 

nível rendimento (“The House of the Future (for the working couple) tried to show the architectural 

consequences of - among other things - the desintegration of the kitchen by prepackaging, food 

treatment, mobile appliances and so on. The house was designed - like a car - as one thing, for a 
8limited role.”);  rendimento que se cristaliza numa forma definitiva moldada em plástico destinada a 

ser produzida em massa, de modo que era mais fácil comprar uma casa nova que adaptar a 

existente às novas necessidades. A Casa do Futuro reproduzia assim um produto tecnológico 

descartável, dentro do espírito consumista da época, que devia ser utilizado durante um 

determinado período de tempo como um carro com uma certa garantia que depois se substituía 

por um outro modelo mais avançado.

A Casa do Futuro antevê a concretização do luxo do conforto por meio da aproximação da 

Arquitectura às lógicas de funcionamento dos produtos tecnológicos, não apenas através da 

adição de todo o tipo de dispositivos mecânicos e electrónicos mas da própria hibridação da casa 

como arquétipo, repensada como uma máquina de ficção. Podemos ver a Casa do Futuro como 

uma arquitectura de ficção-científica na medida em que materializa o impacto da ciência tanto 

verdadeira como imaginária sobre a rotina doméstica dos habitantes. A definição do luxo a partir da 

performance é assim acompanhada de uma transformação da arquitectura numa espécie de 
9 Science-Fiction Architecture que se torna motivo de estranheza - “This is a House?” (fig. 02.7_03).

Na sua forma mais extrema o ideal da casa como uma máquina dá lugar a um autómato em que a 

Arquitectura se torna mesmo irreconhecível - lembremo-nos por exemplo do projecto utópico de 

Reyner Banham para a Bubble House (1965), conceptualizada no texto com o título sugestivo de 

The Home is not a House. A proximidade visual que a Casa do Futuro mantém com um qualquer 

veiculo de ficção científica popularizado pelo cinema da época seria de resto reiterada pelos 

próprios Smithson que intencionalmente a carregaram de referências quer ao mundo submarino 

quer ao espaço convertendo-a definitivamente num “submarino movendo-se debaixo de água” ou 
10numa “nave espacial” à conquista do universo,  um objecto que se afasta do domínio da 

arquitectura e progressivamente se aproxima da engenharia mecânica e electrónica.

Passados 50 anos da exposição organizada pelo Daily Mail, a arquitectura científico-ficcional dos 

Smithson para a Casa Ideal encontra a sua realização mais conseguida dentro dos circuitos da 

oferta habitacional de luxo onde a utilização dos sistemas de domótica, que conheceram um boom 

sem precedentes nos últimos anos com o desenvolvimento vertiginoso das áreas da informática e 

da robótica, se tornaram já parte dos requisitos indispensáveis para a definição de um alto nível de 

conforto. Antecipando de modo surpreendente o aparecimento da domótica nos anos 80, a Casa 

do Casa do Futuro contava com “as últimas tecnologias electrónicas disponíveis e imaginárias” 

que anteviam já a possibilidade de controle da temperatura ambiente, da iluminação, da 

segurança, das comunicações e mesmo de alguns objectos arquitectónicos, como a cama ou a 
11mesa que podiam dissimular-se no solo e nas paredes tornando os espaços versáteis.  Algumas 

7. Ver Colomina, Beatriz; “Un aire aún no respirado” (in) Heuvel, Dirk Van Den & Risselada, Max; Alison y Peter Smithson : de la casa del futuro a la casa de hoy; 
Barcelona: Polígrafa; 2007; pp. 54-58.
8. Smithson, Alison + Peter; “The Appliance House” (ed. original: Design; May 1958.) (in) Smithson, Alison and Smithson, Peter; Changing the art of inhabitation : 
Mies´ pieces : Eames dreams : The Smithsons / Alison and Peter Smithson; London: Artemis; 1994.; p. 115.
9. “This is a House?” (in) Mechanix Illustrated; September 1956; p. 61.
10. Ver Colomina, Beatriz; “Un aire aún no respirado” (in) Heuvel, Dirk Van Den & Risselada, Max; Alison y Peter Smithson : de la casa del futuro a la casa de hoy; 
Barcelona: Polígrafa; 2007; pp. 61-63.
11. «La Casa del Futuro incluía todas las últimas tecnologías electrónicas disponibles o imaginables. El teléfono tenía altavoces para emitir la conversación en toda la 
casa y un audifono para permitir privacidad. Anticipándose al contestador automático, el teléfono estaba conectado a una grabadora que podia registrar mensajes 
cuando los habitantes de la casa estaban fuera u ocupados. En la pared, había tableros de control que regulaban la temperatura y la luz, abrían la puerta principal o 
subían y bajaban la mesa del comedor hasta convertirla en una mesa de café o hacerla desaparecer por completo. La radio/televisión tenía un transmisor de onda 
corta (proto control remoto) en forma de dado gigante, que permitía tambíen controlar la mesa.» Colomina, Beatriz; “Un aire aún no respirado” (in) Heuvel, Dirk Van 
Den & Risselada, Max; Alison y Peter Smithson : de la casa del futuro a la casa de hoy; Barcelona: Polígrafa; 2007; p. 65.
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fig. 02.7_03 “This is a House?”, Casa do Futuro na revista Mechanix Illustrated, Setembro de 1956, p. 61. ©  Mechanix Illustrated
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fig. 02.7_04 “This is a House?”, Casa do Futuro na revista Mechanix Illustrated, Setembro de 1956, p. 62. ©  Mechanix Illustrated
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fig. 02.7_05 “This is a House?”, Casa do Futuro na revista Mechanix Illustrated, Setembro de 1956, p. 63. ©  Mechanix Illustrated
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das propostas actuais são todavia bem mais radicais. O projecto de David Fisher para a Dynamic 

Tower, uma torre giratória de 80 andares a ser construída no Dubai, promete redefinir a habitação 

de luxo alargando a área de influência dos sistemas domóticos ao controle automático da própria 

condição espacial da casa que pode ser programada para se orientar consoante a posição do sol, 

do vento ou das vistas.

Hoje em dia o papel dos sistemas tecnológicos na formulação do conforto e do luxo não se 

desenrola unicamente a partir da perspectiva da facilidade. De modo análogo também a 

parafernália de soluções fantásticas que a Casa do Futuro previa na eliminação do trabalho 

doméstico se estabelecia com uma segunda intenção. Ao mundo ingenuamente perfeito dos 

anúncios americanos de uma simplificada vida doméstica sobrepunha-se uma paisagem de terror.

À data da exposição organizada pelo Daily Mail, os Smithson estavam a desenvolver a instalação 

Patio & Pavilion, com que participariam juntamente com os seus amigos Nigel Henderson e 

Eduardo Paolozzi na exposição This is Tomorrow, a decorrer nos meses de Setembro e Outubro 

do mesmo ano na Whitechapel Art Gallery, em Londres. A instalação consta de um pequeno 

pavilhão inserido num espaço encerrado, ou pátio, onde se distribuem os elementos simbólicos 

básicos para a satisfação das necessidades imediatas do ser humano, objectos rememorativos - 

por exemplo a imagem de uma roda que recorda o movimento e as máquinas - com que o homem 

pode reconstruir a sua própria existência depois da destruição do holocausto; “a kind of symbolic  

Habitat, in which are found, in some form or other, the basic human needs - a piece of ground, a 

view of the sky, privacy, the presence of nature and animals - When we need them - and symbols of 
12the basic human urges - to extend and control, to move.”  

Como a instalação Patio & Pavilion também a Casa do Futuro expressa uma atitude de profunda 

apreensão em relação ao futuro debatendo-se com as mesmas necessidades e urgências 

básicas. O ano de 1981, que serve de contexto temporal ao projecto, situa a casa e os habitantes 

num mundo ainda obcecado pelo horror da guerra. Pensada como um espaço totalmente 

interiorizado que os habitantes felizes não necessitariam de abandonar nunca, a Casa do Futuro 

era em si mesma um mecanismo de escape. Como um bunker, a casa estabelece-se como um 

dispositivo autónomo que assegura a vida nunca fazendo alusões ao meio exterior interpretado 

como uma ameaça. Pelo contrário opta por reproduzir o seu próprio mundo miniaturizado no 

espaço do pátio privado onde se encontram as respostas às “necessidades humanas básicas” 

descritas por Peter Smithson - um pedaço preservado de terra, de céu, de natureza. Para além de 

funcionar como um elemento simbólico na construção de uma imagem evocativa do mundo 

exterior, o pátio que é também um jardim que se mantém naturalizado desempenha um papel 

determinante na definição do conforto dos habitantes tanto num plano físico como mental. Um 

pequeno desenho diagramático da Casa do Futuro, trazido à luz por Beatriz Colomina, relaciona o 

pátio com a definição da qualidade do ar; o desenho é acompanhado pela legenda “vertical tube of 

unbreathed private air”.

Na presença sugestiva da ameaça o direito a um “ar ainda não respirado” consubstanciado no 

espaço do pátio apresenta-se como a principal exigência para a manutenção do bem-estar dos 

ocupantes que se desenvolve a um nível sobretudo psicológico, assegurando a estabilidade 

mental através de estritas medidas de segurança sanitária. O ar concretizado no espaço do pátio 

assume-se como o verdadeiro material de construção da casa, determinando o desenho 

12. Smithson, Alison and Smithson, Peter; The Charged void: architecture; New York: The Monacelli Press; cop. 2001; p. 178.
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arquitectónico. Como explica Beatriz Colomina os Smithson limitaram a construir um buraco, 

tomando um espaço vazio que privatizaram; o projecto, a casa, baseia-se  simplesmente num 

processo de fixação desse vazio, por meio do controle sanitário. Como em Patio & Pavilion a Casa 

do Futuro compõem-se como uma dupla caixa que aqui podemos ver como  uma imensa parede 

habitável que tem por função primária filtrar todo e qualquer contacto com o mundo exterior. Uma 

primeira pele branca e uma segunda membrana de cristal definem um espaço de 

descontaminação que possibilita o acesso seguro ao jardim situado no centro da casa onde se 

processa o encontro entre os habitantes e o pedaço de céu que a casa privatiza. A casa é uma 

máquina de ar purificado, um pulmão artificial, que assegura o usufruto de um ar imaculado que 

desce até ao espaço vazio.

Respondendo às “urgências humanas básicas” a Casa do Futuro declara a liberdade por meio do 

controle; “estender e controlar, mover”, são palavras que poderiam descrever também os 

princípios norteadores do projecto de Alison + Peter Smithson para a Casa Ideal. Beatriz Colomina 

descreve pormenorizadamente como “cada detalhe da casa pode explicar-se como um sistema 

defensivo contra a contaminação, o ruído, e pó, o frio, as vistas, os germes e os visitantes”, dos 

diversos dispositivos tecnológicos ao desenho da casa:

“La tenaz defensa de la casa contra el exterior continúa en el interior en forma de batalla 

contra todo el tipo de contaminación. Los pocos que entran en la casa pasando a través de la 

cámara neumática estanca (airlock) de la entrada son inmediatamente sometidos a un proceso de 

descontaminación que mantiene fuera el aire exterior: «Para aceptar al visitante, el ocupante 

activa el obturador de control de la entrada y automáticamente pone en marcha una ráfaga de aire 

caliente anticorriente que sale de la rejilla bajo la puerta». Desde la puerta principal el visitante 

pasa después a través de una cortina de aire caliente que elimina el polvo. Toda la casa está 

equipada con aire acondicionado para un uso doméstico generalizado. Los anuncios de 

acondicionadores para ventanas utilizaban imagenes de radiografías de pulmones. El aire 

acondicionado significa tanto salud como confort. No es casual que los dibujos en perspectiva de la 
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fig. 02.7_06 Alison + Peter Smithson,  Nigel Henderson e Eduardo Paolozzi, Patio & Pavilion, exposição This is Tomorrow, 
Whitechapel Art Gallery, Londres, Setembro-Outubro de 1956. © foto: John Maltby

fig. 02.7_07  Alison Smithson, Casa do Futuro,“vertical tube of unbreathed private air”. © Alison and Peter Smithson
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Casa del Futuro se assemejen a un pulmón dentro de una caja, convirtiéndose, en él ambito de la 

comunidad, en un mat cluster de pulmones empaquetados. La ciudad del futuro es una ciudad de 

pulmones artificiales.

No sólo el aire está sistemáticamente controlado y purificado, sino que además se eliminan de 

forma obsesiva de toda superficie cada huella de suciedad, de polvo o de gérmenes. La superficie 

continua de la casa con sus esquinas redondeadas, insisten los arquitectos, se limpia fácilmente 

con un trapo húmedo. La bañera hundida se llena desde el fondo y tiene un sistema de eclarado 

automático que enjuga la bañera con un detergente sin espuma. El retrete «es una habitácion en 

sentido próprio... y su sistema de autodigestión siempre en funcionamento, vuelve innecesario tirar 

la cadena y no hace ruido». La parede de «cristal» que da al jardín se «autolimpia desde fuera». Un 

«aspirador electroestático portátil trabaja de forma autónoma remplazando así el aspirador 

tradicional para eliminar las pocas partículas de polvo que pudieran infiltrar-se dentro de la casa».

Las toallas se consideran un peligro para la salud. La ducha del cuarto de baño funciona también 

como secador con toberas para el agua y para el aire caliente. Hay suministradores de toallas de 

papel de usar y tirar instalados junto a cada salida de agua. Se ha instalado en la pared del baño 

una lámpada solar. La cama tiene una sola sábana bajera porque la temperatura controlada de la 

casa hace que no sea necesaria más ropa de cama. Y así sucesivamente. En la Casa del Futuro se 
13 prestaba atención incluso a la postura como otra forma de higiene.” 

Beatriz Colomina, Un aire aún no respirado, 2007.

A imagem de perfeição idealizada que a Casa do Futuro reproduzia só se tornava possível 

recriando uma sensação de absoluta tranquilidade face ao perigo, ou seja, lutando activamente 

contra cada uma das ameaças do mundo exterior. O projecto dos Smithson não só formula o 

conforto a partir da eliminação do esforço na realização das tarefas domésticas por meio do 

desenvolvimento científico e tecnológico como por ventura mais importante prevê que no futuro o 

conforto assumirá uma concretização eminentemente psicológica encontrando-se a arquitectura, 

que entretanto se transformou em um imenso produto tecnológico de ficção-científica, ao serviço 

da promoção de um permanente sentimento de segurança, em especial face à ameaça invisível 

dos agentes químicos e biológicos. Apesar de ter sido projectada em 1956 como a Casa Ideal de 

1981, uma casa a meio caminho entre o pós-guerra e actualidade a casa do Futuro não esteve 

muito longe de conseguir imaginar as motivações e os princípios que orientam hoje em dia o 

consumo e produção dos bens de luxo, incluindo a Arquitectura.  

“A partir del siglo XIX, como hemos visto, apareció por primera vez una dinámica en cierto 

modo adversa que se esforzaba por celebrar un lujo «democrático», menos dominador, menos 

«vistoso». El momento moderno posmoderno e hipermoderno prolonga esta vía, no sólo a través 

de la estética de la discreción, sino también promoviendo un lujo más defensivo que agressivo. En 

una época percibida como amenazadora, proliferan los dispositivos de protección máxima, las 

residências de lujo securizadas y vigiladas las veinticuatro horas, los chalets provistos de vallas, de 

puesto de guardia, de sistemas de alarma y de videovigilancia. A la escalada de la pompa y de 

etiqueta suceden la proliferación de los equipamientos de control y de vigilancia, la obsesión 

securitaria y sanitaria. Ya antes de Michael Jackson, el multimillionario estadunidense Howard 

Hugues vivía aterrorizado por los microbios y los virus, aislado del mundo, con el que ya no se 

comunicaba sino a través de intermediarios. Cada vez más, el alto nível de seguridad se convierte 
14en un argumento fundamental de la oferta de lujo.”  Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional, 2003.
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13. Colomina, Beatriz; “Un aire aún no respirado” (in) Heuvel, Dirk Van Den & Risselada, Max; Alison y Peter Smithson : de la casa del futuro a la casa de hoy; 
Barcelona: Polígrafa; 2007; pp. 73-74.
14. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005. (2003); pp. 67-68.
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A história recente do luxo tem sido marcada pela progressiva substituição dos tradicionais 

paradigmas fundamentados nas necessidades sociais de ostentação por modelos emergentes de 

um luxo defensivo ao serviço do conforto pessoal que se realiza por meio da segurança, um “luxo 

securitário”. Se a Casa do Futuro se fundamentava na experiência traumática ainda presente da 

Segunda Guerra Mundial pela qual havia passado Alison Smithson, a quem se atribui a autoria do 

projecto, hoje as políticas de auto-segregação proliferam na sua maioria como uma consequência 

indesejável de um modelo de cidade que se encarrega de alimentar um sentimento generalizado 

de insegurança, que cada vez mais é visto como uma condição inerente à própria urbanidade.

 A globalização introduziu nas cidades ocidentais uma polarização social até então desconhecida, 

onde se vêem obrigados a conviver os dois extremos do arco social, além das minorias 

racialmente marginalizadas. Os guetos raciais e económicos, transformam-se em zonas 

selvagens que alimentam os medos, fobias e inseguranças da classe média-alta. O resultado de 

tudo isto foi o aumento da obsessão pela segurança, do desejo de controlar a ameaça do 

desconhecido eliminando qualquer tipo de contacto com “o outro”. A fórmula: recolher-se em 

recintos urbanos fechados e auto-defendidos, recintos protegidos por muros, barreiras, 
15seguranças e sofisticados sistemas de detecção electrónica.  No caso paradigmático das 

“comunidades fechadas” de Los Angeles, descrito por Mike Davis em “Fortress Los Angeles: the 

Militarization of Urban Space”, a preocupação com a segurança está a atingir níveis tão extremos 
16que se pode falar mesmo num processo de “bunkerização” e “fortificação” da cidade.  As formas 

de apropriação do espaço, por parte dos segmentos populacionais mais abastados estão a 

influenciar a reconfiguração do espaço urbano a tal ponto que ameaçam as bases formais e sociais 

em que assenta a cidade tradicional, que está a dar lugar aquilo que Davis denominou de 

“arquipélago carcerário”, ou seja, um território fragmentado numa infinidade de enclaves 

amuralhados que se compõem como uma sucessão de ilhas fortificadas. Contudo, quando a 

cidade contemporânea parece falhar nos seus diversos modelos e dimensões torna-se difícil 

imaginar um futuro para a Arquitectura de Luxo que não a segregação. Face ao sentimento de 

insegurança, a fuga ao espaço público constitui-se como exigência primeira de uma liberdade 

condicionada. A realização da segurança pressupõe a renúncia do “urbano” , que deixou de ser 

uma condição “sine qua non” para a existência da cidade. As pessoas preferem viver em tramas 

fragmentadas do que em tecidos contínuos, em comunidades fechadas segregadas do resto da 

cidade e consagrados ao uso exclusivo dos seus acomodados residentes, renegando a cidade e 

recriando-a a partir das suas próprias lógicas em “cativeiros” de luxo, que entretanto se 

disseminaram por todo o mundo - em especial na América Latina - sob a designação vulgar 

de“condomínios privados”.

À agorafobia juntam-se ainda as preocupações ambientais com a gradual degradação da 

qualidade dos recursos naturais, e a ameaça terrorista que se tornou incontornável após o 11 de 

Setembro de 2001, acontecimento que parece haver despoletado um clima generalizado de 

suspeição empolgado pelos meios de comunicação, face à iminência de um outro qualquer tipo de 

atentado hipotético que pode acontecer sem data nem local marcado. Recentemente, em Agosto 

de 2010 a penthouse do One Hyde Park em Londres, edifício projectado pelo atelier de Richard 

Rogers, estabeleceu um novo record para o apartamento mais caro do mundo ao ser vendida pela 

quantia de 170 milhões de euros (140 milhões de libras). A soma astronómica seria justificada 

pelas incomparáveis medidas de segurança da habitação que de acordo com as reportagens 

publicadas na Grã-Bretanha conta com janelas à prova de bala, sistemas de purificação de ar, 
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15. Sobre a obsessão pela segurança, o desenvolvimento das “comunidades fechadas” e as implicações para o espaço urbano: Vásquez, Carlos Garcia; 
“Comunidades fechadas, cidades moribundas” (in) J.A; no.228; Público; Junho-Setembro 2007; pp. 18-21.
16. Sobre o caso particular das “comunidades fechadas”  de Los Angeles ver: Davis, Mike; “Fortress Los Angeles: the Militarization of Urban Space” (in) Sorkin, 
Michael; Variations on a Theme Park. The New American City and the End of Public Space; New York: Hill and Wang; 1992; pp. 154-180.
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segurança permanente fornecida por ex-agentes das SAS, as forças especiais do exército do país, 

e até uma sala de pânico onde os proprietários se poderiam esconder em caso de ataque ou 
17tentativa de sequestro.  A ameaça invisível omnipresente alimenta um luxo paranóico pela 

segurança que é simultaneamente um produto mediático do excesso de informação e do 

desconhecimento, que se combate com uma parafernália de medidas preventivas e de controle 

que parecem estabelecer-se como uma analogia actual dos dispositivos cientifico-ficionais que 

regiam o projecto visionário dos Smithson. Também aqui o luxo se transformava num conjunto de 

índices de desempenho. Sob este aspecto a Casa do Futuro não só antevia a dependência da 

Arquitectura de Luxo em relação à tecnologia e ao desempenho tecnológico, que se tornaram 

incontornáveis quando se trata de assegurar a facilidade na execução das tarefas diárias ou a 

segurança sanitária dos habitantes no seu combate com um inimigo imperceptível, como 

representa ainda hoje um modelo inigualável do compromisso que o desenho arquitectónico pode 

manter com a eficiência levada a um extremo interpretativo. A Casa não só incorporava um 

conjunto de dispositivos tecnológicos como o próprio desenho arquitectónico se regia por critérios 

de comodidade e segurança: com as suas superfícies contínuas de plástico ergonómicas e auto-

laváveis a Casa do Futuro era uma casa pensada como um gadjet que se podia substituir quando o 

seu desempenho fosse suplantado pela evolução científica.
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fig. 02.7_08 Rogers Stirk Harbour + Partners (edifício) Candy & Candy (design interior), One Hyde Park Penthouse, render, 
Londres, 2008. © Candy & Candy
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definition of luxury:
“Intimate, exclusive, pleasure.”

Claudio Modola
www.luxuryculture.com; 2008-06-19



InTimidade
e desejo:
«arQUITECTURA
da PERSUASÃO»

02.8

dentro da garçonnière de Carlo Mollino

Arquitecto invulgar afastado dos grandes palcos da Arquitectura Moderna pelo mesmo motivo pelo 

qual é hoje celebrado, Carlo Mollino deixaria nos seus projectos particulares a marca de uma 

teatralidade única enquadrada pelo que parece ser o retorno de um género arquitectónico 

reprimido à nascença: um modernismo erótico, que apenas parece encontrar uma referência 

ténue na obra de Adolf Loos - pensemos por exemplo no projecto idílico da casa para a corista 

Josephine Baker. Um imaginário erótico é permeado pelo corpo de trabalho de Mollino, desde 

objectos utilitários que devem aludir supostamente a uma idealizada anatomia feminina, passando 

pela decoração e culminando na Arquitectura, área onde se misturam todos os seus restantes 

interesses, em particular a fotografia. Sem surpresa esta pessoa exagerada deixaria para trás 

também o seu próprio inventário perverso erótico: aproximadamente dois milhares de fotografias 

de nus femininos, na sua maioria Polaroids, tiradas em interiores e em mobiliário do seu próprio 

desenho desde os anos 50 até ao fim da sua vida em 1973, guardadas meticulosamente na sua 

“casa-mausoléu” em Turim, e só descobertas post mortem.

O erotismo, o principal leitmotiv do desenho interior de Carlo Mollino, seria concretizado e 

representado (actuado) precisamente num novo tipo de espaço doméstico, o mesmo onde seriam 

tiradas a maioria das suas fotografias perversas: os ambientes recreativos e estritamente privados 

de Mollino chamados “garçonnières” - grosseiramente “quartos de solteiro” - que funcionavam 

simultaneamente como estúdio ideal para as sessões de fotografia erótica e laboratório 

experimental de panos de fundo, cortinas deslizantes, objectos de fetiche, espelhos, mecanismos 

de trompel’oeil e outros dispositivos de luz e de som, incluindo música, usados para criar uma 

“arquitectura da persuasão”, como tem vindo a ser designada a arquitectura interior de Mollino por 
1 comparação com a arquitectura que Morris Lapidus haveria de formular em teoria e aplicar nos 

anos 60. Descrições e ilustrações de alguns desses espaços destinados ao uso pessoal seriam 

publicadas. As garçonnières mais recentes, por outro lado, realizadas nos anos 50 e 60 e nas quais 

a decoração interior atinge a sua forma mais arrojada, não receberam publicidade e representam a 

fase extrema de uma linha de investigação para a qual a sua prática profissional regular não 

proporcionava saídas. Estes espaços permanecem sobretudo nas fotografias, em que servem de 

cenário, como um conjunto de fragmentos difíceis de montar, o que em certo sentido só aguça a 

imaginação e enfatiza o carácter algo “novelesco” (novelesco por oposição à realidade trivial) que 

respiram as obras de Mollino.
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1. Morris Lapidus (1902-2001) foi um arquitecto californiano que ficou conhecido pelos seus hotéis curvilíneos e berrantes de inspiração neo-barroca que ajudariam 
a definir o estilo dos resort hotéis de Miami nos anos 60. Morris Lapidus apelidaria o seu género arquitectónico particular de “arquitectura da persuasão”. Para mais 
informações consulte-se a autobiografia do autor: Lapidus, Morris; Too Much Is Never Enough; Rizzoli; 1996.
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Aquela que é vulgarmente considerada nas monografias do autor como “a primeira” das suas 

garçonnières - esta classificação revela-se como veremos algo grosseira - consistia num pequeno 

apartamento nas colinas com vista para a cidade de Turim, arrendado em meados dos anos 50 e 

conhecido como Villa Scalero. As imagens correspondentes primeiramente tiradas com uma 

Leica, incidem sobre uma cama central especificamente desenhada para o espaço envolta ao 

gosto de Mollino por um véu e um biombo branco com medalhões rococó, que se assumem como 

os adereços centrais das fotografias complementados por outras peças de mobiliário previamente 

desenhadas para o seu primeiro apartamento de solteiro em 1946 (conhecido como Apartamento 

Mollino) como: uma secretária cilíndrica e uma cadeira em forma de coluna, a linha feminina, o 

arabesco, que é reforçado por varias fotos de modelos nuas delineando o seu contorno contra as 
2costas da cadeira.

No início dos anos 60 Mollino abandonaria a Villa Scalero e começaria a restaurar o piano nobile de 

um apartamento do século dezanove arrendado no centro de Turim (actual Casa Museo Mollino). A 

construção de um interior altamente simbólico e lascivo com referências à egiptologia e à tradição 

mística que se pensa tenha sido projectado por Mollino com o intuito primeiro de constituir o seu 

mausoléu simbólico, ocupariam-no desde 1960 até à sua morte em 1973. A maioria das Polaroids, 

um formato utilizado quase exclusivamente a partir dos anos 60, seriam tiradas neste excêntrico 

interior e ainda numa outra garçonnière criada no período que se assumia como a escolha primeira 

para as suas sessões fotográficas: uma pequena villa de dois andares com um jardim, localizada 

numa posição isolada nas montanhas sobre Turim, baptizada por Mollino de Villa Zaira.

[120]

2. Ribas, João; “Carlo Mollino: Sex at the Speed of Architecture” (in) Flash Art; no.268; October 2009; p. 72.
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A Villa Zaira consistia essencialmente de um quarto alcançado por um lanço de escadas 

organizado de modo semelhante ao quarto da Villa Scalero com uma cama ao centro enquadrada 

por um biombo de papier peint francês e um tecto espelhado. Todas as paredes e janelas eram 

mascaradas por cortinas drapeadas de veludo vermelhas e brancas “à prova de som” que criavam 

o isolamento necessário para um cenário que visava a construção de um mundo totalmente 
3artificial complementado por luzes psicadélicas e música erótica.  O primeiro piso do edifício 

também muito requisitado para as sessões fotográficas eróticas compunha-se como um espaço 

meio vazio, em que o chão não casualmente estava dividido em dois níveis, como um palco 

coberto por tapetes felpudos onde pousavam as modelos nuas ou disfarçadas com os adereços da 

própria colecção particular de Mollino, tendo por set - fixo e insignificante - uma simples tela móvel 

feita de juncos que podia ser enrolada e uma escada que podiam ser escondidas atrás das cortinas 
4de veludo que também aqui cobriam as paredes pretas.

O innuendo sexual que subjaz na descrição das garçonnières desenhadas por Mollino é reiterado 

de forma indiscutível pela sua fotografia erótica, que é precisamente quando interpretada 

(compreendida) no conjunto da sua obra que se torna verdadeiramente relevante e explícita, pois 

funciona como o testemunho na primeira pessoa da função eminentemente lasciva a que estavam 

consagrados estes espaços íntimos. Esclarecendo o próprio sentido da Arquitectura, a fotografia 

apresenta-se como a prova documental e irrefutável do seu carácter libidinoso, assim como a 

marca do seu sucesso. A encenação da sedução afigura-se como o destino de uma arquitectura 

em que a sexualidade se estende à câmara, em que a satisfação do desejo só parece ser possível 
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fig. 02.8_01 Carlo Mollino, fotografias eróticas tiradas na Villa Scallero (garçonnière dos anos 50). Leica,10.8 x 15.2 cm. circa 
1956-1962.  © Carlo Mollino/ Museo Casa Mollino
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através dos olhos perversos de um voyeur. Contrariamente às fotografias anteriormente 

publicadas, na sua maioria fotos de grande formato meticulosamente retocadas e manipuladas, 

recorrendo inclusive à fotomontagem, e aos seus esclarecimentos no ensaio Il Mensaggio dalla 
5Camera Oscura publicado em 1949  onde Mollino reiterava a validade dos seus procedimentos, o 

significado das suas últimas fotografias, em particular os retratos de nus femininos tirados com 

Polaroid nas suas últimas garçonnières, remete, mais do que para um valor documental ou 

artístico, para o próprio processo implicado na fotografia convertido também ele num jogo erótico. 

As fotografias standard não assinadas - quando muito os álbuns são acompanhados do anagrama 

de Mollino (“C. M.”) - não datadas, não retocadas e cuidadosamente escondidas, são a prova de 

um projecto que desenvolve acima de tudo como um hobby (um passatempo prazeroso) para 

consumo próprio. Aqui, o valor artístico fundamentado num processo complexo e moroso é posto 

de lado em detrimento do instantâneo que captura o novo tipo de ritmo privado que pauta as 

garçonnières. A instantaneidade da imagem da Polaroid nesses locais apenas enfatiza ainda mais 

a “tensão” da encenação erótica já de si sugerida pela arquitectura, através de uma sedução 

tecnologicamente mediada pela câmara:

“pode-se imaginar Mollino e seus modelos acedendo (desfrutando?) do seu objecto erótico 

“ready-made” em conjunto, tomando decisões sobre poses e adereços, a sedução 

instrumentalizada, tornada num jogo entre o olho devorador da câmara, o desejo envolvido em ver-

se envolvido em si mesmo em tal imagem (imediatamente gratificada) e a intimidade tornada 
6possível pela perfeição de uma não tão subtil arquitectura da persuasão sexual.”  

Interiores explicitamente concebidos para “proteger a esfera privada da moralidade pública”, como 

aqueles desenhados muito anteriormente por Adolf Loos, as garçonnières encontravam-se 

também projectadas para facilitar ou “encenar” a sedução, proporcionando precisamente o tipo de 

intimidade indispensável para o exercício da sexualidade, e que torna a fotografia erótica de 

Mollino, também ela um jogo-brinquedo sexual, possível. Ironicamente, o protótipo do solteiro 

incorrigível viveu de facto a maioria da sua vida adulta com a sua mãe. Enquanto espaços 

reservados à intimidade, as garçonnières de Mollino apresentavam-se como um novo tipo de 
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fig. 02.8_02 Carlo Mollino, fotografias eróticas tiradas na Villa Zaira. Polaroid,10.8 x 8.3 cm. circa 1962-1973. © Carlo Mollino/ 
Museo Casa Mollino

5. Mollino, Carlo; Il Messaggio dalla Camera Oscura; Turin: Chiantore; 1949.
6. Ribas, João; “Carlo Mollino: Sex at the Speed of Architecture” (in) Flash Art; no.268; October 2009; p. 73 [trad.].
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7. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 61.
8. João Ribas é Curator de exibições no List Visual Arts Center, MIT, Boston. Previamente desempenhou o papel de Curador no The Drawing Center em New York 
entre 2007-2009. 
9. Ribas, João; “Carlo Mollino: Sex at the Speed of Architecture” (in) Flash Art; no.268; October 2009; pp. 71-72.

espaço doméstico que renegando os costumes da sexualidade burguesa católica, em especial o 

ideal do casamento heterossexual propunha uma arquitectura que tinha por função principal 

liberar o homem moderno da moralidade convencional, portanto, “libertar” o desejo - a este 

respeito a denominação de “arquitectura da persuasão” não poderia parecer mais adequado. É 

precisamente enquanto meandro idílico consagrado ao exercício de um desejo erótico, íntimo e 

experimental, que podemos ver na garçonnière de Mollino o protótipo de um espaço onde habita 

um tipo particular de luxo passional, que hoje liberado das amarras da moralidade católica se 

impõe cada vez mais enquanto critério de valor, orientando como relata Gilles Lipovetsky parte dos 

consumos dispendiosos:

“A través de los dispendios costosos, hombre y mujeres se esfuerzan no tanto por ser 

socialmente conformes como por experimentar emociones estéticas o sensitivas, no tanto por 

hacer exibición de riqueza como por vivir momentos de voluptuosidad. Invitación al viaje, invitación 

a las delicias de los cinco sentidos, el lujo se identifica tendencialmente con una fiesta privada, con 

una fiesta de los sentidos. La búsqueda de los goces privados ha ganado por la mano a la 

exigencia de ostentación y de reconocimiento social: la época contemporánea ve afirmarse un lujo 

de tipo inédito, un lujo emocional, experiencial, psicologizado, que substituye la primacia de la 
7teatralidad social por la de las sensaciones íntimas.”  

Interpretadas à luz das motivações actuais e dentro do que são os novos valores de uma 

sociedade assumidamente marcada pela revolução sexual dos sessenta, as garçonnières de 

Mollino definiam o luxo através do “desejo”, apelando à raiz cultural do próprio conceito 

reinventado fora da moralidade que sempre o reprimiu: tratavam-se, numa definição quase literal, 

de antros de “luxúria”, no sentido religioso do termo, aquele que associa a palavra à corrupção de 

costumes, aos prazeres carnais, à sexualidade extrema, lasciva e sensual; facto que hoje longe de 

se assumir como uma condicionante se apresenta como um aliciante - veja-se por exemplo as 

estratégias das marcas de luxo que exploram a transgressão através do chamado porno chic. Se 
8 repensadas de um modo não chauvinista, como sugere João Ribas, as garçonnières, 

apresentaram-se por excelência como “o lugar da intimidade sexual na domesticidade do pós-
´guerra”. Elas são a versão de Mollino de um novo tipo de arquitectura doméstica de “mulheres nuas 

em mobiliário modernista” proposta pela coluna central da Playboy e pelos desenhos para 

“acolchoados de solteiro” publicados na mesma revista, da qual Mollino foi um ávido coleccionador 
9 nos anos 50 e 60; uma arquitectura luxuosa que gravita em torno da ideia da persuasão.

Formular as bases do género arquitectónico particular de Mollino, da sua “arquitectura da 

persuasão” implica antes de mais, à falta de referência teóricas - ainda que a obra de Mollino se 

desenvolva desde início como um projecto bastante conciso e ambicioso, abarcando um conjunto 

diversificado de áreas de acção, o autor não produziria praticamente obra teórica, muito menos 

sobre a arquitectura que se destinava a consumo próprio - repensar a própria definição da sua 

garçonnière para que se possa identificar com certeza um conjunto de projectos concretos que 

permitam desenvolver uma investigação frutífera.

“Arquitecto ocasional”, Carlo Mollino vivia uma vida desafogada trabalhando na Arquitectura como 

nas suas restantes actividades essencialmente por prazer; de modo que, não se trata de um facto 

casuístico que a maioria da sua obra tenda desde logo para o desenho interior - o arquitecto 

construiria muito poucos edifícios de raiz. O espaço interior encontra-se no centro das suas 
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paixões pessoais, em particular o espaço do quarto como concretização do ideal luxuoso da 

intimidade e do exercício do desejo. Esta paixão pessoal, transversal a toda a sua carreira 

marcada por um incontornável erotismo, encontra-se presente de modo explícito em grande parte 

dos seus projectos, desde as suas primeiras obras a Casa Miller e a Casa Devalle, ensaios para as 

suas garçonnières e projectos decisivos para a compreensão de toda a sua obra posterior. 

A ideia da garçonnière de Mollino não descreve tanto a propriedade da obra ou o seu valor 

documental, mas a própria intencionalidade do espaço pensado como um local consagrado à 

intimidade, destinado à satisfação da necessidade de liberação de um desejo erótico de cariz 

autobiográfico. A este respeito a maioria dos projectos desenvolvidos pelo arquitecto não só para si 

mas também para os seus clientes, na sua maioria amigos pessoais, apresentam-se como obras 

autobiográficas - quase toda a arquitectura de Mollino é autobiográfica como reforça a monografia 
13do arquitecto escrita por Giovanni Brino “Carlo Mollino: architecture as autobiography”  - 

encontram-se pensados na primeira pessoa como lugares de uma intimidade sexualizada que 

como tal podem e devem constar de uma definição abrangente de um projecto comum que se 

alonga no tempo, levianamente chamado de “garçonnière”. O esclarecimento das linhas mestras 

deste conceito revela-se fundamental para superar as limitações de uma definição quase sempre 

literalista; limitações que desde logo se encontram patentes na confusão nos diversos textos sobre 

o autor acerca da aplicação do termo, onde para além de não ficar claro quais são estes espaços e 

quantos são, subjaz a ideia errada de que estes só surgiram numa fase tardia da sua obra e como 

projectos autónomos o que excluiria obras fundamentais como a Casa Miller (1938) e a Casa 

Devalle (1939), determinantes para traçar o perfil da “arquitectura da persuasão” de Mollino.

14Considerada por Giovanni Brino “o modelo dos seus últimos desenhos para interiores”,  a Casa 

Miller, um apartamento de Mollino pensado como uma sala de desenho privada e espaço para 

conviver com os amigos - por ventura a verdadeira primeira garçonnière do arquitecto - 

apresentava-se como a tradução material, em termos de espaço, cor e luz de um romance, mais 

especificamente da novela autobiográfica de Mollino, “L’amante del Duca”, publicada parcialmente 

em Il Selvaggio em 1934-36 e nunca acabada, em que a casa do arquitecto lembra a Casa Miller ou 

da incrível casa de Des Esseintes descrita por Joris-Karl Huysmans em “A rebours”, o livro 

descoberto entre os pertences de Mollino que parece ter inspirado até ao último detalhe, o mais 

decadente e ao mesmo tempo o mais original trabalho do arquitecto representado pelo desenho 
15interior com o seu quase paroximal uso das luzes, das cores e sons.  No espaço limitado, espelhos 

reflectores e superfícies transparentes deformavam a percepção, criando a sensação de um 

espaço dissolvido em infinitos fragmentos de uma visão fantástica, um espaço reminiscente de um 

set, interiorizado e ao mesmo tempo totalmente artificial, que propunha uma evasão da realidade 

corrente criando a sensação de estarmos dentro de uma novela. Em 1938 Carlo Levi, amigo 

pessoal do arquitecto, escreveria num artigo sobre a Casa Miller publicado na revista Domus: 

 “Mollino´s architecture tends toward the story... Here architecture is born out of 

autobiography, and is the effort to get free from it as an objective account. It is an ambiguous 

personage, in both first and third person, a bewildering Ulysses in search of lost spaces... Rather 

than being the house of some imagined character, the Miller House sets out to be the personality 

itself... It wants to be everything: it is a consequence of this that, in its representation, the space 

(since is nature is spacial) must be false. This is a close world: we are on stage, or inside a chapter. 
16The threshold is locked: what is outside is totally arbitrary...” 

13. Brino, Giovanni; Carlo Mollino: architecture as autobiography. Architecture furniture interior design 1928-1973; London: Thames and Hudson; 1987.
14. Brino, Giovanni; Carlo Mollino: architecture as autobiography. Architecture furniture interior design 1928-1973; London: Thames and Hudson; 1987; p. 67-68.
15. Brino, Giovanni; Carlo Mollino: architecture as autobiography. Architecture furniture interior design 1928-1973; London: Thames and Hudson; 1987; p. 68.
16. Levi, Carlo; “Casa Miller” (in) Domus; no. 129, September 1938; pp. 1-11 (citado em)  Brino, Giovanni; Carlo Mollino: architecture as autobiography. Architecture 
furniture interior design 1928-1973; London: Thames and Hudson; 1987; p. 68-69.
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fig. 02.8_03 Reconstrução do quarto da Casa Devalle (1939-1940), instalação na Galeria d’Arte Moderna, Turim, 2006. Foto: 
Gonella © Museo Casa Mollino

Em termos objectivos a “arquitectura da persuasão” de Mollino parecia estar bastante dependente, 

antes de mais, do isolamento, como de resto seria de esperar, e de uma não menos importante 

“teatralidade do espaço” que se enquadrava no próprio jogo de sedução que aí decorria. Estes 

aspectos seriam reiterados pouco tempo depois, no projecto da Casa Devalle (1939) onde Mollino 

levaria o seu conceito de decoração como “história figurativa” às suas extremas consequências; 

facto que seria apontado em detalhe pelo crítico de arte e amigo do arquitecto, Albino Galvano que 

na sua apresentação da Casa Devalle publicada na revista Le Stile, colocava particular ênfase no 

carácter narrativo do trabalho de Mollino. A ideia da garçonnière é em grande medida hereditária e 

por isso indissociável do quarto da Casa Devalle reconstruído em 2006, aquando da exposição 

retrospectiva sobre a Obra do Autor realizada na Galeria de Arte Moderna de Turim, que pode à 

falta de informação sobre as suas últimas garçonnières ser tomado como o espaço modelo destes 

locais íntimos onde se desenrolava uma “encenação” erótica de sedução, por se assumir como a 

representação mais límpida do género arquitectónico particular de Mollino. Aí, todos os 

dispositivos cénicos já experimentados com propósitos similares na Casa Miller seriam utilizados 

para criar aquilo que Giovanni Brino descreveria como “uma orgia perfeitamente orquestrada de 
17materiais, texturas e cores” que não têm comparação na história da Arquitectura Moderna,  e 

apenas encontra uma referência à altura vinte anos mais tarde na “arquitectura da persuasão” de 

Morris Lapidus, o paradoxal arquitecto da Florida que desenhou o Americana Hotel e outros resort 

hotéis e que foi não acidentalmente um pioneiro do desenho de cenários de teatro. 
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17. Brino, Giovanni; Carlo Mollino: architecture as autobiography. Architecture furniture interior design 1928-1973; London: Thames and Hudson; 1987; p. 71.
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Se tivermos em conta que a arquitectura interior era para Mollino, como seria para Morris Lapidus, 

uma “arquitectura teatral” ou “arquitectura cénica” (para utilizar os termos de Lapidus) por 

excelência, ou se preferirmos as palavras de Giovanni Brino “uma espécie de mise-en-scène em 

constante mudança graças ao uso de instrumentos ilusionistas e truques”, sem surpresa 

constatamos que também Mollino se encontrou envolvido no desenho de sets para teatro e 

cinema, colaborando com os amigos, os pintores Carlo Levi e Italo Cremona em pelo menos três 

obras (Pietro Micca, Femmes d’Escales e Au lever du soleil). Este interesse pelo desenho de 

cenários, que seria reafirmado pela publicação de um conjunto de artigos publicados na revista Lo 

Stile (Stile negli interni di film) em 1945, não enfatiza senão aqueles que são os traços 

fundamentais do seu próprio género particular de “arquitectura da persuasão”: uma concepção 

cenográfica da arquitectura que se manifesta de modo sintomático no seu desenho interior, em 

especial naqueles que se apresentam como os seus ambientes privados por excelência, as suas 

garçonnières. O desenho cenográfico mantém uma relação tão estreita com o seu desenho interior 

que se torna mesmo difícil estabelecer os limites destes dois campos de acção, já que, como 

sugere Giovanni Brino, podemos considerar os seus sets interiores pelo uso ostensivo dos 
18mesmos objectos e mecanismos que pautam as suas obras e os seus interiores mise-en-scènes,  

como de resto realçam os seus retratos eróticos. 

Esta concepção cenográfica da arquitectura, evidenciada pela obra de Mollino e reiterada anos 

mais tarde por Morris Lapidus, não deve de maneira alguma ser tomada com leviandade. É 

precisamente a “teatralidade do espaço” construído como uma novela íntima, um local ficcional e 

evasivo, que permite a libertação do desejo aliviando a moralidade, a culpa que vem associada à 

luxúria, essa palavra que arrasta consigo a conotação do prazer mas também do pecado. A 

encenação do espaço é reforçada na obra fotográfica de Mollino pela transfiguração dos próprios 

modelos femininos, actrizes numa peça erótica encenando a sedução. Em alguns desenhos a Villa 

Zaira tem o nome de “Teatro Gianduia” - de facto tratava-se de um teatro, quase num sentido literal, 

exclusivamente utilizado à noite. Ai discorria um jogo erotizado da personificação ou da 

despersonificação capturado pelas fotografias de mulheres “disfarçadas” de empregadas, noivas, 

dragões... usando as dezenas de vestidos, peças de lingerie, acessórios vários e sapatos da 

própria colecção de Mollino feitas em Turim ou Paris ou adquiridas em San Gallo, Suiça - o 

expoente da voluptuosidade - que serviam da melhor forma os corpos modificados, transfigurados 

de acordo com o seu gosto pessoal. Assim, a teatralidade das figuras femininas disfarçadas 

enquadra-se num jogo de sedução que parece ser indispensável para a realização do desejo 

sexual e do luxo que toma a arquitectura teatral (persuasiva) de Mollino como palco.

Ainda que Mollino permaneça como um caso relativamente único e isolado na história da 

Arquitectura, o erotismo e o ideal luxuoso do quarto como palco destinado à encenação da 

intimidade sexual parecem estar de volta. Depois de um Modernismo que esqueceu praticamente 

à partida o tema da intimidade, facto acentuado nos anos áureos do Estilo Internacional - basta 

constatarmos a quantidade de casas de vidro, esses espaços “pós-domésticos” regidos pela 

austeridade e uma exposição irrealista da intimidade (tomemos por exemplo o projecto da Casa 

Farnsworth e a polémica associada) que propõem uma intelectualização do conforto e da 

sensualidade - o desejo erótico e passional reaparece na actualidade na obra de Jean Nouvel, e 

logo directamente associado à definição do Luxo em pelo menos três dos seus projectos: um hotel 

de alto luxo em Lucerne (1998-2000), o Hotel Puerta América (2003), e o projecto para um 
19condomínio de luxo em Manhattan chamado de 40 Mercer (2004-2008),  também pensado 

18. Ver Brino, Giovanni; Carlo Mollino: architecture as autobiography. Architecture furniture interior design 1928-1973; London: Thames and Hudson; 1987; 
Subcapítulo «Set design»; pp. 28-29.
19. Para informações gerais sobre os projectos ver o site oficial de Jean Nouvel em «http://www.jeannouvel.com/». Para mais informações sobre o projecto 40 
Mercer ver o site oficial na Internet dedicado à promoção do condomínio em «http://www.40mercersoho.com/» e ainda o site de Andre Balazs em 
«http://www.andrebalazsproperties.com/».

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico

02. CONSTRUINDO A CASA DE LUXO...



INTIMIDADE E DESEJO: «ARQUITECTURA DA PERSUASÃO» | dentro da garçonnière de Carlo Mollino

[127]

fig. 02.8_04 Ateliers Jean Nouvel,  The Hotel, Lucerne, Suiça, 1998-2000. © Ateliers Jean Nouvel

inicialmente como uma unidade hoteleira. Se no caso do condomínio de luxo em Manhattan o 

carácter lascivo do projecto seria apontado sobretudo pela imprensa, em particular pela crónica 
20que Robert Muschamp escreveria no New York Times,  no caso do hotel em Lucerne, por ventura 

das três obras a que aborda mais explicitamente o tema do desejo, seria o próprio Jean Nouvel a 

relacionar a definição do Luxo com um certo erotismo arquitectónico e o programa do hotel,  no 

texto explicativo do projecto onde escreveria:

 

“The problem was that, in terms of luxury, in the world's seventh most visited city, 

sumptuous lakeside establishments with 20-foot ceilings are too numerous to count. Something 

else had to be found to attract clients and prompt people to choose one hotel rather than another, an 

experience that turns a simple visit into something poetic. To create an impression of escape in 

classical and renaissance palaces, ceilings were decorated with large paintings of mythological 

themes, usually greek. The idea here is to take the same concept and update it. Exit ancient 

Greece: what are today's mythologies? Stories that everyone knows, that come to us from the 

cinema, because the cinema is our culture. The cultural dimension of a hotel is tied to desire, and 

the interpretation of painted ceilings is tied to eroticism. Thus the hotel offers a cinematographic 

anthology of desire. Each room illustrates the beginning of a story into which the occupants are 

drawn, inducing a sense of belonging. And this is where luxury comes in: it is in the specific identity 

and the unusual care and attention put into the hotel. The hotel celebrates simplicity and spirituality 

as much as it does elegance and refinement. The central idea is to create something quite unlike 

anything before and provide guests with a magical, exciting and unforgettable feeling. The Hotel is 
21not just a place to sleep; it is a reinvention of the hotel experience for the new millennium.” 

Seguindo fielmente esse postulado onde se propõe a oferecer aos visitantes uma “antologia do 

desejo”, o Hotel como os restantes projectos encontram-se decorados com imagens eróticas de 

amantes utilizadas de modo ostensivo nas paredes e tectos que, não fossem preferencialmente 

retiradas do cinema em especial do cinema erótico oriental (pensemos no filme o Império dos 

Sentidos), poderiam muito bem ser as Polaroids de Mollino, e completadas por outros dispositivos 

19. Muschamp, Herbert; “Architectural Trendsetter Seduces Historic SoHo” (in) The New York Times; Wednesday, April 11, 2001.
«It would be obtuse to analyze the design in strictly formal or functional terms. [It] is made for “Moody's Mood for Love” as performed by King Pleasure, on a rainy 
weekday afternoon, downtown, in a room surrounded by low-rise buildings. Think Edward Hopper crossed with Pedro Almodóvar. Not least, this design is about sex. 
That is its major departure from the glass office towers of mid-20th-century New York…. Modulating the visual texture of glass with reflectivity, fretted patterns, 
screened-on images, blurring, veiling, coloration, support systems and other techniques, these projects summon forth states of narcissism, exhibitionism, voyeurism, 
veiling, vamping, elusiveness, disconsolation, Hitchcock's blonde. Novelty holds erotic appeal. Modern architects of the heroic era could not acknowledge this. They 
let movies say it for them, in sets for mysteries and romantic comedies — “That Touch of Mink,” “The Best of Everything,” — in which the gleam of the new denoted 
desire.»
20. Nouvel, Jean; “The Hotel, Lucerne, Switzerland, 1998-2000 ” (texto explicativo do projecto); disponível em «http://www.jeannouvel.com/».
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como luzes vermelhas e espelhos dispostos numa clara sugestão ao voyeurismo. Para além de 

realçarem a actualidade da relação entre o luxo e a intimidade sexual, estas três obras de Jean 

Nouvel funcionam como a reafirmação do espaço-tipo deste “luxo do desejo” como um espaço 

dominado pela teatralidade - neste caso sugerida sobretudo pelas referências cinematográficas - 

assim como a confirmação do hotel como o local contemporâneo por excelência destinado ao 

exercício da luxúria, facto que já se encontrava enunciado na obra de Lapidus, toda ela construída 

em torno do programa do hotel. 

O ideal luxuoso do espaço como local de libertação do desejo parece ter deixado de vez de se 

assumir como um tema doméstico, se é que alguma vez o sexo foi um tema de trazer por casa. O 

Hotel, na sua versão mais harcore o Motel ao estilo cinematográfico norte-americano, converteu-

se no refúgio por excelência de um desejo reprimido. Talvez a definição do Luxo neste termos 

implique a própria evasão da trivialidade, só seja imaginável e concebível na renúncia do espaço 

doméstico banal, tal como as garçonnières de Mollino se apresentavam preferencialmente como 

locais isolados de encontro casuais, e não residências fixas, construídos como autênticos “teatros” 

de intimidade. O Hotel não é, como sublinha Jean Nouvel, “um espaço exclusivamente concebido 

para dormir”, é a encenação do espaço doméstico privilegiado da intimidade: o quarto 

transformado num local ficcional onde tudo é permitido. A utilização de imagens cinematográficas 

eróticas por parte de Jean Nouvel é a comprovação do hotel como o espaço contemporâneo 

destinado à ficção da intimidade e à satisfação do desejo, do romance sugerido que os ocupantes 

são convidados a viver na primeira pessoa guiado através de uma “história” - “e é aqui que o luxo 

aparece”. O imaginário actual do Hotel comporta a teatralização do doméstico, na linha da 

“arquitectura da persuasão” de Mollino e de Lapidus, que torna possível a despersonalização do 

carácter e a realização do “luxo do desejo” - neste sentido o quarto de hotel apresenta-se na 

actualidade como o espaço mais próximo das garçonnières de Mollino. 

Não obstante, excluindo o exemplo particular de Jean Nouvel, o tema do erotismo e o “luxo do 

desejo” permanecem pelo menos avaliar pela pouca, ou quase nula, menção que o “desejo” 

colocado nestes termos merece nas publicações correntes de arquitectura e na investigação 

teórica da Disciplina como um potencial por explorar em Arquitectura. Beatriz Colomina e Beatriz 

Preciado tratam-se por ventura dos dois teóricos mais comprometidos com o tema, cujos ensaios 

se situam contudo em contextos históricos específicos, existindo pouca menção à actualidade. 

Diante deste facto “a orgia perfeitamente orquestrada de materiais, texturas e cores” que Mollino 

encenou nas suas garçonnières em Turim permanece como a manifestação mais explícita e 

conseguida do ideal luxuoso da casa como espaço consagrado à intimidade sexual.
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definition of luxury:
“The freedom to go anywhere, anytime I want, in a comfortable way.”

Boris Vervoordt
www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were a place: 
“Where there is a way of life that I don’t know. Visiting a place of originality 
can provoke new ideas, and that is very luxurious.”
if luxury were a moment: 
“A capacity to make a new experience.”

Gaetano Pesce
www.luxuryculture.com; 2009-04-23

if luxury were a place: 
“A new place.”

Paulo Jacobsen
www.luxuryculture.com; 2008-07-17

if luxury were a place: 
“Many places at the same time... it can be Florence and New York, Paris and 
Barbados...”

David Fisher
www.luxuryculture.com; 2010-05-27

if luxury were a place: 
“Everywhere.”

Toyo Ito
www.luxuryculture.com; 2007-01-03

if luxury were a placet: 
“Remote and inaccessible.”

Tomaso Galli
www.luxuryculture.com; 2009-11-12



“Futuro was a rare item, so that architects, at least in the Finnish architecture have never 

done at other times a product, which was accompanied so strongly by its contemporary image of 
1 the world, utopian, progressive and fashionable image of the world.” Juhani Pallasma, 2003.

A Futuro é uma casa de plástico desenhada pelo arquitecto finlandês Matti Suuronen em 1968, e 

desenvolvida em colaboração com a Polykem Ltd., como modelo universal para uma casa de 

férias transportável. Durante anos a habitação, que possui uma forma singular semelhante a um 

OVNI, foi menosprezada pela história canónica da arquitectura. Mencionada ocasionalmente 

como um ícone distante da chamada space-age architecture (arquitectura da era espacial) do virar 

das décadas de 1960 e 1970 ou como um protótipo de uma casa pré- fabricada, o projecto acabaria 

por ser praticamente esquecido. O interesse pela casa ganharia um novo fôlego com o 

documentário de Mika Taanila intitulado “Futuro? A New Stance for Tomorrow” (1998) e a pequena 

exposição comemorativa, organizada pelo Finnish Museum of Architecture no mesmo ano, que 

celebrava os 30 anos da construção da primeira Futuro. Em 2002 o mesmo Mika Taanila editaria 

juntamente com Marko Home o livro Futuro - Tomorrow’s House from Yesterday dando a conhecer 

o projecto ao grande público. Desde então o filme e do livro parecem haver despertado um grande 

interesse pela redescoberta deste item tanto junto do público leigo - apreciável nas dezenas e 

dezenas de páginas sobre a casa existentes na Internet - como da comunidade académica, onde 

influenciaram um número significativo de trabalhos desenvolvidos por arquitectos e historiadores, 

que para além da simples curiosidade se explica na actualidade da viagem como concretização de 

um ideal luxuoso.

 

A ideia por detrás do design da Futuro reflecte o optimismo dos 60, uma época marcada pelas  

altas expectativas na habilidade humana para criar quase tudo assim como pela crença 

generalizada de que a tecnologia poderia suprir os problemas da humanidade. O nome do 
2projecto, rebaptizado de Futuro,  expressa precisamente a sua contemporânea maneira de pensar 

e viver, caracterizada por uma forte confiança no futuro. A fantasia da chegada eminente de uma 

nova era ideal, onde toda a gente teria mais tempo de lazer para despender em férias longe de 

casa, habitava no íntimo do homem nutrida pelas recentes conquistas da engenharia espacial. A 

a bordo da Futuro de Matti Suuronen
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1. Juhani Pallasma, professor de arquitectura da Aalto University School of Science and Technology em entrevista em 2003 (citado por) Nyman, Hannele & 
Poutasuo; Muovikirja; Aejivaraa ja designesineitä; Porvoo: WS Bookwell Oy; 2004; p. 144. (citado em) Kuitunen, Anna-Maija; Futuro no. 001 – documentation and 
evaluation of preservation needs; Finland: Metropolia University of Applied Sciences 2010; p. 19.
2. A Futuro começaria como um projecto para um antigo colega de escola de Matti Suuronen, o Dr. Antti Hiidenkari, que lhe havia encomendado uma cabine de ski 
que fosse simples de construir numa encosta íngreme e fácil de aquecer mesmo no inverno; o projecto chamava-se então After-Ski-Cabin. Na procura de responder 
às exigências do seu cliente o arquitecto contactaria a empresa de produção de plástico Polykem Ltd., junto da qual passaria os dois anos subsequentes a 
desenvolver um protótipo viável de uma casa-cabine de férias pré-fabricada que pudesse ser facilmente transportável. Em Março de 1968 o protótipo era 
apresentado à imprensa. Depois de a casa participar em Outubro do mesmo ano na Finn Focus em Londres, onde obteve uma grande aceitação por parte do público, 
a empresa decidiu iniciar a produção em massa da casa de férias móvel de Suuronen entretanto rebaptizada de Futuro.
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vida móvel era então uma possibilidade e um desejo para o amanhã. As pessoas podiam agora 

levar a sua casa móvel consigo, para onde quer que quisessem, e viverem como nómadas 

modernos. 

Existiam na altura grandes expectativas em relação ao plástico, visto como um novo, leve e barato 

material que anunciaria a nova era espacial no domínio da habitação. Em Maio de 1968 a revista 

Avotakka, uma das primeiras onde seria promovida a Futuro prenunciava a chegada de uma nova 

era do plástico onde as casas seriam construídas à semelhança de naves espaciais: “The perfect 
3 design of the spaceships reflects the housing of the future. The plastic age is about to begin.” 

Antecipando a maior disponibilidade de tempo livre que se esperava para as décadas seguintes, 

este novo material seria preferencialmente utilizado em casas de férias móveis, que de resto 
4apareceriam um pouco por todo o mundo industrializado no mesmo período.

“After the preliminary tests it will probably be possible to use plastic even for apartment 

buildings. But plastic houses were primarily designed for holiday use, and hundreds of millions will 
5  have more and more leisure time in the 1980s.” Professor Rudolph Doemach na Lüdenscheide Plastic House Fair, 1971

Enquadrando-se neste espírito, também a Futuro pensada preferencialmente como uma casa de 

férias móvel, fácil de transportar de um local para outro, utilizava ostensivamente o plástico 

reforçado como material de construção, tal como os veículos da indústria aeronáutica que 

funcionavam como modelo conceptual para o design da casa. Um olhar rápido pela Futuro não 

[132]

3. excerto do artigo “Home from another planet” (in) Avotakka Magazine; May 1968. citado na página promocional do vídeo Futuro - a New Stance for Tomorrow: 
www.phinnweb.org/circle/ektroverde/futuro/
4. Diversas casas similares à Futuro aparecem por todo o mundo industrializado no mesmo período. O plástico era já um material conhecido da arquitectura. A 
primeira experiência de aplicação do material na construção de habitações havia-se realizado em 1954-57, com a Monsanto House of the Future construída na 
Disneyland, Califórnia, USA, criada pelos arquitectos R.W.Hamilton e M. Goody com a Monsanto Chemical Company. Em 1971 a Futuro participaria na primeira 
exibição internacional de casas de plástico da IKA '71, a Lüdenscheid Plastic House Fair, na Alemanha, juntamente com outras onze casas de plástico incluindo a Six 
Shell Bubble House (1969-70) dos arquitectos franceses Jean Maneval e Ifert + Meyer e as casas de férias Rondo (1968) e Bio-Dom (1970) dos arquitectos Casoni & 
Casoni.
5. declarações do Professor Rudolph Doemach na Lüdenscheide Plastic House Fair em 1971; página promocional do vídeo Futuro - a New Stance for Tomorrow: 
www.phinnweb.org/circle/ektroverde/futuro/
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deixa grandes dúvidas acerca das influências do projecto e da intencionalidade da casa em se 

assemelhar a um produto de ficção científica. Com a sua forma elíptica de plástico semelhante a 

um disco voador, janelas ovais, “patas com sapato” e porta descendente que se transforma em 

escada, a Futuro parecia uma daquelas naves espaciais popularizadas pelo cinema ou uma sonda 

utilizada na exploração de Marte. Dentro do panorama arquitectónico da época a Futuro 

assemelha-se às várias visões futuristas de casas cápsulas transportáveis desenvolvidas pelo 

grupo britânico Archigram. O fascínio pelo espaço pode ser interpretado como uma consequência 

da época. Um ano depois de Matti Suronenem haver projectado a Futuro, em1969, as pessoas 

assistiam entusiasmadas as primeiras imagens de Neil Armstrong pisando a superfície lunar. Já 

em 1935 a revista de ficção-cientifica entitulada Amazing Stories (pub. 1929-2006) mostra na sua 

capa uma cápsula voadora. A corrida espacial alimentava, então, a forte esperança de que em 

breve toda a civilização humana iria colonizar a superfície de outros planetas. Tudo parecia ser 

possível, até aqueles desenhos utópicos de cidades futuras na superfície lunar. Absorvida pelo 

mesmo espírito utópico também a Futuro se apresentava como um projecto de ambições 

universais. A ideia era produzir a casa em massa, para que fosse suficientemente barata para que 

pudesse ser adquirida por todas as pessoas. Porque era tão leve podia ser facilmente transportada 

em partes ou como um todo por camião, ou como foi originalmente proposto deslocada depois de 

montada a partir de helicóptero. Algumas imagens mostram diversas Futuro, colonizando como 

um enxame de abelhas, aquilo que parece ser uma paisagem lunar. 

[133]

fig. 02.9_01 (p. oposta) 
Imagem promocional da Futuro, “a casa de fim-de-semana ideal para a família de amanhã”. Museum of Finnish Architecture, Helsinki

fig. 02.9_02 (em cima) 
Planta da Futuro no. 001, colorida segundo as cores originais. Anna-Maija Kuitunen

DIGRESSÃO E EVASÃO: ARQUITECTURA NÓMADA | abordo da Futuro de Matti Suuronen
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Surpreendentemente, a Futuro não é apenas um objecto parecido com uma nave espacial, como 

se pudéssemos reduzir o projecto a um mero ícone/imagem pop da space-age cuja estética podia 

haver sido retirada de uma das muitas revistas futuristas da altura. A casa encontra-se 

efectivamente pensada como um veículo espacial. Conceptualmente, a casa é uma espécie de 

cápsula familiar com lugares sentados que se distribuem perimetralmente em torno de um espaço 

livre central - a sala de estar organizada a partir de uma de lareira central que é também o principal 

meio de climatização. Apesar de não dispor de um meio de locomoção autónomo, a organização 

interior é pensada como se a casa estivesse sujeita a um constante movimento. Todos os 

elementos se encontram fixos de algum modo à estrutura principal, antecipando a eventual 

turbulência de uma viagem. Dentro do veículo não parece existir grande espaço para o improviso. 

Os lugares sentados são contados segundo o número de ocupantes, um para cada uma das seis 

pessoas que compõe a tripulação máxima. Uma vez que a casa não dispõe de quartos individuais - 

existe apenas um quarto de vestir partilhado por todos ocupantes - o banco associado à janela 

assume-se como o espaço privado por excelência. Cada assento é um pequeno laboratório 

autónomo, que assegura que os habitantes não precisam de se levantar. Os bancos reclináveis 

assemelham-se a bancos de viagem pensados para um ocupante que permanecerá longos 

períodos de tempo na postura sentada, transformando-se em caso de necessidade em camas 

improvisadas Os descansos para os braços servem de pequenas mesas e espaços para 

lâmpadas. Uma janela-escotilha individual proporciona uma vista exclusiva da paisagem. Existe, 

contudo, uma certa mobilidade de movimentos dentro do veículo, as pessoas não estão 

amarradas ao acento como se este fosse descolar, e podem mesmo circular pelo espaço central 

desocupado. 

O design da casa sugere uma viagem relaxada, em que os viajantes podem desfrutar 

confortavelmente de uma vista privilegiada do exterior. Poderiam depois sair da “nave” pisar o 

terreno estranho entrar na nave e viajar de novo como extraterrestres de visita ao planeta. A 

concepção da casa indica que esta parece esperar por uma solução tecnológica não muito 

distante que lhe confira mobilidade. Trata-se apenas de uma questão de tempo até que se 
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fig. 02.9_03  
A Futuro sendo transportada de helicóptero, 
Estocolmo, 22 de Outubro de 1969. 
© photo Scanpix Gunnar Källstöm

fig. 02.9_04 (p. oposta) 
Imagem promocional da Polykem Ltd. mostrando 
diversas Futuro colonizando um território inóspito.
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desenvolva uma solução viável alternativa ao helicóptero, que entretanto se assumia como o 

principal meio de locomoção improvisado. 

O optimismo que pauta o projecto para a Futuro seria alimentado não só pelas conquistas 

tecnológicas da década de 60 mas também pelos novos valores da sociedade de consumo do pós-

guerra. A Finlândia assistia neste período, depois da Segunda Guerra Mundial, a um crescimento 

particularmente acelerado. Ao mesmo tempo que um número crescente de pessoas começava a 
6dispor de mais recursos financeiros e tempo livre,  reduzia-se a importância da casa como base 

permanente e crescia a necessidade de consumo. Também na Finlândia se fariam sentir as novas 

lógicas culturais do consumo vindas da América, orientando as escolhas das grandes massas 

populacionais através de um sem número de comodidades não-essenciais como o investimento 
7 na habitação, que de espaço condicionado pelas necessidades havia passado a produto extra, 

preferencialmente destinado ao ócio. A imolação do consumo assumia-se então, como agora, 

como uma derradeira manifestação de liberdade dentro de uma sociedade marcadamente 

capitalista, onde o simples acto de consumir, o consumo pelo consumo, se transformava num acto 

de prazer e num veiculo de felicidade. 

A lógica do projecto de Suuronen é marcadamente pró-consumo; basta determo-nos nas cores 

com que estava pintada a casa ou nos folhetos de propaganda que recorrem à mesma estética pop 

dos anúncios que promovem a parafernália de objectos da cultura de consumo norteamericana e 

encontram semelhanças nos desenhos que popularizaram o grupo britânico Archigram. A Futuro é 

um produto da sociedade consumista para habitantes consumistas. Estes não consomem apenas 

coisas, mas emoções, tempo, lugares, paisagens. A Casa Futuro quebra com as regras do 

consumo tradicional, baseado no usufruto exclusivo de um bem material, partindo na busca de 

novos e diversificados produtos. A viagem é também, na lógica de Gilles Lipovetsky, um luxo que 

se realiza por meio do consumo de espaços desconhecidos, esta (a viagem) tem vindo a assumir-

se na actualidade como um dos bens/serviços de luxo mais preteridos, e cujo impacto pode ser 

medido no crescimento exponencial do turismo.

[135]
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“En mucha mayor medida regalo que uno se obsequia a sí mismo o a sus allegados que 

pretension de clase, tales gastos ocasionales con frequencia se parecen a un viaje de ensueño, a 

una «locura» que permite romper la trivialidad de los dias. En lo sucesivo, se trata no tanto de 

«deslumbrar a la galería» como de vivir «experiencias» inéditas, darse un gusto, acceder a 
8momentos privilegiados.”  

A Futuro enquanto projecto de uma casa de férias móvel representou antes de mais a 

concretização fiel do ideal luxuoso da casa como uma nave espacial em digressão pelo planeta, 

uma Casa de Luxo. Para além do objecto esquecido pela história que se mostra hoje 

simultaneamente como motivo de culto e de uma certa chacota, a Futuro apresentou-se na sua 

época literalmente como um pequeno veiculo de felicidade, um produto de consumo não essencial 

que permitia, ao estabelecer contacto com um mundo estranho e insondado, o acesso a uma 

forma de luxo que então começa a impor-se: um “luxo digressivo” ou o “luxo da digressão” que se 

realizava de acordo com as palavras de Lipovetsky através do desfrute de “experiências inéditas” e 

no alcance de “momentos privilegiados” proporcionados por novos locais. 

O nome da casa é simultaneamente um número de série que identifica o modelo, e também um 

nome próprio. A Futuro é como um membro da família, que se leva para todo o lado e com o qual se 

tiram fotografias. À sua passagem o veículo colecciona imagens de locais antecipando a 

transformação do planeta numa fábrica de turistas. Futuro aqui, Futuro ali, Futuro acolá...  até que 

o planeta se torna demasiado pequeno alimentando a o desejo “extra luxuoso” de uma viagem 

espacial ou interplanetária, que hoje deixou de ser um sonho utópico para passar a ser cada vez 

mais um projecto de vida concreto que deve ser interpretado em conjunto com a necessidade de 
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Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 65.

fig. 02.9_05 Interior da Futuro, panfleto publicitário. Museum of Finnish Architecture, Helsinki
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auto afirmação de uma condição sobrenatural do próprio homem.

“Nadie puede decir cómo se ilustrará en el futuro el lujo emocional. Sin embargo, ya Denis 

Tito, primer turista espacial de la historia, gastó más de veintidós millones de euros por una 

semana a bordo de la estación espacial internacional. Hace su aparición un lujo que ya no es 

interhumano sino «extraterrestre», en busca de viaje sideral y de sensaciones desconocidas. El 

princípio del desafío permanece, con la salvedad de que ya no es lanzado a los demás hombres 

sino a la gravedad, al espacio, a la percepción, a nuestra morada terrestre. Ya no se trata de 

deslumbrar al Otro, sino de ser deslumbrado por el arrancamiento del planeta Tierra, por el 
9esplendor del cosmos y el «silencio eterno de los espacios infinitos».”  

Projectada como um produto de luxo para uma sociedade consumista, a Futuro haveria de se 

tornar ironicamente num símbolo de resistência, um veículo privilegiado de evasão da mesma 

sociedade que havia estado na sua origem. A febre consumista da sociedade ocidental capitalista 

com base no progresso tecnológico, encobre um desfecho bem menos poético do que à partida 

seria de supor. Como deixariam patente os movimentos contracultura da década de 60, o consumo 

desenfreado transforma-se numa forma de dependência num mundo global acrítico. A figura do 

nómada anuncia também a morte da civilização. O mesmo progresso tecnológico que sustenta a 

esperança num mundo melhor alimenta o medo latente da guerra, de uma sociedade auto 

destrutiva que inevitavelmente irá consumir os seus recursos até à exaustão. O mesmo medo que 

subjaz da paisagem pós nuclear que relata o dia depois do holocausto nos projectos dos 

Archigram. Não é apenas a cidade a mais eminente realização da humanidade que está a ser 

destruída, mas a sociedade tal como a conhecemos. Em qualquer das circunstâncias, a 

Tecnocracia pressupõe a morte da identidade individual, do sujeito em proveito do bem colectivo. 

Neste Brave New World (admirável mundo novo) o homem deixou de ser um indivíduo autónomo, 

que cria o seu mundo e constrói o seu destino à sua imagem e semelhança para se transformar 

num autómato, num produto científico funcional a determinadas relações de poder. Todos os seus 

comportamentos são alvo de uma estrita vigilância e submetido ao controle de uma entidade 

supra-individual. O seu corpo não obedece mais à razão, o ser humano foi convertido em um 

objecto incapaz de qualquer acção individual alheia à vontade do estado omnipresente. Neste 

sistema não existe a dimensão pessoal na produção de significados, a verdadeira entidade do 

sujeito realiza-se exclusivamente nas práticas sociais. Também o conceito de família 

desapareceu, assim como a necessidade de ética ou valores morais. A sociedade converteu-se 

num agregado liso, homogéneo, de cidadãos genéricos que habitam um mundo global.

A família que habita a Futuro - o casal e os dois filhos que constituem as personagens dos folhetos 

de propaganda - é todavia uma família tradicional americanizada, que sem o saber está a ser 

destruída e substituída pelo agregado individual, um número limitado de pessoas que tende para o 

indivíduo singular. Em alguns projectos mais radicais da altura a casa transforma-se numa cápsula 

individual móvel, onde se desloca um ser errante. A cápsula, casa individual nómada e não 

agregável prenuncia o fim da cidade, da rua e do urbanismo. Com o aumento da mobilidade 

dissolve-se essa associação habitual estabelecida entre um lugar e uma casa, entre uma 

descendência e uma localização física em que se inscreve a própria existência. A Futuro é, ainda, 

uma nave ocupada com esperança, com futuro. O nome reflecte essa confiança na sobrevivência. 

Como uma pequena “arca de noé”, preenchida com a família elementar, a cápsula parte carregada 

com o núcleo indispensável na expectativa de algum dia num local remoto ser possível repor a vida 
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sedentária, de fundar eventualmente num mundo distante uma nova civilização. O habitante da 

Futuro como em outros projectos da época é, também, um homem em fuga que procura um local 

para se realizar. A mesma sociedade tecnológica que possibilita a viagem transforma-se em 

motivo de apreensão e evasão. A Futuro não é somente um objecto satélite do estado vigilância 

mas também uma dissidente; um produto genérico da civilização genérica que parte em busca de 

um novo mundo e da sua autonomia, como se a liberdade, a independência, fosse impossível de 

realizar na Terra sobredesenvolvida. É um insecto furtivo recém pousado na natureza, escondido, 

camuflado, que não quer ser descoberto nem estabelecer contacto com a civilização; um ser 

parasitário, que retira do seu hospedeiro o que necessita e logo parte em busca de outro planeta, 

não deixando qualquer marca visível da sua passagem como um OVNI de visita. Na tentativa de 

preservação da sua especificidade, parte à procura de um estado anterior, um local no ponto zero 

de desenvolvimento. O mundo da Futuro é um mundo desértico, sem pessoas, um mundo por 

explorar que se constrói à imagem de uma paisagem lunar. 

A casa móvel é o meio de escape para aqueles que todavia possuem a autonomia necessária para 

fugir à dependência da colónia, sistema. É a sua capacidade de evasão da nave que a torna numa 

casa ideal, transmitindo esperança e segurança aos seus ocupantes. Algures, por entre a sua 

errância, a nave irá redescobrir a beleza original, imaculada, de um lugar onde tudo é possível. Na 

Futuro viajam os últimos seres humanos que poderão alterar o rumo inevitável da história e fazer 

face a uma sociedade auto-destrutiva. Outros serão parasitas solitários, os seres errantes 

destituídos de qualquer tipo de vínculo afectivo, alimentando-se das sobras do holocausto nuclear 

que se tornam personagens dos cenários mais radicais dos projectos dos Archigram, tais como 

Walking Cities.

[138]

fig. 02.9_06 (esq.) Uma das Futuro algures numa paisagem gelada. photo courtesy Marko Home

fig. 02.9_07 (dir.) Imagem da sessão fotográfica da estilista Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, com a Futuro como pano de fundo. 
© C.G. Hagström
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O projecto de Matti Suuronen é simultaneamente um produto da globalização e da sociedade pró-

consumo e braço armado da mesma. A Casa Futuro situa-se a meio caminho entre o objecto 

corrente universal da sociedade de consumo, e o produto avançado da civilização tecnológica que 

é utilizado como arma de guerrilha na procura de marcar um claro distanciamento da mesma. 

Ironicamente a casa que se pretendia universal parece ter encontrado uma melhor aceitação não 

junto das grandes massas populacionais, mas dentro do espírito renovador liberal dos movimentos 

contracultura da época. Entre os compradores encontrava-se o artista e cineasta alemão, Charles 

Wilp. Wilp que havia adquirido uma Futuro colocou-a no terraço da sua casa que passou a 

constituir um motivo de atracção para um conjunto de figuras publicas principalmente do mundo 

das artes que frequentavam regularmente a morada em parte para verem a casa. A casa seria 

visitada entre outras pessoas pelo guru da pop Andy Worhol, o artista norte-americano de origem 
10búlgara Christo e Artur Paul editor da revista Playboy.  O aspecto futurista da estranha casa e a sua 

condição errática serviriam de inspiração para representar as qualidades emergentes dos jovens, 

libertos das amarras tradicionais e locais como a religião e a família, que presidiam à revolução 

sexual. A Playboy faria, em Setembro de 1970, um artigo sobre a casa intitulado “Portable 

playhouse” onde a considerava “o covil ideal do solteiro” (the ideal bachelor lair). Pouco tempo 
11depois a Futuro apareceria também na capa de uma revista porno Sueca.  

O modelo digressivo da viagem proposto pela sociedade de consumo seria progressivamente 

revisto dentro dos valores emergentes dos movimentos contracultura. A grande vantagem da 

Futuro parecia residir na sua capacidade de evasão que encontrava eco nos novos valores liberais 

da geração jovem dos anos 60 e 70, e na sua necessidade de distanciamento. A casa móvel, 

inicialmente pensada como um veículo de contacto com novos mundos transformar-se-ia no 

instrumento, e ícone, de um “luxo evasivo” que, ainda que na prática se sustente no mesmo desejo 

da viagem que estava por detrás do ideal luxuoso da casa como um veiculo em excursão pelo 

planeta, pressupunha uma lógica ideológica bastante distinta. Num mundo globalizado, 

homogeneizado pelo consumo massivo, a mobilidade havia-se tornado na derradeira condição de 

liberdade. O nomadismo constituía-se como a única solução possível face a uma sociedade 

genérica, escravizadora no seu determinismo.  

Servindo-se da sua aptidão única que lhe permitia colonizar inclusive as zonas mais inacessíveis, 

a casa tornava-se um refúgio ideal ou idílico na luta contra a civilização prepotente, permitindo 

reestabelecer o contacto perdido do homem com o meio natural e a sua própria humanidade, como 

se conseguisse assumisse como o único veiculo capaz de redescobrir o mundo, dentro do mundo 

todavia sobre-explorado. As diversas fotos da Futuro que não foram tiradas para propaganda, 

mostram sempre a casa em locais inóspitos, no cume de uma montanha, numa clareira na floresta, 

na margem de um lago, no deserto, onde permanecem até hoje escondidas à espera de serem 

encontradas. Numa sessão fotográfica da estilista finlandesa Vuokko Eskolin-Nurmesniemi, a 

casa aparece numa paisagem inóspita gelada servindo de fundo a um modelo que parece 

influenciado pela cultura hippie. A Futuro é a casa de uma personagem singular de gosto 

alternativo, a figura feminina de cabelos longos que numa foto no exterior se apresenta com os 

braços abertos num gesto pacífico de liberdade e comunhão com a natureza; ostentando uma 

espécie de manto largo que lhe cobre todo o corpo, naquilo que pode ser interpretado como um 

gesto de contestação à estética padrão e uma atitude de despojamento - numa fotografia no 

interior a mesma figura aparece descalça. 

[139]
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Apesar de haverem sido vendidas licenças de produção em 25 países, seriam vendidas apenas 

cerca de 100 Futuros em todo o mundo. O futuro tecnológico brilhante nunca chegaria a tempo de 

evitar o declínio da casa móvel, demasiado cara quando comparada com outras cabines de verão 
12 mais tradicionais. A Polykem Ltd. produziria a sua última Futuro em 1978. Matti Kuusla, o actor 

finlandês dono da Futuro no. 001 acredita que o marketing podia ter funcionado melhor se a Futuro 
13 fosse publicitada como um item de luxo, para consumidores exclusivos apenas.

Passados 40 anos, o plástico adquiriu uma reputação de material barato, descartável e inválido 

para reparação. Especialmente no final dos anos 1980 e início da década de 1990 muitos dos 
14proprietários quiseram livrar-se das suas antigas relíquias de plástico.  Também a Casa Futuro 

não parece haver conseguido subsistir ao ímpeto reformista, estimando-se que restem somente 

quatro casas na Finlândia. 

Contudo, a viagem nunca desapareceu do imaginário do homem e está hoje mais presente que 

nunca, assim como o interesse por este raro item de uma space-age que depois de quatro décadas 

reencontra significado. Numa época marcada por uma concentração populacional e 

congestionamento urbano sem precedentes, a ânsia crescente de excepcionalidade manifesta-se 

através de políticas de segregação e de uma crescente procura pelo distante, que visam a 

anulação de todo e qualquer contacto com o “outro” tido como uma ameaça à liberdade pessoal. O 

comum dos mortais, que vê o seu quotidiano condicionado, é dominado pelo sonho escapista, 

organizando o seu tempo e projectos de vida em função dos períodos de ócio que quase sempre 

pressupõem umas férias em viagem. Apesar de para a maioria das pessoas o futuro edílico nunca 

se ter consumado, para aqueles aventureiros que encontraram a autonomia financeira e a 

disponibilidade de tempo necessárias a fantasia de uma vida nómada, que começou por ventura 

com o sonho americano da casa sobre rodas, continua viva; ainda que a liberdade poética da casa 

móvel individual e autónoma se veja, hoje, substituída em parte por uma oferta desmesurada de 

unidades hoteleiras, inclusive nos locais mais remotos, bem como de veículos de recreio de luxo, 

talvez as verdadeiras casas de luxo móveis de hoje em dia.

Para os mais exigentes, contudo, a viagem como experiência de ruptura civilizacional e revelação 

de novos mundos já só é possível como fantasia nostálgica. São poucas ou nenhumas as 

manchas do globo que restam por explorar, que ainda não foram colonizadas pela civilização ou 

pelo turismo de massas. A viagem do multimilionário Dennis Tito da nave russa Soyuz TM-32 até a 

Estação Espacial Internacional em Abril de 2001 fez renascer o sonho adiado do turismo espacial e 

da casa como uma nave móvel. A Virgin Galactic de Richard Branson, que ameaça descolar já em 

2011, vai carregada com o mesmo optimismo consumista da Futuro, e quem sabe com a mesma 

esperança numa fuga iminente, que é também uma evasão autocrítica agora agudizada pelas 

alterações climáticas. 
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[ Le Corbusier no petit CABANON ]

informalidade:
arquiTecTura
experimenTal



definition of luxury:
“Freedom, definitely. If you consider architecture, it is always based on limitation. I 
want to make it free from this. What Le Corbusier did in the last moments was, for 
me, an ideal of luxury.”
if luxury were an object: 
“An object is realized out of the ideal luxury of freedom, but freedom is a kind 
of spiritual luxury, not an object.”

Toyo Ito
www.luxuryculture.com; 2007-01-03

definition of luxury:
“Luxury is making things naturally, without any constraints.”
if luxury were a moment:
“A moment of freedom, without no appointments, and with good company.”

Paulo Jacobsen
www.luxuryculture.com; 2008-07-17

definition of luxury:
“Being able to choose.”

Jacopo Mascheroni
www.luxuryculture.com; 2007-01-03

if luxury were a moment:
“A moment that is the perfect combination of happiness and freedom.”

Boris Vervoordt
www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were a moment:
“Free time with my family.”

Hagy Belzberg
www.luxuryculture.com; 2008-03-13

if luxury were a moment:
“A shower or swim after a hot dusty day.”

Peter Rich
www.luxuryculture.com; 2010-01-21

if luxury were a moment:
“Waking up in the morning with time in front of you, without being rushed, 
and knowing you have plenty of time ahead of uou to do what you want.”

Paul Andreu
www.luxuryculture.com; 2008-07-17



Le Corbusier no petit CABANON

1“Je me sens si bien dans mon cabanon que, sans doute, je terminerai ma vie ici.”   Le Corbusier 

O “mon cabanon” a que se refere afectuosamente Corbusier é uma simples cabana de madeira, 

construída pelo próprio arquitecto, na costa de Cap-Martin, no início da década de 50, para sua 

residência de férias. Ao contrário da grande maioria das obras de Corbusier, a pequena cabana de 

aspecto anónimo e precário não se assume explicitamente como uma grande realização 

arquitectónica. Face à singularidade do edifício que não parece encontrar uma autonomia dentro 

da obra do grande mestre, o Cabanon tem sido interpretado pela história da arquitectura como 

uma realização paralela e essencialmente experimental que serviu de “estaleiro” para o 

desenvolvimento e teste de alguns dos temas que Le Corbusier viria a aplicar posteriormente nas 

suas obras principais. A obra é essencialmente referida como um “protótipo” construído à escala 

para a experiência do Modulor. No sentido contrário, o Cabanon é, também, referenciado como 

uma obra que expõe a diversidade de influências de Le Corbusier, em particular as suas 

referências às construções vernaculares. Em qualquer dos casos, a discreta construção constitui-

se como uma obra menosprezada pela história da arquitectura. O próprio nome de cabanon, em 

francês “cabaninha”, denuncia a sua importância menor e as diversas traduções como 

“choupana”, “choça”, “cabana” vão remetendo o Cabanon para um léxico vernacular. 

Uma interpretação superficial poderia explicar a singularidade do Cabanon como o resultado de 

uma falta de disponibilidade de recursos. Contudo, não existindo certezas absolutas acerca da sua 
2data de construção,  a pequena cabana terá sido erigida entre os anos de 1950 e 1952, numa 

altura em que o contexto internacional era favorável para a arquitectura e para Le Corbusier em 
3particular.  A intencionalidade da obra é reiterada, ainda que implicitamente, pelo próprio Le 

Corbusier. Ao referir-se à cabana como “mon cabanon” o arquitecto está a reconhecer não só a 

autoria da obra, como a transmitir a sua satisfação com o resultado. O mesmo entusiasmo subjaz 
4nas cartas que Le Corbusier escreve à mãe, as quais faz acompanhar de desenhos do cabanon.  

1. Le Corbusier (citado por) Brassai, Les artistes de ma vie,  Paris: Denöel; 1982, p. 84-91 (citado em) Chiambretto, Bruno; Le Corbusier à Cap-Martin; Marseille: 
Paranthéses, 1987; p. 5.
2.  A biografia oficial da Fundação Le Corbusier (www.fondationlecorbusier.asso.fr) refere a data de 1950. Outros livros dividem a obra pelos anos de 1951, data do 
esquiço e 1952, data da construção: «Le Corbusier had got permission from Rebutato to build the Cabanon on his land, next to the Étoile de Mer restaurant. The first 
plans for the project date from September 1951. By August 1952 the Cabanon had been completed and Le Corbusier and his wife Yvonne moved in.» Lamanda, 
Laura; “Testimonies of Le Corbusier in Cap-Martin” (in) Alison, Filippo; Le Corbusier: interior of the cabanon, Le Corbusier 1952 - Cassina 2006; Milano: Electa,; 2006; 
p. 100.
3. Vivia-se em França o momento áureo do segundo pós-guerra, o país iniciava a sua reconstrução e desenvolvimento, e na arquitectura atravessava-se uma fase 
de encomenda pública volumosa. Le Corbusier estava envolvido, à data da construção do Cabanon, em alguns dos projectos mais significativos da sua carreira; 
projectos de envergadura com uma grande projecção internacional, determinantes na consagração da figura do arquitecto enquanto um dos mestres, senão “o 
mestre” incontestável da Arquitectura Moderna. A biografia oficial da Fundação Le Corbusier dá conta que em 1950 Le Corbusier iniciava os desenhos de 
Ronchamp, publicava os livros Modulor I, Poèsie sur Alger (Poem on Algiers) e L'Unité d'Habitation de Marseille, e acabava de ser consultado pela Administração de 
Punjab para realizar o plano para a nova cidade capital de Chandigarh. Em 1951 expunha no MoMA, participava no CIAM VIII em Hoddesdon, e em 1952 terminava a 
Unité de Habitación de Marselha.
4. Veja-se fig. 02.10_04 Carta de Le Corbusier para a sua mãe com um desenho do Cabanon, 31 de Agosto de 1955. FLC/ADAGP _Site da Fundação Le Corbusier
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Apesar de ser considerada uma obra displicente, quando comparada com outras do autor, por 

diversas vezes o arquitecto manifestaria, explicitamente, a sua alegria de viver no Cabanon, e 

inclusive o seu desejo de terminar a sua vida ai. Mesmo depois de a mulher haver falecido a 5 de 

Outubro de 1957, continuou a frequentar sazonalmente o local, até à data da sua morte. 

Coincidência ou acto encenado, Le Corbusier haveria de morrer afogado, em circunstâncias 

misteriosas, a 27 de Agosto de 1965, enquanto tomava banho nesse mesmo mar que se avistava, 
5e que por diversas vezes desenhou, do terreno do seu cabanon.  Yvonne e Le Corbusier seriam 

sepultados, respeitando o desejo do arquitecto, em Cap-Martin, no túmulo que ele mesmo havia 

desenhado para si e para a sua esposa.  

Como explicar esta “paixão” de Le Corbusier pelo seu petit cabanon e por Cap-Martin, um local 

que, afinal, se tornaria tão determinante na sua vida? O que tinha de tão especial uma banal 

cabana na costa de Cap-Martin, pela qual poderíamos passar sem prestar atenção, que tanto 

atraia e agradava a Le Corbusier que este não poderia encontrar numa das suas realizações 

modernas citadinas? Porque era tão feliz no seu Cabanon? 

A ligação de Le Corbusier a Cap-Martin e ao Cabanon situa-se no contexto experimentalista em 

torno da habitação moderna, mas também no contexto das suas relações pessoais; das práticas e 

rotinas de um homem que utilizou objectivamente uma arquitectura que ainda que “experimental” 

não se constituiu como um espaço meramente expositivo como poderão fazem querer as diversas 

fotos e reconstituições da obra. A cada um destes contextos corresponde um diferente Cabanon 

que varia consoante o seu posicionamento, que se revela relativo quer se interprete a obra como 

um projecto arquitectónico concreto, acima de tudo representativo, ou como um espaço 

performativo cujo valor remete sobretudo para o seu significado experiencial e afectivo. 

À primeira hipótese corresponde a definição comum do Cabanon como uma “obra menor” e 

secundária, um petit Cabanon que descreve a modesta cabana quadrangular construída com 
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5. Desenho de Le Corbusier mostrando o panorama de Roquebrune-Cap-Martin desde o seu terreno, © FLC/ADAGP. O desenho é acompanhado de uma anotação: 
ici mom cabanon (la terrain). Disponível em : www.fondationlecorbusier.asso.fr

fig. 02.10_01 
Le Corbusier, Cabanon, 
Roquebrune, Cap-Martin, 
1950-1952.  
© FLC/SIAE L3(5)5
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troncos de madeira - troncos que são apenas descascados nem sequer são aparelhados - com 

uma cobertura inclinada de chapa ondulada, que vale sobretudo pelo seu interior projectado, 

contrariamente ao exterior banal, anónimo e aparentemente descurado, com precisão à 
6semelhança de uma pequena “cabine de luxo” de um cruzeiro.  Um interior que se encontra bem 

documentado por se constituir como um local onde Corbusier aborda explicitamente um conjunto 

diversificado de temas que estão relacionados com a sua produção maior, seja no 

dimensionamento do espaço servindo-se do Modulor, na experimentação de novas tecnologias 

utilizando “janelas respiradouro”, na introdução de objectos técnicos como o lavabo sueco 

industrial para carruagem e os candeeiros náuticos encontrados na praia, na linguagem formal do 

interior definida pelos apainelados de madeira, superfícies coloridas e reflexos ou na utilização de 

elementos pictóricos e plásticos do próprio autor.

Não obstante, inclusive os textos que se centram no interior do Cabanon, reconstruído em 2006 

com vista à sua exposição na Trienal de Milão pela empresa Cassina, que paralelamente editou 

um livro crítico sobre o processo de reconstrução, não deixam de realçar a particular sensibilidade 

do projecto, construído como um espaço destinado ao desfrute: “But what is lacking in the exterior 
7is made up for abundantly in the interior with its surprising attentions to the art of living.” 

Para além de um show-room, o Cabanon era também, e sobretudo, um espaço de hábitos 

informais e práticas prazerosas. À luz desta segunda hipótese, o Cabanon não funcionava 

enquanto um mero objecto isolado, um projecto arquitectónico com um valor autónomo que pode 

ser interpretado descontextualizadamente, mas antes enquanto um rico sistema performativo que 

se estende ao contexto imediato que é tanto físico como afectivo; em que o carácter experimental 

da obra ao invés de significar uma restrição se transforma num importante leitmotiv de uma 

diversidade de experiências agradáveis que se desenvolvem de um modo descomprometido.

O Cabanon situa-se em uma estreita parcela de terreno que se desenvolve para sul, protegido por 

uma grande alfarrobeira que se pode ver nas diversas fotografias do local. Também o jardim, a 

árvore, o mar, o restaurante... constituem parte integrante do Cabanon. A evidência mais imediata 

deste facto reside no aspecto particular do Cabanon não possuir uma cozinha ou algo que se 

possa assemelhar a uma zona destinada à preparação de alimentos. Le Corbusier fazia todas as 

suas refeições na guinguette Étoile de Mer, um pitoresco restaurante propriedade de Robert 

Rebutato, com o qual o casal Le Corbusier desenvolveria uma estreita e longa amizade, que se 

tornaria central na história de Le Corbusier em Cap-Martin. É precisamente no contexto desta nova 

amizade e dissidência do grupo elitista que se reunia na vizinha Villa E 1027 de Eileen Gray e Jean 

Badovici que Le Corbusier frequentaria até à ruptura da sua amizade com Gray que nasce o 

Cabanon. Le Corbusier construiria o seu petit Cabanon no jardim do restaurante de Rebutato, 

ocupando o terreno alheio, que passaria ser gerido num regime de copropriedade. Rebutato 

pretendia construir no seu terreno uma série de cabanons destinados a alojar o crescente número 

de veraneantes enquanto que Le Corbusier estava desenvolvendo o sistema do Modulor. Com 

base num acordo mútuo, enquanto Rebutato cedia o terreno e servia as refeições, Le Corbusier 

investigava e desenhava uma ocupação do terreno com cabanons destinados à exploração 

hoteleira, ao mesmo tempo que testava oportunamente algumas das ideias que andava a 

desenvolver. Assim, o Cabanon mantém uma relação estreita com o restaurante, encontrando-se 

encostado à Étoile de Mer, ocupando o que antes era o seu jardim, existindo mesmo uma 

passagem directa do Cabanon para o restaurante. Esta passagem não só “amplia a sua 
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6. «I adore this nook. And I always wanted to build a little house. The idea came to me during a 15 day cruise I took. My cabin measured 3m x 3m with a dresser and a 
bathroom. 15m/2 in all. Not a square centimeter was wasted. A little cell in the realm of human existence where every eventuality had been foreseen. My 'cabana' in 
Cap-Martin is a little smaller than my luxury Cabin on board [the ocean liner] was. What especially scandalizes my visitors is that the toilet fixture is in the middle of the 
room. It's really one of the most good looking objects that our industry has manufactured…» L.C.
7. Alison, Filippo; “Spirituality and poetics”  (in) Alison, Filippo (cur.); Le Corbusier: interior of the cabanon: Le Corbusier 1952 - Cassina 2006; Milano: Electa, 2006; p. 
22.
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8implantação” como “inclui os Rebutato e os seus amigos na zona de refeições”.  A Étoile de Mer 
9funciona para o Cabanon como uma “espécie de sala de visita/ sala de jantar/ varanda/ bar”.

Com base nas suas necessidades e relações afectivas Le Corbusier vai ao longo do tempo 

ocupando e invadindo livremente e sem preconceitos todo o terreno disponível, estendendo 

progressivamente o recinto da casa. Um comportamento que segundo Bruno Chiambretto 

relembra uma prática comum dos cabanonniers da Provença popularmente designada de 

“l’avancée”.

“Bruno Chiambretto recalls that the progressivity with which Le Corbusier prepared his site is 

a salient trait of the behavior of the cabanonniers of Provence, gradually taking in the surrounding 

space step by step. In marseilles there is even a name for this kind of practice: l’avancée 
10(progression).” 

Quando a área de trabalho do Cabanon se tornou insuficiente Le Corbusier resolveu as suas 

necessidades de espaço de um modo prático. Recorrendo uma vez à “estratégia do ready-made”, 

montou um banal “abrigo” de estaleiro de obra com 2m por 3m, pintado de verde, no extremo 

oposto do terreno, para seu novo local de trabalho. O terreno ficaria assim polarizado pelas duas 

construções, o cabanon e a baraque de chantier que definem respectivamente a uma área coberta 

para viver e outra para trabalhar. Esta divisão funcional não se estabelecia, contudo, de um modo 

estrito e inflexível. Grande parte da rotina de Corbusier desenvolvia-se no espaço intermédio entre 

fig. 02.10_02 
Planta de situação do Cabanon. 
 Bruno Chiambretto

8. Moreira, Inês; “petit CABANON” (in) Opúsculo 7; Porto: Dafne Editora; Setembro 2007; p. 10.
9. Moreira, Inês; “petit CABANON” (in) Opúsculo 7; Porto: Dafne Editora; Setembro 2007; p. 10.
10. Prelorenzo, Claude; “Interiors exteriors”  (in) Alison, Filippo (cur.); Le Corbusier: interior of the cabanon: Le Corbusier 1952 - Cassina 2006; Milano: Electa, 2006; 
p. 50.

1. unidades de camping
2. guinguette l’Etoile de mer
3. Cabanon de LC.
4. abrigo de estaleiro (chambre de travail) LC.
5. Villa E1027 (E. Gray, J. Badovici)
6. Mar Mediterrâneo
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os dois edifícios num terreno sem uso definido, resguardado pela alfarrobeira. O arquitecto 

ocupava temporalmente este espaço com vista para o mar, onde dispunha uma mesa e uma 

cadeira. Desfrutado desta estrutura efémera ia alternando os períodos de trabalho e de lazer.

“In April 1954, le Corbusier left this note for his collaborators: «I need to find a building-shed 

to put up next to my Cabanon at Roquebrune Cap-Martin. Remind me to speak to you about it.» In 

this space, in a very different style from the sophistication of the Cabanon, Le Corbusier set up his 

study. But when the after-noons were very hot, there was the great carob three in the garden to 
11shade the architects’s «open air» workshop.” 

Quando interpretado a partir da prática o petit Cabanon dá lugar a um petit grand Cabanon que não 

se limita ao exíguo espaço definido pela cabana de madeira mas funciona em articulação com o 

exterior (entenda-se exterior também num sentido rememorativo) que cresce à medida dos 

desejos, um CABANON que emerge nas plantas de situação de Bruno Chiambretto, e pode ser 

encontrado nas fotografias documentais de Le Corbusier em Cap-Martin, nos desenhos do 

arquitecto e na própria história da obra. Recuperando o desenho de Le Corbusier que acompanha 

a carta para a sua mãe (fig. 02.8_04), constatamos a necessidade do arquitecto em representar 

não só o cabanon, mas também o meio sensível que com ele estabelece correspondência sejam 

os elementos materiais mais imediatos, ou aqueles mais distantes como os edifícios que se 

estabelecem como uma referência na paisagem, mas também os elementos afectivos como o 

gato, o cão, a árvore... De um modo particular, a “exterioridade”, constrói-se também desde uma 
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11. Lamanda, Laura; “Testimonies of Le Corbusier in Cap-Martin” (in) Alison, Filippo; Le Corbusier: interior of the cabanon, Le Corbusier 1952 - Cassina 2006; 
Milano: Electa,; 2006; p. 114.

fig. 02.10_03 
Cabanon, planta.
 Bruno Chiambretto

1. entrada principal
2. comunicação com o Etoile de mer
3. cabide
4. acesso ao espaço habitável
5. WC
6. armário
7. cama
8. mesinha
9. cama
10. coluna sanitária
11. mesa
12. prateleira baixa
13. prateleira alta em consola
14. aberturas verticais, ventilação
15. aberturas 70 x 70
16. aberturas 33 x 70

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico



perspectiva rememorativa, e sobre este ponto de vista o pequeno cabanon em Cap-Martin era um 

espaço particularmente rico. Sendo difícil perscrutar e reconstituir as actividades que ai tinham 

lugar, sabemos que Le Corbusier nutria um encanto especial pelo “seu cabanon”, espaço 

evocativo de memórias agradáveis. Algumas das suas obras foram desenhadas ou desenvolvidas 

ai, e foram várias as relações de amizade e de trabalho que ai estiveram reunidas.

O importante não é recriar com exactidão a totalidade das actividades que ai se desenvolviam (no 

Cabanon e seu recinto). Menos importante ainda é a descrição minuciosa dos aspectos materiais e 

concretos da obra/objecto arquitectónico. Não interessa, no âmbito do trabalho dissecar 

exaustivamente o Cabanon, à maneira positivista, o que seria mesmo um acto perverso. Para além 

das categorias objectivas de valor, emana do Cabanon uma outra dimensão oculta e menos 

imediata, por ventura a mais importante, que apenas se pode considerar no campo da 

subjectividade e do potencial. De modo que, mais importante que recriar a precisão mecânica em 

que se estabelece o uso do espaço, interessa perceber os moldes conceptuais que orientam uma 

lógica de habitar indissociável do habitante, a relevância do espaço no quotidiano de Le Corbusier 

e o seu papel na construção/transformação do homem. Talvez o mais importante seja mesmo 

constatar a felicidade deste “Le Corbusier” informal menos conhecido da história da arquitectura 

no seu cabanon, pois é com base nestes relatos que podemos falar do Cabanon e da arquitectura 

experimental como uma Arquitectura de Luxo. A descrição de Le Corbusier em Cap-Martin, por 

William Curtis, como um “nobre selvagem” é, a este respeito, bastante sugestiva:

“...at Cap-Martin Le Corbusier could became the noble savage: sunbathing swimming, 

painting, entertaining informally. His friends remember him in shorts, a Pastis in one hand, perhaps 

enthusing about the limpid undersea world he had seen that morning, telling preposterous stories 

or arguing some fine point the Modulor. At Cap-Martin the bitterness and defences were laid aside 
12in favour of the art of friendship.”  

Se por um lado a descrição retrata de imediato a natureza contraditória do “arquitecto-protóptipo” 

do homem moderno - “selvagem” por oposto a “moderno” - por outro lado de um modo dissimulado 

a própria imagem do “selvagem” em acção descreve conceptualmente um modo de vida próprio. 

Um modo de conceber a experiência arquitectónica que se estabelece como uma alternativa aos 

princípios corbusianos que presidem à descrição da casa como uma “máquina de habitar”, 

aproximando-se pelo contrário de uma definição informal do habitar que vem de encontro às 

transformações actuais do luxo avançadas pela historiografia do conceito, que segundo autores 

como Gilles Lipovetsky se caracteriza hoje pela liberdade e não conformismo.

“Desde la noche de los tiempos, los gastos suntuarios se estructuraron en función de reglas 

sociales obligatorias, unas veces sagradas y otras profanas, pero en cualquier caso sinónimas de 

un encuadramiento rígido de las condutas individuales por parte del orden colectivo. Sobre estes 

punto, nuestra sociedad registra una conmoción profunda, por cuanto es un  hecho que funcionan 

menos bajo el signo de la obligación social que el arbitraje individual, Al esplendor y tren de la vida 

socialmente impuestos entre las clases superiores sucedió un lujo libre, no conformista, «sin 
13obligación ni sanción».” 

Para além da obra arquitectónica banal, existe um outro Cabanon que surge como o espaço 

privilegiado de uma experiência luxuosa: o Cabanon é também um local de reconciliação onde o 
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12. Curtis, William; Le Corbusier: Ideas and Forms; Oxford: Phaidon Press; 1986; p. 169. Ver capítulo II «The Modulor, Marseilles and the Mediterranean 
Myth».
13. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; 
Barcelona: Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 59.
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fig. 02.10_04 Carta de Le Corbusier para a sua mãe com um desenho do Cabanon e contexto envolvente, 31 de Agosto de 
1955. © FLC/ADAGP
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mito se encontra com o homem vulgar, um local de “banalização” do arquitecto mediático, onde o 

herói consagrado da arquitectura moderna, e o acto inefável da criação se vêm humanizados pelo 

improviso. Em Cap-Martin, sediado no seu afinal grande CABANON que se estendia ao meio 

sensível adjacente abarcando os afectos e memórias, o herói consagrado da arquitectura 

moderna podia ser simplesmente Charles-Edouard Jeanneret. Podia por de lado, por alguns 

instantes a personagem mítica que ele mesmo havia criado em 1920 sob o pseudónimo de Le 

Corbusier, esbatendo assim a sua identidade anterior. As fotos em Cap-Martin mostram Le 

Corbusier como um homem comum gozando despreocupadamente das suas férias. Ora sem 

camisa desfrutando do sol, ora em roupa de trabalho andando atarefadamente de um lado para o 

outro, recebendo informalmente as visitas em trajes menores ou espreitando pela janela do seu 

“castelo”, pintando ou tomando apontamentos no meio da desarrumação do seu escritório 

improvisado enquanto olha o mar ou recostado mantendo uma conversa descontraída com os 

seus amigos improváveis na esplanada da Étoile de Mer. 

A história de Le Corbusier e o Cabanon que o arquitecto gostava de chamar também de “meu 
14castelo”  evoca esse “luxo informal” onde não existe a “obrigação nem sanção”, que afinal não 

descreve senão a possibilidade de realização da própria liberdade da personalidade face às 

crescentes investidas de um mundo e as amarras de uma rotina que quase sempre se revela 

demasiado exigente, em especial com as figuras públicas. Esta dissolução da figura lendária de Le 

Corbusier torna-se perceptível, e quem sabe explica-se, antes de mais na própria alteração do 

contexto afectivo do arquitecto; no seu afastamento do núcleo elitista da intelligentsia parisiense 

que se reunia na Villa E 1027, e progressivo interesse pelas camadas sociais mais “populares” do 

qual resultaria um conjunto de amizades anónimas e improváveis, mas também duradouras e 

descomprometidas. Como a sua amizade por Rebutato, proprietário da Étoile de Mer, um antigo 

canalizador reformado que havia montado um este negócio para os banhistas. De que outro modo, 

senão através de uma grande amizade, se pode explicar o inusitado processo de partilha do 

terreno do Cabanon gerido simultaneamente pelo casal Corbusier e pelo casal Rebutato, os 

almoços frequentes no Étoile de Mer, recorde-se que o Cabanon nem sequer tinha cozinha 

encontrando-se dependente do restaurante, ou as tardes de tertúlia em conjunto? A nova figura de 

Le Corbusier, que talvez seja tão simplesmente a actualização de um esquecido Le Corbusier, 

constrói-se paralelamente aos afectos, o que vem de encontro às palavras de William Curtis 

quando dizia que “At Cap-Martin the bitterness and defences were laid aside in favour of the art of 

friendship”. O “nobre selvagem” de Cap-Martin é alguém dedicado e comprometido com a “arte da 

amizade”. Um Corbusier menos mediático, menos rigoroso, mas naturalmente feliz na companhia 

dos amigos. Alguém que abdicou por algum tempo do reconhecimento público e das suas 

obrigações, chegando mesmo a renunciar à encomenda do seu escritório, em troca do anonimato 

mas também da procura dos prazeres da informalidade, que converteu num estilo de vida próprio. 

Este estilo de vida luxuoso que cresce no seio do contexto afectivo de Le Corbusier pressupõe, 

igualmente, uma lógica de habitar própria que só parece ser possível no contexto de uma 

arquitectura experimentalista de raízes eminentemente populares, o que vem de encontro às 

novas amizades do arquitecto. A este respeito, o Le Corbusier de Cap-Martin dificilmente se 

confunde com o conceptualista da Machine à Habiter, ou um dos arquitectos que presidiu ao delírio 

positivista da Vivenda para um Existenzminimum [Die Wohnung für das Existenzminimum]. 

Contrariamente ao seu postulado, a história de Le Corbusier e do CABANON não mostra um 

homem servindo-se do seu espaço como uma “máquina de habitar”. Em Lirismo na Arquitectura na 
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14. «Le Corbusier used to call the Cabanon “my castle”, the term being taken up by Rebutato, who in December 1963 wrote to him: «Three long months have passed 
since you went back after your holiday, and certainly you will be feeling in need of a rest. Your castle is ready and waiting for you, and we too are looking forward to 
seeing the New Year in together with you.» Lamanda, Laura; “Testimonies of Le Corbusier in Cap-Martin” (in) Alison, Filippo; Le Corbusier: interior of the cabanon, Le 
Corbusier 1952 - Cassina 2006; Milano: Electa,; 2006; p. 100.
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fig. 02.10_05 Le Corbusier em frente ao seu Cabanon, Roquebrune, Cap-Martin, 1952. Foto: Brassaï © FLC/ADAGP
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fig. 02.8_06 Le Corbusier à porta da sua barraca de construção, com o Cabanon ao fundo, Roquebrune, Cap-Martin. Foto: 
Willy Boesiger © FLC/SIAE L4(10)8

fig. 02.10_07 (esq.)  Le Corbusier em frente ao seu Cabanon, Roquebrune, Cap-Martin. Foto: Willy Boesiger © FLC/ADAGP

fig. 02.10_08 (dir.)  Le Corbusier olhando pela janela do seu Cabanon, Roquebrune, Cap-Martin. Foto: Lucien Hervé © FLC/SIAE L4(10)5
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Era da Máquina Jean-Louis Cohen escreveria: “Ninguém é menos corbusiano do que Le 
15Corbusier...”  Com esta afirmação, deixava entender, a predisposição do arquitecto à mudança e 

a disponibilidade das suas descobertas programáticas e invenções formais serem sujeitas a uma 

potencial transformação futura. O teórico da “máquina de habitar” é também reconhecido pela sua 

insistente experimentação morfológica e tipológica, assim como, pela sua habilidade na 

manipulação de conceitos existentes, que frequentemente adaptava a sua filosofia moderna.

Esta mesma faceta experimentalista subjaz na rotina quotidiana de Le Corbusier em Cap-Martin, 

onde se torna, todavia, mais evidente. Talvez por se encontrar de férias, liberto de 

constrangimentos, Le Corbusier mostra-se entusiástico, trabalhando não como o cientista-

arquitecto preocupado com a optimização das suas tarefas, mas antes com a emotividade própria 

de uma criança, alternando as obrigações com o lazer, improvisando locais de trabalho e períodos 

de convívio, apropriando-se livremente de objectos, espaços e conceitos que adapta às suas 

necessidades pontuais, que utiliza de um modo descomprometido segundo os seus aspectos 

práticos e as suas propriedades afectivas e rememorativas preocupando-se sobretudo com o 

prazer que poderá advir da sua utilização. Este “Corbusier experimentalista” que convive com o 

todavia mais conhecido arquitecto moderno corbusiano assemelha-se sob diversos aspectos ao 

“bricoleur” de Claude Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem (1962). 

“O bricoleur dedica-se a realizar um grande número de tarefas, mas distintamente do 

engenheiro, não subordina cada uma delas à disponibilidade de matérias-primas e ferramentas 

concebidas e obtidas segundo a finalidade do projecto. Seu universo de instrumentos é limitado e 

as regras do seu jogo são sempre as de actuar com “qualquer coisa que esteja à mão”, isto é, com 

uma sucessão de ferramentas e materiais que é sempre finita e que é também heterogénea, 

porque o que contêm não guarda relação com o projecto em si, nem, na realidade, com projecto 

particular algum, mas é o resultado contingente de todas as ocasiões para renovar ou enriquecer 

as existências - ou mantê-las - com os restos de construções ou destruições anteriores. Portanto, 

os diversos meios do bricoleur não podem ser definidos em função de um projecto (o que 

pressuporia, ainda, que, como ocorre com o engenheiro, houvesse, ao menos em teoria, tantos 

jogos de ferramentas e de materiais, ou “jogos instrumentais”, quanto há diferentes tipos de 

projecto). Deve-se, ao contrário, defini-los unicamente por seu uso potencial...porque os 

elementos são reunidos ou conservados segundo o princípio de que “sempre podem vir a ser 

úteis”. Tais elementos não especializados até certo ponto, o suficiente para que o bricoleur não 

precise de uma equipe e todos os conhecimentos de todos os ofícios e profissões, e o suficiente 

para que cada um deles não tenha tão-somente um uso definido e determinado. Representam 

uma série de relações reais e possíveis; são “operadores”, mas podem ser empregados em 
16quaisquer operações do mesmo tipo.”  Claude Lévi-Strauss, O pensamento selvagem, 1962.

Ao descrever Corbusier como um nobre selvagem, William Curtis estava ainda que ingenuamente 

a constatar algo que Lévi-Strauss havia tornado evidente: a lógica de utilização do espaço que 

preside ao pensamento selvagem, que aqui podemos ver como um desejo luxuoso de uma vida 

informal, é a de um bricoleur. Apresentando-se como a antítese do tirano arquitecto canónico 

instruído, produtor de obras acabadas e deterministas, a figura do bricoleur identifica-se 

preferencialmente com a do auto-construtor adisciplinar e popular, descomprometido com os 

resultados formais e preocupado sobretudo com a experiência da arquitectura em si mesma. É 

seguramente nesta categoria que se inserem os cabanons vernaculares e em grande medida o 

15. Cohen, Jean-Louis; Le Corbusier, 1887-1965 : lirismo da arquitectura da era da máquina; Koln: Taschen; 2005; p. 
16. Lévi-Strauss, Claude; O pensamento selvagem (1962) (citado em) Ábalos, Iñaki; A Boa Vida: visita guiada às casas da modernidade; Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili S.A.; 2003; p. 
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CABANON de Corbusier, afinal também ele um cabanonnier. A verdadeira riqueza do cabanon 

corbusiano não resida no objecto concreto da pequena cabana rudimentar, mas precisamente no 

facto de se assumir como a casa de um selvagem bricoleur. Um espaço em que o exercício da 

liberdade individual por meio do improviso se torna possível. Dentro das suas limitações, a casa 

compõe-se como um sistema aberto capaz de receber as mudanças e se adaptar às novas 

exigências, assumindo-se como um local privilegiado para a projecção e exercício dos diferentes 

projectos de vida do seu ocupante. Na mesma linha de pensamento, Claude Prelorenzo enfatiza o 

facto de o próprio conceito do cabanon descrever antes de mais um modo de vida espontâneo e 

não um qualquer tipo de imagem icónica reconhecível. A própria etimologia do termo sugere que o 

cabanon se trata de a casa de um louco.

“The mark of distinction of the cabanon is that it is first of all a way of living, a “spontaneous”  

way of occupying both closed and open spaces. From an etymological point of view, the cabanon is 
17the real maison du fada, the mad house.” 

Aparentemente anedótico e fútil, o Cabanon permite repensar hoje o estatuto da arquitectura dita 

“experimental”, a quem a Arquitectura tende a atribuir um papel secundário, o que estará em larga 

medida dependente da própria definição do conceito, e o que entendemos por “Arquitectura 

Experimental”. A este respeito, não terá a Arquitectura algo a aprender com as construções 

anónimas e marginais que subsistem à margem da tirania da Disciplina como espaços onde o luxo 

da informalidade ainda é possível? Não deveria na lógica da auto-construção significar acima de 

tudo mais e melhor experiência? Este poderia constituir o primeiro passo no sentido da autonomia 

da arquitectura experimental que passaria a ter um valor per si enquanto espaço privilegiado de 

uma experiência luxuosa de base humanísta. A “Arquitectura Experimental” como uma 

Arquitectura de Luxo que tem o experimentalismo (entenda-se o experimentalismo desconstruído 

a partir do sujeito) como objectivo e aceita o inacabado como condição e desejo do Projecto.

17. Prelorenzo, Claude; “Interiors exteriors”  (in) Alison, Filippo (cur.); Le Corbusier: interior of the cabanon: Le Corbusier 1952 - Cassina 2006; Milano: Electa, 2006; 
p. 50
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Enquanto obra experimental, o CABANON era também e sobretudo um espaço propenso a este 

experimentalismo. Um dos aspectos mais interessantes da história do Cabanon de Corbusier 

reside precisamente no facto de a experiência arquitectónica, que esteve na sua origem, se haver 

convertido por meio da prática sistemática em um estilo de vida autónomo e um projecto em si. O 

Cabanon que começou por ser tão-somente um protótipo deixou de ser um objecto arquitectónico 

inerte, para se converter num lugar de domesticidade, uma casa que Le Corbusier, o “nobre 

selvagem” de William Curtis ou o “louco” da etimologia utilizava objectivamente e da qual retirava 

um prazer efectivo. A história de Le Corbusier em Cap-Martin propõe um novo modelo 

interpretativo do Cabanon definido, não pela obra arquitectónica, mas pela experiência quotidiana. 

O potencial performativo da casa tem recentemente reacendido o interesse por esta obra marginal 

da história da arquitectura. Entre os autores mais comprometidos com o tema encontra-se Inês 
18Moreira. No seu projecto “petit CABANON”,  a arquitecta recria o interior do Cabanon, propondo 

através de acções simples que se enquadram na lógica de improviso do próprio Corbusier, induzir  

novas formas de utilização e interpretação do espaço e do objecto arquitectónico; explorando o 

potencial deste tipo de espaços não-tipificados no desenvolvimento de modos de ocupação 

informal.

“Considerar o Cabanon enquanto “projecto” manteve-o sempre um nicho/limbo entre um 

módulo universal repetível e uma micro-história/geografia vernacular e pitoresca. Mas entendê-lo 

interligado com a sua prática ou performance resgata-o para o centro do debate da sua época e 
19propõe um modelo relacional que podemos testar também no tempo contemporâneo.” 

A importância do Cabanon vai muito além da sua relevância enquanto “obradoiro”, local onde se 

experimentaram alguns dos temas que Corbusier utilizou nas suas obras mais mediáticas. Dentro 

das suas aparentes limitações, o Cabanon consegue transformar-se, quando interpretado a partir 

da prática, num importante modelo crítico daquilo que poderão ser os limites estritos da 

18. “petit CABANON” é um espaço experimental que se encontrou em exposição no CCBombarda, Porto, entre Maio de 2007 e Maio de 2009. Para mais informação 
veja-se o sitio na Internet: petitcabanon.org
19. Moreira, Inês; “petit CABANON” (in) Opúsculo 7; Porto: Dafne Editora; Setembro 2007; p. 17.
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fig. 02.10_09 (p. oposta) Le Corbusier, a sua esposa Yvonne e amigos no terraço do Étoile de Mer, Roquebrune, Cap-Martin, 
1949. © FLC/SIAE L4(10)23

fig. 02.10_10 (esq.) Le Corbusier e um amigo no terraço do Étoile de Mer, Roquebrune, Cap-Martin. © FLC/ADAGP

fig. 02.10_11 (dir.) Le Corbusier, um amigo e Thomas Rebutato no terraço do Étoile de Mer, Roquebrune, Cap-Martin.
Foto: Willy Boesiger © FLC/ADAGP
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arquitectura, bem como das possibilidades de uma abordagem não-formal do projecto de 

arquitectura. No âmbito do trabalho, “Le Corbusier no seu petit CABANON” evoca esse “modo de 

habitar declaradamente livre”, ao mesmo tempo que define o “luxo” do habitar por meio da 

desmaterialização do conceito, que deixa de ser um objecto concreto para se transformar em 

“algo” que se realiza nos limites da acção e do potencial rompendo com as amarras da 

concretização arquitectónica. O luxo não existia no objecto concreto do Cabanon mas no seu 

potencial performativo, na sua capacidade imediata de transformar os desejos em realidade, no 

prazer objectivo que Le Corbusier retirava das acções que compunham o seu quotidiano e ao 

mesmo tempo na sua habilidade permanente de alimentar o sonho Um luxo interventivo, 

performativo, personalizado, não representativo, não contemplativo e assumidamente 

non-standard, que de modo improvável conseguiria conviver com um ideal mais funcionalista, 

durante o contexto experimentalista da casa moderna. Um modo de habitar que constituindo-se 

como uma importante alternativa às precárias aspirações da “máquina de habitar” corbusiana 

permite, nas palavras de Inês Moreira, “resgatar o Cabanon para o centro do debate da sua 

época”.

“O Cabanon é o “protótipo do Modulor”, uma ferramenta de racionalização da arquitectura, 

pelo que participa tangencialmente na inscrição da linguagem moderna e na história da 

arquitectura. Mas também tangencialmente tem o potencial enunciativo de um outro colectivo, 

menor. Silenciosamente manifesta a cabanização popular da costa francesa pela pequena 

burguesia, que ocorreu contemporaneamente, sem arquitectura, ou linguagem, ou linguagem 

reconhecível, autoconstrução, do avanço sobre o terreno, da ligação com o exterior, no plano 

vernacular. No seu devir menor enuncia a urgência em construir, ocupar e habitar informalmente 

os espaços verdes e naturais, como fuga da asfixia da cidade moderna da qual ele também era 
20autor.” 

Não sendo uma obra assumidamente representativa, o Cabanon expressa hoje a necessidade de 

construir a “Casa de Luxo” a partir da própria lógica individual do habitar como escape ao sufoco da 

tipificação e do formalismo que impera na Arquitectura. Numa época em que os espaços que 

todavia subsistem imaculados à mão do homem escasseiam, e a cidade se assume cada vez mais 

como uma prisão incontornável, em que as lógicas de mercado chegaram não somente à 

arquitectura social mas aos edifícios-produtos de luxo, o exemplo do Cabanon torna-se cada vez 

mais um modelo irreplicável. Não somente porque se torne difícil de reproduzir as condições quase 

idílicas da situação afectiva e geográfica da casa, mas sobretudo porque não existe o desejo 

efectivo, e talvez nem a capacidade, de repensar a casa fora do seu poder iconográfico e de fugir 

ao aliciante imperativo da forma e da imagem. 
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definition of luxury:
“There are two main things: time and space. Having time is an absolute 
luxury, and of you have a spacious house with wide corridors and a wide 
staircase, that’s also a luxury. not just a big living room, but where 
everything is generous. I would be ready to make an entirely white house 
from poor materials, offering a view onto a landscape, and with big volumes 
and one or two paintings that I love.”

Paul Andreu
www.luxuryculture.com; 2008-07-17

definition of luxury:
“When basic needs are no longer luxuries for all.”

Henry Ng
www.luxuryculture.com; 2009-02-12

definition of luxury:
“Luxury is that which is not indispensable for all, but vital for oneself.”

Gilles Ebersolt
www.luxuryculture.com; 2006-06-14

definition of luxury:
“As Frank Lloyd Wright said: «Give me the luxuries of life and I will willingly 
do without the necessities.»”

Joaquin Torres
www.luxuryculture.com; 2009-01-14



dádiva e 
excesso
indulgenTe:
espaço exTra

02.11

vivenda para um existenzmaximum, Lacaton & Vassal

“Quando estávamos na Universidade a obra de Mies interessava-nos muito. Na primeira casa que 

fizemos, a casa Latapie, de 1993, o orçamento era muito baixo. O primeiro projecto que fizemos não foi 

aprovado pelo cliente porque era muito caro, por isso fizemos um segundo, trabalhámos muito na concepção 

e falámos com diversas empresas de construção para pedir orçamentos. O orçamento limite dos clientes era 

de 400mil francos. O resultado das consultas às empresas foi de 450 mil francos. Para o cliente era 

importantíssimo que o preço final ficasse pelo dinheiro disponível. Tínhamos, portanto, de reduzir o custo e 

ser pragmáticos e eficientes na resolução do problema. Depois de revermos os materiais e os detalhes, que já 

eram muito simples, continuava a ser impossível baixar o preço. Fomos então falar com o engenheiro de uma 

empresa de construções metálicas e perguntámos se havia alguma forma de baixar o preço da estrutura de 

aço. E ele disse: «A primeira vez que vocês me consultaram, pediram-me uns detalhes parecidos com os de 

Mies e eu desenhei uma solução estrutural desse tipo. Mas podemos alterar a estrutura, usar perfis mais 

simples e ligeiros e optimizar a solução ao nível do custo». Na primeira solução tínhamos 13 toneladas de aço, 

na Segunda tínhamos 8 toneladas. Na altura o ferro custava em França 10 francos por Kg. Isso fazia com que 

poupássemos exactamente 50 mil francos que era o objectivo definido pelo cliente. Esta questão tornou-se 

importante, porque o facto de estarmos impressionados pela obra de Mies van der Rohe fazia com que o 

cliente tivesse de pagar mais 50 mil francos. Para o cliente não era necessário e mesmo para nós também o 

deixou de ser quando vimos o resultado. Então a partir deste momento, com estas coisas na cabeça, 

começamos a pensar: «Qual é a necessidade? Quais são as prioridades?» E aí começamos a distanciar-nos 

de Mies, ou da reprodução dos seus detalhes. Pensamos que isso hoje já não faz sentido. Geralmente é 

necessário falar com o cliente de forma clara e explicar-lhe quais são as possibilidades. «Se usarmos tijolos, 

podemos fazer isto, se usarmos policarbonato ou painéis de alumínio podemos fazer aquilo.» «Com isto nós 
2 2conseguimos 20m , com aquilo conseguimos 50m .» «Se gostar de tijolos, tudo bem, mas talvez prefira pelo 

2 2mesmo preço ter 50m  em vez de 20m .» A nossa relação com o cliente é muito próxima. É mais fácil quando 
1 fazemos uma moradia ou uma casa.” Jean-Philippe Vassal, conversa com José Adrião e Ricardo Carvalho, 2006.

Quando Lacaton & Vassal iniciaram o seu percurso profissional no início dos anos 90 com o 

projecto de uma habitação unifamiliar de baixo orçamento - a casa Latapie - estavam longe de 

imaginar que esta experiência, que se adivinhava conturbada, se tornaria determinante na sua 

carreira subsequente. Apesar de o orçamento disponível para a construção se resumir a tão 

somente 400mil francos, cerca de 55 275 € - valor que não poderia ser ultrapassado em qualquer 

circunstância - a dupla de arquitectos terminaria por descobrir um plano viável para construir não 

1. Vassal, Jean Philippe; “Lacaton & Vassal, Jean Philippe Vassal conversa com José Adrião e Ricardo Carvalho, Paris, 24 Março 2006” (in) JA; no.233; Escassez; 
Lisboa; 2006; pp. 54-55.

[159]

DÁDIVA E EXCESSO INDULGENTE | vivenda para um existenzmaximum, Lacaton & Vassal

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico



[160]

fig. 02.11_01 Lacaton & Vassal, Casa Latapie, Floriac, 1993.  © Foto: Philippe Rualt/ Desenhos: Lacaton & Vassal
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somente a habitação indispensável para uma família de quatro pessoas, mas uma casa com 
2185m . A partir da experiência de Latapie, Lacaton & Vassal desenvolveriam uma original 

metodologia de trabalho que explora a transformação de um valor económico em uma mais-valia 

de espaço, segundo o princípio de que a definição prática do “luxo” se encontra estritamente 

relacionado com o aumento da área habitável. Estes princípios ficariam plasmados num conjunto 

de vivendas, que apesar de desfazadas no tempo, retratam uma mesma experiência: a tentativa 

de projectar uma casa de “luxo” (palavra que como veremos se reveste de um significado particular 

para a dupla de arquitectos) superando as limitações de um baixo orçamento. 

Uma parte significativa das vivendas de Lacaton & Vassal (casa Latapie, casa em Coutras ou casa 

em St. Pardoux la Rivière) emergem como uma espécie de casa dupla contígua, formada por dois 

volumes de idêntico tamanho justapostos, que na realidade compõem uma única habitação 

unifamiliar destinada uma família comum. Um dos volumes integra a casa propriamente dita, 

albergando todas as dependências funcionais correntes que compõem o programa estabelecido 

pelo encargo segundo as necessidades dos ocupantes. O outro, estabelece-se como um espaço 

amplo que mantém uma relação comprometida com o primeiro. A opção de desenvolver a casa 

como um espaço duplo não se prende com necessidades de segregação dos ocupantes, surge 

como uma mais valia para os habitantes, que nasce como uma livre opção tomada pelos 

arquitectos durante o processo de projecto que naturalmente os clientes não renunciam. 

Ainda que regularmente Lacaton & Vassal trabalhem com orçamento limitado que se destina a 

construir somente a casa estritamente necessária, seria melhor poder construir também o espaço 

extra. De modo a tornar este desejo em realidade, Lacaton & Vassal propõem-se ambiciosamente 

a superar as expectativas do cliente ainda que dispondo de poucos recursos, o que quase sempre 

implica recorrer a um processo de racionalização de meios semelhante à experiência da casa 

Latapie, isto é poupar tanto na construção da casa necessária que o orçamento chegue também 

para a casa extra. Erroneamente, as obras de Lacaton & Vassal tem sido recorrentemente 

interpretadas como experiências na procura por uma habitação de baixo custo, algo que a dupla de 

arquitectos faz questão de refutar sempre que tem oportunidade.

“Nos gustaría acabar con la idea de que el ahorro es la base de todos nuestros proyectos. No 

buscamos proyectos de bajo presupuesto pero tampoco los rechazamos. No es exactamente lo 

mismo. Leyendo los artículos publicados sobre nuestro trabalho se tiene la impresión de que el 

coste es su punto de partida, su consecuencia directa. Obviamente sucede el contrário. [...] la 

reflexión sobre la economía del proyecto es pertinente sea cual sea la envergadura del 

presupuesto. Interesa en la medida en que es la condición que possibilita la aparición de lo 

excepcional, la que crea los medios necesarios; algo que probablemente no era así hace tan sólo 
2diez, quinze o veinte años. Entre otras cosas, permite realizar espacios mucho más grandes...” 

 Jean-Philippe Vassal, Conversasión con Patrice Goulet, 2002.

Na realidade os arquitectos utilizam todo o orçamento disponível para construir o dobro do espaço, 

transformando a economia em espacialidade por meio da poupança e do gasto. Neste sentido, tal 

como sublinha Jean Philippe Vassal, a “reflexão sobre a economia” apenas se torna pertinente na 

medida em que “possibilita a aparição do excepcional”, entre outras coisas “espaços muito 

maiores”. Ilka & Andreas Ruby vêm neste processo de poupança semelhanças com a “economia 

do gasto” de Georges Bataille.

2. Vassal, Jean Philippe (entrevistado por) Patrice Goulet em “Conversación con Patrice Goulet” (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 122.
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“Si consiguen ahorrar gracias a materiales y métodos constructivos de bajo coste es sólo 

para “gastarlo” de otro modo. Coinciden con la Economia del despilfarro de Georges Bataille, 
3 donde el beneficio no se reinverte para construir con el nuevo capital.” 

Os mesmos autores sublinham de seguida a dimensão política que sobressai deste tipo de 

poupança. Ideologicamente, a obra de Lacaton & Vassal opõe-se à doutrina por detrás da 
4experiência moderna em torno da “vivenda para um Existenzminimum”.  Doutrina estabelecida no 

II Congresso dos CIAM em Frankfurt (1929), que se viria a institucionalizar estatalmente depois da 

Segunda Guerra Mundial através dos programas de construção de vivendas sociais. Se podemos 

descobrir semelhanças com a experiência moderna no facto de Lacaton & Vassal se encontrarem, 

igualmente, condicionados pelo seu interesse no baixo custo de construção dos projectos que 

desenvolvem, estes opõem-se decididamente a qualquer tipo de poupança com base na redução 

do espaço habitável.

Evitando deliberadamente as limitações da doutrina do Existenzminimum, Lacaton & Vassal 

assumem pelo contrário uma posição maximalista - propõem-se nas suas palavras a “fazer muito 
5com quase nada”.  A expressão que curiosamente recorda Mies van der Rohe a principal 

referência da dupla de arquitectos, estabelece-se também aqui como um princípio operativo 

baseado numa síntese paradoxal: o desafio de conseguir o máximo espaço com mínimo 

orçamento. Esta fórmula destrói como realçam Ilka & Andreas Ruby duas das equações mais 

enraizadas na arquitectura: “baixo orçamento = espaço mínimo” e “espaço máximo = alto 

orçamento”, recombinando entre si a característica mais vantajosa de cada uma. Neste contexto, 

as vivendas desenvolvidas por Lacaton & Vassal podem ser entendidas como “um novo tipo de 
minmaxcasa Ex ”. 

Esta tipologia híbrida manifesta-se na própria génese das casas enquanto vivendas bicelulares. 

De um modo invulgar o orçamento que se conseguiu preservar por meio da racionalização da 

construção não se gastou indiscriminadamente num aumento percentual da área reservada para 

cada uma das diversas funções da casa. Foi concentrado num único espaço autónomo que se 

estabelece como a antítese da casa indispensável. Ainda que implique um prejuízo relativo para a 

casa, esta atitude constitui-se como um mal menor, uma vez que esta se vê ampliada por um meio 

de um espaço extra. Se a lógica da primeira pode responder aos princípios do Existenzminimum, a 

segunda deve estabelecer-se exclusivamente a partir da abundância, de modo que a síntese 

global dos dois espaços corresponde a uma espécie de vivenda para uma Existência (mínima + 

máxima). Se os utilizadores poderiam viver exclusivamente dentro das condições limitadas da 

casa essencial que compreende o programa indispensável de uma habitação, os arquitectos, 

entendendo que a necessidade não representa nenhum principio libertador, decidem presentear 

os residentes com um outro espaço que por oposição à necessidade se constitui como um excesso 

indulgente. Ilka & Andreas Ruby vêm esta segunda casa como uma manifestação material do acto 

cultural da dádiva, cujo sentido se pode integrar na mesma lógica da cerimónia ancestral do 

potlatch:

“Esta casa es un regalo para sus moradores, un potlatch, en el sentido que lo utilizava el 
6 antropólogo Marcel Mauss, al que se refiere Georges Bataille.” 

3. Ruby, Ilka & Ruby, Andreas; “Arquitectura naïf. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal”  (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 6.
4. Ver: Ruby, Ilka & Ruby, Andreas; “Arquitectura naïf. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal”  (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 9.
5. Vassal, Jean Philippe (entrevistado por) Patrice Goulet em “Conversación con Patrice Goulet” (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 142 [trad.]. «Nuestra idea 
es que podemos hacer mucho con casi nada.”
6. Ruby, Ilka & Ruby, Andreas; “Arquitectura naïf. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal”  (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 9.
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Potlatch é uma palavra dos índios chinook, que habitaram o noroeste do que hoje são os territórios 

do Canadá e do Alasca, que significa literalmente “dar” e designa uma cerimónia ou festa em que o 

homenageado, geralmente o chefe da região, renunciando a todos os bens materiais que havia 

acumulado, redistribuindo a sua riqueza oferecendo presentes a todos os convidados. Eram festas 

em que se levava a tal extremo o acto de doar que, no máximo se celebravam uma ou duas vezes 

na vida. Os governos dos EUA e do Canadá proibiriam o potlatch em finais do século XIX, por 

considerarem o ritual uma perda “irracional” de recursos. Em algumas ocasiões, os bens eram 

simplesmente destruídos após a cerimónia. Na realidade o potlatch tinha uma finalidade prática, já 

que o homenageado celebrava o ritual como forma de aumentar a sua influência e respeito junto 

dos demais membros. esperando que ao oferecer em épocas de abundância pudesse assegurar o 

sustento necessário em épocas de escassez. Com a compreensão do significado do potlatch, a 

proibição seria levantada pelos EUA em 1934 e pelo Canadá em 1954, de modo que algumas 

tribos praticam ainda hoje o potlatch.

A cerimónia que seria primeiramente descrita por Marcel Mauss em 1924 no livro “Essai sur le don” 
 [Ensaio sobre a dádiva] é interpretada na obra de Georges Bataille, “La part maudite”  [A parte 

maldita] de 1967 como “a forma significativa do luxo”, ou seja, uma manifestação importante do 

luxo. Mais recentemente, seria o sociólogo francês Gilles Lipovetsky em “Luxe éternel, luxe 
 7émotionel” [Luxo eterno, luxo emocional]  a reintrepretar o potlatch à luz da ideia enunciada por 

Bataille. Dando continuidade às palavras de Bataille, Lipovetsky associa o potlatch ao 

aparecimento do conceito de Luxo. A celebração é considerada como modelo de uma forma 

primitiva de luxo que se manifesta por meio da dádiva cerimonial e do gasto excessivo. Nesta 

forma de “luxo-dádiva” o conceito constrói-se não a partir de um material ou “objecto faustoso”, 

mas através da própria ideia de excesso, do “espírito de gasto”, do prazer na “ausência de 

previsão”. De um modo semelhante, Lacaton & Vassal definem o luxo desde a ideia de algo “mais”, 

um excesso que se oferece e é desfrutado na medida em que se constitui como algo inesperado, 

isto é dizer uma dádiva, um potlatch.   

“La noción de lujo implica oferecer um plus cuando se aborda una situación concreta. Es 

decir, revelar y permitir levar a cabo lo inesperado, un plus apenas imaginable para los demás y, en 

nigún caso, para uno mismo. No es una idea estática. Permite abordar con libertad la modificación 
8  de una circunstancia dada.” Anne Lacaton, Conversasión con Patrice Goulet, 2002.

Enunciando o seu “luxo” como uma dádiva, Lacaton & Vassal estavam, de facto, a definir aquilo 

que constitui a própria essência base da ideia de Luxo, apelando à raiz antropológica do conceito. 

Na sua concretização material, este “luxo da dádiva” proposto pela obra de Lacaton & Vassal 

assume predominantemente a forma de mais espaço, isto é, realiza-se num aumento da área 

praticável. De um modo intencional os arquitectos evitam a tradicional definição do luxo a partir do 

valor monetário e do requinte material ou formal, reafirmando que “o luxo, afinal não está ligado ao 
8dinheiro, é aquilo que supera as expectativas iniciais.” A dupla de arquitectos seria confrontada 

explicitamente com este problema quando recebeu o encargo para um Hotel de 5 estrelas em 

Lugano, projecto em que não existiam as habituais restrições de orçamento. Confrontados com 

uma disponibilidade excepcional de recursos, os arquitectos manter-se-iam fiéis aos seus 

princípios optando por representar o luxo por meio do espaço e não através de um convencional 

subterfúgio como seria a utilização ostensiva de materiais dispendiosos.

7. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005. (ed. original: Le luxe éternel; Paris: Éditions Gallimard; 2003)
8. Lacaton, Anne (em) Druot, Fréderic, Lacaton, Anne & Vassal, Jean-Philippe; Plus; 2007; Capítulo 2.1; “Lujo y Facilidad”; pp. 40-41.
9. Lacaton, Anne (entrevistada por) Patrice Goulet em “Conversación con Patrice Goulet” (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 124. [trad.]
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10. Lacaton, Anne (entrevistada por) Patrice Goulet em “Conversación con Patrice Goulet” (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 124.

“Es cierto que un presupuesto restringido lleva a adoptar ciertas posiciones con respecto a 

lo que se puede hacer o no. No era el caso en el hotel de Lugano, donde nos planteamos la 

pergunta: Vamos a acudir, por el mero hecho de poder permitírnoslo, a soluciones que de otro 

modo evitaríamos, como por ejemplo utilizar revestimientos por el puro placer de gastar dinero? 

Rápidamente llegamos a la conclusión de que debíamos conservar nuestra manera de trabajar y 

decidirmos mantener nuestra postura respecto al espacio y la construcción. El lujo reside siempre 
10 en lo mismo: la dimensión del espacio.” Anne Lacaton, Conversasión con Patrice Goulet, 2002.

Assim, a opção original pelo espaço - espaço entendido na sua dimensão física - enquanto suporte 

material do conceito de luxo, não tem na sua génese uma motivação económica, mas sim 

ideológica. Trata-se de uma questão de princípio e não de uma opção alternativa.  Ao relacionarem 

declaradamente o luxo com o espaço, tanto através da obra edificada como da obra teórica, 

podemos entender que Lacaton e Vassal enunciam a vivenda de luxo como uma espécie de 

“vivenda para um existenzmaximum”, por oposição à “vivenda para um existenzminimum” que se 

estabelece como um campo teórico onde se processa uma redução do espaço habitável por meio 

da dissecação exaustiva das funções e dos movimentos. Esta vivenda constitui-se como um 

espaço amplo desenvolvido a partir de uma total liberdade de uso, em que não se estabelece 

qualquer tipo de limites à priori no que respeita ao seu dimensionamento e utilização. Centremo-

nos “espaços extra” sem função aparente que recorrentemente aparecem nos projectos de 

habitação unifamiliar de Lacaton & Vassal.

Estes espaços, compõem-se como um volume adossado que chega a possuir dimensões e 

características semelhantes à casa que alberga as funções indispensáveis correntes. No caso da 

casa Latapie, a primeira casa construída em 1993, que serviu de ensaio a esta problematização da 

fig. 02.11_02 Lacaton & Vassal, Casa em St. Pardoux la Rivière, Dordogne, 1997. © Lacaton & Vassal 

[164]

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico

02. CONSTRUINDO A CASA DE LUXO...



habitação como uma casa dupla, existe todavia uma clara distinção formal entre os dois espaços. 

Ainda que possamos encontrar semelhanças em planta, principalmente ao nível das dimensões e 

da organização, a casa extra translúcida com pé direito alto percepciona-se como uma adição do 

volume principal, opaco e organizado em dois pisos. Nos projectos mais recentes esta casa extra, 

que começou por ser secundarizada vai ganhando cada vez mais protagonismo ao ponto de se 

confundir com a casa principal. Apesar de se destinarem a usos diferentes, Lacaton & Vassal 

parecem atribuir um valor idêntico a ambos os espaços.

A casa em Coutras (2000) constitui, por ventura, o exemplo mais paradigmático dos princípios 

ensaiados em experiências anteriores. A vivenda compõe-se de duas partes idênticas justapostas,  
2geradas a partir do mesmo princípio construtivo: estufas agrícolas standard de 150m , utilizadas 

pela indústria hortícola, de estrutura metálica e revestimento de placas rígidas transparentes. Um 

dos espaços é depois adaptado às exigências mais específicas de uma casa comum, sendo 

subdividido de modo a poder integrar as dependências tradicionais (estar, cozinha, quartos), que 

em todo o caso foram instaladas em um volume de madeira, isolado de baixo da estufa. Este 

volume funciona como uma segunda pele, que apenas desempenha um papel na mediação da 

intimidade, uma vez que o controlo da temperatura se encontra predominantemente assegurado 

pelo próprio dispositivo da estufa, que constitui também o “rosto” da casa. A outra estufa é 

preservada na sua configuração inicial, como um espaço amplo sem programa definido que 

mantém uma relação comprometida com as dependências da casa propriamente dita e o exterior. 

Ambos os espaços se constroem de fora para dentro a partir de uma estrutura standard que por 

meio da sua deslocação programática se constitui como um invólucro base suficientemente 

flexível para se adaptar às necessidades domésticas. De um modo surpreendente é a casa 

corrente que se reprograma segundo o principio da casa-estufa, experimentada em Latapie, de 
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fig. 02.11_03 Lacaton & Vassal, Casa em Coutras, 2000. © Lacaton & Vassal 
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modo a que a vivenda se constitui genericamente como duas estufas.

De facto, em qualquer uma das casas que partilham esta tipologia híbrida (casa Latapie, casa em 

Coutras ou casa em St. Pardoux la Rivière) o espaço extra desenvolve-se a partir do modelo da 

estufa, sendo que em Coutras os arquitectos assumem explicitamente as suas referências 

servindo-se directamente da estrutura como se esta fosse um produto já acabado que somente 

necessita de um novo contexto. Ilka e Andreas Ruby sublinham o facto de Lacaton & Vassal 

utilizarem sistematicamente a tecnologia como algo que se pode criar quase como um ready-

made, sendo que a estufa é sem dúvida o seu objecto de ensaio preferido. 

“El invernadero es para Lacaton & Vassal la machine à habiter definitiva: inteligiente en su 

construcción, eficiente climática y económicamente en su produção. Una arquitectura en la que 
11todo está pensado y que, al mismo tiempo, posee sólo lo absolutamente necesario.”  

A estufa é uma estrutura pouco comprometida com a forma e os usos, um espaço simples mas 

simultaneamente bastante adaptável. A casa extra inspirada na estufa é sempre concebida como 

um open space sem um programa definido. A não atribuição de uma função ou modo de utilização 

predeterminado, suporta-se numa crença quase absoluta no dispositivo da estufa, que Lacaton & 

Vassal acreditam ser capaz de se adaptar a qualquer tipo de programa doméstico. Assim, a falta de 

programa é compensada por uma construção relativamente flexível do espaço. Estes sistemas 

permitem construir espaços maiores a baixo custo, oferecendo numerosas possibilidades de 

utilização e de adaptação, e múltiplos ambientes e sensações no interior, tudo com uma tecnologia 

inteligente e simples que permite regular a temperatura interior. Apesar de a estufa possuir uma 

inércia térmica muito débil pode ser aquecida facilmente desde que faça sol. Pode chegar a existir 

uma amplitude térmica de 20 graus entre o exterior e o interior, o que significa que a dispor de uma 

estufa adossada permite manter ambos os espaços quentes durante praticamente todo o dia. No 

sentido inverso, a temperatura interior pode ser regulada por dispositivos automáticos fornecidos 

com as estufas, tal é o caso das aberturas de ventilação na cobertura de que se abrem em função 

da temperatura interior e se fecham automaticamente, por razões de segurança, em caso de 

chuva  ou de vento. Entre outras coisas, o dispositivo permite que as paredes perimetrais que se 

possam abrir até 50% da sua área, mediante portas de correr. Não obstante, o aproveitamento 

correcto da estrutura depende dos utilizadores. O seu princípio consiste em aproveitar as 

condições externas, domesticá-las, manejá-las e transformá-las. O espaço é flexível desde que a 

sua tecnologia seja percebida pelos proprietários. Não se trata de um espaço estático mas 

interactivo, que exige uma migração frequente dos ocupantes que devem procurar as suas 

condições de conforto, respondendo ao convite para produzirem diferentes tipos de ocupação que 

deverão ser entendidas como efémeras ou sazonais. 

Por muito dependente que a obra da dupla de arquitectos esteja dependente do espaço, este não 

se torna por si só um factor determinante, uma condicionante na abordagem ao projecto 

arquitectónico. O seu valor mede-se no contexto particular de cada projecto, ainda que em 

projectos de habitação unifamiliar pareça ser algo muito valorizado. Como realça Anne Lacaton: 

“Y en cuanto a la superficie, no buscamos el metro cuadrado a cualquier precio, sino el 
12tamaño que añade interés espacial y volumen.” 

12. Ruby, Ilka & Ruby, Andreas; “Arquitectura naïf. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal”  (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 12.
13. Lacaton, Anne (entrevistada por) Patrice Goulet em “Conversación con Patrice Goulet” (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 125.
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fig. 02.11_04 Lacaton & Vassal, Casa em Coutras, vista do exterior, 2000. © Foto: Philippe Rualt/ Lacaton & Vassal 
fig. 02.11_05 Lacaton & Vassal, Casa em Coutras, pormenor do interior do espaço extra projectado segundo o sistema 
construtivo próprio das estufas, 2000. © Foto: Philippe Rualt/ Lacaton & Vassal 
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O espaço é um tema recorrente nas obras de Lacaton & Vassal, não somente porque a superfície 

extra se constitui como uma substância de excepção que pode ser usufruída como um objecto de 

ostentação, mas sobretudo porque o espaço vem associado a um conjunto de qualidades que se 

medem por meio da experiência subjectiva; são estas propriedades inerentes que realmente 

constituem os verdadeiros motivos de interesse do projecto. A este respeito, não faz sentido 

acrescentar mais área a um projecto se este extra não se revestir de um potencial efectivo do ponto 

de vista do seu uso-fruto. 

“A partir de ciertas dimensiones, mil metros cuadrados, por ejemplo, no sirve de nada 

aumentar la superficie, y revestirlo todo de mármol es menos interessante que animarle a adquirir 
14obras de arte.” 

Como realça Fredéric Druot a apologia do “luxo”, que constitui um tema recorrente das diversas 

entrevistas da dupla de arquitectos, desenvolve-se em diversas frentes e a partir de diversos 

campos de acção, sendo que o espaço é apenas um destes campos, por ventura a mais evidente 

na obra de Lacaton & Vassal e o mais tangível para a crítica, mas nem por isso se constitui só por si 

como o atributo mais importante. A sua relevância atribuida baseia-se num certo princípio de 

proporcionalidade baseado na experiência e no senso comum que, não estabelecendo uma 

correspondência estrita, determina com menor ou maior margem de erro que mais espaço, mais 

superfície é igual a mais liberdade de uso, mais experiência...

“«Todavia más lujoso» es una hermosa frase. Significa muchas cosas a la vez: todavia más 

inesperado, todavia más espacioso, más soleado, más generoso, más sencillo, más económico. 

Doblar la superfície de las viviendas es un tema recurrente en nuestra búsqueda del lujo. No es 

habitual que alguien rechace, pagando el mismo alquiler, un apartamento con el doble de 

superficie que otro, ni un apartamento con el doble de luz, el doble de prestaciones o el doble de 
15libertad de uso.”  

Apesar de o “luxo” se realizar enquanto atributo físico mensurável - considerando o luxo de um 

ponto de vista meramente representativo, poderíamos avaliar e mesmo comparar a luxuosidade 

de cada uma das vivendas de Lacaton & Vassal através das dimensões de cada um dos espaços 

extras - ele transforma-se em uma qualidade efectiva que é usufruída pelos habitantes. Como 

sublinham Ilka & Andreas Ruby, a abordagem de Lacaton & Vassal a respeito do luxo evidencia a 

sua concepção enquanto algo imaterial, que se realiza através da prática quotidiana.

“En este sentido , la característica principal de esta plusvalía de espacio no reside sólo en 

más espacio, sino en más potencial, más vida y experiencia. Esto es, definitivamente, el lujo para 

Lacaton & Vassal. La producción de este lujo - como efecto, no como sustancia - es lo que 

persiguen en cada uno de sus proyectos, independientemente de si cuentan con mayor o menor 
16presupuesto.” 

Sob esta perspectiva, o espaço funciona apenas como um substrato que serve de base ao 

desenvolvimento de um conjunto de condições imateriais, passando o luxo de uma “substância” a 

um “efeito” que existe no projecto como potencial e se efectiva por meio da ocupação. Na obra de 

Lacaton & Vassal o “luxo da dádiva”, que nasceu na antropologia com um significado 

eminentemente simbólico, transforma-se num “excesso indulgente”, por meio da prática e da 

14. Vassal, Jean Philippe (entrevistado por) Patrice Goulet em “Conversación con Patrice Goulet” (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 125.
15. Druot, Fredéric Druot (em) Druot, Fréderic, Lacaton, Anne & Vassal, Jean-Philippe; Plus; 2007; Capítulo 2.1; “Lujo y Facilidad”; p. 41.
16. Ruby, Ilka & Ruby, Andreas; “Arquitectura naïf. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal”  (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 9.
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experiência quotidiana do espaço. O “verdadeiro luxo”, o “luxo do excesso indulgente” realiza-se 

nos limites da acção, dai que nas obras de Lacaton & Vassal não exista uma preocupação pelos 

aspectos formais. A utilização sistemática da estufa como um objecto-tipo omnipotente capaz de 

resolver qualquer problema arquitectónico, a predilecção por materiais de construção baratos, 

culturalmente desconceituados evidenciam o sentido não representativo da casa. A mesma 

abordagem pode explicar o carácter inacabado das vivendas desenvolvidas pela dupla de 

arquitectos. Se Lacaton & Vassal correm um grande risco ao não conceber o espaço extra com um 

programa definido, o que poderia gerar uma ambiguidade na sua funcionalidade, tal indefinição 

estabelece-se simultaneamente como uma posição ambiciosa. A original casa extra é um “espaço 

no ponto zero da arquitectura”, um espaço que precisamente por não ter um programa definido se 

constitui como uma infinidade de possibilidades, que se abre ao potencial, ao imprevisto e ao não 

planificado. A intervenção de Lacaton & Vassal baseia-se na expectativa de que a apropriação das 

pessoas consiga atribuir um significado particular à obra anónima, dissolvendo por meio da 

domesticidade a imagem algo industrial da casa construída com materiais pré-fabricados.  

No caso da casa Latapie, os senhores Latapie, aproveitando os móveis dos avós, transformaram a 

estufa numa espécie de sala de estar interior-exterior. Esta sala que se pode aproveitar durante 

todo o ano e durante quase 80% do dia acabaria por se transformar no principal espaço de convício 

para a família de quatro pessoas. Já na casa de Coutras, os utilizadores tirando partido das 

condições climáticas excepcionais da estufa, interpretaram o espaço extra como um local ideal 

para o tratamento de roupa e para ter algumas plantas que de outro modo não poderiam subsistir.

“Deverá então o tempo e o uso domesticar esta espacialidade que os Lacaton & Vassal 

projectaram, não como «casa de sonho» já pronta (essa é uma responsabilidade do cliente) mas a 
17 plataforma capaz de potenciar diferentes desejos.” Dulcineia Santos, Lacaton & Vassal na “cité manifeste”, 2005.

Lacaton & Vassal projectam a Casa de Luxo não como uma casa acabada, mas potencial. A 

formulação de um valor como o luxo através de critérios não mensuráveis, apesar de a obra se 

basear num certo princípio de proporcionalidade, revela-se por vezes como uma abordagem muito 

profunda e nem sempre fácil de interpretar por alguém exterior ao processo. Muito mais quando 

pressupõe uma rotura com os modelos convencionais, quer ao nível da espacialidade quer dos 

materiais que a edificam. A criação arquitectónica desenvolve-se a partir de um exercício 

permanente de redescoberta do modo de olhar, que exige o esquecimento das imagens 

preconcebidas em função da surpresa.

A forma é interpretada por Lacaton & Vassal como mais uma das condicionantes que surgem no 

decorrer da abordagem a uma situação determinada, e não um problema arquitectónico de fundo 

que se deva colocar constantemente. Algo que se desenvolve como resposta a um dado problema, 

frequentemente uma estrutura “estranha” que é incorporada, e não um objecto escultórico 

carregado de afectos ou significados. Com isto, rompe-se também com a imagem iconográfica 

preconcebida da casa, que habita no imaginário comum, que em termos práticos se vê substituída 

pelo objecto tipo da estufa, que invoca uma estrutura anónima e não representativa. Este constitui 

por ventura um dos pontos mais vulneráveis da sua arquitectura - quando o poder iconográfico é 

por ventura mais forte que todas as motivações juntas, esta pode ser uma imagem difícil de aceitar 

como casa. A forma, o invólucro, deixou de desempenhar um papel fundamental na comunicação 

imediata de conteúdos, que agora apenas se podem ler a partir do processo. Lacaton e Vassal não 

17. Santos, Dulcineia Neves dos; “Lacaton & Vassal na “cité manifeste” ” (in) revista Laura Crítica; no.03; Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade 
do Minho; Outubro 2005; p. 94.
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concebem a forma na sua dimensão estética, esta não existe enquanto material de projecto. A 

estética é formulada a partir de uma perspectiva ética, posição que pode ser sintetizada nas 

palavras de Jean Philippe Vassal quando diz que “se o projecto se torna legível porque lhe damos 

um significado, estamos a produzir um resultado estético. Acho que se fazemos uma coisa boa e 
18bem feita, então ela é bela.” 

Esta posição radical acarreta contudo repercussões profundas sobre a dimensão comunicativa da 

Arquitectura, muito dependente da formalização efectiva da obra construída. Com a forma 

desaparecem também os sinais reconhecíveis que permitem a representação e reprodução 

imediata de valores como o luxo, que deixa de ser passível de ser enunciado a partir de um ponto 

de vista simbólico. Como consequência desta desinstitucionalização a Arquitectura torna-se 

igualmente ambígua na sua leitura, não existindo uma fórmula unívoca de avaliar a obra, cujo valor 

passou a depender em absoluto da própria experiência arquitectónica e abertura de espírito do 

utilizador. Assim se explica que, ironicamente, a maioria dos projectos desenvolvidos pela dupla de 

arquitectos assuma uma concretização material que, com frequência, é associada a uma falta de 

disponibilidade de recursos ou ainda a um elogio consciente da pobreza face à ilegitimidade do 

Luxo. Na realidade estas experiências propõem um exercício de redescoberta do modo de 

conceber a experiência arquitectónica e com ela o luxo, que à semelhança do processo projectual 

exige o esquecimento dos modos convencionais de representação do luxo, muito dependentes da 

valorização formal (superficial?), em troca do luxo verdadeiro que é o desfrute do espaço extra.

“Numa época em que, para uma grande parte da arquitectura contemporânea, a forma se 

converteu em um critério que decide se uma determinada obra se situa ou não acima da disciplina”, 

em que “o objectivo do trabalho de muitos arquitectos se centrou no desenvolvimento de novas 

linguagens que utilizam sofisticados processos de investigação formal”, a arquitectura “informal” 
19de Lacaton & Vassal pode ver-se de facto como um “enorme anacronismo”,  como sublinham Ilka 

e Andreas Ruby. Poderíamos acrescentar: um anacronismo que entendido dentro do contexto 

económico e social se pode interpretar cada vez mais como numa resposta directa às 

preocupações e aspirações de um mundo que simultaneamente discute a sustentabilidade, a 

urgência de poupar os recursos naturais e os desejos amplificados pela sociedade da informação 

e consumo. Por um lado a premência da poupança por outro o irresistível apelo do prazer 

consumista. Face a tamanha contrariedade, a obra de Lacaton & Vassal é, por ventura, uma das 

que mais próxima está de formular o Luxo sob uma perspectiva democrática, ao ser capaz de 

enunciar a “riqueza” sem a fazer depender do custo; e logo pegando num conceito tantas vezes 

desprezado pela história como é o “Luxo”, que ao ser revisto fora do simbolismo se tornou 

surpreendentemente num material de projecto manejável, e mais importante, passível de ser 

usufruído de um modo mais sustentável e justo.

18. Vassal, Jean Philippe; “Lacaton & Vassal, Jean Philippe Vassal conversa com José Adrião e Ricardo Carvalho, Paris, 24 Março 2006” (in) JA; no.233; 
Escassez; Lisboa; 2006; p. 55.
19. Ruby, Ilka & Ruby, Andreas; “Arquitectura naïf. Notas sobre el trabajo de Lacaton & Vassal”  (in) 2G; no.21; Lacaton & Vassal; 2002; p. 4.
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definition of luxury:
“Something that elevates your senses beyond your equilibrium!”

Hagy Belzeberg
www.luxuryculture.com; 2008-03-13

definition of luxury:
“That which embraces and heightens all of the five senses.”

Peter Rich
www.luxuryculture.com; 2010-01-21

definition of luxury:
“It is the crossover relationship between men and material.”
if luxury were an object: 
“Something like water, with no body, always flowing, something that has to 
be present in the human body.”
if luxury were a place: 
“A place like a beach, which is the interface between water and the human 
body.”

Kengo Kuma
www.luxuryculture.com; 2010-06-03

if luxury were a place:
“A terrace somewhere on a beautiful landscape.”

Paul Andreu
www.luxuryculture.com; 2008-07-17

if luxury were a place:
“A great sea view.”

Boris Vervoordt
www.luxuryculture.com; 2010-01-21

definition of luxury:
“Time.”
if luxury were a moment: 
“A timeless moment.”
if luxury were a place: 
“A monastery garden.”

Denis Montel, RDAI
www.luxuryculture.com; 2010-11-25

if luxury were a moment:
“That never ends.”

David Fisher
www.luxuryculture.com; 2010-05-27

if luxury were a moment:
“That moment on an airplane, window seat, ten minutes before landing. 
Cabin lights are off, all devices are stored and you can’t do anything but 
marvel at the world slowly approaching you.”

Benjamin Aranda
www.luxuryculture.com; 2009-09-03



Quando Maurice Merleau-Ponty escreveu em 1945 o texto “Fenomenologia da percepção”, lançou 

uma das contribuições mais importantes para a revisão do ideal espacial Moderno em direcção a 

concepções do ambiente mais elaboradas. Em 1973, Jørn Utzon, um dos arquitectos mais 

significativos que se deixaria influenciar pelas teorias da percepção fenomenológica, construia em 

Porto Petro, Maiorca, aquele que permanece como um dos mais felizes exemplos das 

potencialidades de uma abordagem fenomenológica do lugar fundada no compromisso com as 

particularidades do local, do clima e da cultura.

Construída como uma casa de férias dedicada à sua mulher Lis, Can Lis situa-se numa faixa de 

terreno entre um bosque de pinheiros um despenhadeiro rochoso íngreme que mergulha no Mar 

Mediterrâneo. Como em muitas das obras de Jørn Utzon, o impulso inicial do projecto surgiu de 

uma experiência directa do arquitecto com o lugar, familiarizado com o local, as pessoas e a 

arquitectura vernacular da região. É com base neste conhecimento prévio que a casa se edifica, 

esclarecendo simultaneamente o significado do lugar, tornando-o visível.

Procurando uma relação próxima com o meio físico definido pelo sol, o mar e a rocha, a casa  

seguindo os princípios da “arquitectura aditiva”, desdobra-se num conjunto de diversos volumes 

que apesar de responderem a uma regra construtiva comum, buscam descomprometidamente 

uma ampliação da interacção com o meio ambiente, orientando-se a partir da interpretação 

particular da paisagem, das condições topográficas e atmosféricas. O edifício que num primeiro 

impacto surge como um conjunto aparentemente desorganizado de volumes de diversas alturas e 

tamanhos espraiados pelo terreno, constrói a sua coerência como um esquema horizontal 

intensificador que por meio da fragmentação enfatiza o contacto, abraçando o meio físico e 

incorporando activamente os elementos naturais tidos como os verdadeiros materiais de 

construção. As texturas, a cor reflectida, a sonoridade dos ambientes regem os critérios selectivos, 

e opções projectuais. A procura de uma riqueza sensorial nos sentidos táctil e háptico é 

acompanhada por uma nova concepção da sua pele, que se assume em definitivo como um filtro 

sensível que regula as trocas emotivas com o ambiente exterior. No seu desejo de encontro com o 

mar e a paisagem, as janelas ganham uma importância desmesurada transformando-se em 

pequenos habitáculos. Buscando o acolhimento do clima solarengo, a casa comporta-se como um 

ser entreaberto, em que parte da vida quotidiana decorre ao ar livre nos aposentos exteriores. 

a casa do sol de Jørn Utzon
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A casa mantém uma ligação particular com o um momento de especial fulgor fenomenológico, o da 

luminosidade mediterrânea do amanhecer, pelo que seria sugestivamente denominada de “casa 

do sol”. Este momento captado pelas aberturas e plasmado na posição definitiva do mobiliário 

mais significativo, que compõe pequenos cenários efémeros de um esplendor eterno que se 

repetem diariamente, transforma a casa numa espécie de “arquitectura permanente” que parece 

pertencer ao local desde sempre.

´

O projecto de Jørn Utzon expressa a redescoberta do prazer sensorial do contacto com o lugar, 

entendido na sua diversidade fenomenológica, que havia sido esquecido pelo Movimento 

Moderno acrítico em relação às condições geográficas e culturais. Por oposição ao  espaço 

asséptico que dominava os primórdios do sonho modernista para uma nova forma de habitar 

universal servida por máquinas e alheia às particularidades do local, Can Lis é um ser habitado por 

uma diversidade de estímulos sensoriais que se constroem através da relação estreita que a 

arquitectura mantém com a envolvente; em que o edifício funciona como uma estrutura de 

amplificação da percepção sensorial da sua própria identidade geográfica, neste caso da riqueza 

fenomenológica do seu contexto mediterrâneo, por meio do esclarecimento do seu genius loci. Em 

consequência, da relação comprometida que a casa mantém com o meio físico, seja esta palpável 

ou inteligível, a experiência arquitectónica apresenta-se como é uma divagação prazerosa da 

mente e dos sentidos pelo encanto fenomenológico do lugar. Quando Utzon construiu uma 

segunda casa em Maiorca, segundo os mesmos princípios de Can Lis, chamou-lhe Can Feliz, 

nome que procura descrever o sentimento de deleite oferecido pela exposição à luz intensa que a 

casa proporciona. 

[174]
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Reinterpretando o projecto arquitectónico como a procura de uma intensa experiência sensorial 

com base ambiental, a “casa do sol” consegue definir um modo de habitar marcadamente luxuoso. 

A concepção da experiência arquitectónica como uma espécie de promenade sensorial complexa 

e a interpretação do projecto como um filtro emocional que subjaz nas obras de Jørn Utzon em 

Maiorca, vem de encontro às definições actuais do conceito de Luxo avançadas pela história e 

sociologia. Jean Castàrede em “Le Luxe” e Gilles Lipovetsky em “Luxe éternel, luxe émotionel” são 

dois dos autores que relacionam o Luxo contemporâneo com a viagem dos cinco sentidos.

“Debido al impulso del neoindividualismo, salen a la luz nuevas formas de consumo 

dispendioso, que tienen mucho más que ver con el régimen de las emociones y las sensaciones 

personales que con estrategias distintivas para la clasificación social. A través de los dispendios 

costosos, hombres y mujeres se esfuerzan no tanto por ser socialmente conformes como por 

experimentar emociones estéticas o sensitivas, no tanto por hacer exhibición de riqueza como por 

vivir momentos de voluptuosidad. Invitación al viaje, invitación a las delicias de los cinco sentidos, 

el lujo se identifica tendencialmente con una fiesta privada, con una fiesta de los sentidos. La 

búsqueda de los goces privados ha ganado por la mano a la exigencia de ostentación y de 

reconocimiento social: la época contemporánea ve afirmarse un lujo de tipo inédito, un lujo 

emocional, experiencial, psicologizado, que sustituye la primacía de la teatralidad social por la de 
1 las sensaciones íntimas.” Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional, 2003.

1. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p.60-61
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As estratégias de classificação social dão lugar, na actualidade, a novas formas de concepção e 

entendimento do consumo luxuoso mais individualizadas que parecem relacionam-se em 

definitivo com o regime de emoções pessoais, mais do que com a ostentação de riqueza. A 

institucionalização de uma nova subjectividade a partir da redescoberta do prazer dos cinco 

sentidos, parece assumir-se como uma necessidade particularmente relevante na definição deste 

novo “luxo emocional”. Dentro do que é o luxo enquanto emoção, podemos falar de um “luxo 

sensorial” que emana do reencontro de uma relação sensível imediata e não simbólica com os 

bens materiais, a partir da experiência visual, táctil, auditiva, olfativa e gustativa. 

Como consequência, o espaço de discussão em que se jogam os novos princípios da Arquitectura 

de Luxo não pode mais ser entendido como aquele lugar neutro e asséptico que norteava o 

cientificismo cartesiano. O espaço que preside ao “luxo sensorial” contemporâneo é em definitivo 

um espaço multi-sensorial caracterizado por uma completa activação do ar, por uma excitação da 

sua aparente inércia, um espaço fenomenológico na verdadeira ascensão da palavra. Ao contrário 

das anteriores concretizações arquitectónicas do Luxo, o significado da Arquitectura de Luxo 

actual reiterando os princípios da fenomenologia da percepção, não nos remete para a sua 

materialidade, mas para os seus efeitos sensíveis desconstruídos a partir do sujeito. Espaço 

intermédio das trocas sensíveis, a casa do novo “luxo sensorial” apresenta-se como um corpo 

inacabado, construído mutuamente pelo arquitecto e pelo habitante. Rejeitando qualquer tipo de 

categoria de valor simbólico, ou determinações apriorísticas, a verdadeira matéria de que é feita a 

Arquitectura de Luxo é a sensação.

A procura por uma arquitectura multi-sensorial parece encontrar resposta directa na obra teórica 

de alguns autores comprometidos com a corrente fenomenológica na Arquitectura como Juhani 

Pallasmaa ou Steven Holl, empenhados em recuperar a diversidade sensorial da experiência 

espacial. O espaço fenomenológico surge então, como o princípio norteador de uma arquitectura 

luxuosa, o que parece reforçar as palavras de Juhani Pallasmaa em “The Eyes of the Skin”, quando 

considera que: “cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; La 

arquitectura fortalece la experiencia existencial, el sentido de casa uno de ser en todo-el-mundo, y 
2esto constituye fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo.” 

Em termos práticos, a obra de Jorn Utzon apresenta-se como um bom exemplo do que pode ser a 

aplicação dos princípios fenomenológicos da percepção multi-sensorial à Arquitectura, e em 

particular ao programa da habitação. A relação da obra de Jørn Utzon e das suas casas em 

Maiorca com a fenomenologia da percepção encontra-se de resto documentada. No livro “A Boa 

Vida”, de Iñaki Ábalos, a Can Lis serve de exemplo paradigmático ao estudo da Casa 

Fenomenológica.

Não obstante, a interpretação da arquitectura de Jørn Utzon a partir de uma descrição multi-

sensorial do espaço, circunscrita aos estímulos biológicos não é capaz de explicar a totalidade da 

experiência das casas de Utzon, assim como a definição já comum do Luxo a partir do prazer dos 

cinco sentidos pode não ser suficiente. O prazer físico imediato fundamentado no uso fruto do 

espaço, não explica um permanente sentimento de eternidade, a que fazem referência as diversas 

descrições das casas em Maiorca. Como realça Tobias Faber: “In a strange way, the house has a 
3timeless quality, It is so simple in its expression and has an unbelievable richness.”  Quando 

olhamos para a casa ela parece encontrar-se ali desde sempre. Na sua aparente elementariedade 

2. Pallasmaa, Juhani; Los ojos de la piel. Arquitectura y los sentidos; Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2006. (ed. origional: The eyes of the skin. Architecture and the 
senses; Chichester: Wiley-Academy; 2005.)
3. Faber, Tobias; “Two Houses on a Mediterranean Island” (in) Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.);The Utzon library: utzon's own houses; 
Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2004; p. 90.
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expressiva a “casa do sol” parece indescritivelmente rica ao ser capaz de congelar a experiência 

no tempo. Na mesma impossibilidade de explicar parte das manifestações do luxo exclusivamente 

a partir da experiência sensorial imediata Lipovetsky dedica o último capítulo do seu ensaio a um 

sexto sentido, o sentido do tempo. O devir do tempo, o mais luxuoso dos sentidos aparece como 

um sentido complementar mais intelectualizado que corresponde à ampliação da experiência 

sensível numa experiência inteligível. A experiência plástica do espaço dá lugar a uma experiência 

metafísica, transformando o luxo sensorial numa espécie de luxo eterno, que descreve a própria 

consciência existencial fortalecida por um sentimento de intemporalidade.

“En cuanto emblema de belleza, de buen gusto, de refinamiento, con frecuencia se ha 

relacionado el lujo con los placeres de los cinco sentidos. Los análises que preceden muestran que 

ese acercamiento no es suficiente, por cuanto el lujo resulta indisociable de otro sentido, un sentido 

no materialista, tan constitutivo de la naturaleza humana que cabe considerarlo como el sexto 

sentido: aquel que es relativo al tiempo. [...] Tal vez algo metafísico sigue hechizando nuestros 
4 deseos de disfrutar, como los dioses, de las cosas más excepcionales y más hermosas.” 

Gilles Lipovetsky, Lujo eterno, lujo emocional, 2003.

Christian Norberg-Schulz dedica as primeiras linhas do texto “Jørn Utzon and the Primordial” ao 

desenvolvimento da ideia empírica de que a casa de Jørn Utzon em Maiorca parece 

simultaneamente nova e antiga, pelo que resulta apropriado falar da casa como intemporal, na 

medida em que é eterna. A relação comprometida que a obra de Utzon mantém com o tempo já 

havia sido descrita por Sigfried Giedion antes mesmo da construção da sua primeira casa em 

Maiorca em 1973. Na última edição de “Space, Time and Architecture” de 1967, Sigfried Giedion 

adiciona um novo capitulo ao livro intitulado “Utzon and the Third Generation”. Giedion considera 

Jørn Utzon o representante legítimo de uma terceira geração de arquitectos enquanto precursor 

de um novo caminho para a arquitectura caracterizado por aquilo que chamou de um “novo 
5 regionalismo” e uma “nova monumentalidade”. Quando Sigfried Giedion descreve a obra de Utzon 

a partir da procura de uma “nova monumentalidade” não se refere a uma alteração visível do 

regime material da arquitectura; Giedion não fala de escala, mas da recuperação de um sentido 

rememorativo para a Arquitectura. O autor encontrara na arquitectura de Utzon “uma nova relação 

com o passado” uma reactivação do “contacto directo com os elementos cósmicos da natureza” e 

um simultaneamente “um completo controle dos métodos contemporâneos de produção 
6industrial”,  o que pode explicar o aspecto da casa simultaneamente nova e antiga.  Giedion utiliza 

a “nova monumentalidade” para descrever o “sentido alargado” das obras de Utzon que se 

prolongam no espaço e no tempo; um sentido do eterno que havia sido negligenciado pelas 

primeiras duas gerações do Movimento Moderno, tendo desaparecido da Arquitectura nos anos 

áureos do Movimento, que Utzon reintroduz ao estabelecer uma ponte com as culturas da 

antiguidade e os aspectos primordiais, tradicionais. 

Com a devida distância, podemos ver a “monumentalidade” que Giedion utiliza para se referir ao 

sentimento de perpetuação no tempo que emana da experiência da arquitectura de Jørn Utzon, 

como a realização desse sexto sentido que Lipovetsky encontra necessário para descrever 

algumas das manifestações do Luxo ao longo dos diversos períodos históricos, sobretudo nas 

culturas antigas; o mesmo sentido do tempo que constrói aquilo que podemos chamar de um “luxo 

eterno”.

4. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005. (2003); p.96-97
5. Norberg-Schulz, Cristian; “Jorn Utzon and the Primordial” (in) Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.); The Utzon library: utzon's own houses; 
Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2004; p. 70.
6. Norberg-Schulz, Cristian; “Jorn Utzon and the Primordial” (in) Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.); The Utzon library: utzon's own houses; 
Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2004; p. 70.
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7.Jørn Utzon no jornal italiano Zodiac, 1954 em Norberg-Schulz, Cristian; “Jorn Utzon and the Primordial” (in) Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.); 
The Utzon library: utzon's own houses; Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2004; p. 71.
8. Norberg-Schulz, Cristian; “Jorn Utzon and the “New Tradition”” (Oslo, June 1999) (in) Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.); The Utzon library: Utzon 
and the new tradition; Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2005; p. 236.

O próprio Jørn Utzon havia explanado anos antes os princípios do seu trabalho explicando que “a 

terra é uma plataforma, que a vida decorre abaixo dos céus, e que a arquitectura consiste na 
7 definição do espaço entre céu e terra como obra construída”. Estabelecendo uma analogia com as 

antigas construções Maias, os terraços gigantes que se erguem acima da selva que o arquitecto 

havia visitado na sua visita ao México em 1949, a “plataforma” surge também no discurso de Jørn 

Utzon simultaneamente como um elemento unificador horizontal e o substrato de uma dimensão 
8vertical,  tema que o arquitecto haveria de desenvolver no texto Platforms and Plateaus. A 

explicação de Utzon atribui à arquitectura uma função de mediação entre uma realidade tangível - 

“a terra” e uma intangível - “o céu”, o que pressupõe a recuperação de uma dimensão metafísica da 

Arquitectura, uma dimensão espiritual que em Utzon é indissociável do tempo cósmico.

As suas casas em Maiorca, sobretudo a sua segunda casa Can Feliz, são uma interpretação 

quase literal da metáfora que serve de base ao seu trabalho, surgindo como terraços exteriores 

(plataformas) expostas aos elementos naturais, em que o tecto é o céu flutuante. A casa é, como 

diria Utzon, um “altar doméstico” colocado diante do espectáculo da natureza. É por meio desta 

relação comprometida com os elementos cósmicos da natureza que a casa alcança o seu sentido 

intemporal, a sua dimensão espiritual e o seu carácter luxuoso. Construindo uma rede alargada de 
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ligações que buscam referências fora de si mesma a casa amplia-se através do bosque, do mar, do 

céu, da paisagem, rompendo com os limites físicos do terreno de implantação e fundindo 

sensorialmente duas realidades, uma sensível e uma outra distante e inteligível que é contudo 

incontornável na sua omnipresença. A casa perdura então junto com o lugar, assim como a 

experiência da arquitectura e a consciência da existência se prolongam no tempo, construindo a 

sensação luxuosa de eternidade; como se ao olharmos por uma das janelas que enquadram o mar 

ou sentados no terraço sob a luz mediterrânica pudéssemos desfrutar de momento de suspensão 

no tempo seguido de uma viagem intensa da consciência existencial.

As casas de Utzon em Maiorca enfatizam a relação comprometida que o homem mantém com o 

lugar onde se inscreve a própria existência e a importância deste na definição do carácter eterno, e 

também luxuoso, da casa. Como explica Christian Norberg-Schulz a arquitectura de Jørn Utzon 

recaptura as coisas primordiais e essas coisas são eternas. É no lugar que o arquitecto encontra a 

estabilidade em que se constrói a casa; o lugar é primordial e perdura para além do homem.

“Jorn Utzon tell us that the primordial is the place and the person. The place with is 

tophography, vegetation, light and ambience. And the persons, who shall meet, who shall act, who 

fig. 02.12_03 (p. oposta) Jørn Utzon no terraço da sua casa Can Feliz, um “altar doméstico” colocado diante do espectáculo 
da natureza, Porto Petro, Maiorca. © Søren Kuhn 
fig. 02.12_04 (em cima) Can Lis, momento de esplendor fenomenológico, Porto Petro, Maiorca. © Richard Weston
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shall live. But is’nt all this in a constant state of change? The answer is no; the place endures, even 

thought life comes to an end, and earlier, and earlier man felt that stabilitas loci was a basic human 
9need, because our identity is dependent on the identity of the place.” 

Cristian Norberg-Schulz, Jorn Utzon and the Primordial, 2004.

Dentro do seu compromisso com o lugar, a casa mantém uma ligação especial com as forças 

primordiais da natureza e os seus elementos imutáveis e imateriais -  a rocha, o mar, o céu - que 

determinam a sua identidade e permitem o contacto directo com o mundo cósmico e o passado. A 

luz mediterrânica, em particular, que a casa do sol procurará mimetizar como um relógio de sol que 

marca a passagem do tempo, determina mais do que qualquer um dos elementos o genius do 
10local.  Sempre diferente e sempre a mesma, é aqui sobretudo que se encontra a intemporalidade 

omnipresente da casa, e se realiza o Luxo. 

Na Arquitectura a realização do “luxo eterno” parece encontrar-se dependente de uma atitude 

proactiva do genius loci, é dizer de uma abordagem fenomenológica aplicada ao lugar tal como 

contemplada por Christian Norberg-Schulz em “Genius loci: towards a phenomenology of 

architecture”. A “nova monumentalidade” de que falava Sigfried Giedion vê-se acompanhada de 

um “novo regionalismo”, ou se preferirmos as palavras de Kenneth Frampton de um “regionalismo 

crítico”; dois termos que no fundo descrevem uma mesma ideia de construção do significado da 

Arquitectura a partir do espírito do lugar, por meio do reconhecimento das suas características 

sensíveis. Se o esplendor existe no local cabe à arquitectura revela-lo mesmo que este esteja tão 

presente, seja tão imediato como em Porto Petro, para que o projecto esteja em harmonia com o 

genius loci. Só por meio desta sensibilidade ambiental, capaz de superar as limitações de uma 

definição estritamente funcional da arquitectura, uma sensibilidade que sem dúvida conheceu na 

figura de Jørn Utzon um dos seus maiores expoentes, a casa poderá alcançar definitivamente o 

seu estatuto luxuoso tocando um sexto sentido.

Contudo, independentemente da sensibilidade arquitectónica, o Luxo permanece pelo menos em 

certa medida como uma condição geográfica já que é o local que determina através das suas 

características particulares - topografia, clima, cultura... -  a riqueza ambiental com que o projecto 

terá de  lidar, e a este respeito nem todos os locais são tão idílicos como o contexto mediterrânico. 

Sem surpresa podemos constatar que existe um estreito contacto entre a Casa de Luxo e a casa 

de férias no campo ou no litoral junto ao mar, dois contextos de excepção que se distinguem pela 

sua diversidade natural, beleza paisagística, e condições atmosféricas particulares. 

Não obstante a Arquitectura de Luxo assume-se cada vez mais também como um fenómeno 

urbano. Multiplicam-se, nos últimos anos a um ritmo frenético, nas capitais do luxo, os edifícios 

residenciais em altura desenvolvidos pelos mais prestigiados escritórios de Arquitectura. Longe de 

significar uma ruptura abrupta para com os princípios anteriormente enunciados esta realidade 

aparentemente dicotómica corresponde a uma interpretação distinta de um mesmo ideal de luxo 

de cariz emotivo. A nova realização urbana do Luxo explica-se a partir de uma actualização do 

conceito que agora se adaptou às inevitáveis dinâmicas contemporâneas, reinventando-se em 

novos modelos de habitar de acordo com as motivações de um cliente de luxo que se revela cada 

vez mais “cosmopolita”, e ávido de viver experiências sofisticadas usufruindo da diversidade de 

oferta proporcionada pelos grandes contextos metropolitanos. 

9. Norberg-Schulz, Cristian; “Jorn Utzon and the Primordial” (in) Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.); The Utzon library: utzon's own houses; 
Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2004; p. 64.
10. Norberg-Schulz, Cristian; “Jorn Utzon and the Primordial” (in) Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.); The Utzon library: utzon's own houses; 
Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2004; p. 68.
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A leitura da Arquitectura de Luxo cosmopolita tornou-se indissociável do próprio contexto urbano, 

da cidade, da sua aura e das funções que esta alberga. Sedutora na multiplicidade alucinante de 

experiências inéditas que oferece, a metrópole vanguardista, exerce uma atracção irresistível 

sobre um conjunto alargado de abastados consumidores ávidos de novidade, polarizando 

atenções e captando investimentos fantasiosos. Compensando os eventuais constrangimentos 

de espaço próprios impostos pelo congestionamento urbano o programa de uma casa de luxo 

citadina não se restringe, à habitação, mas à condição urbana do edifício, à sua posição 

privilegiada face a outros programas de lazer e serviços de referência. O Luxo enquanto adjectivo 

qualificativo conquista progressivamente uma maior autonomia face à realização arquitectónica, 

passando de uma condição intrínseca a uma qualidade circunstancial. Este facto torna-se 

perceptível na própria divulgação dos empreendimentos de luxo. Parte do site de propaganda do 

projecto de Herzog & de Meuron para um edifício de habitações de luxo, denominado 56 Leonard 

Street, é dedicado à situação luxuosa do edifício, no histórico bairro de Tribeca, demonstrando a 

diversidade de oferta cultural e de restauração de que os clientes poderão usufruir em 

complemento do habitar. O “sítio” mostra ainda em detalhe a diversidade de vistas sobre o 
11incandescente skyline Manhattan de que o habitante poderá usufruir a partir do seu apartamento.  

À semelhança da paisagem natural, também a complexa paisagem artificial metropolitana, 

produto fantástico do desejo do Homem, é um ser vivo portador de uma riqueza estética admirável, 

convertendo-se num dos mais desejados, senão no mais desejado atributo de luxo que uma 

cultura de congestionamento pode oferecer. Como consequência, grande parte das habitações de 

luxo cosmopolitas oferecem uma vista panorâmica de 360 graus sobre da cidade envolvente. 

Assim a grande metrópole contemporânea é apresentada ao consumidor de luxo cosmopolita, à 

semelhança de New York, no livro Delirirous New York de Rem Koolhaas, como uma selva urbana, 

em que a “maquinaria converteu a natureza original numa intricada simulação da natureza”; uma 

segunda natureza artificial capaz de conciliar de modo inesperado a imaginação humana com os 

meios tecnológicos emergentes numa nova e alternativa realidade que por mais sedutora que se 

possa revelar não deixa de contar com uma boa dose de idealismo.

fig. 02.12_05 (esq.) Jacques Ferrier Architectures, Pavillon France (La Ville Sensuelle), render do pátio, Expo de Shanghai, 
China, 2010. © Jacques Ferrier Architectures/Ferrier Productions. 

fig. 02.12_06 (dir.)Jacques Ferrier Architectures, 120 Logements, render, Montpellier, France, conclusão prevista para 
2011. © Jacques Ferrier Architectures/Ferrier Productions.
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A metrópole é um lugar onde a ficção entra em conflito com a inevitável realidade da poluição 

atmosférica, do congestionamento automóvel, da carência de espaços naturais, do automatismo 

da tecnologia omnipresente que absorve muito do prazer sensorial da experiência quotidiana. Na 

incapacidade de aplicar à cidade cosmopolita os modelos que pautavam as formas urbanas e 

arquitectónicas mais tradicionais, não só os arquitectos encarregados de projectar o novo luxo 

cosmopolita mas todos os intervenientes no planeamento da cidade contemporânea e do futuro, 

se debatem com o desafio de como desenvolver novos modos de habitar que possibilitem uma 

reconciliação entre o artificial e o natural, recuperando a diversidade sensorial. 

Boas intenções à parte, a “Cidade Sensual” tal como é apresentada nos renders (fig. 02.12_05 e 
12fig. 02.12_06) e nos textos de Jacques Ferrier  assume-se pelo menos num futuro próximo como 

um projecto utópico; e toda a apologia nostálgica dos sentidos e do natural que transborda hoje nas 

propostas dos mais diversos ateliers funciona mais como discurso correcto dentro de uma lógica 

competitiva que como desejo efectivo de uma experiência fenomenológica real sustentável. Face 

à aparente incapacidade de restaurar a riqueza fenomenológica na cidade, o retorno inevitável ao 

mundo natural apresenta-se como a única solução possível para aqueles que como Jørn Utzon 

procuram nos elementos primordiais um sentido transcendente da existência, um sentido que 

parece difícil de reproduzir fora das condições ideias irreplicáveis do Mediterrâneo, e num mundo 

em que a arquitectura em vez de privilegiar uma experiência sensorial com uma base existencial, 

se subjugou à estratégia psicológica da publicidade e da persuasão instantânea que converte os 

edifícios em meros produtos, imagens desprovidas de qualquer profundidade e sinceridade.

A casa do sol que permanece imutável em Maiorca junto com a luz mediterrânica, como se sempre 

ai estivesse, recorda hoje a importância intemporal de construir o Luxo dentro do espírito do lugar, 

restaurando a abordagem fenomenológica do ambiente e com ela a experiência luxuosa dos cinco 

sentidos e do tempo.

[182]

12. Ver: Ferrier, Jacques; “The Sensual City: The Artificial Enabling the Natural” (in) Harvard Design Magazine; no.30 vol.1; (Sustainability) + Pleasure; 
Spring/Summer 2009; pp. 42-49.
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[ a casa do «quase nada» de Mies ]

beleza, sublime
e ausTeridade:
«less is more»
- minimalismo



if luxury were an object:
“As long as it were simple in ornament, elegant in form and functional in 
use.”

Hagy Belzberg
www.luxuryculture.com; 2008-03-13

if luxury were an object:
“When an object goes beyond the function it was designed for and has soul 
and exciting form.”
if luxury were a place:
“Your own clear consciousness.”

Tony Fretton
www.luxuryculture.com; 2010-04-29

if luxury were an object:
“Something useless, but beautiful.”
if luxury were a moment:
“A moment without any thoughts.”

Konstantinos Labrinopoulos
www.luxuryculture.com; 2009-11-26

if luxury were a place:
“An empty horizon.”

Claudio Modola
www.luxuryculture.com; 2008-06-19



02.13

beleza, sublime
e ausTeridade:
«less is more»
- minimalismo

Quando Edith Farnsworth, uma profissional de sucesso na área da nefrologia, encarregou Mies 

van der Rohe, que acabara de conhecer num jantar festivo, em 1945, de construir a sua residência 

de fim-de-semana, estava longe de imaginar que o projecto acabaria na barra dos tribunais. Se 

num primeiro momento Edith se deixaria conquistar pela visão arquitectónica Mies, à medida que o 

projecto progredia, apercebe-se que o arquitecto está a utilizar o encargo como um pretexto para 

executar a sua própria visão experimental de uma casa moderna, ignorando as especificidades da 
1 sua cliente. Apesar da controvérsia que se seguiria, o mundo da Arquitectura receberia 

entusiasticamente a Casa Farnsworth de Mies, assegurando o devido valor da obra. O projecto 

que constituía o exemplo paradigmático da sua visão minimalista estaria terminado a tempo de 

Mies o integrar na exposição retrospectiva sobre o conjunto da sua obra a realizar no MoMA de 
2Nova York, em 1947.  A casa seria considerada como a mais recente expressão da planta livre e do 

ideal estético do arquitecto,  imortalizado pela expressão que utilizava amiúde: “beinahe nichts”, 

ou “quase nada”.  

Farnsworth, a casa do “quase nada”, seria construída entre os anos de 1950-51, numa das 

margens do Fox River, em Plano, Illinois. Fiel aos seus princípios, a casa compõem-se de um só 

volume paralelepipédico, de 9 por 23 metros em planta, que se ergue 1,5 metros acima do nível do 

solo, com os planos rectangulares do piso e da cobertura flutuando entre oito pilares metálicos. Um 

invólucro de vidro transparente reveste completamente a caixa estrutural resultante. Mies 

resolveria a diferença de cotas entre o solo e a cota de acesso à habitação, dispondo uma 

plataforma nivelada sustentada por seis colunas, que funciona como um patamar de entrada 

intermédio, em frente ao volume principal da casa. Dois lanços de escadas ligam os diversos 

níveis. O interior organiza-se como um espaço uno, que procura de modo deliberado evitar a 

subdivisão e a compartimentação. A fim de conferir uma maior flexibilidade ao espaço interno, Mies 

a casa do «quase nada» de Mies
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1. Ainda no decorrer da obra, os próprios fornecedores começariam a questionar a sensatez de algumas das ideias de Mies. A crescente desconfiança, aliada ao 
facto de o custo da obra haver subido consideravelmente em relação ao valor inicialmente previsto, levaria a Dr.ª Farnsworth a processar Mies, que por seu turno se 
vê obrigado a processar Farnsworth para receber os seus honorários.  Apesar de ter ganho o caso, Mies teria de lidar com as insistentes criticas da imprensa. 
Farnsworth não baixaria os braços, despoletando uma autêntica campanha contra os defeitos da nova estética moderna do Internacional Style e da “auto-
proclamada elite que nos diz como devemos ou não viver”, que tomava a casa Farnsworth como o exemplo paradigmático da “má arquitectura moderna” e a figura de 
Mies van der Rohe como o totalitarista de origem alemã que tentava impor as suas ideias fascistas numa America liberal. Num artigo intitulado “The Treath to the Next 
America” publicado na revista House Beautiful, em Abril de 1953, Elizabeth Gordon, a editora, toma publicamente o partido de Edith Farnsworth, denunciando na 
primeira pessoa, - “Decidi-me a romper o silêncio” - as ameaças de uma “cultura ditatorial” que pressupõe a dissolução dos valores relacionados com a intimidade em 
detrimento da nova estética modernista do aço e do vidro.  A revista House Beautiful, chega mesmo a brindar os seu leitores com um quadro de características que 
permitiria ao cidadão comum reconhecer a “má arquitectura moderna”, sendo que, os limites que separam a boa da “má arquitectura moderna” parecem depender 
em grande medida da “eliminação dos paramentos separadores de maneira que a casa tende a ser uma grande divisão pública com áreas abertas para dormir, 
comer, jogar, etcetera”, assim como do “uso massivo de vidro sem mecanismos correctivos para a sombra ou para a privacidade”. O modernismo e o Estilo 
Internacional em particular, tido como um novo regime visual, estava induzindo a uma transformação dos limites da privacidade. A própria Edith Farnsworth, 
certificaria um mês mais tarde em entrevista com Joseph A. Barry, a denúncia pública de Gordon, explicitando os motivos do seu descontentamento. Apesar de ter 
vivido na casa durante 20 anos, Edith transmitia sempre aos jornalistas, a ideia de que a casa projectada por Mies era algo de perfeitamente inabitável. A proprietária 
nunca se habituaria ao facto de ter de se sujeitar às contrariedades de uma rotina condicionada pela rigorosa “jaula” que lhe havia sido imposta. Sentia a falta de um 
quarto resguardado com mais privacidade, e detestava que as visitas, embora tivessem a sua casa de banho própria, devessem dormir num sofá ou num colchão 
estendido no chão.
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concebeu a estrutura da casa como uma caixa metálica, de vão único, em que os pilares foram 

transferidos para o exterior. Um núcleo de serviços solto no espaço central, contendo os 

programas da cozinha, lavabos e a lareira, determina os diferentes ambientes da casa. No espaço 

amplo reina um vazio imponente e quase absoluto, pontuado pelos poucos móveis desenhados 

pelo arquitecto e algumas obras de arte que convivem, de um modo autónomo, com os restantes 

elementos mais arquitectónicos.

A imagem global da casa pode ser sintetizada numa descrição elementar. De um modo irónico, 

Elizabeth Gordon, a repórter da House Beautiful referir-se-ia ao edifício como: “uma casa de uma 
2só divisão que não é mais que uma jaula de vidro sobre postes...”.  Como explicaria Kenneth 

Frampton, a casa Farnsworth constitui-se como a primeira expressão, e por ventura a mais 

conseguida a nível doméstico, da forma arquétipica que ocuparia Mies desde a Biblioteca do IIT: 
3“um volume unitário de um único andar em vão livre”,  neste caso, apenas perturbada pela 

necessidade de introdução do elemento da plataforma, que se dispõe assimetricamente ao 

volume principal e pelo núcleo de serviços inevitável num programa inerentemente privado. Se 

enquanto forma arquetípica abstracta, a casa Farnsworth era bastante elementar, o mesmo não se 

passava em relação ao edifício-objecto concreto, um poderoso emissor de efeitos e significados. A 

“aparente” simplicidade da casa do “quase nada”, torna-se antes de mais perceptível pela 

complexidade dos princípios construtivos empregues. E, se a casa é apenas uma “caixa austera”, 

a “caixa” é perfeita!

Cada aspecto construtivo, que determina a coerência tectónica da obra, rege-se por um 

detalhamento minimalista e meticuloso. O piso é perfeitamente plano, com juntas abertas para 

[186]

fig. 02.13_01 Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, vista do lado norte, Fox River,  Plano, Illinois,  1950-51. © Foto: Jack E. Boucher/ 
Library of Congress, Prints and Photographs Division, Historic American Buildings Survey.

2. Gordon, Elizabeth; “The Threat to the Next America” (in) House Beautiful; # 95; April 1953. (citada em) Friedman, Alice T.; “People who live in glass houses: Edith 
Farnsworth, Mies van der Rohe and Philip Johnson” (1998) (in) Friedman, Alice T.; Woman and the Making of Modern House; New Haven: Yale University Press; 
2006; p. 141. [trad.]. «I have talked to a highly intelligent, now disillusioned woman who spent more than $70,000 building a 1-room house that is nothing but a glas 
cage on stilts....» 
3. Ver Frampton, Kenneth; História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes; 2003 (1980); p. 284.
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permitir a drenagem; os pilares são soldados às vigas, as soldas foram limadas e o aço pintado de 

branco para remover todos os traços do trabalho dos operários. Esta preocupação com o detalhe 

estende-se ao rigor da concepção, através do dimensionamento e posicionamento criterioso dos 

diversos elementos arquitectónicos - da estrutura, ao revestimento e ao mobiliário - pensados em 

conjunto. Como em todas as suas obras, as proporções da estrutura ideal de Mies eram obtidas 

pelo olhar, não pelo cálculo. Tanto as vigas quanto as colunas foram sobredimensionadas em 

relação às exigências estruturais convencionais; as vigas para garantir que os planos ficassem 

perfeitamente nivelados, sem nenhum vestígio de deformação, e os pilares para corresponderem 

à dimensão que Mies considerava visualmente correcta. Como um objecto precioso, o edifício 

utiliza materiais dispendiosos - pisos de travertino, revestimento de painéis de madeira primavera 

no núcleo de serviços e seda xantungue chinesa nas cortinas - escolhidos pela sua riqueza 

sensorial, aspecto visual e táctil. 

No interior as poucas as peças de Mies, que constituem o mobiliário indispensável, adquiridas por 

Lord Palumbo, o proprietário posterior (Edith Farnsworth venderia a casa em 1972), dispõem-se a 

conselho do arquitecto com a precisão de um joalheiro, organizados em ilhas perfeitas sobre 

tapetes de cor creme. Palumbo recordaria que Mies lhe pedira para não pendurar quadros na 

madeira exótica que reveste o volume central onde se distribuem os programas de serviço, mas 
4que no espaço livre podia fazer o que bem entendesse.  Como sugere Richard Weston, o 

arquitecto não estaria contudo a ser totalmente sincero: “A dita ‘liberdade’ da sua planta depressa 

se transformava na realidade, numa tirania onde a distribuição de cada elemento se tornava tão 
5 exigente como o Gesamtkunswerk de Josef Hoffmann, por exemplo.” À semelhança das suas 

últimas obras, a casa Farnsworth, possuía, intencionalmente, o peso, a densidade e a imobilidade 

próprios de uma escultura. Ainda que não fosse um secessionista, nem tão pouco um 

funcionalista, Mies era um esteta, e como tal igualmente exigente. “God is in the details” [Deus está 
6nos pormenores], o  aforismo que o New York Times  coloca na boca de Mies, não poderia parecer 

a este respeito mais adequado, relacionando a sua preocupação quase obsessiva pela perfeição 

na concepção e execução do mais ínfimo detalhe com a procura de um sentido espiritual para a 

Arquitectura. É em nome do mesmo Deus sensível que persegue a perfeição de que depende a 

beleza, sinónimo de uma espiritualidade tangível que se destaca no seu estatuto de prioridade; 

ainda que a procura implique abdicar frequentemente, e de modo consciente, de algumas das 

exigências práticas da arquitectura como o conforto físico e a privacidade, que Edith tanto 
7prezava.

Esta dualidade que acompanha a austeridade mesiana, tem por princípio, uma crença absoluta no 

poder da arte para superar a realidade física, uma crença que Witold Rybczynski classificaria no 
8seu ensaio sobre o conforto como “algo encantadoramente ingénuo”,  quase que reiterando as 

palavras que Edith Farnsworth que descreveria a partir da sua experiência na primeira pessoa, a 
9sua casa como uma “superficialidade, falsa sofisticação”.  Estas críticas à austeridade que domina 

a obra de Mies devem ser encaradas com o devido distanciamento, pois, no fundo o que separa o 
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4. Weston, Richard; A casa no século vinte; Lisboa: Editorial Blau, Lda; 2002; p. 55.
5. Weston, Richard; A casa no século vinte; Lisboa: Editorial Blau, Lda; 2002. p. 55.
6. A expressão aparece pela primeira vez no Obituário de Mies van der Rohe; New York Times; 1969.
7. Ver Preciado, Beatriz; “Mies-conception: La casa Farnsworth y el misterio del armario transparente”  (in) Zehar; no. 44; San Sebastián: Arteleku; 2000; pp.26-32. 
Não se sujeitando às exigências térmicas, a casa praticamente não fazia concessões ao clima, e Mies não teve problemas em revestir o edifício totalmente a vidro. A 
pouca inércia térmica, seria compensada por um sistema de aquecimento radiante instalado no pavimento, de modo que, o utilizador podia desfrutar a partir do 
conforto relativo da casa, do espectáculo da natureza, que se desenrola a milímetros. Se com as suas formas rígidas e transparentes a casa estimulava uma 
consciência aguda do entorno, também permitia uma exposição completa dos ocupantes. O mundo sensível do arquitecto constrói-se à custa de uma inevitável 
dissolução dos limites entre o público e o privado. Uma das queixas recorrentes de Farnsworth prendia-se, exactamente, com a falta de privacidade, amenizada 
pelas cortinas que em realidade funcionavam mais como um dispositivo óptico, que como um dos “mecanismos correctivos” que Gordon considerava serem 
indispensáveis, face ao excessivo destape (“outing”) que pressupunha a arquitectura moderna. 
8. Rybczynski, Witold; La casa: história de una idea; Madrid: Nerea; 1999 (1986); Capítulo IX; “Austeridad”; p. 214 [trad.].
9. Farnsworth, Edith em entrevista a Gordon, Elizabeth; “The Threat to the Next America” (in) House Beautiful; # 95; April 1953. (citada em) Friedman, Alice T.; op. 
cit.; p. 141. [trad.]. «Something should be said and done about such architecture as this or there will be no future for architecture… I thought you could animate a 
predetermined, classic form like this with your own presence. I wanted to do something ‘meaningful,’ and all I got was this glib, false sophistication.»
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fracasso da genialidade baseia-se apenas em uma questão de interpretação e predisposição a 

uma posição arquitectónica que propõe, nada mais nada menos, que uma intelectualização 

extrema da noção de conforto. 

Conceptualmente, as preocupações artísticas que orientam obra de Mies podem ser ilustradas na 

perfeição pelas diversas peças de mobiliário que o arquitecto desenhou ao longo da vida para os 

seus projectos específicos. As poucas peças que existem nas obras arquitectónicas do arquitecto 

não são de todo objectos convencionais. Ainda que sejam poucos os móveis, é evidente que Mies 

van der Rohe não os negligencia. À semelhança dos edifícios e da casa Farnsworth, não só os 

desenha com precisão, como os concebe com precisão. Contudo, tal como repara Iñaki Ábalos, 

estes “não se destinam ao conforto convencional nem são concebidos segundo a sua 
10 especialização funcional”. Repare-se na elegante cadeira Barcelona, desenhada em 1929, uma 

peça que ainda hoje continua a ser requisitada para adornar vestíbulos, museus, salas de estar... 

A cadeira Barcelona “oferece um conforto limitado. Os seus delgados estofos são 

demasiado planos para proporcionarem um apoio adequado, a falta de braços faz com que seja 

difícil sentar-se e levantar-se, e o assento e o respaldo de couro resvaladiço não conseguem 
11impedir que quem se senta nela vá deslizando.” 

Contudo, basta imaginarmos a figura do próprio Mies, sentado tropegamente nas suas cadeiras, 

desfrutando calmamente de um charuto enquanto mantém um diálogo informal, para percebermos 

que não se trata de uma cadeira concebida a partir de padrões ergonómicos, destinada ao estrito 

acto do sentar. É antes, a cadeira de um bom conversador, de um apreciador de arte, como Mies. 

Iñaki Ábalos justificaria o aparente desconforto da cadeira Barcelona a partir de uma nova 

formulação do uso, que evita a literalidade das expectativas mais funcionalistas. 

“Há nela também uma aspiração de distanciar-se de uma submissão literal aos padrões 

ergonómicos funcionalistas, no que se refere não apenas à qualidade que materializam, mas 

também aos recursos compositivos empregados para tanto. Nas medidas que contêm o volume 

desta poltrona – altura = 760mm, largura = 750mm, profundidade = 754mm -, um cubo 

levissimamente rectificado, portanto, podemos apreciar de novo uma distância – uma recusa se 

preferirmos – da banalização positivista do conforto. As proporções da poltrona Barcelona são 

determinadas pela satisfação de uma outra qualidade, a aspiração à beleza e a perfeição, o que 

iguala esta peça as esplêndidas obras de arte também poucas e escolhidas, que acompanham a 

solitude do mundano e mobiliam, sem, no entanto, aquietar, a sua consciência. O móvel alcançou, 

em Mies van der Rohe, um novo estatuto: o daquilo que é concebido, disposto e fruído como uma 
12obra de arte.” 

Na perspectiva de Mies, o conforto físico na postura sentada havia deixado de ser a principal 

consideração quando se julga o valor de uma cadeira, que agora se pode desfrutar 

intelectualmente ou esteticamente. Seguindo esta mesma linha de pensamento, o mobiliário de 

Mies reveste-se de um evidente valor artístico e arquitectónico, pensado de acordo com a 

composição do espaço a que se destina. Se as qualidades estéticas não constituem só por si um 

factor determinante para a sua funcionalidade, a necessidade dessas mesmas qualidades está 

longe de se poder reduzir a uma mera “futilidade”. O próprio Witold Rybczynski dá conta que Philip 

Johnson, protegido de Mies van der Rohe, dizia aos seus estudantes de Harvard; “Creio que o 

10. Ábalos, Iñaki; A Boa Vida: visita guiada às casas da modernidade; Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2003; Capítulo 1: “A casa de Zaratrusta”; p. 33.
11. Rybczynski, Witold; La casa: história de una idea; Madrid: Nerea; 1999 (1986); Capítulo IX; “Austeridad”; p. 211 [trad.].
12. Ábalos, Iñaki; A Boa Vida: visita guiada às casas da modernidade; Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2003; Capítulo 1: “A casa de Zaratrusta”; pp. 33-34.
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13 conforto é uma função quando pensais se uma cadeira tem bom aspecto ou não”. Enunciando o 

conforto a partir de uma emoção estética, Philip Johnson, subvertia a convencional lógica 

funcional assente na biomecânica humana, por uma igualmente funcional lógica de utilização 

estética, que pode facilmente ser enunciada pela condição “se é belo então é funcional”. 

Longe de ser “ingénua” ou simplista a postura de Mies sugere uma concepção intelectualizada do 

conforto que passa a ser algo mais do domínio mental do que do domínio físico. O conforto, e isto 

aplica-se também à Arquitectura e em particular à Casa Farnsworth, havia passado de uma 

convencional formulação funcional, a ser solicitado como algo inerente à condição artística e à 

busca de emoções estéticas, de perfeição, de beleza. Tal posição não poderia estar mais de 

acordo com aqueles que são os novos critérios valorativos que acompanham a consolidação de 

uma sociedade assumidamente moderna, uma sociedade regida pelo apelo a uma vida mais 

formosa e refinada que sublinha a emergência de uma relação de índole mais pessoal e estética 

com os bens. De agora em diante a beleza ocupa um lugar de destaque enquanto categoria 

valorativa determinando o consumo dispendioso e definindo o Luxo. Esta tendência à estetização 

dos modos de vida que se vem manifestando de modo ascendente desde pelo menos o 

Renascimento determinando a emergência de uma forma de luxo tipicamente moderna, aquilo 

que poderíamos chamar de o “luxo do belo”, encontra-se realçada uma e outra vez no ensaio de 

Gilles Lipovetsky “Luxe éternel, luxe émotionel”:

No Renascimento “[...] el lujo va a conjugarse con la obra de personal y la creación de 

belleza. [...] Más alla del objectivo de mera celebridad ha aparecido una relación de índole más 

personal y estética con los bienes costosos, una aspiración, caracterizada por una mayor 

subjectividad, a una vida más hermosa y más refinada, un vínculo sensual entre hombre y los 

[189]

fig. 02.13_02 Mies van der Rohe recostado na cadeira Barcelona, fumando um charuto.

13. Johnson, Philip (citado em) Rybczynski, Witold; La casa: história de una idea; Madrid: Nerea; 1999 (1986); Capítulo IX; “Austeridad”; p. 214 [trad.].
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objectos preciosos. En delante, subraya con fuerza Ariès, las cosas se representan y aman por sí 

mismas como seres queridos, y ya no sólo como símbolos de estatus y de poder. La atracción de la 

belleza, la delectación con las cosas hermosas, ha adquirido una consistencia propria, como 

ponen de relieve las primeras naturalezas muertas. La función prestigiosa que ejercen las obras no 

declina en modo alguno, pero, para utilizar las palavras de Werner Sombart, el lujo aparece 

simultáneamente como una «expresión de erotismo», una respuesta al deseo de disfrutar del 

mundo. Signos inequívocos de estatus, no por ello los bienes de lujo expresan en menor grado la 

nueva intensidad que caracteriza la relación del hombre con las cosas, la pasión por todo lo 

hermoso, la llamada de los placeres estéticos, una atención más subjectiva, más sensible, a las 

cosas en su singularidad. [...] Apego estético y apasionado a las cosas bellas, erótica de los bienes 

raros: el proceso de desclericalización de las obras abrió las vías modernas de la individualización 
14y la sensualización del lujo, el cual entró en su momento estético.” 

Na sua paradoxal elementaridade a casa do “quase nada” de Mies definia o Luxo através da 

beleza, disposta ao serviço de um altamente intelectualizado conforto estético. Esta 

conceptualização do conforto, que deixou de ser “palpável”, tornou-o também num valor 

subjectivo, pelo que o seu uso-fruto se encontra dependente da sensibilidade do próprio utilizador. 

A este respeito certamente que Mies, não deveria ter idealizado o habitante-tipo da sua casa, na 

figura controversa da Dra. Farnsworth, a quem a imprensa trataria de “arranjar” um conveniente 

caso com o arquitecto. Se como Mies, Farnsworth era solteira, o que à partida poderia sugerir uma 

feliz coincidência - o facto de Edith não ter família e se encontrar sozinha foi mesmo aproveitado 

por Mies para concretizar o seu arquétipo de forma ideal (um volume puro organizado livremente), 

evitando os problemas de segregação decorrentes da introdução de mais ocupantes e mais níveis 
15de privacidade - as semelhanças acabavam mesmo por aqui.  Assim, enquanto Mies e os 

restantes seguidores do aclamado “culto da austeridade”, todos, estavam “tentando vender a ideia 

de que Less is More, como um critério de design e como a base para o julgamento de uma boa 
16vida”,  para Gordon, tal como para a Dra. Farnsworth que emprestaria a sua voz à jornalista, não 

restavam grandes dúvidas de que somente “less is not more” [menos não é mais], como “It is simply 
17less!” [É simplesmente menos!].  Para Mies, contudo, a sua casa do “quase nada” não se resumia 

à concretização hipócrita de uma falsa promessa em uma vida melhor. Ela era de facto o veículo 

para uma vida plena! Um local destinado ao conforto espiritual, onde a beleza do espaço vazio 
18(menos) instigava a grandeza do Homem (mais), “um santuário xintoista”,  destinado a satisfazer 

tão-somente aqueles que, como refere Iñaki Ábalos invocando Mies na figura de Nietzche “reúnem 

em si as condições de pensador e artista” e “entendem a própria existência como a construção de 
19uma obra de arte”.  

Se “beinahe nichts” se assume como o ideal estético de Mies, que se consolida em definitivo na 

paradigmática casa Farnsworth, a proposição que preside a tamanha depuração pode ser, de 

facto, descrita pela expressão “Less is more” (Menos é mais), se pronunciada, não pela Drª 

Farnsworth, mas pelo seu carismático habitante-ideal. Em Mies, de facto, “quase nada” ou 
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14. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); pp. 39-41.
15. Veja-se Preciado, Beatriz; “Mies-conception: La casa Farnsworth y el misterio del armario transparente”  (in) Zehar; no. 44; San Sebastián: Arteleku; 2000; 
pp.26-32. O autor questiona a sexualidade de Edith Farnsworth, alegando que a sua homossexualidade poderia estar na base do conflito entre cliente e arquitecto, 
assim como poderia explicar a polémica em torno do projecto. Confirmando-se a inusitada opção sexual da Drª Farnsworth, a casa Farnsworth, apresentava-se 

  como uma “Mies-conception” (trocadilho com misconception; erro, ideia falsa, erro muito comum e generalizado), e toda a controvérsia em torno da nova estética 
modernista, que tanta tinta fez correr nos jornais e revistas dos anos cinquenta, explica-se por um ingénuo descuido; Mies que havia projectado a casa como um 
espaço privilegiado para o encontro entre o homem e o seu Deus, havia concebido também um “armário transparente” para alguém que receava ver exposta a sua 
sexualidade divergente. Ao colocar Edith Farnsworth em um espaço que ignora a deliberadamente a domesticidade, um espaço “pos-doméstico” que expõe de 
modo exibicionista os princípios ocultos da intimidade, o arquitecto estava a pisar uma linha ténue que acenderia o rastilho de um debate dissimulado sobre a 
homossexualidade. A imprensa, de Elizabeth Gordon, logo trataria de ver no caso de Farnsworth e na sua “casa de vidro” um atentado contra a liberdade de 
expressão sexual, que ameaçava toda a sociedade americana. 
16. Gordon, Elizabeth; “The Threat to the Next America” (in) House Beautiful; # 95; April 1953. (citada em) Friedman, Alice T.; op. cit.; p. 141. [trad.].
17. Gordon, Elizabeth; “The Threat to the Next America” (in) House Beautiful; # 95; April 1953. (citada em) Friedman, Alice T.; op. cit.; p. 141. [trad.].
18. Frampton, Kenneth; História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes; 2003 (1980); p. 286.
19. Ábalos, Iñaki; A Boa Vida: visita guiada às casas da modernidade; Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2003; Capítulo 1: “A casa de Zaratrusta”; p. 34. 
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20“menos” era “mais”. “Less is more”,  menos é mais, refere-se não a uma moda ou tendência mas a 

uma posição que se constituiu como um limite: o desafio de conseguir emocionar sem a 

necessidade de recorrer a uma grande densidade de elementos decorativos e simbólicos. A 

expressão alegadamente pronunciada pelo próprio Mies seria utilizada para retratar a essência 

contraditória da Arquitectura Minimalista: a vontade de conseguir o máximo com o mínimo de 

meios formais constitui, na realidade, uma posição maximalista, que denota uma procura 

exaustiva por um modo de habitar luxuoso e não elementar. O valor do slogan mesiano, que 

entretanto se generalizou, consiste precisamente em haver ligado de maneira estreita e dialéctica 

o Minimalismo ao seu oposto: o Maximalismo. É dizer, o Minimalismo apresenta-se por definição 

como um género arquitectónico de luxo, por excelência.

Enquanto movimento arquitectónico assumidamente comprometido com os princípios da estética 

e ligado à fenomenologia da percepção, o Minimalismo mantém uma relação estreita com uma 

categoria estética particular: o “sublime”, que contém em si mesmo a essência operativa deste 

movimento, e que poderá ajudar a explicar o verdadeiro valor do slogan mesiano tantas vezes 
21incompreendido. O termo que entraria em uso no século XVIII,  para indicar uma nova categoria 

estética que se distinguia do “belo” e do “pitoresco”, seria utilizado para descrever reacções 

estéticas na qual a sensibilidade se volta para aspectos extraordinários e grandiosos da natureza, 

ligados em particular aos ambientes hostis e misteriosos - facto que pode explicar a procura 

minimalista pela austeridade - que desenvolvem no indivíduo um sentido de solidão e de 

inacessibilidade diante do incomensurável, resultando numa profunda comoção, que descreve a 

própria experiência espiritual inspirada pelo medo e respeito. Como conceito estético, o sublime 

designa uma qualidade de extrema amplitude ou força, que transcende o belo. 

Ainda que o Luxo se encontre enunciado na ideia da “beleza” através do conforto estético, “Less is 

more” pretende todavia mais: exige a abstracção completa, o “nada” em nome da experiência 

emocional do “sublime”, apresentado enquanto manifestação de uma espiritualidade 

profundamente humana que invoca um deus transversal a todas as religiões, que habita em cada 

um. Em presença de Deus, do “sublime”, em um lugar sem adornos, vazio e silencioso, estaria o 

homem na completa desnudes do seu corpo contemplando a sua própria humanidade. A diferença 

entre o “belo” e o “sublime”, no que diz respeito à definição do Luxo, descreve a própria distância 

entre a formulação do luxo através do conforto visual e a sua elevação a uma experiência 

emocional, dois aspectos que aqui se apresentam de modo separado para um melhor 

esclarecimento, mas que na obra de Mies como no Minimalismo são praticamente indissociáveis - 

em certo sentido a ideia do sublime integra o belo.

Sem surpresa podemos ver na Casa Farnsworth uma manifestação precoce, deste luxuoso 

maximalismo minimalista. A mesma expressão que se tornaria no princípio operativo dos 

minimalistas estabelece-se aqui, de modo análogo, como condição experimental e projectual. A 

sua planta aberta, por exemplo, não sugere uma apropriação informal do espaço, apresenta-se, 

antes, como o culminar de um percurso conceptual que pressupõe a renúncia voluntária aos 

elementos arquitectónicos dispensáveis, que somente perturbam a apreensão integral do espaço 

e da tectónica do edifício. Esta renúncia voluntária torna-se, em Mies, condição determinante para 

[191]

20. A fórmula de precedência incerta terá sido, alegadamente, pronunciada pelo próprio Mies van der Rohe. «Less is More», Menos é Mais, aparece na monografia 
clássica de Philip Johnson sobre Mies van der Rohe, (monografia do catálogo da exposição sobre o arquitecto, realizada no MoMA, em 1947) é o crítico que põe na 
boca do arquitecto a frase. Já em 1923, na revista G, Mies referia a propósito das construções de betão armado : «um efeito maior com meios mais concisos».
21. O termo “sublime” (do latim sublimis, “que se eleva” ou “que se sustenta no ar”) foi inicialmente empregado na retórica e na poesia, passando a ter aceitação mais 
ampla após 1674, quando foi publicada a tradução francesa de Nicolas Boileau do Tratado sobre o sublime, escrito no final do século I ou no século III, por um 
anónimo designado pelos modernos como Pseudo Longino. O “sublime” seria objecto de estudo ao longo de todo o século XVIII, entre as obras de destaque do 
período salientam-se: Burke, Edmund, A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (“Investigação filosófica sobre a origem de 
nossas idéias do Sublime e do Belo”), 1757 e 1759; Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (“Observações sobre o sentimento do belo e 
do sublime”), 1764; Schiller, Friedrich von, Ueber das Erhabene (“Fragmento sobre o sublime"), 1793 e Das Erhabene ("Do Sublime"), 1798. Pode-se ligar a reflexão 
desses autores ao desenvolvimento do pré-romantismo, a partir de meados do século XVIII.
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fig. 02.13_03 Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, interior, Fox River,  Plano, Illinois, 1950-1951.
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a preservação da unidade estética do objecto arquitectónico, da qual depende o seu sentido 

espiritual: a arte da subtracção até à extrema simplicidade da aparência, o refinamento, tornado 

condição sine qua non para que se perceba melhor a beleza pura do espaço e tectónica da obra. 

Com a sua perfeição gélida e beleza escultórica, a casa do “quase nada” de Mies, definia o 

paradoxal luxo minimalista. Esta posição encontra-se reiterada pelo papel histórico atribuído a 

Mies, tido como o percussor deste género arquitectónico. Se Adolf Loos assentou as bases 

teóricas do Minimalismo através de uma redução das formas arquitectónicas de procedência 

clássica até uma linguagem estritamente moderna pela sua simplicidade e concentração de 

significados, sem dúvida a experiência mais insistente nesta direcção foi desenvolvida por Mies 

van der Rohe ao largo de toda a sua obra. Ignasi Solà-Morales fala mesmo em um Mies 
22minimalista, um Mies que anteciparia a crise do Movimento Moderno na década de 60.

Como Mies, diversos arquitectos têm abraçado o princípio operativo do “menos é mais”  

procurando recriar a síntese de tão ambígua e contraditória proposição, de modo que, o 

Minimalismo, tem-se assumido nas últimas décadas como um dos movimentos arquitectónicos 

que se seguiu ao Modernismo com maior projecção internacional e um dos mais relevantes para a 

definição dos cânones estéticos e princípios operacionais da nova Arquitectura de Luxo. Souto de  

Moura ou John Pawson constituem apenas dois exemplos de autores de renome, ligados ao 

Minimalismo, cuja obra tem vindo a ser associada a projectos de luxo. 

A afirmação deste movimento que tem marcado a Arquitectura das últimas décadas não pode, 

contudo, ser lida de um modo simplista até porque a sua implementação não seria tão literalista  

como os propósitos claros em que este assentava. Nascido como movimento reaccionário e 

faccionário com objectivos precisos o Minimalismo seria também assimilado a dada altura pelo 

consumismo tornando-se numa espécie de moda, e espalhando-se como uma doença um uso 

incriterioso da palavra utilizada como adjectivo qualificativo valorativo, destituída do seu 

verdadeiro sentido. Neste processo, naquilo que representa um aparente contra-senso, a 

“austeridade” minimalista tornou-se também ela objecto do “consumo conspícuo”, e não apenas o 

excesso que havia estado na sua origem - na reflexão de Thorstein Veblen em a “Teoria da Classe 

Óciosa” (1899) o “consumo conspícuo” assim como foi utilizado pelo autor referia-se ao gasto 

pródigo em bens e serviços exibidos com a finalidade de atingir ou manter um determinado status 
23social.  Depois de a opulência se haver tornado na representação dominante do Luxo, os grupos 

elitistas e segmentos abastados da sociedade voltaram-se para a “austeridade” como forma de 

assegurar a representação-manutenção da sua condição particular dentro dos circuitos onde o 

exagero era a regra, ainda que a sensibilidade necessária para a sua compreensão pudesse não 

existir. Desta visão exibicionista da austeridade nasceria a ideia de uma “austeridade conspícua” 

expressão que, ao contrário das categorias estéticas do “belo” do “sublime” que também tomam a 

austeridade como suporte, aponta para uma definição social do Luxo e não para a dimensão 

pessoal e emocional da experiência do espaço que está na verdadeira origem do Minimalismo. 

No seu ensaio sobre o conforto “Home: A Short Story of an Idea” (A Casa: História de uma Ideia), 

Witold Rybczynski deixa grandes críticas à austeridade minimalista remetendo precisamente o 

sucesso, e com ele o valor, do Minimalismo para uma questão de moda, é dizer para o domínio 

social, apresentando o Minimalismo como um sinónimo contingente da “austeridade conspícua” e 

alegando que tal “falsa sofisticação” (se quisermos utilizar as palavras de Farnsworth) promovida 
24por este Movimento irá culminar inevitavelmente na nostalgia pelo passado.  Não descurando o 
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22. Veja-se Solà-Morales, Ignasi de; Diferencias, topografía de la arquitectura contemporánea; Barcelona: Editorial Gustavo Gili; 2003. Capítulo: “mies van der rohe 
y el minimalismo”; pp. 31-41. 
23. Veja-se o Capítulo 2.01 do presente trabalho intitulado «Opulência e Antiguidade: Materialismo e Revivalismo» e ainda para um conhecimento mais aprofundado 
Veblen, Thorstein; Teoría de la clase ociosa; Madrid: Alianza Editorial; 2008. (ed. original: The Theory of the Leisure Class; 1899)    
24. Veja-se Rybczynski, Witold; La casa: história de una idea; Madrid: Nerea; 5.ª ed.; 1999; (ed. original: Home: A Short History of an Idea; Viking: Penguin; 1986.) 
Capítulo IX: “Austeridad” ; pp. 199-218.     
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facto de que o Minimalismo possa haver sido a dado momento da história instrumentalizado pela 

sociedade, ou que ainda o seja, como um critério valorativo de distinção social e que possam 

mesmo existir profissionais que tomem explorem esta vertente lucrativa reproduzindo a estética 

minimalista mas não os seus preceitos tomando o Minimalismo como desculpa para um modo fácil 

(pouco ambicioso) de fazer Arquitectura, parece exagerado senão mesmo preconceituoso reduzir 

o Minimalismo a tal extremo interpretativo, elevando a circunstância ocasional a condição genérica 

e não colocando ênfase ou mesmo não mencionando as qualidades de um género arquitectónico 

que deu provas efectivas do seu valor.

A mesma ideia da “austeridade conspícua” enfraquece perante o individualismo atribuído à 

sociedade actual, importada mais do que com as normas sociais estabelecidas em definir o luxo a 

partir da sua própria experiência particular e emocional da arquitectura; facto reiterado por Gilles 

Lipovetsky que ao fazer referência à situação actual do luxo no seu ensaio sublinha que “através 

dos dispêndios custosos, homens e mulheres esforçam-se não tanto por ser socialmente 
25conformes como por experimentar emoções estéticas ou sensitivas...”  Se a afirmação quase 

meteórica do Minimalismo pode dever algo a uma visão conspícua da austeridade a manutenção 

com sucesso deste género arquitectónico não se pode explicar senão no seu devido valor, na sua 

tangibilidade, que as correntes da psicologia como o gestaltismo e a fenomenologia da percepção 

procuram explicar. O Minimalismo apresenta-se como uma das primeiras concepções do luxo que 

se desenvolve fora do simbolismo, e do convencionalismo social. Apoiando-se num claro 

programa estético - o Minimalismo é também apelidado de “arquitectura do belo” sendo que a 

designação mais correcta seria “arquitectura do sublime”- o Minimalismo formulou o Luxo a partir 

de valores palpáveis e intemporais, que vêm ao encontro das expectativas de uma sociedade cada 

vez mais individualista, onde qualquer definição social do luxo que não comporte também a 

experiência efectiva da arquitectura parece falhar, e onde o retorno aos valores essenciais da 

simplicidade e da beleza se assume (da mesma forma que para os minimalistas dos anos 60) 

como uma das poucas posições válidas numa sociedade carente de unidade cultural e marcada 

hoje por uma sobrecarga de informação visual. Por vezes condenado, o “less is more” de Mies 

tornou-se um princípio reconhecido universalmente. Assim como a sua casa do “quase nada”, o 

luxo minimalista da “beleza” e do “sublime” promete resistir com mais ou menos sucesso ao tempo 

e às polémicas.  
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positively impacts on a moment is someone’s life.”
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Seria em 1927, já no fim da sua sociedade de dois anos com Schindler, que Neutra iniciaria o 

projecto para uma imensa casa em Los Angeles para o dr. Philip Lovell, que recentemente havia 

encomendado uma casa de praia a Schindler. A casa de grande dimensões, integrava um 

programa complexo que reflectia a personalidade particular do seu proprietário. Os Lovell eram um 

casal influente que se destacava pelo seu pensamento progressista, em especial pelas suas 

convicções particulares relativamente à saúde corporal. Lovell era um adepto dedicado dos 

medicamentos naturais, entusiasta do exercício físico, dos banhos de sol sem roupas e 

vegetarianismo, o que hoje pode parecer relativamente comum, mas que na década de 20 era 

marcadamente inovador. 

Depois que a casa foi concluída, Lovell passou a promove-la energicamente na famosa crónica 

sobre saúde que escrevia no Los Angeles Times, “Care of the Body” [Cuidados com o Corpo], 

anunciando que ele e Neutra estariam presentes durante as tardes de quatro domingos 

consecutivos para visitas guiadas; em resposta um público de 15.000 pessoas compareceu para 

ver o edifício. Apesar de a surpresa e confusão natural com a modernidade do projecto, a “Casa da 

Saúde”, como ficou conhecida, tornou-se uma estrela instantânea, muito em parte devido à ideia 

de que promovia o bem-estar físico e mental dos habitantes, o que conferiu a Neutra uma 

reputação a nível internacional. 

A ideologia de Lovell, e o projecto da sua “Casa da Saúde” exerceriam uma influencia decisiva 

sobre o resto da obra de Neutra, que desde então, passou a interpretar o programa construído a 

partir da sua contribuição para o bem estar psico-fisiológico dos seus moradores. O impacto 

benéfico de um ambiente bem projectado, da “boa arquitectura” sobre o sistema nervoso humano 

passou a ser o tema central tanto da sua obra construída como dos diversos textos escritos que  

publicou ao longo da vida. O arquitecto apelidaria a sua filosofia de “biorrealismo”. O termo juntava 

a palavra grega para vida “bios” ao “realismo” que descrevia as exigências efectivas da 

arquitectura que tem de se adaptar ao comportamento real e ao desenvolvimento dos seres 
1humanos.

Objectivamente, o “realismo biológico” estava bastante dependente da reinterpretação da biologia 

do ser humano, em especial na sua relação com a natureza, interpretada como o habiat do 
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1.Para além da experiência pioneira na Casa de Lovell, Barbara Lamprecht em Richard Neutra: complete works (Köln: Taschen, 2000) refere a influência de Wilhelm 
Wundt (1832-1920), co-fundador da Psicologia Experimental, cuja investigação abriu caminho para a medição de sensações físicas, no desenvolvimento do 
biorrealismo de Neutra. Neutra terá, alegadamente, lido quando estudava na universidade a obra mais difundida de Wundt, Princípios da Psicologia Fisiológica 
(1874). A introdução do livro intitula “Sobre as bases físicas da vida mental”, lembra a própria filosofia de Neutra sobre a união do corpo com a mente. 
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homem. No livro “Nature Near”, que compila os últimos ensaios de Richard Neutra, o ser humano é 

uma extensão da própria natureza, homem e natureza são um só: “o universo do qual fazemos 

parte é um continuum dinâmico”. O homem deve, por isso, manter um contacto próximo com o 

meio natural, sob pena de desenvolver, um pouco à semelhança do que acontece com os animais 

selvagens quando afastados do seu habitat natural, um stress excessivo inato que se manifesta ao 

nível do seu sistema nervoso. Na prática, a “boa arquitectura” é aquela que demonstra uma 

declarada intenção de fundir a casa com o terreno e os elementos naturais. As obras de Neutra 

procuram recriar esta síntese através de espaços de convívio exteriores como terraços, jardins e 

piscinas - a água e a vegetação são temas recorrentes - suportes de portais em ângulo recto 

sobredimensionados - as famosas spider legs de Neutra - beirais, traves que se prolongam para 

além das paredes mestras e ainda superfícies transparentes e reflectoras - utilização massiva do 

vidro e da pintura prateada.

O “hedonismo ambiental” de Neutra ficaria patente na sua segunda obra-prima, e por ventura, a 

sua verdadeira “casa da saúde”, a Kaufmann Desert House em Palm Springs, Califórnia, 1946-47, 

construída para o multimilionário Edgar Kaufmann, o mesmo cliente da Casa da Cascata de Frank 

Lloyd Wright. Apesar de hoje se encontrar integrada num próspero subúrbio, originalmente a “Casa 

no Deserto” era exactamente isso, uma residência isolada que desfrutava de uma relação 

privilegiada com a paisagem desértica e de vistas espectaculares sobre as montanhas do entorno, 
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fig. 02.14_01 Richard Neutra, Lovell Health House (Casa da Saúde de Lovell), Los Angeles, California, 1927-29. © Julius Shulman
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incorporando-se num cenário inóspito, tendo como principais referências “as condições 

climáticas, o luar branco e prateado e o céu estrelado”. Sublinhando a união da obra de arte 

humana, eminentemente tecnológica e artificial com o clima, a paisagem natural e o jardim 

naturalizado de pedras e cactos nativos que Neutra criou ao redor da casa, e que acabaria sendo 

tão ou mais influente que a casa propriamente dita, a casa decompõem-se como um conjunto de 

superfícies horizontais prateadas sustidas por vidraças transparentes que se estendem pela 

paisagem reforçando, segundo os princípios do biorrealismo, a relação do programa construído 

com o exterior e o meio físico.

A sensação que a casa transmitia era de arejamento e leveza. O peso das paredes de pedra é 

compensado pelas grandes áreas envidraçadas: as paredes de vidro do chão ao tecto que 

sublinham a união entre o interior e o exterior. A casa constítuia também um modelo sofisticado, 

mesmo segundo os padrões actuais de conforto ambiental: os balanços da cobertura, as 

venezianas reguláveis e os sistemas de aquecimento e resfriamento do piso, uniam-se para 

propiciar um controlo climático abrangente e discreto. Em favor da convivência o aquecimento 

radiante do chão prolonga-se até à piscina, por ventura a verdadeira sala de estar. Como repara 

Barbara Lamprecht: “se existe um ‘local sagrado’ numa casa de Neutra, ele não decerto a lareira 

wrightiana”, mas “o terraço separado do espaço interior por uma parede de vidro, portas 

deslizantes, de preferência com aquecimento radiante, para a relação entre o interior e o exterior 
2 esteja carregada de ambiguidade”. Neutra atribui grande importância a estes espaços de 

transição onde se processa a mediação entre os dois mundos, que para si compõem um mesmo 

continuum. Numa intenção declarada de transportar a domesticidade da casa para a natureza 

exterior -uma vez que a natureza é o habitat natural do homem, o espaço principal das casas de 

Neutra encontra-se privilegiadamente no exterior - assegura que a transição se processa de um 

modo subtil. Neutra chegaria mesmo a instalar aquecimentos nos muros baixos que servem de 

assento improvisado entre a casa e a piscina, certificando-se que as actividades ao ar livre - eram 

comuns as festas na piscina - se mantinham mesmo numa noite fria de inverno. 

A importância atribuída por Neutra aos espaços verdes exteriores levou a que as suas criações 

fossem muitas vezes descritas de um modo simplista como “máquinas de jardim” quando em 

realidade para Neutra a verdadeira “máquina” no jardim era o como sublinha Barbara Lamprecht 

era “o ser humano, cuja relação com o meio circundante natural podia ser medida com exactidão 
3para a sua vida quotidiana”.  O próprio Neutra definiria no título do livro que publicou em 1958 o seu 

4realismo biológico como “um novo renascimento humanístico em arquitectura”.  

“O que tornou Neutra único não foi a sua busca infindável da forma, mas sim a sua busca 

contínua do ser humano. A fonte dessa procura incansável era a sua convicção de que a boa 

arquitectura cura, por ser o elemento que reconcilia a humanidade com a natureza numa «dança 

exuberante de interligações», e de que a má arquitectura prejudica porque afasta o ser humano da 
5natureza e da sua naturalidade inata.”  

Muitas vezes menosprezada e incompreendida, a Obra de Neutra e o seu Biorrealismo, na sua 

busca infindável pelo bem-estar do ser humano não podiam ser hoje mais actuais e estar mais em 

voga. A saúde apresenta-se na actualidade como um dos principais produtos de luxo, e também 

um dos mais valorizados como deixa transparecer o crescimento exponencial nos últimos anos de 

espaços exclusivamente destinados ao tratamento e manutenção do corpo e da mente.

2. Lamprecht, Barbara; Richard Neutra: complete works; Köln: Taschen; 2000; p. 11.
3. Lamprecht, Barbara; Richard Neutra: complete works; Köln: Taschen; 2000; p. 7.
4. Neutra, Richard; Realismo Biológico: Un nuevo Renascimiento humanístico en arquitectura, Buenos Aires: Editorial Nueva Visión; 1958.
5. Lamprecht, Barbara; Richard Neutra: complete works; Köln: Taschen; 2000; p. 7.
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“Durante mucho tiempo el lujo se confundió con el alarde, el decorado, el espectáculo 

ostentatorio de la riqueza: el artificio, el ornato, los signos visibles destinados a la mirada del otro 

constituían las manifestaciones predominantes. No es que eso desaparezca, pero han hecho acto 

de presencia nuevas orientaciones que ponen de manifiesto el retroceso de los simbolos 

honoríficos en provecho de expectativas centradas en las vivencias inmediatas, la salud, el 

cuerpo, el mayor bienestar subjectivo. [...] Las talasoterapias, los centros de tratamiento y de 

puesta en forma, las clínicas y residencias de salud se hallan en pleno auge. La cirurgía estética 

registra un boom sin precedentes. Todos los hoteles de gran lujo disponen en la actualidad de 

centros de fitness o restablecimiento en donde oferecen tratamientos adaptados a las expectativas 

de forma física, belleza, relajación, distensión, adelgazamiento, armonización energética. Los 

balnearios de lujo se multiplican. Por un lado, la lógica del aparentar sigue siendo igual de 

imperiosa, como evidencia la espiral de los tratamientos de belleza, pero el desplazamiento en 

curso no resulta menos significativo: lo importante ya no es deslumbrar con la fortuna sino parecer 
6joven y realzar la belleza.” 

Um autor que permanece em larga medida como um caso marginal difícil de integrar numa 

qualquer categorização arquitectónica convencional ou canónica - o enquadramento de Neutra no 

apelidado Estilo Internacional baseia-se numa categorização formal quando a forma é para Neutra 

um meio e não um fim - podemos ver as obras de Neutra (as suas “casas da saúde”) e o seu 

[200]

fig. 02.14_02 Richard Neutra,  Kaufmann Desert House, Palm Springs, Califórnia, 1946-47.

6. Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 
Editorial Anagrama; 2005 (2003); p. 61.

1. Sala de Estar
2. Sala de Jantar
3. Cozinha
4. Quarto
5. Área de Serviço
6. Quarto de Vestir
7. Quarto de Hóspedes
8. Banheiro
9. Depósito
10. Garagem
11. Piscina
12. Galeria
13. Pátio
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Biorrealismo como manifestações precoces do desejo de um estilo de vida eminentemente 

luxuoso que encontra repercussões hoje em dia na preocupação quase obsessiva pelo bem-estar, 

a saúde e a estética; preocupações que se concretizam naquilo que poderíamos chamar de uma 

certa “Arquitectura Spa”, que se desenvolve preferencialmente como uma arquitectura restrita e 

distinta. De igual modo, podemos ver nos clientes de Neutra e na figura de Lovell, em particular, o 

protótipo de um tipo específico de cliente-consumidor de luxo corrente na actualidade. A 

consideração desta genealogia e desta categoria arquitectónica alternativa poderiam ajudar a 

revalorizar e a dissolver ainda que parcialmente algum do preconceito que paira sobre a obra de 

Neutra tida como uma arquitectura estéril, quando comparada com a obra de outros arquitectos 

seus contemporâneos. Não obstante, o Biorrealismo de Neutra permanece mesmo segundo os 

padrões actuais como um caso único no que diz respeito à problematização do conforto físico e 

mental, levados a um extremo interpretativo. Ao contrário do que acontece hoje em dia com a 

parafernália de spas, centros de fitness e ginásios que se tornaram uma espécie de “extra” 

obrigatório em todos os condomínios e hotéis de luxo, a procura de Neutra pelo “luxo da saúde” não 

se desenvolve como um programa autónomo dentro do projecto arquitectónico. Ainda que a 

piscina, o jardim, o terraço exterior, que são temas recorrentes na obra de Neutra se estabeleçam 

como espaços eminentemente destinados (e justificados) ao culto do corpo e da mente, a sua 

busca pela saúde desenvolve-se como uma filosofia metódica transversal a toda a arquitectura, 

que se coloca a priori determinando a concretização formal. O seu Biorrealismo descreve não tanto 

um conjunto de características formais, mas estabelece-se sobretudo como um princípio 

operativo. 

Se dúvidas restassem sobre a viabilidade dos princípios do Biorrealismo, na sua grande maioria 

baseados em argumentos não comprovados, estas dissolvem-se frente à evidente sensibilidade 

arquitectónica das obras de Neutra, uma consequência do seu método projectual único que se 

desenvolve claramente como uma atitude suprafuncional e supraformal. Na visão de Neutra, se a 

arquitectura pode desempenhar uma função terapêutica, o arquitecto é uma espécie de médico e 

como todos os médicos deve conhecer a história clínica do seu paciente. Neutra levava, 

aparentemente, a sua “missão médica” muito a peito, procurando integrar sempre que possível no 

seu processo de trabalho os próprios utilizadores. Consta que, fazia acompanhar todos os seus 

dossiers de construção de uma ficha individual sobre cada cliente elaborada a partir de um 

inquérito às suas necessidades. A solução arquitectónica era, depois, desenvolvida em 

conformidade, procurando ser o projecto uma resposta relativamente directa, e por isso eficaz, às 

exigências especificas identificadas no diagnóstico.

“Um formulário era dividido em duas colunas, uma com o título «Necessidade do cliente», e 

outra, «Solução arquitectónica» - e curiosamente também constava na nota se a solução seria 
8realizada na planta, no corte transversal ou no alçado.” 

Como a arquitectura funcionava para Neutra como uma espécie de tratamento as suas 

preocupações fundamentais não se prendiam com a forma abstracta em si, mas com aspectos 

como: a iluminação, a modelação do sol em jogos de luz e sombra, a relação do edifício com a 

natureza e os elementos vegetais, a ventilação dos espaços, a transparência e opacidade da pele 

do edifício, o conforto térmico e também o conforto visual - exigência que incluía os atributos 

estéticos da arquitectura, uma vez que a beleza do edifício se repercutia também ela em aspectos 

benéficos sobre a visão e bem-estar do observador. Esta atitude suprafuncional de Neutra afasta-o 
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7. Frampton, Kenneth; História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes; 2003 (1980); p. 305.
8. Lamprecht, Barbara; Richard Neutra: complete works; Köln: Taschen; 2000; p. 13.

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico



dos arquitectos seus contemporâneos e das próprias motivações genéticas do Estilo 

Internacional, segundo Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson eminentemente assente numa 

unidade de princípios formais, construtivos e estéticos. 

“Nada poderia estar mais longe das motivações exclusivamente formais atribuidas ao Estilo 

Internacional por Hitchcock e Johnson do que as preocupações biológicas gerais apresentadas 

por Neutra em seu livro Survival Throught Design [Sobrevivência pelo design] (1954), onde 

escreveu: «Tornou-se imperativo que, ao projectarmos nosso ambiente físico, coloquemos 

conscientemente a questão da sobrevivência no sentido mais amplo do termo. Qualquer projecto 

que confira ou imponha uma tensão excessiva ao aparato natural humano deve ser eliminado ou 

modificado de acordo com as exigências de nosso funcionamento nervoso e, mais gradualmente, 
7de todo o nosso funcionamento fisiológico.»” 

Procurar a génese dos fundamentos do Biorrealismo e do “luxo da saúde” é pensar sobre o próprio 

homem-cliente e o contexto geográfico que esteve na sua origem, mais do reflectir sobre qualquer 

influência externa de ordem formal, como a influência do Internacional Style, que se apresenta 

inconsequente à hora de explicar a sensibilidade neutriana. A este respeito, certamente que 

Neutra via na figura do seu primeiro cliente importante, o dr. Lovell, o protótipo do seu habitante 

ideal. As suas casas destinavam-se a alguém que cultivava a saúde física e mental numa estreita 

relação com o meio ambiente natural mas também dentro da sua condição social. Alguém do sul da 

Califórnia como Lovell, um defensor fanático dos medicamentos naturais, do vegetarianismo, dos 

exercícios e dos banhos de sol sem roupas, que escrevia uma famosa coluna sobre saúde no Los 

Angeles Times. O Biorrealismo de Neutra acompanha o desenvolvimento de uma preocupação 

regional com a saúde, é indissociável da figura de Lovell, o paciente californiano e cliente tipo de 

todos os seus projectos. Esta conjectura parece ser corroborada por Kenneth Frampton quando 

repara que “quase incidentalmente, a planta aberta da casa” e em parte os próprios princípios do 

biorrealismo, poderíamos acrescentar, “era um reflexo apropriado da personalidade expansiva de 

Lovell e servia para representar seu estilo de vida calistênico” e que “a ideologia de Lovell e a sua 

expresão directa na Casa da Saúde exerceram uma influência decisiva sobre o resto da carreira de 
9Neutra”.  Frampton apoia-se na descrição de Lovell por David Gebhard que sugere na sua 

monografia do compatriota e sócio de Neutra, Rudolph Schindler, que tinha construído uma casa 

para Lovell na praia de Newport havia apenas um ano, que o dr. Lovell podia ser visto como alguém 

que representava em sua própria pessoa os “atributos atléticos e progressistas” que descrevem 

também o Estilo Internacional, com o qual se identificava.

“O dr. Lovell era um produto típico do sul da Califórnia. É duvidoso que sua carreira pudesse 

ter-se repetido em qualquer outro lugar. Através de sua coluna no Los Angeles Times, Os cuidados 

com o corpo, e do Centro de Cultura física do dr. Lovell, exercia uma influência que ia muito além 

dos cuidados com o corpo. Era progressista e assim desejava ser considerado, em termos de 
10cultura física, educação liberal e arquitectura.” 

O ideal luxuoso da casa como espaço consagrado ao culto da saúde não se desenvolve 

casuisticamente na Florida. Como repara Gebhard a figura singular de Lovell era “um produto 

típico do sul da Califórnia”, irrepetível noutro lugar. As suas características particulares podem 

explicar-se pelas condições climáticas específicas da região, quente e ensolada a maior parte do 

ano, mas também dentro do contexto social de Los Angeles e certamente na sua proximidade com 

9. Frampton, Kenneth; História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes; 2003 (1980); p. 304.
10. Gebhard, David; Rudolph M. Schindler; Barcelona: Oikos-tan; 1979. (citado em) Frampton, Kenneth; História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: 
Martins Fontes; 2003 (1980); p. 304.
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a indústria cinematográfica de Hollywood. Em certa medida, Lovell, enquanto figura pública, pode 

ser enquadrado num emergente círculo de personalidades de Hollywood. Se o sol e o calor 

californianos determinam uma propensão para a exposição do corpo, para um estilo de vida ao ar 

livre e em contacto com a natureza, o culto das qualidades físicas e da saúde ganha significado 

dentro da exposição mediática e de um espirito eminentemente progressista característico do 

Hollywood da época. Curiosamente, no filme LA Confidential, que se desenrola na Los Angeles do 

inicio da década de 50, a personagem que habita a Casa da Saúde de Lovell onde o filme é 

parcialmente rodado, Pierce Patchett, gere um negócio em que raparigas comuns são 

transformadas fisicamente à imagem de estrelas de Hollywood conhecidas; o que denúncia a 

influencia do meio artístico próximo habituado a uma enorme exposição pública no 

desenvolvimento de uma certa obsessão regional (californiana) pela estética, que naturalmente 

passa também por um compromisso estreito com a saúde. De resto, a própria Casa de Saúde de 

Lovell situa-se em Hollywood Hills, a zona exclusiva de Los Angeles predilecta pelas figuras de 

públicas do cinema. 

Enquanto muitas “casas das estrelas” gravitavam em torno do historicismo conservador, outras 

aventuraram-se na elegante simplicidade do modernismo de Neutra; torna-se mesmo difícil de 

imaginar a carreira de sucesso de Neutra sem o patronato de diversas comissões cruciais de 

Hollywood. Na década de 30 Neutra desenvolveria diversos projectos para personalidades da 

indústria cinematográfica. Este cliente tipo - que em certa medida encontra similitudes com o seu 
11habitante tipo, o dr. Lovell - compõe uma parte excepcionalmente significativa dos seus encargos.

A procura de Neutra confirma a presença em Los Angeles de uma comunidade de figuras 

comprometidas com a sofisticação artística e intelectual - como a preocupação com o corpo, a 

saúde e a imagem - que estavam claramente rendidas aos atributos da arte modernista e ao 

encanto sedutor da arquitectura de Neutra em particular; que se tornaria no arquitecto de eleição 

do novo círculo mediático de Hollywood ávido de expressar por meio da arquitectura residencial, 

um pouco à semelhança de Lovell, o seu espírito inovador mas também a sua condição elitista. O 

que em Lovell se realiza na procura de saúde, nas figuras de Hollywood torna-se glamour - se 

pudéssemos aplicar o glamour ao meio cinematográfico seria certamente para descrever parte 

dos filmes Americanos das décadas de 30, 40 e 50, de facto, existe mesmo um filme de 1934 

intitulado “Glamour” - a demanda por uma “aparência” sedutora exclusiva, objecto de uma discreta 

e ao mesmo tempo irresistível atractividade, em que a saúde e a beleza são utilizadas pela 

primeira vez enquanto categorias de valor social; o que vem de encontro às palavras de Lipovetsky 

quando ao falar do papel da saúde na definição do luxo sublinhava que “por um lado, a lógica do 

aparentar” continuava sendo “igualmente imperiosa, como evidencia a espiral dos tratamentos de 

beleza” mas que “a mudança em curso não resulta menos significativa: o importante já não é 

deslumbrar com a fortuna senão parecer jovem e realçar a beleza.” 

 A diferença entre o “luxo da saúde” e este novo “luxo glamouroso” que lhe sucederá é a diferença 

entre a definição do luxo a partir do conforto e a instrumentalização deste mesmo conforto, é dizer 

da saúde, como factor de distinção social. Enquanto que o ideal luxuoso da casa como espaço 

consagrado à saúde realça sobretudo uma definição experimental e pessoal do luxo, a procura 

pelo glamour aponta para uma definição social do mesmo através da exclusividade. A arquitectura 
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11. Depois de um edifício de escritório para a Universal de Carl Laemmle, seguir-se-ia a encomenda de uma casa particular, a primeira grande residência depois da 
Casa de Lovell em 1929, para a actriz Anna Sten e o seu marido, o director Eugene Franke. A Casa Sten Frenke, como ficaria conhecida seria construída em 1934. 
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conhecido pelos diversos filmes com a actriz Marlene Dietrich. Uma das mais importantes obras da carreira de Neutra, que consagraria definitivamente o nome do 
arquitecto dentro do circulo mediático de Hollywood, a casa seria demolida em 1971. A von Sternberg seguiram-se o compositor Edward Kaufman (1937), o editor 
cinematográfico Leon Barsha (1938) e o director de filmes surrealistas Albert Lewin (1938). Também os Apartamentos Strathmore que Neutra construiu em 
Westwood em 1937 como uma aventura especulativa se revelariam bastante atractivos para um conjunto de figuras conhecidas, como Orson Welles e Dolores del 
Rio e Lillylotte companheira de Fritz Lang foram alguns dos celebres inquilinos que ai residiram por algum tempo.
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fig. 02.14_03 Slim Aarons, “Kaufmann House”, Kaufmann Desert House, 1970. ©  Slim Aarons 
fig. 02.14_04 Slim Aarons, “Poolside Gossip”, Kaufmann Desert House, 1970. ©  Slim Aarons 
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12. Aarons, Slim; Poolside with Slim Aarons; New York: Abrams Books; 2007.
13. Apesar dos insistentes apelos do magnata Edgar J. Kaufmann, que chega a enviar uma carta (11 de Maio de 1948) a Neutra onde reitera a sua intenção de que a 
casa não seja publicitada - segundo acordo entre ambos (17 de Junho de 1947) a casa apenas deveria aparecer em Life and Architectural Forum - Neutra e Julius 
Shulman, o seu fotógrafo principal orquestrariam uma imensa campanha de promoção da casa. Desde 1947 até à data da morte de Neutra em 1970 foram 
publicados cerca de 150 artigos sobre a Kaufmann House, a grande maioria com fotos de Shulman. Só entre 1947 e 1950 a revista apareceu em Architects' Journal 
and Architectural Review, (Reino Unido), Metron, Casabella e Domus (Itália), Marg (Índia), Arkitekten (Dinamarca), Architekt (Polónia), L'Architecture d'Aujourd'hui e 
L'Architecture Francaise (França), Baumeister (Alemanha), Revista de Arquitectura (Argentina), Kokusai-Kentiku (Japão), e Arquitectura (México), não 
mencionando os numerosos artigos em que a casa aparece agrupada com outros projectos de Neutra. 
14. Friedman, Alice T.; American Glamour and the Evolution of Modern Architecture; New Haven: Yale University Press, 2010.
15. Niedenthal, Simon; “‘Glamourized Houses’: Neutra, Photography, and the Kaufmann HouseJournal of Architectural Education”; (in) Journal of Architectural 
Education; vol.47, no.2; November 1993;  pp. 101-112.

de Neutra consegue responder a ambas as exigências fazendo a ponte entre os dois conceitos: a 

estética é para Neutra algo indispensável para o bem-estar; a boa arquitectura cura por meio da 

harmonia estética, e a aparência atractiva é um reflexo da saúde que “respiram” tanto os edifícios 

como os seus ocupantes. 

A procura pelo glamour consubstanciar-se-ia num estilo de vida próprio que, no seu conjunto, as 

ideias e as casas de Neutra ajudariam a definir, um estilo de vida característico do sul da Califórnia 

em que o ideal neutriano da saúde se cruza com o desejo da exposição pública em festas sociais 

onde se exibe a beleza, a saúde. A este respeito, a Casa Kaufmann também serviria como espaço-

obradoiro da encenação social. Nada representa melhor o luxuoso optimismo moderno de um 

certo “American Way of Life” tipicamente californiano que as fotos de Slim Aarons, em particular as 
12obras compiladas no livro “Poolside with Slim Aarons”,  que integra as fotografias tiradas por 

Aarons na Kaufmann’s House em 1970. Uma ressonância, ainda que numa versão mais ostensiva 

do sonho americano dos cinquenta que estava operando uma transformação na domesticidade do 

lar americano, captado pela lente de outro fotógrafo, Julius Shulman, no casal paradigmático da 

Case Study House 21 de Pierre Koening. Como nas fotos dos cinquenta, que retratam o sonho 

americano, também o modo de vida californiano se constrói a partir da mulher americana, a 

American Beauty, ainda que existam diferenças substanciais. Não se trata mais da mulher 

sorridente conservadora que se despede do marido, que vai trabalhar, no umbral da porta de casa 

acompanhada dos filhos, que aparece nos prospectos da Dymaxion House de Fuller, mas de uma 

mulher atraente, objecto de desejo, emancipada socialmente pela sua independência financeira. 

Nada poderia retratar melhor o glamour californiano que encanto enigmático da beleza inocente 

das jovens celebridades que se “passeiam” nas fotos de Aarons exibindo descontraidamente a 

nudez sensual do seu corpo cobiçado. Alguém que construiu o seu estatuto através do meios de 

comunicação social, preferencialmente solteiro, que não precisa de cuidar das crianças, mas 

prefere gastar o seu tempo banhando-se na piscina, tomando um banho de sol, conversando ou 

lendo uma revista ao ar livre. Uma sociallite recebendo os seus amigos numa pool party, uma 

dessas festas tipicamente californianas que tanto aparecem nos filmes americanos,  tomando um 

cocktail ao mesmo tempo que pousa ingenuamente para o fotógrafo.

Construída como a selecta casa de férias de um magnata filantropo de espírito progressista, a 

Casa Kaufmann transformar-se-ia ela mesmo, à imagem das figuras mediáticas que por ai 

passeavam a sua beleza e com quem Neutra convivia, num ícone consagrado do glamour 

americano, a própria imagem da distinção, do luxo californiano captado pelas fotografias que 

Julius Shulman ai realizou em 1947. A imagem de Julius Shulman que mostra a Casa Kaufmann de 

Richard Neutra enquadrada pelas montanhas irradiando um brilho enigmático é seguramente uma 
13das fotos de arquitectura mais icónicas alguma vez tirada e também uma das mais divulgadas.  

Diversas publicações associam a Casa Kaufman ao glamour e à fotografia de arquitectura como o 
14livro de Alice T. Friedman, American Glamour and the Evolution of Modern Architecture”  ou o 

artigo de Simon Niedenthal, “«Glamourized Houses»: Neutra, Photography, and the Kaufmann 
15House”  que aprofunda a criação da imagem “glamourosa” de Shulman e a importância da 

fotografia na aquisição do monumento arquitectónico do seu status icónico. A colaboração entre 

arquitecto e fotógrafo numa estratégia publicitária a uma escala global aumentou enormemente a 
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reputação de ambos e estabeleceu a Califórnia do Sul como a Mecca modernista para arquitectos 

americanos e estrangeiros, tal como para críticos, jornalistas, historiadores, mas também 

entusiastas do género glamouroso de Shulman, incluindo a elite satélite de Hollywood. A atenção 

mediática que despertaria o trabalho de Neutra não parece, contudo, haver sido suficiente para 

fazer perdurar a sua visão biorrealista em que residia o verdadeiro valor do seu legado, que a 

Arquitectura parece não haver sido capaz de enxergar em pleno. 

Num período em que nunca como hoje se exige à Arquitectura que coloque seriamente em cima do 

estirador a questão da saúde, o Biorrealismo de Neutra ganha um significado redobrado enquanto 

modelo ambicioso de uma filosofia arquitectónica que apesar da avançada idade conseguia ser 

capaz de enunciar um modo de habitar verdadeiramente luxuoso, superando ao contrário de 

grande parte da arquitectura actual o imperativo comercial da imagem. Mais do que um motivo de 

júbilo, a atitude suprafuncional de Neutra leva-nos sobretudo a repensar as limitações de uma 

abordagem arquitectónica bastante dependente dos imperativos formais, em que a questão do 

bem-estar e da saúde se converteram para a Arquitectura mais que em um desejo efectivo, em um 

factor de diferenciação numa sociedade em que o apelo ao “saudável” adquiriu um alto valor 

comercial. Assim, o “luxo da saúde” assim como a sua representação social, o “glamour”, 

permanecem em larga medida como um potencial por explorar na Arquitectura, já que a dimensão 

do bem-estar se desenvolve como uma necessidade pensada a posteriori e condicionada por 

critérios mercantilistas, e não como uma preocupação de fundo em que a imagem atractiva deveria 

ser, como em Neutra, o reflexo de uma saúde que dispensa a cosmética.

[206]

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Frampton, Kenneth; História Crítica da Arquitectura Moderna; São Paulo: Martins Fontes; 2003. (ed. original: Modern Architecture - a critical view; London: 
Thames and Hudson; 1980.)
Friedman, Alice T.; American Glamour and the Evolution of Modern Architecture; New Haven: Yale University Press, 2010.
Gebhard, David; Rudolph M. Schindler; Barcelona: Oikos-tan; 1979.
Hines, Thomas; Richard Neutra: 1892-1970; Milano: Electra; 1999.
Lamprecht, Barbara; Richard Neutra: complete works; Köln: Taschen; 2000.
Lavin, Sylvia; Form follows libido: architecture and Richard Neutra in a psychoanalytic culture; Cambridge: The Mit Press; 2004.
Lipovetsky, Gilles; “Lujo eterno, lujo emocional” (in) Lipovetsky, Gilles e Roux, Elyette. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas; Barcelona: 

Editorial Anagrama; 2005. (ed. original: Le luxe éternel; Paris: Éditions Gallimard; 2003)
Niedenthal, Simon; “‘Glamourized Houses’: Neutra, Photography, and the Kaufmann HouseJournal of Architectural Education”; (in) Journal of Architectural 

Education; vol.47, no.2; November 1993;  pp. 101-112. disponível em: http://www.jstor.org/stable/1425171
Sack, Manfred; Richard Neutra; Barcelona: Gustavo Gili; 1997.

fig. 02.14_05
“ G l a m o u r i z e d  H o u s e s ” ,  
Kaufmann Desert House na Life 
Magazine fotografada por Julius 
Shulman (Job No. 093, 1947), 11 
de Abril de 1949, pp. 146-147. 
© Julius Shulman/ Life Magazine
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a casa de luxo (re)construída 

Quando se partiu para esta investigação a única certeza que se tinha era a ambiguidade que 

caracterizava a condição do Luxo em Arquitectura, que apesar de absorvido pelas novas lógicas 

de consumo e da oferta que determinam o seu mediatismo permanecia por explicar. E se o direito à 

reflexão em torno do Luxo havia sido, em certo sentido, conquistado pela própria sociedade que 

adoptou democraticamente o seu debate, já o direito ao Luxo em Arquitectura, os termos e as 

condições para a sua aceitação pela Disciplina estavam longe de haver sido sequer esboçados; tal 

só se poderia “medir” e teorizar através da sua correcta definição operativa, ainda que existissem 

ideias empíricas tanto sobre a sua pretensa ilegitimidade como a sua alegada validade. Mais do 

que a discussão abstracta sobre o tema importava, pois, responder à questão objectiva do que 

poderia ser o luxo aplicado ao habitar. Não existindo certezas unívocas a este respeito decidiu-se 

aceitar a diversidade como uma condição da investigação, e de acordo com as leituras 

preliminares formulou-se a hipótese de que não existiria uma “casa de luxo” mas várias a partir das 

quais seria possível dar consistência a diferentes definições operativas do conceito.

1As teorias de Thorstein Veblen  serviriam de base à descrição da acepção comum do conceito, ou 

pelo menos aquela que impera no senso comum: a representação do luxo através do valor e do 

excesso material, que pode ser enunciada a partir da noção de “consumo conspícuo”. A 

necessidade de distinção social alimentaria uma formulação opulenta do luxo (um “luxo opulento”) 

que seria registada pela habitação, em particular pelas Casas de Campo Americanas da  chamada 

Gilded Age, inevitavelmente marcadas pela dimensão desmesurada e utilização ostensiva de 

materiais dispendiosos. A um nível mais genérico depreende-se que a procura luxuosa pela 

opulência se encontrou, e se encontra, relacionada com o desenvolvimento de uma visão 

materialista da Arquitectura, que por implicar uma redução da autonomia disciplinar do arquitecto, 

poderá justificar a falta de interesse da Disciplina pelo tema do Luxo. Ainda no contexto da Gilded 

Age, o consumo conspícuo anexaria a ideia da antiguidade tida também como um factor de 

diferenciação num contexto sem um passado coesivo, determinando a procura, por parte da 

Classe Óciosa da época, pelos estilos revivalistas anteriormente emulados pela aristocracia 

europeia. No seu conjunto, o gosto pela antiguidade juntamente com uma tendência para a 

grandiosidade e o dispendioso, aproximam a Casa de Campo Americana do arquétipo corrente da 

“Casa de Luxo”. Um modelo que aparentemente terá que ser revisto face à perda da importância 

do consumo conspícuo, que deixou de ser por si só condição para a formulação-representação do 

luxo arquitectónico.
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A mesma visão ostensível do luxo é recuperada para explicar a ligação histórica entre o Luxo e o 

Ornamento evidenciada pela dificuldade de aceitação do regime visual funcionalista (depurado), 

promulgado nos primórdios do Movimento Moderno pela obra teórica de Adolf Loos. A partir dos 

próprios textos críticos do autor mostra-se como o ornamento, em especial o ornamento figurativo, 

funcionava enquanto signo como suporte de um “luxo simbólico”, assente numa convenção do uso 

que, como ilustraria a história caricatural do “Pobre Homem Rico”, se estendia ao modo de 

utilização do espaço afectando as lógicas de habitar. Mostra-se, ainda, como a prevalência da 

ornamentação enquanto símbolo elitista, se explica não só pela mensagem intrínseca que se 

encontra em primeira instância na sua origem, mas pela própria exuberância da forma, trabalhada 

e dispendiosa que sustenta um “luxo sumptuoso” que se aproxima da opulência definida por 

Veblen. Procurando perceber o impacto do ornamento na Arquitectura de Luxo actual, constata-se 

que depois do seu quase desaparecimento no período áureo do Movimento Moderno, o 

ornamento parece estar de volta mas desempenhando um novo papel na formulação do luxo que 

remete mais para a psicologia da arquitectura e o modo como se processa a percepção do espaço. 
2Tanto o livro de Fashid Moussavi  como os projectos recentes em que se baseia corroboram a ideia 

de que o ornamento tem vindo a abandonar progressivamente aquela que é a sua natureza 

abertamente simbólica, funcionando sobretudo como emissor de efeitos e sensações, utilização 

que aponta para uma definição sensorial do luxo, surpreendentemente coincidente com a 

utilização prática do material-ornamento na obra de Adolf Loos e com o futuro apontado pelo autor 

para a formulação do luxo.

Na procura de novas formas de enunciar o luxo a partir da exclusividade e para lá das formulação 

mais convencionais que recorrem ao materialismo, antiguidade e ornamento (formas canónicas, 

apresentadas anteriormente) a investigação avançou pelo século XX, momento em que poderia 

ter-se detido diante da aparente incompatibilidade entre o Luxo e a visão do Movimento Moderno 

concebida pela historiografia. Uma incompatibilidade que pode ser sintetizada num conjunto de 

oposições que a investigação se viu obrigada a questionar e trataria de dissolver; entre as mais 

significativas: a oposição entre a “singularidade” exigida pelo Luxo e a “universalidade” atribuida 

ao projecto Moderno, e ainda a oposição entre a “visão simbólica” da Arquitectura inerente a 

alguns dos paradigmas do Luxo considerados e a “formulação funcionalista” da Arquitectura 

Moderna. 

Deste confronto ficou o entendimento de que o Luxo não foi, ao contrário do que seria presumível, 

absolutamente inconciliável com a Modernidade, de que o projecto Moderno e o Luxo se cruzaram 

em algumas situações excepcionais, mas nem por isso menos significativas como a Maison de 

Verre de Pierre Chareau. Procurar estes momentos de convergência, é também procurar por um 

“modernismo alternativo” que tende a escapar ao enunciado mais canónico desenvolvido pela 

história. Neste sentido, o trabalho pode não só significar uma contribuição para uma melhor 

contextualização de alguns projectos que se mantêm como obras marginais na História da 

Arquitectura, mas de um modo mais alargado, pode simultaneamente contribuir para uma visão 

mais abrangente do Movimento Moderno, ilustrando com exemplos a utilização simbólica da 

tecnologia neste período, a resistência ao funcionalismo, a ligação com a tradição ou a utilização 
3da ideia do moderno como factor de exclusividade, teorizadas por autores como Alan Colquhoun  

(algumas questões de fundo que a investigação em torno do tema do Luxo inevitavelmente acabou 

por revisitar).
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Também a Arquitectura Moderna parece ter sido capaz de lidar com a necessidade de distinção 

social, reformulando o luxo dentro das novas possibilidades tecnológicas, dispostas ao serviço de 

um novo critério de diferenciação baseado na inovação/sofisticação que se manifestaria na 

procura pela Arquitectura Moderna Avant-Garde. O desenvolvimento deste ideal vanguardista 

durante o período Moderno parece estar intimamente relacionado com a necessidade de 

consolidação do estatuto de uma elite social de ascendência burguesa, impedida de herdar os 

meios tradicionais de representação do luxo, que desempenharia um papel importante no 

patronato do arquitecto-artista moderno. A resposta às necessidades de representação desta 

nova elite burguesa seria encontrada dentro do “espírito dos tempos”, na ideia de sofisticação que 

determinaria a substituição do ornamento clássico e do adorno figurativo pela estética tecnológica 

da máquina e a forma abstracta. A procura actual pelo “ultra inovador” e afirmação de uma nova 

vanguarda arquitectónica ligada às tecnologias informáticas confirmam a subsistência deste “luxo 

sofisticado” moderno, hoje empolgado por uma “hipermodernidade” que ao pressupor a 

aceleração da ideia do tempo e da duração, acaba por determinar a efemeridade da Arquitectura e 

da própria definição do luxo nestes termos.

A história conturbada da Casa Malaparte, marcada pela ruptura do cliente com o arquitecto e a 

autoconstrução da casa, comprovaria de modo inequívoco a existência de um projecto 

comunicativo individual para a arquitectura que, contrariamente ao postulado Moderno que 

proclamava a extinção da necessidade de representação, não havia por e simplesmente 

desaparecido com a Modernidade. Se a Maison de Verre demonstraria a capacidade da 

Arquitectura Moderna formular o luxo segundo novos critérios de distinção comprometidos com a 

inovação tecnológica, a Casa Malarparte colocaria em evidência a dificuldade do mesmo projecto 

Moderno para a casa, inevitavelmente marcado e condicionado pelos ideais do funcionalismo e da 

universalidade, em lidar com as concepções mais antigas do luxo, em particular com aquelas que 

se desenvolvem a partir das características e condições particulares do sujeito-cliente. A 

institucionalização de um critério de distinção com base na singularidade do utilizador durante o 

período Moderno parece ter-se desenvolvido junto das manifestações arquitectónicas do 

passado, com destaque especial para a arquitectura fúnebre que funcionou como uma referência 

para a reabilitação de uma Arquitectura Personalizada que enunciava a casa de luxo como uma 

casa auto-figurativa.

A “casa come me” que Curzio Malaparte construiu em Capri alertaria para a importância do 

envolvimento participativo do cliente no processo projectivo, indispensável para a concepção da 

casa de luxo personalizada. Diante deste facto e face à crescente autonomia criativa do arquitecto 

mediático, que alimenta a conversão da arquitectura num producto de marketing e o 

enfraquecimento da relação do projecto com o cliente convertido num dado estatístico, é com 

apreensão que se encara o futuro da casa de luxo personalizada. Se a obra única, que parece 

assumir-se como a resposta da arquitectura contemporânea para a necessidade do “luxo da 

individualidade”, consegue reproduzir a ideia da diferença deixa de fora a dimensão emocional do 

luxo que retrata nada mais nada menos que a experiência nostálgica da arquitectura. Com o 

enfraquecimento do reconhecimento e da responsabilidade perante a realização arquitectónica, 

bastante dependentes da ideia da co-autoria, a casa de luxo personalizada arrisca-se a passar 

definitivamente de morada monumental permanente em que se inscreve a própria existência a 

produto efémero ou descartável, que permitindo o consumo da exclusividade negligencia a 

identificação afectiva e rememorativa do habitante com o espaço. 
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A ideia luxuosa da exclusividade que antes se construía tendo por suporte a singularidade do 

cliente parece, cada vez mais, perder terreno para concepções emergentes da exclusividade que 

se desprendem a partir do estatuto protagonista do arquitecto mediático; concepções em que o 

luxo deixou de estar dependente de qualquer tipo de valor material, ou mesmo da obra 

arquitectónica, para passar a ser requisitado como uma condição adquirida por meio do consumo 

do prestígio associado a um nome, uma assinatura célebre, uma marca. Tomando a Casa Miller 

como uma primeira manifestação dentro da arquitectura doméstica do desejo de utilização do 

arquitecto-autor como factor de distinção, mostra-se como a realização deste “luxo da marca” 

esteve pendente da revisão da identidade profissional do arquitecto dentro das novas lógicas de 

comunicação, e da emergência da figura do “arquitecto estrela” ou “starchitect” enquanto agente 

produtor de uma “Starchitecture”, uma “Arquitectura de Autor”. O caso paradigmático de Eero 

Saarinen demonstraria como tal implicou o desenvolvimento de uma espécie de consciência 

mediática por parte do arquitecto, de um sentido elitista consubstanciado numa atitude de 

protagonismo em relação à Arquitectura e à abordagem do Projecto, que se manifestaria na 

destruição do vínculo entre o cliente e o arquitecto e a sua substituição por uma responsabilidade 

mediática, assim como numa transformação das qualidades comunicativas da arquitectura 

vertidas na forma icónica, que tem vindo a assumir-se como o suporte preferencial de uma 

“assinatura” arquitectónica de autor. 

O arquitecto passaria de actor secundário a protagonista deixando de ser um veículo na 

construção do luxo para se transformar num fim em si mesmo, desenvolvendo projectos 

autobiográficos à margem da demanda particular. Neste processo o habitar luxuoso deixou de se 

apresentar como sinónimo de uma experiência existencial do espaço, ou sequer de uma 

experiência estética consistente: transformou-se num vislumbre de inovação que por breves 

instantes dá lugar, no máximo, ao espanto antes de se desfazer num olhar atento. Uma alteração 

que abre espaço para a degradação da qualidade arquitectónica. Diante deste facto é com 

apreensão que se encara o crescimento exponencial (e increterioso?) de uma Starchitecture de 

luxo, concretizada num sem número de condomínios de luxo de autor, que hoje alimentados pela 

exposição mediática do arquitecto e da arquitectura poderão não ser capazes de resistir à 

realidade incontornável da experiência.

Relacionado com a crescente autonomia do arquitecto, encontra-se o florescimento de um certo 

lirismo técnico-formal que dá corpo a formulações do luxo baseadas no perigo e esforço. 

Adoptando como referência a arquitectura do mid-century californiano, em particular a 

“Arquitectura Real” de John Lautner que ilustra de modo esclarecedor a busca deliberada de uma 

certa intensionalidade dramática pela casa, esclarece-se como o desafio dos limites humanos é 

capaz de enunciar o luxo através da promoção de uma sensação hiper-realista do perigo que 

destaca a auto-afirmação vitoriosa dos atributos atléticos e intelectuais do sujeito, da sua destreza 

e determinação. A interpretação histórica da mesma obra de Lautner evidencia a transformação 

deste luxo assumidamente emocional e eminentemente privado num “luxo exibicionista” que se 

serve da teatralização do risco, assim como a nova condição da arquitectura de luxo que passou 

de ser requisitada como experiência “real” a ser fruída como objecto de representação elitista. 

Neste processo depreende-se que a disputa pela sobrepujança se reinventou na procura por uma 

arquitectura musculada, em que o próprio edifício instável assumiu a responsabilidade de 

transmitir a destreza do proprietário. A arquitectura passou a representar o luxo, a magnificência do 

indivíduo, não apenas pela riqueza material, pela forma ornamental, pela escala, mas também 
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pela sua perícia tecnológica, pela habilidade de lidar com a inconstância e as situações limite, pela 

capacidade constante de bater o mais extraordinário dos records. Em consequência grande parte 

da Arquitectura de Luxo da actualidade apresenta-se como uma espécie de “Guiness World 

Records Architecture”, caracterizada pela instabilidade formal, o exagero e simulação do perigo, 

que encontra no modelo do Dubai o seu protótipo mais ilustre. O mesmo conjunto de experiências 

megalómanas levadas a cabo pelo governo absolutista do Emirato põem em evidência a 

insustentabilidade e improdutividade deste modelo de luxo, que não acentua senão o saudosismo 

pela atitude realista que apesar de tudo dominava o lirismo americano do pós-guerra.

Nos antípodas das expressões exibicionistas do luxo ligadas ao perigo e ao esforço encontram-se 

as concepções do luxo assentes nas necessidades de facilidade e segurança. Ao mesmo tempo 

que os arquitectos do mid-century californiano ensaiavam os princípios da sua arquitectura 

equilibrista, o optimismo cientifico-tecnológico da sociedade de consumo norte-americana do pós-

guerra nutria novas formulações do luxo que apoiadas numa reflexão sobre o conforto procuravam 

através de uma definição abrangente da eficiência, que se estendia da tecnologia ao desenho 

arquitectónico por meio da ergonomia, uma maior rentabilização tanto do esforço como do tempo 

na execução das tarefas domésticas. Aspirações materializadas em projectos para casas ideais 

como a Casa do Futuro dos arquitectos Alison & Peter Smithson que antevia a concretização do 

“luxo do não esforço” por meio da aproximação da arquitectura das lógicas de funcionamento dos 

produtos tecnológicos, não apenas através da adição de todo o tipo de dispositivos mecânicos e 

electrónicos mas da própria hibridação da casa como arquétipo, repensada a partir da exigência 

de performance como uma máquina tecnológica descartável, que por meio do uso se convertia 

num instrumento de liberdade. Esta dependência do luxo da performance seria acompanhada de 

uma transformação da própria ideia da Arquitectura convertida numa espécie de uma Science-

Fiction Architecture, que materializava o impacto da ciência tanto verdadeira como imaginária 

sobre a rotina doméstica dos ocupantes, e que passados 50 anos parece encontrar um significado 

redobrado na proliferação dos sistemas de domótica, que já se tornaram num dos requisitos 

indispensáveis da oferta habitacional de alto luxo. 

A Casa do Futuro mostraria, ainda, como o papel dos sistemas tecnológicos na formulação do 

conforto e do luxo se desenrola também a um nível psicológico através da promoção de um 

sentimento de segurança, particularmente importante diante do medo subjectivo da guerra e da 

ameaça invisível dos agentes químicos e biológicos. Preocupações concretizadas num conjunto 

de estratégias de vigilância, segregação, e descontaminação que marcam de modo explicito a 

substituição dos tradicionais paradigmas fundamentados nas necessidades sociais de ostentação 

por modelos emergentes de um luxo mais defensivo, ao serviço do conforto e das emoções 

pessoais.  A procura por este “luxo securitário” hoje alimentado pela ameaça do terrorismo, da 

marginalidade ou da degradação dos recursos naturais, parece explicar a multiplicação de 

projectos para condomínios de luxo de alta-segurança e os processos de “bunkerização” e 
4“fortificação” da cidade descritos por Mike Davis,  que caracterizam as formas de apropriação do 

espaço urbano por parte dos segmentos abastados da população.

A interioridade que asseguraria as necessidades de segurança perante a ameaça do conflito, 

serviria de palco ao sonho adiado da intimidade durante o pós-guerra, altura em que o conceito de 

luxo se reencontraria com a sua própria raiz cultural: a lúxuria, reinventada fora da moralidade que 

sempre a reprimiu. O liberalismo do pós-guerra traria à tona o desejo reprimido da casa como local 
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consagrado à intimidade sexual, assim como um modernismo arquitectónico de cariz erótico 

esquecido praticamente à nascença. O ideal luxuoso da casa como espaço destinado à 

sexualidade manifestar-se-ia numa arquitectura que tinha por função principal “proteger a esfera 

privada da moralidade pública” e facilitar a libertação do desejo através da “encenar” da sedução; 
5aquilo que se poderia designar, para utilizar as palavras de Morris Lapidus,  por uma “arquitectura 

da persuasão” que encontrou no design interior de Carlo Mollino, a sua expressão mais explícita e 

conseguida. Tomando como referência os ambientes recreativos e estritamente privados do 

arquitecto chamados “garçonnières” mostra-se como esta “arquitectura da persuasão” e a 

realização do “luxo do desejo” estavam dependentes do isolamento e de uma não menos 

importante teatralidade do espaço, construído como um local ficcional e evasivo de modo a aliviar 

a culpa que vem associada ao pecado. Procurando por manifestações arquitectónicas recentes 

deste género arquitectónico verifica-se que depois de um Modernismo que esqueceu 

praticamente à partida o tema da intimidade, facto acentuado nos anos áureos do Estilo 

Internacional, o erotismo e o ideal luxuoso do quarto como palco destinado à encenação da 

intimidade sexual reaparecem na actualidade na obra de Jean Nouvel. Para além de realçar de 

modo bastante explícito a actualidade da relação entre o luxo e o desejo sexual, os projectos do 

arquitecto reafirmam o espaço deste luxo erótico como um espaço dominado por uma concepção 

cenográfica do ambiente, e confirmam a importância do hotel como o local contemporâneo por 

excelência destinado ao exercício da luxúria.

O apelo do distante e do inacessível expressar-se-ia também em concepções do luxo 

comprometidas com a ideia da viagem. O optimismo dos 60 alimentado pelas recentes conquistas 

tecnológicas, em especial da engenharia espacial, cruzar-se-ia com os valores da sociedade de 

consumo do pós-guerra, dando origem ao ideal da casa como uma nave espacial em excursão 

pelo planeta. Um desejo que se manifestaria na procura por uma arquitectura nómada 

concretizada num número significativo de projectos para casas de férias móveis, como a Casa 

Futuro de Matti Suuronen, que de acordo com as lógicas pró-consumo da época, propunham a 

habitação como um produto tecnológico de ambições universais que através da mobilidade 

permitia o acesso a um “luxo digressivo” (ou o “luxo da digressão”), que se realizava através do 

desfrute de “experiências inéditas” e no alcance de “momentos privilegiados” proporcionados pelo 

consumo de locais desconhecidos. A história da mesma Casa Futuro ilustra como o modelo 

digressivo da viagem proposto pela sociedade de consumo foi progressivamente revisto dentro 

dos valores emergentes dos movimentos contracultura, para os quais o nomadismo se constituía 

como a única condição de liberdade face a uma sociedade genérica homogeneizada pelo 

consumo massivo e escravizadora no seu determinismo. A casa móvel, inicialmente pensada 

como um veículo de contacto com novos mundos, seria também utilizada como instrumento de um 

“luxo evasivo” que se alcançava na satisfação da necessidade de distanciamento. O crescimento 

exponencial do turismo, das medidas de segregação e o recente investimento no sonho adiado de 

uma jornada espacial atestam a actualidade e a importância da viagem enquanto concretização de 

um ideal luxuoso, seja ele digressivo ou evasivo.

 

Também a arquitectura experimental seria capaz de enunciar a experiência luxuosa do 

distanciamento, neste caso a partir da promoção de um modo non-standard de conceber a 

experiência arquitectónica. A informalidade conseguiria conviver de modo surpreendente como o 

determinismo imposto pelas exigências funcionais, durante o contexto experimentalista da 

habitação moderna. A história de Le Corbusier e o seu Cabanon mostraria, precisamente, como a 
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experiência arquitectónica que presidiu à descrição da casa como uma “máquina de habitar” foi 

capaz de ganhar a dada altura uma independência face à concretização formal que havia estado 

na sua origem, convertendo-se a habitação experimental por meio da prática quotidiana no 

suporte de um estilo de vida idílico que contrariamente aos princípios corbusianos apontava para 

uma definição informal do habitar. Analisando a relevância deste espaço na 

construção/transformação da figura paradoxal de Le Corbusier, o arquitecto mediático da máquina 

de habitar que instalado no seu Cabanon em Cap-Martin se transformava num “nobre selvagem”, 

esclarece-se como a arquitectura experimental interpretada não a partir das suas condições 

materiais mas do seu potencial performativo, conseguiu (e pode conseguir) de dar corpo a um 

“luxo informal”, que não descreve senão a possibilidade de realização da própria personalidade 

face às crescentes pressões de um mundo que quase sempre se revela demasiado exigente, em 

especial com as figuras públicas. 

A metodologia de trabalho e de apropriação do espaço por Le Corbusier ilustraria como a procura 

deste luxo se manifesta numa lógica particular de conceber o projecto arquitectónico que pode ser 

descrita a partir da figura do bricoleur que, apresentando-se como a antítese do tirano arquitecto 

canónico instruído, produtor de obras acabadas e deterministas, se identifica preferencialmente 

com a do auto-construtor adisciplinar e popular preocupado não com a concretização formal mas 

com a experiência em si. Pensando a viabilidade de uma abordagem não-formal do projecto de 

arquitectura, de acordo com a lógica prática que pauta a auto-construção, constata-se que o 

modelo da casa experimental, que deveria significar sobretudo uma casa aberta ao 

experimentalismo, se revela difícil de reproduzir face à dificuldade mas também ao desinteresse 

da arquitectura actual em repensar a casa fora do seu poder iconográfico e de fugir ao aliciante 

imperativo da forma e da imagem.

A desmaterialização do conceito de luxo, que deixa de ser um objecto concreto para se transformar 

em “algo” que se realiza nos limites da acção e do potencial rompendo com as amarras da 

concretização arquitectónica, sugerida pela análise do Cabanon corbusiano é reiterada de forma 

explicita pela obra de Lacaton & Vassal. Os vários projectos para vivendas familiares 

desenvolvidos pela dupla de arquitectos mostrariam como o espaço-extra, capaz de representar o 

luxo através da ideia antropológica da “dádiva”- ideia que aponta para uma definição 

eminentemente simbólica do conceito - reinterpretado a partir da prática quotidiana consegue dar 

corpo a um luxo experimental que se realiza através do usofruto do inesperado, convertendo-se o 

espaço-extra naquilo que poderiamos designar por um “excesso indulgente”. Mostra-se, ainda, 

como a procura por este espaço-extra, de que depende a realização do luxo, se concretiza numa 

híbridação tipológica da casa, organizada como uma vivenda bicelular em que a casa de luxo se 

enuncia como uma espécie de “vivenda para um existenzmaximum”, um espaço amplo 

desenvolvido a partir de uma total liberdade de uso em que não se estabelece qualquer tipo de 

limite à priori no que respeita ao dimensionamento e utilização. Reflectindo sobre a 

sustentabilidade da definição do luxo nestes termos (através do excesso indulgente), constata-se 

que a realização da vivenda para um existenzmaximum se encontra absolutamente depende de 

uma metodologia experimental de trabalho que explora a transformação do valor económico num 

aumento da área habitável por meio da poupança e do gasto. Metodologia que implica a negação 

da imagem iconográfica preconcebida da casa e a sua substituição por uma forma não 

representativa (anónima), incapaz de permitir a representação e reprodução imediata de valores 

como o luxo, que deixa de ser passível de ser enunciado a partir de um ponto de vista simbólico, 

[215]

CONCLUINDO... (COMEÇANDO?) | a casa de luxo (re)construída

CASA DE LUXE_paradigmas do luxo arquitectónico



para se converter num valor ambíguo que apenas pode ser medido através da experiência 

subjectiva do sujeito com o espaço. A dimensão experimental do luxo, sugerida pela descrição do 

Cabanon de Le Corbusier e reiterada pela obra de Lacaton & Vassal, dois casos de estudo que 

realçam o compromisso do luxo com a experiência, é desenvolvida nos casos de estudo seguintes 

que se detêm, precisamente, na relação corpórea do sujeito com o espaço, produtor de efeitos e 

afecções, e no modo como a percepção arquitectónica determina a construção do luxo como uma 

sensação ou emoção.

Existindo um consenso alargado sobre a dependência da definição do luxo do prazer dos cinco 

sentidos, mostra-se como a obra de alguns autores comprometidos com a corrente 

fenomenológica na Arquitectura poderá responder ao desejo cada vez mais actual de uma 

arquitectura multisensorial. Tomando como exemplo as casas que Jorn Utzon construiu em 

Maiorca nos anos de 1973 e 1994, evidencia-se como a realização do “luxo dos sentidos”, e da 

casa de luxo fenomenológica, se encontra dependente do compromisso da arquitectura com o 

espírito do lugar e em especial com os elementos primordiais que determinam o seu genius loci, 

fora dos quais o sentido do tempo, e o “luxo eterno”, se tornam irreproduzíveis. Reconhecendo a 

importância da condição geográfica na realização do habitar luxuoso é com apreensão que se 

encara tanto a transformação da experiência arquitectónica numa experiência efémera destituída 

de uma base existencial, como o crescente cosmopolitismo da arquitectura de luxo, que parece 

lutar com dificuldade por recriar na cidade artificial a diversidade sensorial que caracteriza o meio 

natural. 

A obra de Mies van der Rohe, que funcionaria como uma das principais referências para o 

desenvolvimento do Minimalismo na década de 60, confirmaria a consolidação do luxo enquanto 

emoção estética. A intelectualização do conforto, que havia passado a ser solicitado como algo 

inerente à condição artística e à busca de emoções estéticas, determinaria a procura 

arquitectónica pela beleza, de acordo com as motivações de uma sociedade regida pelo apelo a 

uma vida mais formosa e refinada, e marcada por uma relação mais pessoal e estética com os 

bens de luxo. O exemplo paradigmático da Casa Farnsworth, que se assume como a 

concretização mais límpida do ideal estético de Mies (“quase nada”) ilustraria como a procura 

minimalista pelo “luxo da beleza” implicou de acordo com o slogan mesiano a renúncia voluntária a 

uma grande densidade de elementos decorativos ou simbólicos, e a construção da casa de luxo 

como casa formalmente elementar, construída com detalhe e precisão. A mesma procura 

minimalista pela austeridade, tantas vezes incompreendida, poderá ser explicada através da 

categoria estética do sublime, que ao relacionar a experiência de ambientes hóstis com o 

desenvolvimento de um profundo sentimento de comoção, consegue descrever a própria essência 

contraditória da Arquitectura Minimalista, sintetizada na expressão que se haveria de converter no 

princípio operativo do movimento: ”less is more”. 

Procurando compreender o sucesso, nas últimas décadas, do Minimalismo como género 

arquitectónico conotado como o luxo constata-se que depois da opulência se haver tornado na 

representação convencional do luxo, também a austeridade se converteu num factor para a 

formulação da exclusividade e do luxo; uma concepção simbólica do luxo que parece, contudo, 

perder peso perante o individualismo atribuído à sociedade actual e a resistência do Minimalismo 

ao tempo e às tendências, que só se parece compreender através da intemporalidade de valores 

como a beleza, facto que reitera a importância da experiência espacial e as sensações pessoais na 
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definição do luxo.

As diversas residências particulares que Richard Neutra construiria na Califórnia, segundo os 

princípios do seu Biorrealismo, antecipando de modo surpreendente as preocupações com a 

saúde que hoje se apresenta como um dos principais produtos de luxo, demonstrariam como o 

luxo pode ser enunciado como uma emoção ou sentimento, apreendido a um nível pessoal. e 

construído a partir da correcta análise da influência do espaço sobre o homem. O apelo a uma vida 

mais saudável, manifestar-se-ia com especial fervor na Califórnia alimentado pelas condições 

ambientais particulares da região e a proximidade com meio cinematográfico de Hollywood, dando 

origem na Arquitectura ao desejo luxuoso da casa como um espaço consagrado à manutenção do 

bem-estar do corpo e da mente. Partindo da Casa Kaufmann (Palm Springs, 1946-47) mostra-se 

como a realização desta casa da saúde esteve dependente do desenvolvimento de uma atitude 

supra-funcional: o Biorrealismo, que pressupunha tanto a reinterpretação do programa construído 

e do projecto a partir da contribuição para o bem-estar psico-fisiológico dos seus moradores, como 

a revisão da responsabilidade do arquitecto perante o cliente, segundo a relação médico-paciente. 

A análise da mesma Casa Kaufmann, mostraria como o “luxo da saúde” foi revisto dentro das 

exigências de representação impostas pela exposição mediática, determinando um modo de 

habitar glamouroso que subentendia a ostentação da beleza (saúde), utilizada como factor de 

diferenciação social. A afirmação de uma certa “Arquitectura Spa”, patente no crescimento 

crescimento exponencial, nos últimos anos, dos espaços exclusivamente destinados ao 

tratamento e manutenção do corpo, reiteram a importância do bem-estar e da saúde na definição 

do luxo arquitectónico, assim como o valor da filosofia neutriana, do Biorrealismo que enquanto 

metodologia projectual parece não ter conseguido sobreviver como seria desejável ao tempo.

Da análise das várias concepções do luxo, compiladas num esquema síntese (fig. 03.1_01), 

depreende-se que a ideia do Luxo em Arquitectura comporta uma componente de raridade que diz 

respeito à definição social do conceito e uma componente de emotividade mais subjectiva que 

remete para a sua definição experimental, onde se enquadram a emoção (prazer) e o sentido do 

conforto (na Arquitectura em particular parece fazer sentido a distinção entre a ideia genérica da 

emoção e a ideia especifica do conforto, ainda que os limites entre as duas sejam ténues). Esta 

mesma diferenciação parece estar por detrás da definição dos domínios daquilo que poderiamos 

designar, para utilizar um vocabulário corrente, por um “luxo falso”, ilegítimo, e um “luxo 

verdadeiro”, legítimo. 

A abrangência da investigação expõe a precariedade da definição convencional do Luxo que tende 

a realçar unicamente a sua parte não experimental, aquela que diz respeito à procura de 

exclusividade através da opulência, do simbolismo, da sumptuosidade ou da antiguidade que não 

encontram outro sentido senão na convenção do gosto e a ideia imoral do consumo conspícuo. 

Ainda que estes entendimentos não tenham desaparecido, assim como os paradigmas 

arquitectónicos que lhe estão associados: o uso ostensivo do ornamento, a visão materialista da 

arquitectura que leva associada a procura pelo excesso, pelo custo ou pelo revivalismo, tal visão 

do Luxo deu provas de ser manifestamente insuficiente, especialmente à hora de explicar as suas 

manifestações mais recentes. Esta incidência pode explicar-se como uma consequência do facto 

de as definições correntes do Luxo, as mesmas que se podem encontrar em qualquer dicionário, 

tomarem por referência um período histórico restrito. 
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A investigação desenvolvida centrada no século XX mostra que para além dos paradigmas 

tradicionais que se conheciam no início desta investigação existem outros que tendem a afastar-se 

da convenção. Mesmo quando se trata de enunciar o luxo a partir da raridade, os paradigmas mais 

tradicionais centrados no valor material e significado simbolismo da forma, parecem perder fôlego 

face a emergentes formulações da exclusividade que se desprendem a partir da novidade, da 

particularidade do cliente, do estatuto privilegiado do arquitecto-autor ou de um desafio hiper-

realista (perigo); formulações que se manifestam hoje na procura por uma arquitectura de luxo 

avant-guard, personalizada ou de autor, ou ainda por aquilo que poderíamos chamar de uma 

“guiness world records architecture”.

Mais importante, o determinismo social que invalida o Luxo em Arquitectura, ao promover a 

imagem depreciativa do luxo como um sinónimo próximo da mera aparência, da falsidade, cedeu 

espaço a novas concepções do luxo que se desenvolvem a partir da subjectividade do sujeito 

individual que se parece estar a converter na medida para qualquer definição ulterior do luxo. À 

necessidade de exclusividade que alimenta um entendimento conspícuo (ostensivo) da 

Arquitectura de Luxo, sobrepõem-se o desejo emergente por formas de prazer mais realistas e 

individuais: formulações defensivas do luxo que tendem a depreciar o valor material e 

representativo da Arquitectura em função da segurança, da intimidade ou da necessidade de 

evasão, concretizadas através da demanda por uma arquitectura cientifico-ficional, persuasiva ou 

nómada. A organização do discurso ao longo do trabalho pretende precisamente relatar este 

percurso. Se se pode admitir a existência de um princípio que preside à ordem de exposição dos 

casos/paradigmas em estudo, este é o percurso que parte da convenção social e conduz à 

experiência pessoal do luxo. O trajecto da convenção ou do simbolismo até à experiência é 

também o trajecto do “falso” até à sua veracidade, em que radica a sua legitimidade.

A informalidade que pautaria tanto o experimentalismo moderno como a procura de Lacaton & 

Vassal pelo “espaço extra” confirmariam as suspeitas empíricas do papel cada vez mais 

preponderante que a experiência tem na definição do luxo. Falar em “luxo” de um modo 

despreconceituoso é falar também e sobretudo da percepção, da relação do corpo e do imaginário 

com o espaço e a sua materialidade, produtores de reacções e efeitos, para além da arquitectura 

como suporte inequívoco de uma mensagem simbólica. Uma definição abrangente do habitar 

luxuoso não se pode furtar à relação sensorial e rememorativa com o espaço ou com o mundo  

mediada pela casa; ao impacto da forma na construção de emoções estéticas ou do programa 

construído na promoção da saúde e do bem-estar; à descrição sensível da arquitectura abordada 

pela Fenomenologia, pelo Minimalismo ou pelo Biorrealismo.
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fig. 03.1_01 (p. oposta)
Esquema síntese da “casa de luxo (re)construída”, 

das definições do habitar luxuoso aos paradigmas do 
luxo arquitectónico
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A grande carga experimental que comporta a definição do Luxo, e que nos é dada pela procura 

pela Emoção e pelo sentido do Conforto (veja-se o esquema síntese), implica directamente a 

disciplina da Arquitectura, confirmando as suspeitas, quando se especulava sobre o direito ao 

Luxo em Arquitectura na introdução, sobre a responsabilidade crescente da Disciplina no assunto: 

a Arquitectura trata de simbolismo mas sobretudo do domínio específico da experiência efectiva do 

espaço. Assim, à medida que o Luxo se aproxima da experiência, se torna mais “experimental”, 

encurta-se a distância que o separa do âmbito da Arquitectura, que por norma parece não ver no 

Luxo um tema de investigação legítimo ou aliciante.

Da investigação sob os diversos paradigmas do luxo fica a certeza de que a aceitação do Luxo pela 

Arquitectura não tem de implicar a “mutilação” da Disciplina, mas pelo contrário pode ser entendida 

como uma oportunidade para a sua realização plena, para a sua libertação. Mais do que um mal 

incontornável o luxo apresenta-se como um promotor da qualidade arquitectónica ao humanizar a 

experiência da Arquitectura, devolvendo-lhe a ambição necessária para impedir o facilitismo 

projectual. A experiência do luxo é também a experiência do “desejo” em que se constrói o próprio 

sentido da humanidade. Não se trata de um acaso que parte dos casos de estudo mencionados se 

encontrassem originalmente pensados como casas ideais. Deveria ser precisamente nestes 

termos que a Arquitectura deveria aceitar o luxo: como ideal e condição para a realização de um 

“desejo” que a boa Arquitectura não pode negligenciar sob pena de enveredar por um 

funcionalismo, ou pelo contrário por um simbolismo excessivo, em que o ser humano não mais se 

reveja.

Dito isto, as questões não se devem colocar a nível ético sobre a legitimidade do Luxo 

 mas sobre a sua sustentabilidade, em relação ao doseamento dos custos associados, de modo a 

que o luxo possa ser consumido por uma população cada vez mais alargada. Dentro de certas 

condições o Luxo poderia ser tomado como um limite de referência, um “tecto” para o Projecto. 

Quando interpretada fora do exibicionismo que justifica o gasto improdutivo, e a partir de uma 

experiência individual de base existencial, a insustentabilidade transforma-se num dado variável. 

A experiência que legitima o Luxo, que o torna verdadeiro, revela-se também mais sustentável. Em 

algumas das suas formas o Luxo não está directamente dependente de qualquer valor adicional 

que não a ambição do arquitecto em fazer melhor, podendo ser aplicado a todos os projectos se 

tomado como uma condição inerente ao Projecto. Este facto é reiterado pelos casos de estudo que 

ironicamente podem ser confundidos com uma arquitectura de poucos recursos.

O exemplo mais concreto da possível aplicação da ideia do luxo à metodologia projectual pode ser 

encontrado na obra de Lacaton &Vassal, que definindo o luxo como um “excesso indulgente” 

procuram por meio de uma estratégia de poupança e gasto um aumento da área habitável, e com 

ela um incremento da qualidade arquitectónica. Trata-se de uma maneira de interpretar o luxo 

como um limite independentemente do orçamento disponível à partida. O trabalho propõe outras 

formas alternativas de tomar o luxo como condição aplicável ao projecto para a realização de um 

desejo que se concretiza nos limites da experiência e se devia medir na individualidade do sujeito 

como: a procura da beleza através do refinamento, do prazer dos sentidos através da 

fenomenologia... Sugerem-se ainda abordagens do Projecto que se perderam na história e hoje 

ganham um sentido renovado como o Biorrealismo de Neutra, a Arquitectura da Persuasão de 

Mollino, etc.
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Não obstante, a investigação realizada não pretende esgotar-se nas definições do luxo aqui 

postuladas, muito menos nos exemplos aqui enunciados. Em certo sentido inicia-se aqui! A nível 

pessoal, termina como começou: com o desafio de por em prática, agora instruído, uma 

Arquitectura de luxo. O percurso lógico desejável que não cabe mais no âmbito desta reflexão 

teórica seria a revisitação dos projectos do passado (nomeadamente o projecto para um conjunto 

de habitações de luxo proposto na disciplina de Projecto na ETSAM) com vista à aplicação prática 

dos conhecimentos adquiridos. Num sentido mais amplo, as conclusões funcionam também como 

proposições, uma provocação lançada aos profissionais para que adoptem o luxo não só em 

situações concretas mas no projecto corrente fugindo à convenção e promovendo a qualidade da 

experiência arquitectónica, tomando por base o documento e reinterpretando-o.

Pede-se hoje à Arquitectura que reformule os cânones do Luxo se necessário, ou que os destrua 

em definitivo se não servirem, mas que o legitime com base na qualidade efectiva da respostas. 

Pede-se-lhe, igualmente, que o faça com consciência que os meios não constituem um fim em si, 

que a Arquitectura não se esgota na obra arquitectónica nem na sua própria utopia. Pede-se-lhe, 

sobretudo ambição e uma boa dose de sabedoria assim como de imaginação para que saiba 

dispor os recursos de que dispõe em proveito de um Luxo para todos, que só poderá passar por um 

Luxo em que cada um se possa rever na relação individual que mantém com o espaço. A maior 

ameaça à sua realização radica, por ventura, na crescente ruptura entre o indivíduo e a 

Arquitectura, que condicionada pelas lógicas económicas da oferta tem tendência para se 

esquecer dos vínculos indispensáveis entre a disciplina e o homem produzindo arquitectura 

genérica para clientes genéricos. A realização do luxo nas suas diversas formulações 

experimentais só pode, contudo, ser medida com exactidão na especificidade do cliente. É aqui 

que a Arquitectura deve encontrar a força necessária para resistir ao imperativo da forma onde o 

arquitecto estrela traça as linhas mestras do seu protagonismo, que começa onde termina a 

veracidade e a sustentabilidade do Luxo.
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© Søren Kuhn

02.12_04 Can Lis, momento de esplendor fenomenológico, Porto Petro, Maiorca.
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Chiambretto, Bruno; Le Corbusier à Cap-Martin; Marseille: Paranthéses; 1987; p. 80.
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Milano: Electa; 2006; p. 112.
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Keiding, Martin and Dirckinck-Holmfeld, Kim (eds.); The Utzon library: utzon's own houses; Copenhagen: The Danish Architectural Press; 2004; capa.
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Carta de Le Corbusier para a sua mãe com um desenho do Cabanon e contexto envolvente, 31 de Agosto de 1955.  

02.10_05 Le Corbusier em frente ao seu Cabanon, Roquebrune, Cap-Martin, 1952.
Foto: Brassaï © FLC/ADAGP

02.10_06 Le Corbusier à porta da sua barraca de construção, com o Cabanon ao fundo, Roquebrune, Cap-Martin.
Foto: Willy Boesiger © FLC/SIAE L4(10)8
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02.10_07 Le Corbusier em frente ao seu Cabanon, Roquebrune, Cap-Martin.
Foto: Willy Boesiger © FLC/ADAGP

02.10_08 Le Corbusier olhando pela janela do seu Cabanon, Roquebrune, Cap-Martin.
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Le Corbusier, a sua esposa Yvonne e amigos no terraço do Étoile de Mer,  Roquebrune, Cap-Martin, 1949.
© FLC/SIAE L4(10)23
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Le Corbusier e um amigo no terraço do Étoile de Mer, Roquebrune, Cap-Martin.

Le Corbusier, um amigo e Thomas Rebutato no terraço do Étoile de Mer, Roquebrune, Cap-Martin.
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02.12_05 Jacques Ferrier Architectures, Pavillon France (La Ville Sensuelle), render do pátio, Expo de Shanghai, China, 2010.
© Jacques Ferrier Architectures/Ferrier Productions.

02.12_06

02.13 BELEZA, SUBLIME E  AUSTERIDADE CONSPÍCUA: «LESS IS MORE» - MINIMALISMO
a casa do «quase nada» de Mies 
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02.13_02 Mies van der Rohe recostado na cadeira Barcelona, fumando um charuto.
(autor desconhecido) 
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02.14 SAÚDE E GLAMOUR: «ARQUITECTURA BIORREALISTA»
a casa da saúde de Richard Neutra

02.14_01 Richard Neutra, Lovell Health House (Casa da Saúde de Lovell), Los Angeles, California, 1927-29.

02.14_02 Richard Neutra,  Kaufmann Desert House, Palm Springs, California, 1946-47.

02.14_03 Slim Aarons, “Kaufmann House”, Kaufmann Desert House, 1970.

02.14_04 Slim Aarons, “Poolside Gossip”, Kaufmann Desert House, 1970.

02.14_05 “Glamourized Houses”, Kaufmann Desert House na Life Magazine fotografada por Julius Shulman (Job No. 093, 1947), 11 de Abril de 1949, pp. 
146-7.   

03.1 CONCLUINDO... (COMEÇANDO?)
a Casa de Luxo (re) construida

03.1_01 Esquema síntese da casa de luxo (re)construída

Ferrier, Jacques; The Sensual City: The Artificial Enabling the Natural  (in) Harvard Design Magazine; no.30 vol.1; (Sustainability) + Pleasure; 
Spring/Summer 2009; pp. 44-45.
http://www.jacques-ferrier.com/
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Jacques Ferrier Architectures, 120 Logements, render, Montpellier, France, conclusão prevista para 2011.
© Jacques Ferrier Arc

Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, vista do lado norte, Fox River,  Plano, Illinois,  1950-51.
Foto: Jack E. Boucher/ Library of Congress, Prints and Photographs Division, Historic American Buildings Survey.

Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, interior, Fox River,  Plano, Illinois, 1950-51.
© Alice Olive
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