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É tempo de reconsiderar a Arquitetura em relação à cidade.
A cidade, política por definição, não é espacialmente estável. Não
se refere mais ao território ou a sua densidade, mas a um estado
instável de interconectividade entre múltiplos agentes, onde não um
mas diversos urbanismos se desenvolvem. No entanto, instituições
continuam tratando de um planejamento totalitário e anacrônico,
enquanto o mercado avança sua produção inconsequente e os
usuários seguem adequando-se aos espaços resultantes como meros
agentes passivos.
Não podemos continuar planejando a cidade do século XXI com as
mesmas premissas do século XX.
Mais do que a produção de objetos fotogênicos que apenas contêm
atividades, a Arquitetura deve assumir a organização de espaços
de convívio ou isolamento, dos limites entre público e privado, da
inclusão de infraestruturas urbanas ao dia-a-dia de seus habitantes,
da incorporação de novas mídias e tecnologias, apenas para citar
alguns. Ao invés de composição, estratégia.

EQUIPE EXECUTIVA
Aloísio Schmid | Prof. UFPR
Fabio Domingos | Arq. Griffo Arquitetura
Sabine Meister Valenga | Arq.
Thiago Maso | Arq. N8Studio
EQUIPE ESTENDIDA
Alexandre Ruiz da Rosa | Arq. Saboia+Ruiz Arquitetura
Andrea Berriel | Prof. UFPR e Chefe do Depto. de Arq&Urb
Cervantes Ayres Filho | Prof. UFPR
Humberto Carta | Arq. N8Studio
Humberto Mezzadri | Prof. UFPR
Luiz Paulo Coelho de Almeida Reis | Diretor do IAB - PR
Ormy Leocadio Hutner Jr. | Arq. Tellus

Falar sobre arquitetura é falar sobre a cidade, e apenas
compreendendo criticamente as dinâmicas urbanas contemporâneas
é que poderemos atualizar nosso repertório arquitetônico sem cair
em discursos vazios ou ingênuos.
Bem vindos à exposição Arquitetura para Curitiba 2017, onde serão
exploradas novas maneiras de se compreender, pensar e planejar
a cidade, contribuindo para o avanço do discurso e para trazer a
cidade de volta à vanguarda da arquitetura e urbanismo.

O subtítulo vem da definição mais geral
de interface, mas uma breve busca mesmo
na wikipedia nos mostra o quão amplo seu
entendimento pode ser:
“Pode ter o significado, na ciência da
computação, de um circuito eletrônico que
controla a interligação entre dois dispositivos
hardwares e os ajuda a trocar dados de maneira
confiável.
Pode ter o significado, na Informática, de
interconexão entre dois equipamentos que possuem
diferentes funções e que não se poderiam conectar
diretamente, como, p. ex., o modem.
Pode ter o significado, na Comunicação,
como o meio capaz de promover a comunicação ou
interação entre dois ou mais grupos.
Pode ter o significado, na Física, de superfície que separa duas fases de um sistema.
Pode ter o significado, na Ecologia,
de área de fronteira entre regiões adjacentes, e
que constitui ponto em que interagem sistemas
independentes de diversos grupos.”
Enquanto termo pouco utilizado na disciplina
de Arquitetura, ‘Interface’ abre-se para novas
maneiras de procurar situá-la na cidade
contemporânea:

Quem (ou o que) está em relação a quem?
Como esses sistemas são reunidos? Quem (ou
o que) é excluído? Quais protocolos aplicam-se
na comunicação entre os presentes, e quem
determina isso? E que tipo de novos públicos
ou comunidades podem surgir como resultado
deste processo?

Escritórios de arquitetura do Paraná estão
convidados a participar da Expo Arquitetura
para Curitiba 2017 com projetos que
proponham repensar a relação entre Arquitetura
e a cidade de Curitiba sob o tema “Arquitetura
como Interface: onde sistemas se encontram e
interagem”.

Estes questionamentos são retirados do livro
The City as Interface | How New Media Are
Changing the City (Martijn de Waal, 2014) e
dão ênfase ao encontro entre sistemas sociais.
Cabe salientar aqui, que se tratando de
Arquitetura como interface, esses sistemas que
se encontram podem também ser políticos,
econômicos, naturais, materiais, tecnológicos,
ecológicos, etc.

Os participantes também são incentivados a
produzir pesquisas e análises que busquem
enriquecer e atualizar o nosso entendimento
da cidade, que não venham necessariamente
culminar em um projeto arquitetônico.

Importante também é a reflexão sobre o papel
dos arquitetos e da própria Arquitetura:
interfaces nunca são ambientes neutros, mas
determinam parcialmente os possíveis
resultados de uma interação.
Consequentemente, arquitetos não mais são
criadores com o privilégio de selecionarem os
problemas que enfrentarão, mas assumem o
papel de mediadores que atuam entre múltiplas
vozes, interesses, intenções e condicionantes.

Busca-se, tanto com o tema conceitual
abrangente quanto com o produto final em
aberto, providenciar um cenário oportuno
para que cada escritório reflita e desenvolva
seus interesses teórico particulares, resgatando
a busca de um discurso dentro das práticas
contemporâneas.

Alunos de graduação estão convidados a se
voluntariarem para auxiliar os escritórios
participantes. Os interessados serão distribuídos
de acordo com seus interesses após as sessões
iniciais nas quais os escritórios se apresentarão
ao público.

O QUÊ?

TEMA

ARQUITETURA COMO INTERFACE:
onde sistemas se encontram e interagem

CRONOGRAMA

Além de uma celebração de trabalhos já
finalizados e desconexos entre si, a intenção
da presente exibição é a de promover
processos projetuais que contemplem
cooperações multidisciplinares, compartilhamento de recursos, e principalmente,
discussões entre os participantes abertas ao
público.

05.set.2016 | sex | Lançamento do evento e
chamada aberta para escritórios interessados

Serão organizados três encontros ao longo
do processo, nos quais os escritórios terão a
oportunidade de apresentar e discutir seus
trabalhos em andamento com outros participantes e convidados externos das diferentes
áreas abordadas.

28.set.2016 | qua | Sessão Inicial 01

Os conteúdos gerados nesses encontros serão
igualmente apresentados na exibição e
publicação finais.

23.set.2016 | qui | Data limite para escritórios
notificarem seu interesse em participação
Enviar notificação para
exposicao2017@gmail.com
local a ser confirmado

19:00 | Introdução e boas vindas
19:30 | Palestra “Rio Metropolitano”
Prof. Guilherme Lassance - UFRJ
20:15 | Conversa com escritórios interessados
em participar
11.out.2016 | ter | Sessão Inicial 02
local a ser confirmado

18:30 | Introdução e boas vindas
19:30 | Palestra Prof. Carlos Augusto Giraldo
Adm. Pública de Bogotá e Medellín, CO
20:15 | Conversa com escritórios interessados
em participar
14.out.2016 | sex | Data limite para escritórios
confirmarem participação
Enviar notificação para
exposicao2017@gmail.com

29.out | sab | Painel de discussões 01

15.março.2017 | qua | Data limite para envio
dos produtos finais.

Cada escritório terá aprox. 5 minutos para
apresentar um “plano de projeto”, com os temas
a serem abordados, intenções para a pesquisa e/
ou projeto, e metodologia a ser empregada.

Enviar documentos para
exposicao2017@gmail.com

hora e local a serem confirmados

31.out.2016 | seg | Data limite para estudantes
notificarem interesse em participação
Enviar notificação juntamente com lista de 3
escritórios que gostariam de auxiliar (em ordem
de preferência) para exposicao2017@gmail.com.
01.nov.2016 | sab | Confirmação de alunos
participantes e escritórios
03.dez.2016 | sab | Painel de discussões 02
hora e local a serem confirmados

Cada escritório terá aprox. 10 minutos
para apresentar sua pesquisa e/ou
projeto em andamento para uma banca
composta por membros das outras
equipes e especialistas convidados.
11.fev.2016 | sab | Painel de discussões 03
hora e local a serem confirmados

Cada escritório terá aprox. 10 minutos
para apresentar sua pesquisa e/ou
projeto em andamento para uma banca
composta por membros das outras
equipes e especialistas convidados.

29.março.2017 | Abertura da exposição
Memorial de Curitiba
cronograma a ser definido

PARTICIPANTES

Realizada entre 16 de março e 9 de maio
de 2015, a primeira exposição Arquitetura
para Curitiba, com o nome de “Arquitetura
para Curitiba: uma mostra em mutirão”,
aconteceu no MusA, Museu de Arte da
UFPR, batendo o recorde de visitantes únicos
em uma exposição no local: mais de 2000
pessoas compareceram durante o período.
A exposição contou com a participação de
10 escritórios de arquitetura selecionados
mediante convite aberto em uma chamada
pública realizada através do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU-PR.

Participaram com propostas os escritórios:
Aleph Zero, Arquea, Estúdio Coletivo,
Estúdio 41, Griffo, LR Architecthe, N8
Studio, Realiza, Sabóia+Ruiz e Sharise
Arquitetura. Além disso, cerca de 50
estudantes de arquitetura e urbanismo auxiliaram no desenvolvimento das propostas
junto aos escritórios.
TEMÁTICAS
Uma série de questões emergiram: onde está
a água? Como trazer arte a uma travessa fria?
Existe praça sem ônibus? Cachorro quente
faz parte da cidade? Ócio pode gerar energia?
Onde foi parar a Arcádia? O que mais pode
atrair pessoas para o espaço público? Como
seria a cidade sem limite de altura? Que tal
seria uma rede de bulevares? A cidade poderia
produzir alimentos?

MOSTRA 2015

HISTÓRICO

ARQUEA arquitetos:
Fernando Caldeira de Lacerda
Bernardo Richter Pedro Amin
Tavares Helena Engelhardt
+ ARQUEA estudantes:
Priscila Vicentim
Guilherme Figueiredo
+ estudantes de arquitetura:
Jessica Leone
Camila Arbigaus Ogibowski
Rafaella Ribas | Célia Geller
Nathália Strapasson | Bruna
Caldat Vainer | Heloísa
Savoldi | Patricia Picelli

Em meio ao caos do centro encontro uma rua sem nada nem ninguém, chamam
de Travessa da Lapa, poucos são os que se aventuram a passar nesse corredor de
muros. O silêncio só é cortado pelo enorme ônibus lotado, logo a solidão e o medo
novamente. Esse espaço pode ser diferente? E se esse silêncio for usado para alguma
coisa? Se os paredões tivessem alma e a arte tomasse conta do espaço? Se o verde
voltar a dominar a paisagem? A rua se transformaria em galeria de arte, em parque,
em alegria!

Aleph Zero:
Gustavo Utrabo
Pedro Duschenes
+ Bernardo Bento
equipe:
Arq. Ana Julia Filipe
+ estudantes de arquitetura:
Renata Toledo
Gabriel Tomich
Isabel Sonntag
Michelle Apolicarpo
Luisina Tonon

Propusemo-nos a entender como uma atividade de iniciativa individual e baixa
complexidade construtiva, especificamente a barraca de cachorro quente, pode
influenciar na construção e desenvolvimento de uma atmosfera urbana. A partir da
análise inicial, constituída de impressões objetivas e subjetivas, surgiu um projeto
que busca possibilitar ao observador um papel ativo e fundamental na constituição
da cidade.

Estúdio Coletivo: arquitetos
Alexandre Chien
GIhad Abdalla El Khouri
Guilherme de Macedo
Marcus Vinicius Martins
Joséhenrique Zuchi
+ colaboradora:
Thaylini Luz
+ estudantes de arquitetura e
urbanismo: Aloísio Formighieri
Junior | Camila De Andrade
| Gabriela Pereira | Heitor
Lorega Dilay | Kadu Tomita
Sarah Cantos Lopes

Em busca de uma atuação do arquiteto urbanista desvinculada de uma atitude
arbitrária em relação à construção do espaço urbano, propomos a criação de
uma estrutura na região da Boca Maldita (centro de Curitiba) com o objetivo de
promover conflitos e tensões programáticas em relação ao seu contexto, de forma
a potencializar acontecimentos inesperados e estimular a participação ativa da
população habitante e transeunte no espaço urbano. A estrutura se materializa na
forma de uma cobertura que abriga uma diversidade de programas estratégicos de
forma dinâmica e flexível.

GALERIA DE ARTE
AO AR LIVRE

De que forma o urbanóide pode encontrar na cidade suas raízes mais primitivas?
Do ser que vive em comunidade. Da sua relação com a natureza. Uma crítica à
especulação imobiliária e à forma como o ser contemporâneo (des) ocupa as áreas
centrais nas grandes metrópoles. Um ensaio da apropriação dos espaços ociosos e
subutilizados do centro de Curitiba por hortas e espaços verdes e a transformação da
paisagem urbana, na sua forma mais consolidada, pela paisagem do campo.

RELEITURA DO ESPAÇO
DA BOCA MALDITA

HORTAS URBANAS
A DINÂMICA AO REDOR DO
CARRINHO DE
CACHORRO QUENTE

Estúdio 41: arquitetos
Emerson Vidigal
Eron Costin
Fabio Henrique Faria
João Gabriel Rosa
Martin Kaufer Goic
Marcelo Miotto
+ estudantes de arquitetura:
Beartiz Caron
Julia Marini
Luana Fialkoski
Miguel Meister Neto
Nicolie de Brito Duarte

N8 Studio: arquitetos
Humberto Carta
Thiago Maso
Rhenan França
+ estudantes de arquitetura:
Brunno de Melo
Felipe Oliveira
Ingrid Schmaedecke
Leticia Vellozo
Mateus Giovani Brun
Paula Reggiori

Arquitetura deve ser política. Mais do que uma recordação visual dos valores,
a arquitetura deve atuar ativamente na criação de condições e possibilidades,
alimentando o inesperado: as formas de ocupação podem ser a mudança. Curitiba
e suas águas foram ignoradas por muito tempo. Rios são enterrados e paisagens
tornadas cinza. Propomos criar um programa, não uma imagem. Um novo
equipamento no lago do Parque Barigui, que promova o contato com a água,
tornando-a visível à cidade. Mais do que uma piscina, o catalizador de um novo
horizonte, onde o curitibano e sua cidade dividem o mesmo espaço e assim, quem
sabe, devolve o cidadão à cidade. Sob o asfalto, a praia!

LR Architecthe:
arquiteto Luiz Reis
+ estudantes de arquitetura:
Désirée Dompsin
Carolina Muraki
Natasia Fenske

Com o objetivo de qualificar espaços públicos de permanência, o escritório LR
criou um amálgama de banco (mobiliário para descanso, contemplação) e bicicleta
bioenergética (conceito pré-existente que LR deseja colocar em prática no espaço
curitibano). A ideia é que sejam feitas pequenas praças para a disposição do
mobiliário bioenergético, onde a população possa parar para conversar, tomar água,
observar a paisagem e gerar a energia que posteriormente possa ser utilizada para
carregar baterias de celular (a partir de uma entrada USB na cadeira), acender luzes
na praça, ou ser fornecida à cidade.

Saboia+Ruiz: arquitetos
Alexandre Ruiz da Rosa
André Bihuna D’Oliveira
Rodrigo Vinci Philippi
Thais Saboia Martins
+ estudantes de arquitetura:
Amanda Torres
Antonio Carlos de
Quadros Quadros
Arthur Molina
Bruna Luisa Sabadin
Felipe Sanquetta
Hyruan Minosso
Jéssica Bertoli
Juliana Miashiro
Lucas de Oliveira Freitas

Melhor sair para a rua… Ou entrar para a rua? Mas se a rua não fosse uma espécie sui
generis de lar, por que se diz então “a porta da rua” e não “a porta da casa”?
Mario Quintana
O projeto: um convite à reflexão através da aproximação a novos desenhos de rua na
área central de Curitiba, revelando uma rede de 12 km de potenciais bulevares. O
critério: espaços públicos que priorizem o pedestre e não o automóvel, e ofereçam
lugares de permanência, favorecendo o convívio, a diversidade e a interação social.

ÁGUA E LAZER: ILHA
ARTIFICIAL NO BARIGÜI

O principal objetivo da proposta é a requalificação e a modernização do transporte
coletivo de Curitiba, com ênfase na região central.
A proposta consiste em um estudo para a readequação das linhas que passam pelo
centro, tornando-as mais atrativas aos usuários. Também propõe a revitalização dos
espaços públicos, hoje degradados em função da grande quantidade de ônibus que
utilizam praças e largos como terminal, perdendo assim sua identidade.
O ônibus será revalorizado como meio de transporte, de forma integrada com os
pedestres e com rico entorno urbano do centro curitibano.

REDE DE RUAS CENTRAIS
REPAGINADAS PARA

O REATAR DAS METADES
CORTADAS PELA TRAVESSA
NESTOR DE CASTRO
CADEIRA LÚDICA PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA

Grifo Arquitetura: arquitetos
Fábio Domingos Batista
Igor Costa Spanger
Luciano Suski
Moacir Zancopé Júnior
+ colaboradores: Isabel Bairão
Sanchez | Vitor Jun Tajahashi
+ estagiários: Simone Regina N.
Born | Rodolfo Luís Scuiciato
| Mariana Steiner Gusmão
+ estudantes de arquitetura:
Frederico Huckembeck
Matheus Fernandes | Felipe
Perretto | apoio: Alejandro
Luis Brunelli Giogis | João
Manoel Caldeira Brino

LIBERAÇÃO DO USO DO SOLO
COM MEGATORRE

Através de um Zoneamento Único para toda cidade, liberando uso, coeficiente
construtivo e altura, propomos uma transformação para o espaço público
Curitibano. A ocupação ocorrerá de acordo com as reais necessidades da população
e da capacidade de infraestrutura e ambiental da região. O misto de atividades
em todas as partes de Curitiba, bem como o maior adensamento habitacional,
possibilitará a ampliação das áreas verdes da cidade e recuperação das existentes,
redução do custo do solo urbano e melhorias na mobilidade. Para atingir o patamar
de cidade sustentável é proposto o uso da arquitetura regenerativa, que segue
premissas que transformam os edifícios em agentes ativos na requalificação da
qualidade ambiental e social do meio urbano.

ARCADIA

REALIZA ARQUITETURA coordenação arquiteto Frederico Carstens
Gerência: Aline Zanoni
+ estudantes de arquitetura:
Aldo Baro Suarez
Gabriel Moraes
Jorge Morales
Katharine B. Kamisima

Sharise Arquitetura: arquitetas
Sharise Gulin Radtke Ávila
Graziella Chemin
+ estudantes de arquitetura:
Camila Yara
Laryssa von Linsingen
Mariana Moreira
Luca Fischer
Valdir Ribeiro Junior
+ participações:
Ana Montrucchio Ilkiu
Fátima Ramirez Dias
Raphaela Ozorio
+ apoio: MEGAFORMA

Reintrodução da Arcádia e sua interconexão com a rede existente.
À medida que se dedica cada vez mais tempo ao digital, cresce a valorização do
natural. É como se buscássemos a Arcádia corrompida pela civilização… Nosso
desafio foi criar intervenções que evoquem o conceito da Arcádia na Curitiba
atual, conectando-as à rede urbana existente. Utilizando processos de livre criação,
desconstruímos elementos conhecidos e, a partir de suas partes, construímos novos
elementos dotados de conceitos. A esses novos elementos conectamos imagens e
sons que evocam a Arcádia, presentes em obras de arte locais.
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ESTUDOS DE CASO

A EXPOSIÇÃO NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO
A proposta de exposição segue a tendência
contemporânea de discussão de arquitetura e
cidades entre escritórios praticantes.
A geração e difusão do conhecimento através de
exibições que promovem seminários e debates
aparece como possibilidade de democratização
de conhecimento, quebrando a barreira
acadêmica e engajando o público nas discussões,
nas decisões tomadas, e no conhecimento do
estado da arte da arquitetura e urbanismo.
Abre-se uma plataforma de convívio e troca
entre academia, mercado e sociedade.

A seguir, apresentamos três exemplos
internacionais com temas similares, que servem
como referência para o desenvolvimento dos
temas e expografia das nossas propostas.
Segue os projetos desenvolvidos acompanhados
de sua apresentação original, em inglês.

MOMA FORECLOSED
Rehousing the American Dream

RESUMO
Seguindo a crise imobiliária americana de 2008, em
que milhares de residências foram devolvidas a bancos
e seus moradores perdendo suas posses, o Museu de
Arte Moderna de Nova York propôs uma pesquisa
para avaliar novos modelos de ocupação, arquitetura e
financiamento para um futuro possível das cidades.
Cinco equipes multidisciplinares de arquitetura,
urbanismo e economistas apresentaram propostas
para a discussão sobre o futuro do sonho americano
e a busca de um novo conceito de subúrbios.

The home-foreclosure crisis of the last five years and the wider
international financial downturn of which it is a complex part have
shaken Americans’ confidence in the future of the country’s suburbs.
Suburbs have long been the sites of a key component of the American
Dream: personal ownership of a single-family home on a swath of
green lawn, an investment that once guaranteed stability and a legacy
for the next generation. This exhibition proposes that these crises have
a silver lining: they have created opportunities for radically rethinking
the building blocks of the United States’ fast-growing urban fringe
and developing a new national conversation on issues of housing,
transportation, and public space. The projects in this exhibition,
developed by five interdisciplinary teams of designers, respond to the
analysis in The Buell Hypothesis (2011), a research project of the
Temple Hoyne Buell center for the study of American Architecture, at
Columbia University. The Buell Hypothesis, which analyzes statistics
about the country in 2009 (when President Barack Obama signed the
American recovery and reinvestment Act), hypothesizes that multiple
outcomes were possible from that investment in infrastructure,
and invites designers to imagine them. The suburbs studied in
Foreclosed (and in The Buell Hypothesis) are located near New York,
Chicago, Tampa, Los Angeles, and Portland, Oregon. They all have
characteristics that make them particularly pertinent to nationwide
challenges, including a significant rate of foreclosure and a considerable
amount of publicly held land, available for development.
During summer 2011, five teams of designers (including architects,
urban planners, and landscape architects), economists, ecologists, and
engineers—led by the principals of the architecture firms MOS, Visible
Weather, Studio Gang Architects, WORKac, and Zago Architecture—
began a cross-disciplinary conversation, imagining the redesign of
specific sites across the country, from older east coast suburbs with rail
connections to newer subdivisions accessible only by highway. Working
in studios at MoMA PS1, they discussed their projects with the public
in a series of open houses. Their work, presented here, is not a set of
blueprints for the development of specific places so much as an array of
visions that will help us rethink the physical and financial architecture
of living, working, and commuting in the extended metropolis.

NATURE CITY
WORKVAC

The team headed by Amale Andraos and Dan Wood of WORKac asked
“What if we could live sustainably and close to nature?” Their proposal,
Nature-City, reinvents British urbanist Ebenezer Howard’s 1899
concept of the Town-Country, a classic feature of the Garden City that
combines the conveniences of urban life with the health benefits and
access to agriculture of country living. Nature-City integrates density,
diversity, a mixture of uses, and a variety of housing types ranging in
affordability, and incorporates ecological infrastructure, sky gardens,
urban farms, and public open space, including large swaths of restored
native habitats.
Cities in Oregon are required by law to establish an urban growth
boundary (UGB), protecting the open land around the community,
encouraging densification within existing boundaries, and preserving
forest and farmland as rural amenities. The population of Keizer, a
suburb of Portland, is expected to increase by 13,000 in the next two
decades, and the city is currently debating whether to expand its UGB.
It lies on the route of a planned high-speed rail connection between
Eugene, Oregon, and Seattle, Washington, and includes a 225-acre
developable site at its north edge. In 2009–10, 28 acres of this site,
adjacent to an older residential quarter of modest single-family houses,
were sold for development into a series of big-box stores, the first phase
of a larger retail development.

RESUMO
O projeto para a Nature City do escritório WORKac
apresenta uma nova proposta para o conceito de
subúrbio, com grande variedade de tipologias de
habitação, com maior densidade, edifícios mais sustentáveis e a restauração da natureza existente, ao se
utilizar da infraestrutura para projetar novas respostas
ao problema da habitação social e econômica.

The team designed an alternative scenario for those 225 acres that
accommodates the community’s planned growth with higher-density,
more environmentally sustainable living at the metropolitan edge.
In the proposal, the new area is five times denser than the adjacent
suburban blocks but has three times the amount of public open space,
including a 158-acre nature preserve. Several existing streets in the city’s
residential grid are extended into nature in a series of urban “piers.” The
project incorporates a variety of housing types, including party-wall
town houses and various multi-unit forms: from towers with hanging
gardens and interior waterfalls to courtyard homes. Through their
specific shapes, the housing types offer vital services to the community
as a whole, such as the production of renewable energy and the natural
processing of waste and other by-products.
The project could be built by developers working in partnership
with the city, allowing for maintenance of the open spaces through a
traditional system of property taxation.

THOUGHTS ON A WALKING CITY
MOS

Although the Oranges—located near New York City—are, like many
older East Coast commuting suburbs, well served by regional rail, they
still have high rates of foreclosure and unemployment. For the last
several years, the township of the Oranges (which includes East, South,
and West Orange, as well as the City of Orange) has been seeking to
create three “Transit Villages,” consisting of mixed-use development
within a walkable, half-mile radius from existing rail stations. The
team, led by Michael Meredith and Hilary Sample of MOS, undertook
an in-depth analysis of one of these projects, in the City of Orange,
considering municipal budgeting and infrastructure, public health, and
models of ownership that could promote flexibility and diversity.
The Orange rail station lies at the center of the team’s site. Around
15% of the land within a half-mile radius of the station is composed
of municipal buildings and vacant land. Public streets and sidewalks in
a traditional gridded plan make up 22%, costing the city an estimated
$642,958 annually in maintenance. The team’s proposal eliminates
many of these streets and replaces them with three-story structures
with a mixture of commercial, office, and residential spaces, including
a variety of live-work spaces. These new ribbons of buildings, which
rewrite both the physical and social space of Orange, are in part
developed as public housing.

RESUMO
O projeto para a Walking City do escritório MOS é uma
reinterpretação da rua, com novos edifícios ocupando
estas áreas públicas quando o transporte individual por
automóveis se tornar obsoleto. Faixas de novos edifícios
ocupando os interstícios coexistem com os prédios,
criando novas experiências de espaço público e coletivo,
multiplicidade de usos e a pedestrianização dos espaços.

This radical urbanism is made possible by a system of portable
mortgages, where ownership is not tied to a particular space. The
team leaders describe it as “a kind of micro-governmental cooperative
structure, where the local residents participate directly in determining
the qualities of their neighborhood.” Unlike earlier urban renewal
models, which proposed the wholesale reworking of a site, here new
and old structures coexist: streets of traditional single-family houses are
juxtaposed with the new ribbon development. A rich variety of spaces
and relationships is created, including ground-floor shops and services
that are accessible to all residents. Pedestrian experience is primary in
the overall development of this once vibrant suburb.

THE GARDEN IN THE MACHINE
STUDIO GANG

Located along freight rail lines predicted to increase in capacity, Cicero
is an aging, inner-ring suburb of Chicago. In recent decades it has
been a point of arrival for immigrants, overwhelmingly Mexican and
Central American, and it is experiencing a high rate of foreclosure,
both in its fabric of tightly spaced brick bungalows, many of which are
now multifamily dwellings, and on industrial sites. In this proposal,
Cicero’s linked problems of industrial decline, rising unemployment
(coupled with high poverty rates), and environmental contamination
are transformed into opportunities for rejuvenation.
The team, led by Jeanne Gang of Studio Gang Architects, focused on
a former factory. Situated adjacent to housing, it inspired the designers
to imagine how the existing fabric and new interventions might be
connected. Inverting the title of Leo Marx’s classic book The Machine
in the Garden (1964)—which discusses the historical conflict between
the USA’s pastoral ideal and its industrial ambitions—and the typical
suburban ideal of urban life nestled in nature, the team proposes that
lost industry is an American legacy within which the “garden” must be
cultivated anew.
The team created a new housing type that allows for the mixing
of families, generations, and spaces for living and working in ways
generally not sanctioned by current zoning laws. Team members asked,
“What if the bungalow could be taken apart and sorted into separate
pieces—bedroom, kitchen, lawns—and reassembled as needed?” Their
response is the Recombinant House, which remains affordable because
people may buy only the parts they need and add or subtract spaces as
families grow, shrink, or change. Communal spaces allow for shared
recreation, and the work spaces accommodate informal entrepreneurial
businesses. By redeploying elements of the abandoned factory, notably
its steel trusses, the architects achieve flexibility, introducing open
spaces and gardens on multiple levels. Homes, work spaces, and public
amenities coexist with a variety of green spaces, which align with the
rail lines to form wildlife corridors.

RESUMO
O projeto para a Garden in the Machine do escritório
Studio Gang apresenta uma proposta para a dinâmica
da cidade, em que opções de flexibilidade habitacional são apresentadas, misturando morar, trabalhar
e produzir, para vários tipos de familia, combinando
as mudanças ao longo da vida dos usuários.

The proposal is based on the limited equity cooperative (LEC) model
of home ownership. It decouples the ownership of homes from that of
the land beneath them; residents own their spaces, and thus have an
incentive to care for them, but land and shared amenities are jointly
owned by all, in a private trust.

CHICAGO ARCHITECTURE BIENNIAL
The State of the Art of Architecture
The Chicago Architecture Biennial provides a platform for
groundbreaking architectural projects and spatial experiments that
demonstrate how creativity and innovation can radically transform our
lived experience.
A vision of Mayor Rahm Emanuel for a major international
architectural event and an outcome of the comprehensive cultural plan
developed by Chicago’s Department of Cultural Affairs and Special
Events, the 2015 Chicago Architecture Biennial is presented through
the support of BP, and in partnership with the City of Chicago and the
Graham Foundation.
Through its constellation of exhibitions, full-scale installations, and
program of events, the Chicago Architecture Biennial invites the public
to engage with and think about architecture in new and unexpected
ways, and to take part in a global discussion on the future of the field.
Chicago Architecture Biennial, Inc. is a 501c3 non-profit corporation
charged with executing the inaugural 2015 Biennial and subsequent
biennials. Chicago Architectural Biennial, Inc. is dedicated to creating
an international forum on architecture and urbanism through the
production of exhibitions and public programs. Chicago Architectural
Biennial, Inc. seeks to convene the world’s leading practitioners,
theorists and commentators in the field of architecture and urbanism
to explore, debate and demonstrate the significance of architecture to
contemporary society.

RESUMO
A exposição sobre o Estado da arte da arquitetura
em Chicago 2015 apresenta novas maneiras de
repensar a cidade, através de projetos especulativos
que debatam o papel da arquitetura na formação da
cidade contemporânea.

POLIS STATION
STUDIO GANG

Presented on the occasion of the Chicago Architecture Biennial, Studio
Gang’s Polis Station focused on how architecture and design thinking
can contribute to the ongoing conversation about police and community
relations in the United States.
Widespread outrage and protest over recent acts of police violence in
the United States has prompted a renewed national conversation on
policing reform. Our project seeks to contribute to this critical dialogue
by exploring how design can help people imagine changes in policecommunity relations, especially for our city neighbors whose everyday lives
have been marked by violence for far too long.
By taking a close look at the police station—the architectural space
of policing that has become, over time, little more than a jail—Polis
Station offers a set of ideas that can help transform urban stations into
neighborhood investments that ultimately strengthen their communities in
return.
The first policing stations in the US were not buildings but “watch boxes”:
networks of small wooden shelters in colonial towns where watchmen,
who patrolled their own neighborhoods on foot, would check in at
predetermined times. Since that early moment the practice of policing
has undergone continuous change, with police stations morphing from
providing sleeping quarters for officers, to housing office space, file storage,
and interrogation rooms. In the 20th century, as patrolling by car replaced
the traditional beat, stations became large-scale structures and police
districts sprawled outward.

RESUMO
O projeto para a Polis Station do escritório Studio
Gang apresenta um estudo sobre as delegacias de
polícia e seu papel como núcleos comunitários nas
cidades, repensando seu papel mais do que prédios
em si, mas como símbolos de uma sociedade aberta
e inclusiva - foi proposto um projeto para uma
região como exemplo de intervenção arquitetônica
real e passível de implantação.

Today the vast dimensions of urban space work to isolate the police and
their stations from the communities they serve. Officers now commute
long distances to work at large stations surrounded by parking lots, and
they patrol their multi-neighborhood districts from their squad cars.
Opportunities for meaningful, everyday interactions and engagements with
their fellow officers, as well as their district’s residents, are far too rare.
Polis Station proposes that police stations be reoriented toward their
communities and become sites of social connection where officers and
neighborhood residents can find many opportunities to interact. It lays
out a series of steps, both physical and programmatic, that can be taken to
activate stations and demonstrates how these steps can play out in a real-life
setting: an existing station in Chicago’s 10th District. By opening up these
ideas to the public through the Biennial, the project hopes to prompt
continued conversation that’s urgently needed to bring about change.

THE CORRIDOR HOUSE
MOS

Chicago Architecture Biennial 2015: New York-based studio MOS
Architects has created an installation that explores the possibility
of building homes using only corridor and hallway-like spaces. The
Corridor House is a series of plywood modules, staggered and layered
to create a puzzle-like dwelling with a courtyard in the centre. Each
unit is designed to resemble a corridor.
The modules measure five by 10 feet (1.5 by three metres), a standard
size for plywood sheets. Each one rests on a round pier that appears to
extend through the roof with a chimney-like form.
Though the spaces are relatively small, they are large enough to hold an
individual bed, a desk, or a lounge chair. For the biennial installation,
the structure has been sparsely furnished. Each module has a slanted
roof, which when paired together forms the iconic shape of a house,
like a Monopoly game piece. The units can be arranged in a number of
ways to create different structures or housing types. The house “is one
variation among many: an assembly of parts that are both technical
and archetypal,” according to a project statement from MOS principals
Hilary Sample and Michael Meredith.
“It vaguely resembles the strange figures of suburban corridors along
with the openness of a [Mies van der Rohe] courtyard house,” they
added.
The MOS project is one of four full-scale residence on view at the
biennial, which also includes a low-cost house by Tatiana Bilbao and a
prefabricated structure by Vo Trong Naghia.

RESUMO
O projeto para a Corridor House do escritório
MOS apresenta uma releitura de uma tipologia de
habitação em que através da pré-fabricação e do uso
do modelo de corredores, novas alternativas surjam
na construção de residências econômicas e flexíveis.

While the other two dwellings directly address affordability, the
Corridor House is meant to suggest the possibilities of everyday
materials and the spaces people pass through but often overlook.
The modules could be easily shipped or combined with other structures,
permanently or temporarily. “It’s repetitive. It’s made of parts. It’s
casual. It’s almost familiar. It’s nothing in particular. It fits on a truck,”
said the architects.

BIENALLE DI ARCHITETTURA DI VENEZA
Reporting from the Front
“Reporting From the Front” celebrates work that “address[es] a problem
that matters and for which quality architecture made a difference.”
In an exhibition whose aim is to share the “success stories” where
architecture is making a difference, Alejandro Aravena has convened
offices and practitioners from across the globe to show—”in the
simplest possible terms (without trivializing)”—projects that
demonstrate innovation, resolve and quality problem-solving abilities.
“Our curatorial proposal is twofold: on the one hand we would like to
widen the range of issues to which architecture is expected to respond,
adding explicitly to the cultural and artistic dimensions that already
belong to our scope, those that are on the social, political, economic,
and environmental end of the spectrum. On the other hand, we would
like to highlight the fact that architecture is called on to respond to
more than one dimension at a time, integrating a variety of fields
instead of choosing one or another.”

RESUMO
Com o tema reporting from the front, a mais
tradicional bienal de arquitetura busca explorar
maneiras em que a Arquitetura pode ampliar seu
campo de atuação e responder aos problemas
urbanos e sociais, não como arte pela arte, mas
como uma proposta de utilização de toda a
inteligencia de uma disciplina a ser aplicada em
projetos sustentáveis, inclusivos e acessíveis.

UN-FINISHED

SPANISH PAVILION
Spain is one of the countries where the practice of architecture has
been most affected by the economic crisis. There are few places on
earth where such large numbers of buildings were built in such a short
period of time. The lack of reflection over whether these projects were
necessary or valid resulted in the subsequent abandonment of many
buildings when their completion or maintenance was discovered not to
be economically viable. Their appearance throughout Spanish territories
has generated a collection of unfinished buildings where the factor of
time was eliminated from the formula for making architecture.
Using photography as a filter to portray this reality, the Pavilion’s central
space represents the optimistic view of those who have fought back
against this recent past, understanding these inherited constructions as
an opportunity. The “Unfinished” exhibition, presented in the Spanish
pavilion at the Biennale, seeks to direct attention to processes more
than results in an attempt to discover design strategies generated by an
optimistic view of the constructed environment.

RESUMO
Após a crise econômica que se abateu sobre a
Espanha (condição similar à Brasileira), esta
exposição apresenta alternativas otimistas, baseadas
em uma crítica sobre a produção durante os
tempos de grandes construções na Espanha, que
agora devem ser mais responsáveis, sustentáveis e
conscientes.

The exhibition gathers examples of architecture produced during
the past few years, born out of renunciation and economy of mens,
designed to evolve and adapt to future necessities and trusting in the
beauty conferred by the passage of time. These projects have understood
the lessons of the recent past and consider architecture to be something
unfinished, in a constant state of evolution and truly in the service of
humanity. The current moment of uncertainty in our profession makes
its consideration here especially relevant.

IN THERAPY

NORDIC PAVILION
A central impetus for this exhibition is to acknowledge the presence
of the ‘ghosts’ of Nordic architecture – those architects, theorists and
educators—the most famous of which are often described as ‘Modern
Masters’—who continue to exert influence on contemporary practice
and pedagogy. Indeed, one of the most prominent of these gures, the
Norwegian Sverre Fehn, designed the Nordic Pavilion. This exhibition
addresses a common challenge faced by Finns, Norwegians and Swedes
today: how can a building (or an exhibition, in this instance) exist in a
dialogue with its setting when that setting is so charged? For us, this ties
into a broader question: how can architecture occupy a legacy while still
making progress?
Recognizing Fehn’s original intentions to have the building entirely
open, In Therapy treats the Pavilion as an extension of the public
space of the Giardini. The central installation of the exhibition—a
step-pyramid built using traditional construction techniques from
Swedish pine—precisely mirrors the treads and risers of the existing
staircase to create a profile-amphitheatre for critical debate and
reflection. In other ways, however, it distances itself from the weight
of the space in order to confront visitors with an impression, however
fleeting, of the state of contemporary Nordic architecture. Here, free
from historicism, fundamental questions can be raised: How has
architecture over the last nine years developed? Which threads tie them
together and what unifying direction, if any, can be discerned? What
does it take to be at the cutting edge, trying to conquer new fields?
Most importantly: what’s next?

RESUMO
O pavilhão Nórdico da exposição tratou do tema
da herança e patrimônio arquitetônico, criando um
diálogo com o passado e o presente da arquitetura,
questionando qual seria o futuro da produção em
relação à cidade.

THE ARCHITECTURAL IMAGINATION

US PAVILION
The Architectural Imagination presents twelve new speculative
architecture projects designed for specific sites in Detroit but with
far-reaching applications for cities around the world.
As the home of the automobile industry, the free-span concrete
factory, Motown, and techno, Detroit was once a center of American
imagination, not only for the products it made but also for its
modern architecture and modern lifestyle, which captivated audiences
worldwide.
Today, like many post-industrial cities, it is coping with the effects of a
declining population and an urban landscape pockmarked with blight.
Nonetheless, having emerged from bankruptcy, there is new excitement
in Detroit to imagine the city’s possible futures, both in the downtown
core and in its many neighborhoods.
Believing in the potential of architecture to catalyze change, the
curators selected visionary American architectural practices to address
these futures.

RESUMO
O pavilhão dos EUA apresenta uma pesquisa
especulativa sobre o potencial da arquitetura em
catalizar as mudanças na cidade contemporânea,
trabalhando com propostas para Detroit, de
maneira a influenciar e demonstrar a diversidade de
propostas e suas implicações na reconstituição das
cidades.

With the help of an eleven-member Detroit advisory board, they also
selected four sites for the projects: a lot in Mexicantown, a riverfront
post office, parcels along the Dequindre Cut, and the Packard Plant.
The architects worked with Detroit residents to understand
neighborhood aspirations before devising the programs and forms
exhibited here. The projects not only demonstrate the value and
diversity of the architectural imagination but also have the potential to
spark the collective imagination, and thus launch new conversations
about the importance of architecture in Detroit and cities everywhere.
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