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A Modernidade superada
Ensaios sobre arquitetura contemporânea
Nesta 2º edição revista e ampliada, os nove ensaios que compõem este livro
são acompanhados de uma nova introdução e com dois novos textos sobre “a
fragilidade da arquitetura moderna em sua reabilitação”. Para discutir esse
processo, Josep Maria Montaner, se baseia em contribuições cruciais do
campo da arte e do pensamento modernos sobre as deficiências nos países
nórdicos, Europa Mediterrânica, América Latina e em outros contextos
periféricos.
Josep Maria Montaner é arquiteto, escritor e professor da Escola de Arquitetura
de Barcelona (ETSAB-UPC) e publica regularmente em revistas de arquitetura
e nos jornais espanhóis El Pais e La Vanguardia, essa nova edição foi
ampliada com base no livro Modernidade, que foi escrito entre 1994 e 1996 e
publicado em 1997:
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“Esses ensaios têm sido muito citados e analisados em escolas de arquitetura,
dissertações, revistas e blogs e já se converteram em clássicos. Reeditar estes
clássicos envolve a remoção do que foi superado pelo tempo e das modas,
como no ensaio "Além minimalismo", que também já apareceu em diferentes
versões em outros livros, como “Formas do século XX” (2002) e “Sistemas de
arquitetura contemporânea” (2007), ambos publicados pela GG Brasil. Mas
Reeditar implica em refazer o que é válido ao longo dos anos, deve ser
ampliado e atualizado, como o ensaio "beleza da arquitetura ecológica",
reescrito à luz das contribuições: conceitos, tendências e também as boas
práticas. Foi acrescentado o ensaio: "A fragilidade da arquitetura moderna",
dedicado às dificuldades de manutenção e revitalização, que se encaixa
perfeitamente com os objetivos da Modernidade . E por ultimo, era importante
escrever uma introdução , que não estava na primeira versão e agora serve
com uma recapitulação dos fatos das contribuições que os últimos 15 anos
trouxeram a teoria da arquitetura em relação ao movimento moderno e sua
crise” conta o autor e completa:
“Refletir sobre os conceitos a raiz da evolução e da crise da arquitetura
moderna, isto é, à raiz daquilo que o titulo destaca como a sua superação. Os
nove ensaios que agora compõem o livro além da introdução, tem o foco a
superação da abstração e o retorno à mimese, como referência à obra de Lina
Bo Bardi, a evolução do espaço moderno para a sua relação com o lugar,
diferenciar os conceitos de antiespaço e espaço, lugar e não-lugar, a
progressão e a crise do conceito do racionalismo, que é mantida e que já
passou, a vontade de expressão na arquitetura moderna e a busca de
monumentalidade do novo, os conceitos de tipo e estrutura como análise e
ferramentas de design, a crise do conceito de arte e a ênfase na busca de
novidade e ruptura, o lugar metropolitana de arte contemporânea, a fragilidade
da arquitetura moderna quando as mudanças de uso e foi atualizado e
abordagens de arquitetura ecológica contra os problemas ambientais”
Josep Maria Montaner demonstra que a arquitetura moderna pode ser inovada,
climatizada, sustentável, orientada, enraizada, crítica, assumida ou apropriado
plenamente manifestada nas obras de Luis Barragán no México, Raúl Carlos
Villanueva, na Venezuela, Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da
Rocha no Brasil, Rogelio Salmona na Colômbia, Alvar Aalto, na Finlândia, José
Antonio Coderch em Espanha ou em Portugal Álvaro Siza, esses arquitetos
têm entendido todas as suas obras como microcosmo genuíno. Estes autores
supostamente periféricos que se tornaram referência para a arquitetura
contemporânea internacional.
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O AUTOR
Josep Maria Montaner (1954) é um arquiteto, escritor e professor da Escola
de Arquitetura de Barcelona (ETSAB-UPC). Ele foi professor visitante em
diversas universidades da Europa, América e Ásia. Autor de livros traduzidos
em várias línguas, os mais recentes sistemas de arquitectura contemporânea
(Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008), e publica regularmente em revistas
de arquitetura e jornais espanhóis El Pais e La Vanguardia
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