A condição contemporânea
da arquitetura
Hoje, transcorrida uma década e meia do século XXI, já temos o
distanciamento suficiente para interpretar a evolução da arquitetura
do final do século passado até a atualidade e detectar as
características mais evidentes desse período. Neste estudo, que
continua a obra Depois do movimento moderno. Arquitetura da
segunda metade do século XX (Editorial Gustavo Gili, 2001), Josep
Maria Montaner revisa a arquitetura que vai de 1990 a 2015, época
que se caracterizou pelo apogeu e a crise da arquitetura entendida
como objeto isolado e monumental, de custo exorbitante, e que
mostrou o surgimento de alternativas contra o desperdício, a falta
de contextualização e a ausência de valores: o renascimento da
crítica radical e ativista, a defesa do urbanismo e da arquitetura
informais e a intensificação da arquitetura ecológica e sustentável
entendida como o bom uso dos recursos.
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Josep Maria Montaner (1954) é doutor em arquitetura e
catedrático do Departamento de Composição da Escola Técnica
Superior d’Arquitetura de Barcelona (ETSAB-UPC), onde tem
codirigido o programa de mestrado Laboratório da Moradia do
Século XXI. Montaner já foi professor convidado em diversas
universidades da Europa, América e Ásia e é autor de inúmeros
artigos e publicações, entre os quais se destacam Sistemas
arquitetônicos
contemporâneos (2015), A
modernidade
superada (2011), Arquitetura e política (2014, com Zaida
Muxí), Arquitetura e crítica(2014), Del diagrama a las experiencias,
hacia una arquitectura de la acción (2014) e A condição
contemporânea da arquitetura(2015), todos publicados pela
Gustavo Gili. Colaborador habitual de revistas de arquitetura e dos
jornais espanhóis El País e La Vanguardia, em junho de 2015 foi
nomeado conselheiro de habitação e do distrito de Sant Martí na
Prefeitura de Barcelona.
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