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ARQUITETURA JAPONESA - No
Margs (Praça da Alfândega s/n°), 
exposição de 109 fotos coloridas e 
22 plantas e esquemas representati
vos da arquitetura japonesa entre 
1970 e 1986. Até 31 de janeiro, de 
terças a domingos das lOh às 17h.
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ARQUITETURA JAPONESA — No
Margs (Praça da Alfândega s/n°), ex
posição de 109 fotos coloridas e 22 
plantas e esquemas representativos da 
arquitetura japonesa entre 1970 e 
1986. Até 31 de janeiro, de terças a 
domingos das lOh às 17h. Nesta se
mana, visitação apenas até quinta.
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I 3 - Mostra de Arquitetura Japonesa - Galerias I e II. Exposição 
I de 131 obras, reunindo fotos, plantas e esquemas no período 

compreendido entre 1970 e 1966.
entre os quais, Kunio Maekawa, KenzoTange, Wsho Kurokewa, 
Arata Iwzaki e Fumihiko Maki. Estra mostra 
Estados Unidos, México, São Domingos e Panamá. No Brasil 
traietória incluiu Manaus, Curitiba e Porto Alegre, seguindo par 
São Paulo. Promoção conjunta do MARGS e Consulado 
Japão. De 22.12 até 31 de janeiro.

a



I a ratl: Lda C&C&
ao

tVl/W<$5H V <r. t ■ :
...................•■»*•• ■• I «• * ■-». -™-.,..... -

.• ...

MARGS exibe a arquitetura japonesa
O Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul (MARGS) e o Consulado do Japão 
promovem de 22 de dezembro a 31 de 
janeiro a exposição “Arquitetura Con
temporânea Japonesa”. A mostra in
clui 22 plantas e maquetes e 109 foto
grafias coloridas de trabalhos de arqui
tetos daquele país, um registro — 
gundo os organizadores — “do rompi
mento com a arquitetura modernista”. 
A maioria dos trabalhos expostos foram 
premiados pelo Instituto de Arquitetu
ra do Japão no período entre 1970 e 
1986. Os arquitetos que assinam os tra
balhos são Kenzo Tange, Kunio Mae- 
kawa, Kisho Korokawa e Fumihiko Ma- 
ki, entre outros.

A exposição já foi vista nos Estados 
Unidos, México, Panamá, e no Brasil 
em Manaus e Curitiba. Segundo 
positores, a arquitetura que rompe com 
as crenças modernistas da produção e 
tecnologia aproxima-se da natureza e 
resgata as tradições culturais. Nos anos

70, por exemplo, a recuperação de ma
teriais como o tijolo, a cerâmica e a ma
deira serviu para quebrar a uniformida
de do concreto. Paralelamente, os ma
teriais inseridos no padrão de moder
nidade como concreto, aço e vidro pas
saram a ser usados de uma nova for
ma: não mais despojados mas ricos em 
detalhes.

Na última década, o chamado Gru
po Geométrico manipulou a arquitetu
ra do passado, propondo verdadeiras 
colagens de estilos históricos. Já

alternativas para a preservação de sítios 
históricos.

Cinco conceitos — estrutura, espa
ço, forma, materiais e ornamentação — 
compõem as bases para a classificação 
da exposição “Arquitetura Contempo
rânea Japonesa". O Instituto de Arqui
tetura do Japão destacou no texto de 
apresentação da mostra que ao rom
pimento da arquitetura japonesa com 
a visão modernista segue-se um perío
do de atuação altamente pluralista. “Es
ta exposição de arquitetura contempo
rânea é um registro deste período de 
transição de paradigmas. É também um 
registro de como nós ingressamos, den
tro de uma tendência que se verifica 
mundialmente, numa era onde os mo
vimentos arquitetônicos que defendiam 
a uniformidade internacional caíram 
em colapso, e onde a qualidade regio
nal e internacional passaram a ser ava- 0 Shmiuku Sumimoto Building, em Tóquio 
liadas ao mesmo nível.”

se-

uma
corrente contrária a esta tendência 
questiona estes postulados, incorporan
do nos projetos, por sua vez, os ele
mentos regionais. Usam então o arte
sanato e outros fatores sacrificados pe
la sociedade industrial. Nestes últimos 
anos, marcados pela preocupação eco
lógica, torna-se visível a presença da 
natureza garantindo a qualidade orgâ
nica dos espaços. Outros pojetos pro
põem edificações subterrâneas

os ex-

como

Liberdade no uso de materiais é a tendência atual
A arquitetura moderna abusou do aço. dos edifícios da década de 60, que ficaram tou com força, mas desta vez com um aca-

concreto e vidro preferencialmente realça- marcados por uma aparência suja, vítima bamento altamente sofisticado, fruto do ira
das suas aparências naturais (e em muitos em parte da poluição atmosférica das áreas balho de artesãos. Produtos industrializados
casos sem tratamento) O revestimento das urbanas. Na década de 70. tijolos, cerâmi- são hoje empregados como materiais de
superfícies nao era permitido pelas leis da cas e pedras de densa coloração passaram acabamento que merecem uma atenção es-
arquitetura moderna. Esta tendencia aca- a ser utilizados como revestimento exterior pedal no detalhamento. Em meados de 80
bou por banir materiais tradicionalmente ja- de prédios que exigiam monumentalidade. ressurgiram materiais tradicionais como a o
poneses como madeira, telha cerâmica, ar- Houve ainda uma fase de construção atra- madeira, papel, argamassa e telha cerâmi- t
gamassa, barro, papel e mesmo a pedra e vés de materiais descartáveis. Na passagem ca e aumentou o uso de materiais nobres f
o tijola incorporados a arquitetura japone- entre os anos 70 e 80, a batalha entre mo- como o mármore. A tendência atual enca- 5
n «a«?Cd 60(6 3 Pârt-r da Restaura(f ° Me|j‘ dernismo e antimodernismo cedeu lugar a minha-se para uma grande liberdade na se- 2
(1868) Pouca atençao entretanto foi dada uma postura de assimilação dos elementos leção de materiais e sua forma de aplica- £
a manutenção e as superfícies de concreto de valor do modernismo. O concreto vol- ção.

A evolução da forma, do espaço e da estrutura O Ginásio Memorial Ishihara Nachiko, em Yamanashi

O chamado geometnco partir do final dos anos 60 raria um trabalho, ainda do A arquitetura moderna ca-
experimentou a maneira onde se questionava o mito Grupo, marcado por refe- racterizou-se pelos espaços
mais radical de estabelecer a da tecnologia. Nos anos 70, rências e alusões à arquite- translúcidos e homogêneos,
autonomia da forma arqui- o debate foi centrado nas tura do passado. Em meados Uma “desintegração” desta
tetonica. Us arquitetos pro- discussões de como a arqui- dos anos 80, uma nova ma- proposta não tardou a ser
curavam criar novas formas tetura poderia atingir sua in- neira de encarar o projeto a notada. Nas décadas de 70
l6i °rr!? lpureza, Seome- dependência, livrando-se da partir da de-construção, in- e 80 várias experiências no

c aos cubos e dos cilin- hegemonia da tecnologia corporando a casualidade, sentido de livrar a arquitetu-
nn^?°Vimí\nt.° 01 íUt° Cnfdâ pela EnSenharia. Fi- começou a ser afirmado in- . ra e o planejamento urbano

de um dilema estabelecido a nalmente a década de 80 ge- tensamente. dessa situação tenderam pa
ra a recuperação da qualida
de orgânica total do espaço.

1 Estas experiências iniciaram 
'siderando-se a riqueza 

)C\ 3p-íural, num primeiro mo
mento. O desejo pela natu
reza é sentido com maior in
tensidade nas áreas urbanas.
A tentativa de expressar sim
bolicamente a tradição e a 
cultura em vias de rápido de
saparecimento tornou-se 
evidente durante meados da 
década de 70. É a idéia dos 
“espaços simbólicos”.

Já no campo da estrutu
ra, a década de 60 consoli
dou uma visão de competi
tividade com construções 
mais rápidas, altas, resisten
tes e maiores. O Grupo Me- c , ,
tabolista ocupou uma posi- exPresfa°- Embora houvesse ornamentação permitiu aos ar-
ção de destaque nesta fase. nos trabalbos da ePoca uma or’ quitetos explorar o livre discur-
O mito da tecnologia, entre- namentação, e'a nao passava de so utilizando as formas
tanto, desabaria com os pro- uma estraté9ia que exaltava o mentais oriundas da geometria,
blemas surgidos pela polui- efeito visual do conjunto e não da natureza e dos estilos histó
ção, meio urbano e devasta- dever'a cobrir os elementos bá- rjcos. Ao mesmo tempo, a dis-
ção da natureza. A partir da sicos da arquitetura (pilares e pa- tinção entre os estilos individuais
segunda metade dos anos redes). se tornou possível. A década de
70, o número dos arquitetos Com o surgimento do pós- &0 finalmente definiría esta evo
que defendiam ainda a cau- modernismo na segunda meta- Ução. Até os mais ortodoxos 
sa de uma arquitetura volta- de dos anos 70 a crença em tor- modernistas passaram a reco- 
da pela técnica caiu drastica- no da autonomia da ornamen- nhecer o valor da ornamenta- 
men*e- tação experimenta um “revival”. Çao-

A Casa dos Blocos de Brinquedo III, em Tóquio

A ornamentação, reconhecida 

como elemento de expressão
A arquitetura moderna prati- Se o modernismo tinha um dis

cada até o final dos anos 60 não curso sobre o todo, o pós-mo- 
reconhecia a ornamentação co- dernismo estimulava a autono- 
mo um elemento autônomo de mia dos detalhes. O retorno da

orna-

(* V
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RQUITETURA CON- Maekawa, Kisho Kurokawa e mesmo tempo, os materiais tí- nais, o artesanato e outros fa- 
TEMPORANEA JAPONE- Fumihiko Maki, foram pre- picos do padrão moderno tores sacrificados pela socie- 
SA — A exposição Arquite- miados pelo Instituto de Ar- (aço, vidro e concreto) não dade industrial. Nestes últi- 
fura Contemporânea Japone- quitetura do Japão entre 1970 aparecem mais de forma des- mas anos de preocupações 

;$a será aberta na próxima c 1986. pojada, mas rica em detalhes, ecológicas, é visível a presen-
terça-feira, dia 22, nas galerias Segundo o catálogo da ex- Nesse período, o ornamento ça da natureza, garantindo a 
_I e II do Margs, reunindo 109 posição — que já foi vista nos ganha autonomia, sugerindo qualidade orgânica dos espa- 
fotos coloridas e 22 plantas e Estados Unidos, México, Pa- significados e levando ao ecle- ços. Outros projetos propõem 
maquetes de arquitetos japo- namá, ManauseCuritiba—, tismo dos anos 80.
•neses. Promovida pelo Con- a arquitetura que rompe com 
sulado do Japão e pelo-Mu- as crenças modernistas da
seu de Arte do Rio Grande do produção e tecnologia última década, manipula a ar- 
:$ul, com apoio do lab, a mos- aproxima-se da natureza e res- quitetura do passado, propon-

edificações subterrâneas co
mo alternativa para preservar 

O Grupo Geométrico, na sítios históricos.

A exposição Arquitetura
4ra é o registro do rompimen- gata as. tradições culturais, do verdadeiras colagens de es- Contemporânea Japonesa
Sfo com a arquitetura moder- Nos anos 70, por exemplo, a tilos históricos. Uma corren- pode ser vista de 22 de dezem-
íústa. A maioria dos traba- recuperação do tijolo, da ce- te contrária questiona esses bro a 31 de janeiro, nas gale-
dhos, assinados por arquitetos râmica e da madeira quebra a postulados, incorporando nos rias I e 11 do Margs, de terças
•tomo Kenzo Tange, Kunio uniformidade do concreto. Ao projetos os elementos regio- a domingos, das 10 às 17 ho-
£ ras.

I
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— GAZETA,MERCANTILPorto Alegre, sábado, 19, e segunda-feira, 21 de dezembro de 1992

• Serviço
ARQUITETURA CON- Fumihiko Maki, foram pre- des°- ça^natureza, garantindo a
TEMPORÂNEA JAPONE- miados pelo Instituto dc ‘ , rica em detalhes, qualidade orgânica dos espa- 
SA - A exposição Arquite- quitetura do .lapao entie j^sst período, o ornamento ços. Outros projetos propõem
sa será aberta na próxima C Se^ndo o catálogo da ex —— —

ffiú&W “^itrico, na "‘A"' Arquitetura 
fotos coloridas e 22 plantas e nama, Manaus c Curítiba , década manipula a ar- Contemporânea Japonesa
maquetes de arquitetos japo- a arquitetura que rompe com “ ™ pode ser vista de 22 de de/.em-SSSÍAS --sr r— EESsris assssataissrasí srrsarss: süEfJ-»-
s»3Esa: asaesassrâmiea e da madeira quebra a nais, o artesanato e outros ta 

uniformidade do concreto. Ao tores sacrificados pela socie- 
mesmo tempo, os materiais ti- dade industrial. Nestes ulti-

anos de preocupações

tara Contemporânea Japone-

ras.nos

to com a
nista. A maioria dos traba
lhos, assinados por arquitetos
como Kenzo Tange, Kunio - ,
Maekawa, Kisho Kurokawa e picos do padrao moderno mos
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Arquitetos japoneses: inspiração em blocos de montar

ARQUITETURA
A exposição Arquitetura Contemporânea Japonesa 

será aberta no MARGS (Museu de Arte do RS — 
Praça da Alfândega), reunindo 109 fotos e 22 plantas e 
maquetes de obras de arquitetos japoneses. Visitação 
de terças a domingos, das 10 às 17h.
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Hoje
■ Carlos Aristides 
Magnus, dublê de en
genheiro e gourmet, 
vai autografar seu li
vro "Machão de Aven
tal" a partir dasl8hde 
hoje, na Livraria Pro
sa i Verso, no Shop
ping Praia de Belas.
■ O Margs vai sediar 
a exposição Arquitetu
ra Contemporânea Ja
ponesa, patrocinada 
pelo Consulado-Geral 
do Japão, que inicia 
hoje e vai até 31 de ja
neiro.

Jornal: ......

Página
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Assunto

MOSTRAS

ARQUITETURA JAPONESA - No Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), exposição de 
fotos coloridas, plantas e esquemas da ar
quitetura japonesa. Das lOh às 12h.
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22 DE DEZEMBRO DE 1992

Arquitetura 

japonesa rompe 

com Modernismo
A exposição ‘'Arquitetura 

Contemporânea Japonesa” 
abre hoje nas galerias I e II 
do MARGS, reunindo 109 fo
tos e 22 plantas de maquetes 
de arquitetos japoneses. Tra
ta-se do registro de uma ar
quitetura que rompe com as 
crenças modernistas da pro-1 
dução e tecnologia, aproxi
mando-se da natureza e res
gatando as tradições cultu
rais. Nos anos 70, o resgate 
dos materiais naturais como 
cerâmica e madeira quebram 
a uniformidade dos materiais 
típicos do padrão moderno, 
tais como aço, vidro e con
creto. Na última década o 
Grupo Geométrico manipula 
a arquitetura do passado, 
propondo verdadeiras cola
gens de estilos históricos, 
enquanto correntes contrá
rias incorporam nos projetos 
elementos regionais e arte- 
sanais. Edificações subterrâ
neas são propostas ainda, 
com o objetivo de preservar 
sítios históricos. A mostra es
tará aberta ao público até 31 
de janeiro, de terças a domin
gos, das 10 às 17h. É uma 
promoção do Consulado do 
Japão e MARGS, com apoio 
do IAB.

Arquitetura japonesa 
tem novas proposições 
culturais.
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Panorama da arquitetura j aponesa
Exposição abre hoje no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Mostra excursiona pelo mundo

,/^inco conceitos - estrutura, espaço, for- sição dos últimos anos (iniciado em 1970), 
V^ma, materiais e ornamentação - compõem onde os japoneses procuram romper com a 
as bases para a classificação da exposição supremacia da produção e da tecnologia. As

sim, traz uma visão panorâmica das múlti-

FOTOS DIWLGAÇÁO / CP

"Arquitetura Contemporânea Japonesa" que
abre hoje nas galerias 1 e 1! do Museu de Arte pias tendências que caracterizam o momen- 
do Rio Grande do Sul (Pça da Alfândega, s/n), to arquitetônico japonês. Por exemplo,os anos
A mostra, que vem excursionando pelo mun- 70 e a recuperação do tijolo, da cerâmica e 
do desde abril e somente estará no Brasil em da madeira que quebraram a uniformidade 
Curitiba, Manaus e na capital gaúcha, reúne do concreto. Ou ainda a última década, com 
109 fotografias coloridas e 22 plantas e ma- a manipulação pela arquitetura do passado, 
quetes de arquitetos japoneses, como Kenzo propondo colagens históricas. E uma corren- 
Tange, Kunio Maekawa e Kisho Kurosawa, te contrária que incorpora elementos regio- 
premiados pelo Instituto de Arquitetura do nais, em geral sacrificados pela sociedade in- 
Japão, entre 1970 e 1986. dustrial. A exposição "Arquitetura Contem-

^ - A exposição "Arquitetura Contemporânea porânea Japonesa" fica no Margs até 31 _de
NagoCityiMedificado em 1981, é um dos trabalhos expostos Japonesa" busca registrar um período de tran- janeiro, de terças a domingos, das 1 Oh às 17h.
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22 DE DEZEMBRO DE 1992

Raízes; à maneira dos antigos santuários, uma obra com identidade nacional

Arquitetura japonesa:
um painel de contrastes

modernismo confrontados
Kenzo: 05

japoneses
detestam o peso 
simbólico da 
Prefeitura de 
Tóquio

nas ruas do país
SANDRA SIMON

—SalíSSi ^~rs^rdScams: '"Tz&íT™
Pão. Q 0 Ja‘ uma corrente umversalista e outra que nro rnm„ popi!,aÇao de Toquio detesta obras

As 109 fotos e 22 plantas que o Marp, ^ C°nC',,ar conceitos contemporâneos arquiteto^Sr'3’dpKenZ0” íestemunhao

=war3ir.3sl s^asssras: arXía
-w *• hjwSSE; rÉsi”,?””»1”"*”"sstssxsss s£ tar^- xsTszt«....««»,,r sr * ——«• ••=■ ssffiaaRK,=£t 1tstz

siva dos profissionais debruçados sobre as ™ m ° S6U poderio e«>nômi-

^ nascente do mais poderoso império 
■ ■oriental se ergue no horizonte recortado 
W por g.gantescos edifícios de aço, concre
to e vidro. Toquio é a capital dos jardins da 
cerimônia do chá, dos
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MOSTRAS

ARQUITETURA JAPONESA - No
Margs (Praça da Alfândega s/n°), ex
posição de 109 fotos coloridas e 22 
plantas e esquemas representativos da 
arquitetura japonesa entre 1970 e 
1986. Até 31 de janeiro, de terças a 
domingos das lOh às 17h. Nesta sema
na, visitação somente até quinta.
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MOSTRAS
ARQUITETURA JAPONESA - No

Margs (Praça da Alfândega s/n°), ex
posição de 109 fotos coloridas e 22 
plantas e esquemas representativos da 
arquitetura japonesa entre 1970 e 
1986. Até 31 de janeiro, de terças a 
domingos das lOh às 17h.

ESPAÇO INTERNO - No Espaço Ins 
titucional da Casa de Cultura Mario 
Quintana (Andradas 736, 221-7147), 
mostra de pinturas de Ana Alegria, 
Marilice Coro, Plínio Bernhardt e Ro-

Divulgação/ZH

Tradição e 
modernidade:
Margs mostra 
a arquitetura 

japonesa I
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arquitetura japonesa - 1W
Marf fraça da Alfândega s/n°), exposi 
Ça° de 109 fotos coloridas e 22 plantas e 
esquemas representativos da arquitetura 
japonesa entre 1970 e 1986. Até domin
go, das lOh às I7h.

No

•*■*•*.

Arquitetura japonesa: mostra no Margs encerra-se no domingo


