




O
aniversário de Oscar Niemeyer é em 15 de dezembro.

Às vésperas de completar 100 anos, ele é mais do que

u ma referência do passado. É um nome inevitável para

o presente, para a mais espetacular arquitetura feita hoje no

mundo. Em Berlim, Bilbao, Istambul ou Dubai, onde aconte-

ceram alguns dos maiores e mais brilhantes momentos da

arquitetura contemporânea dos últimos dez anos, há um to-

que, uma presença ou uma evidente influência do maior ar-

quiteto brasileiro. E Niemeyer cheqa ao seu centenário sem

sair da prancheta. Apontado pela empresa de consultoria

Synectics como um dos dez gênios vivos do planeta (na com-

panhia, entre outros, de Tim Berners-Lee, o inventor da in-

ternet), ele mantém a discrição e a rotina. Chega cedo ao es-

critório, acende uma cigarrilha (holandesa) e começa mais
um dia de trabalho para dar cabo das inúmeras encomendas

de empresas e governos.

Sua trajetória de escultor de monumentos tem início

nos ano 40, quando Juscelino Kubitschek, então prefeito

de Belo Horizonte, encomendou ao jovem arquiteto um

conjunto de construções para o novo bairro da Pampulha.
Nascia a primeira grande obra de Oscar Niemeyer e um

marco arquitetônico para a cidade. A capital mineira pas-

sou a ter como principal cartão-postal justamente o con-

junto da Pampulha. Ao longo de sua vida, Niemeyer sem-

pre teve como ideal uma arquitetura que fosse também

arte, que não se limitasse a ser funcional, como pregava a

ortodoxia de uma época dominada pelas idéias do franco-

suíço Lê Corbusier (1887-1965). Uma arquitetura que fos-
se também marco urbano, que redefinisse o imagina rio de

uma cidade. Ou - idéia levada ao extremo - de um país que

ganhou uma capital inteiramente forjada na prancheta. To-

das as obras de Niemeyer são assim. Marcam indelevel-

mente as cidades onde são plantadas, tornando-se parte

definitiva da identidade do lugar - como o Museu de Arte

Contemporânea de Niterói, o Sambódromo do Rio de Ja-

neiro, o complexo do Parque do Ibirapuera, em São Paulo,

ou o Centro Cultural Internacional Niemeyer de Avilés, na

Espanha, a ser concluído em dezembro de 2009.

O tempo passou e, de certa forma, o ideal de Niemeyer

se tornou o de toda'uma geração de arquitetos que hoje do-

minam a cena interri.acional. Vive-se agora a era da chama-

da "arquitetura do espetáculo". Frank Gehry é convidado
para fazer o Guggenheim de Bilbao, cidade espanhola que

se sentia órfã de um museu em um país que tem o Prado e

o Reina Sofia. O espanhol Santiago Calatrava é chamado

para dar a cara da nova Lisboa com sua estação de trem,

plantada como um alien numa cidade que não sofre grandes

interferências arquitetônicas desde o tempo do Marquês de

Pombal, no século 18. O holandês Rem Koolhaas cria para a

cidade do México a Torre Bicentenário, com 300 metros, en-

quanto a dupla suíça Jacques Herzog e Pierre de Meuron

apresenta o Estádio Nacional de Pequim, que será inaugu-

rado em 2008, para a Olimpíada na China. O que todas as

obras têm em comum é não ser penas obras, mas ações ar-

quitetônicas que se tornam monumentos, projetando uma

nova identidade para as cidades onde foram construídas.

Em Gehry, Calatrava, Koolhaas, Herzog e De Meuron e ou-

tros vibrantes nomes da arquitetura mundial há essa escul-
tura de monumentos que foi tão de Niemeyer quanto é nes-

te momento, na produção contemporânea, universal.



Em 2003, o convite para fazer o pavilhão temporário

da Serpentine Gallery, no Hyde Park, em Londres, foi um

reconhecimento significativo da atual idade da obra de

Niemeyer. Todo ano, a prestigiada galeria inglesa convida

um arquiteto superstar para assinar esse espaço de expo-

sições efêmero como o verão londrino. O projeto foi sau-

dado pela imprensa internacional e abriu portas para uma

série de novas encomendas. E provocou ainda, na Ingla-

terra, um debate sobre o que restou da arquitetura moder-

na, quando parte da imprensa britânica viu no pavilhão um

certo cansaço do estilo moderno, essa escola surgida nas

duas primeiras décadas do século 20. Mas a presença de

Niemeyer na Inglaterra foi um indiscutível sucesso.

CONTRARIANDO AS REGRAS
A emoção provocada pela arquitetura de Niemeyer vai,

no entanto, muito além das obras monumentais. Conheci

Brasília muito cedo em minha vida. Há anos convivo com
Oscar Niemeyer e suas obras por razões pessoais e profis-

sionais. Mas o tempo não impede que suas obras continuem

a me emocionar - é o caso da Casa das Canoas, no Rio de

Janeiro, que outro dia me fez chorar.

É compreensível que palácios e catedrais impressio-

nem os olhos da infância. Mas como explicar a emoção pro-

vocada pela casinha singela, embrenhada na mata? Estou
diante de uma pequena jóia de linhas muito simples, que

acolhem espaços agradáveis, fartamente iluminados por
aberturas de vidro, sem comprometer a desejável privaci-

dade doméstica. Observei, então, o desenho insinuante da

cobertura, que pousa na paisagem densa, acolhe as pedras

do caminho e se afirma como gesto humano, sem intenção

de mimetismo ou de impor-se a esse ambiente encantador.

Há um diálogo perfeito.

Aos poucos, percebi que essa casa, projetada há mais

de meio século por Oscar Niemeyer para abrigar sua famí-

lia, em São Conrado, no Rio de Janeiro, jamais irá envelhe-

cer porque é uma obra de arte. Feita de imaginação, sur-

presa e poesia, nada nela é óbvio ou excessivo. Tem a pro-

porção correta, essa medida tão pouco apreensível nos

números exatos dos manuais, mas definitiva na harmonia

de uma obra.
Não é a primeira vez que a obra de Oscar me deixa

assim, sem fôlego.

Quem já visitou a Catedral de Brasília há de entender.

Da esplanada ensolarada, a rampa escura sugere um mer-

gulho nas trevas. Só depois de percorrer esse caminho é



possível alcançar a nave inteiramente iluminada, onde bai-

lam os anjos gigantescos do escultor mineiro Alfredo Ces-

chiatti. Nada aqui sugere a austeridade das catedrais gó-

ticas. Delas, somente a menção ao domo, elemento gue

Oscar reconhece e transforma na própria estrutura da ca-

tedral. Dessa atitude quase antropofágica diante das in-

fluências barrocas, clássicas ou mesmo modernas, resulta

uma produção reduzida praticamente a um material, uma

cor e a poucos elementos formais: o pilar, a viga e a abó-

bada. Sua vocação para o gesto monumental é inegável

tanto quanto a permanente busca pela beleza, pois acre-

dita que a História somente reconhecerá as obras gue in-

citam a fantasia ou o mistério de sua criação, como as pi-

râmides do Egito ou Brasília. "Ninguém pode ficar preo-

cupado somente com a função de um prédio", pondera esse

arguiteto gue carrega o dom para a proporção perfeita.

Assim como ninguém fica indiferente diante dos prédios

desenhados por ele para o Plano Piloto de Brasília, criado

por Lúcio Costa, em 1960. O resultado é um vocabulário

tão original quanto contemporâneo. E sua busca pela ori-

ginalidade e pelo novo continuam.

Às vésperas de completar 100 anos, Oscar está t raba-
lhando a todo vapor, disposto como nunca a alterar a pai-

sagem do mundo. Não rejeita encomendas. Oscar Niemeyer

se entrega completamente, e não apenas ao trabalho. Sua

generosidade extrapola as linhas suaves da arquitetura.

'. É uma conduta de vida desde a juventude. Há fatos memo-

ráveis gue Oscar gosta de contar, e eu de escutar, como o

episódio em gue cedeu o escritório da rua Conde Laje, no

Rio de Janeiro, ao "cavaleiro da esperança" Luís Carlos

Prestes, em 1945. O escritório virou então sede do Parti-

do Comunista Brasileiro, ao qual Oscar se filiou - ele rece-

beu em 1963 o prêmio Lenin da Paz, entregue pela então

União Soviética. Mas os clientes, alguns banqueiros, f ica-

vam assustados guando ligavam para o estúdio e eram

atendidos por ninguém menos do que... Prestes! Há quase

uma década Oscar abandonou o "partidão", mas mantém

firme suas convicções ideológicas.

Oscar se recusa à nostalgia e a falar de arquitetura - a

não ser sobre o seu último projeto, que sempre será ague-
le do qual mais gosta, onde mais inovou ou provocou mais

um recorde no uso do concreto armado, uma espécie de

amálgama que está na base de sua arte. Os temas de con-

versas animadas são futebol (agora, só torce para a sele-

ção brasileira), política (se mantém fiel a Fidel) e filosofia

(gosta de citar o velho amigo, o f i lósofo francês Jean-Paul

Sartre). Gosta de contar os novos planos. Quem sabe cons-

truir outra casa com pé-direito bem baixinho, só para con-

trariar a regra de Lê Corbusier, que achava que a altura

mínima de um teto deveria ser de 2,8 metros. Ou montar

uma escola na contramão do ensino especializado, onde

arquitetos formados possam conhecer sociologia, litera-

tura, música. Exatamente como ele, um iluminista por ex-

celência, que dedica uma noite por semana ao curso do fí-



sico nuclear Luiz Carlos de Oliveira, onde são tratados as-

suntos diversos, como estética, filosofia e cosmologia. Sen-

ta-se ao lado da mulher, Vera Lúcia Cabrera, e de dez ami-

gos nas cadeiras amarelas da sala de aula, improvisada no

pequeno estúdio, insta lado em um anônimo prédioarfdéco,

na avenida Atlântica, no Rio de Janeiro.

O cotidiano de Oscar acontece nesse cenário, diante

das curvas das montanhas de sua terra e das morenas que

seguem a caminho do mar de Copacabana. Sobre o piso

branco, fartamente iluminado, repousa a famosa chaise

long, desenhada em parceria com a filha Anna Maria. De

um lado, o sofá de couro preto acompanha as linhas arre-

dondadas da fachada e convida a contemplar a paisagem.

No canto oposto está a mesa retangular com seis Thonet,

aquelas clássicas cadeiras de madeira vergada e palhinha,

onde Oscar almoça diariamente, acompanhado pelos ami-

gos sempre bem-vindos. A arte de cultivar amizades é ou-

tro talento desse carioca, que recebe com a mesma dispo-
sição e simpatia chefes de estado, artistas, arquitetos e

estudantes.

Neste mês de aniversário, são muitas as homenagens

a Oscar, a começar pela Sala Especial na 7a Bienal Interna-

cional de Arquitetura de São Paulo, que acontece até 16 de

dezembro. Em exposição, croquis originais do Parque do

Ibirapuera, projetado em 1951, por ocasião do 4° centená-

rio de São Paulo. Junto aos desenhos do próprio prédio da

Bienal, da Oca e da Marquise, está o projeto do Auditório,

construído somente em 2005. Entre os lançamentos edi-

toriais, Oscar Niemeyer, Uma Arquitetura da Sedução, es-

crito por André Corrêa do Lago e fotos de Cristiano Mas-

caro, Nelson Kon e Mareei Gautherot, inaugura a coleção

Educação do Olhar, da Editora Bei. De autoria do próprio

Oscar, o livro-álbum Universidade de Constantine - Univer-

sidade dos Sonhos, sai pela Editora Revan, em edição bilin-

güe francês-português. O filme A Vida É um Sopro, dirigido

por Fabiano Maciel, ganha versão em DVD, traz o depoimen-

to descontraído de Oscar durante um passeio ao Museu de

Arte Contemporânea de Niterói, e depoimentos de amigos

como Chico Buarque e José Saramago. Outro lançamento,

o especial Oscar Niemeyer, O Arquiteto da Invenção, em

DVD, sai este mês pela revista Arquitetura & Construção,

da Editora Abril (R$29,90).

São pequenos símbolos do reconhecimento a um ho-

mem, um artista, que trabalha magistralmente com a ima-

ginação, o concreto, a coragem e o tempo.
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