
Aprimeira vista, Los Angeles talvez
fosse o último lugar que alguém

pensaria em visitar em busca de inspira-
ção arquitetônica. Estacionamentos que
mais parecem colchas de retalhos e shop-
ping centers horizontais dão lugar aqui e
ali a conjuntos imensos de condomínios
em falso estilo mediterrâneo, complemen-
tando a paisagem. Tudo isso se liga a um
sistema de rodovias de oito pistas de cada
lado, formando uma teia única e compacta.
Se, porém, observarmos detidamente esse
quadro, veremos um estilo arquitetônico
ousado brotando das colinas baixas. Há
casas projetadas por Frank Lloyd Wri-

ght que se parecem com templos maias;
residências desenhadas por John Laut-
ner inspiradas em discos voadores; e des-
construçòes da virada do milênio, como
o reluzente Walt Disney Concert Hall, de
Frank Gehry. "Em Los Angeles, as pos-
sibilidades são imensas", diz Richard
Weinstein, nova-iorquino de origem e vice-
presidente de arquitetura e design urbano
da Universidade da Califórnia, em Los
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Angeles (UCLA). "Há tantas lacunas
e o governo é tão inepto que, de vez em
quando, é possível levantar um prédio
fantástico nos espaços vazios", afirma.

Isso acontece, cada vez mais, por
influência de inspiração oriunda do ou-
tro lado do Pacífico. No ano passado, a
UCLA e sua concorrente, a University of
Southern Califórnia (USC), nomearam
dois novos diretores para seus respecti-
vos programas de arquitetura, ambos de
origem asiática. Hitoshi Abe, o novo che-
fe do programa da UCLA, é de Sendai, no
Japão; e Qingyun Ma, chefe do progra-
ma da USC, tem escritórios em Xangai
e em sua cidade natal, Xi'na, na China.
Ambas as nomeações representam uma
guinada interessante num momento em
que a arquitetura, cheia de novidades e
dinamismo, e repleta de questões de ca-
ráter histórico relativas à urbanização,
espalha-se pela Ásia. Diz Abe: "O design
urbano é de feição sobretudo ociden-
tal. Hoje a Ásia transborda de energia,
portanto é para lá que temos de olhar".

Uma das principais idéias de Ma -
a impermanência da arquitetura - tem
um apelo especial para todos os que gos-
tariam de ver em xeque o crescimento
descontrolado das cidades. Para Ma, de
43 anos, a arquitetura ocidental de hoje
é filha da tradição greco-romana, que
se preocupa em construir com pedra e
em erigir coisas que durem para sem-

pre. Isso torna mais interessante ainda
o fato dele criar edifícios desconcer-
tantes, como a sede da televisão CCTV,
de Pequim, que parece prestes a cair.
Trata-se, sem dúvida, de um filho da
China moderna e. por isso mesmo, ques-
tiona o impulso preservacionista do
Ocidente. "Tudo tem um ciclo de vida,
também os edifícios", diz Ma. "A preser-
vação sacrifica possibilidades futuras.
O futuro precisa de espaço próprio."

Saber destruir e reconstruir depen-
de, em parte, do contexto e da execução,
A renovação urbana, por exemplo, fra-
cassou em algumas cidades americanas,
Será que Pequim não será prejudicada
com a substituição de butongs centená-
rios por edifícios de apartamentos ba-
nais? Ma não defende que devemos des-
cartar o passado. Seu projeto em Thumb
Islaud, nas proximidades de Xangai,
atualiza a antiga reverência chinesa
pela paisagem: colinas recobertas de
grama, formadas pelo telhado ondulado

de urn centro comunitário, combinam
com um lago vizinho, homenageando
o casamento tradicional entre água e
montanha. Já para Abe, de 46 anos, que
mantém um ateliê em seu país natal -
uni dos mais densamente povoados do
mundo -, questões relacionadas ao meio
ambiente são da maior importância. Os
arquitetos japoneses há tempos tiveram
de se preocupar sobre como tornar os
prédios espaços atraentes e funcionais
cm áreas microscópicas. Não é raro uma
família ocupar urna área de apenas 28
m2. Em 2006, em Saitama, uma cidade
superpovoada ao norte de Tóquio, Abe
criou uma combinação de residência
particular e clínica pediátrica em que
três andares do interior do imóvel rece-
bem a luz do sol sem perda, porém, de
privacidade. Isso foi possível, graças à
utilização de uma tela de concreto na es-
trutura do edifício em que foram intro-
duzidas janelas dispostas de forma as-
simétrica. O prédio parece vazado, mas
não deixa expostos seus moradores. É a
esse tipo de solução, e ao ambiente que
lhe serviu de inspiração, que Abe deseja
expor seus alunos. "Tóquio é o futuro",



diz. "É muito contemporânea no que diz
respeito à densidade, à questão ecológica
e à relação entre o público e o privado."

Tanto Abe quanto Ma se valem da
relativa proximidade entre Los Angeles
e a Ásia e enviam para lã seus alunos,
certos de que a exposição ao que se passa
no Japão e na China haverá de inspirar
um pensamento novo para a próxima
geração de arquitetos. Candidatos ao
mestrado na UCLA passam seu ano de
especialização estudando urbanismo e
arquitetura em Tóquio, em busca de li-
ções que possam ser reproduzidas nos
Estados Unidos. "As elites de outras cul-
turas foram educadas nos Estados Uni-
dos, mas os líderes americanos jamais
foram educados em outros países", diz
Ma. "Se o país quiser manter sua atu-
al posição, terá de mudar. Não se pode
vencer só pela força, é preciso tornar-se
líder também nas artes e nas ciências
humanas." Embora estejam enviando
alunos ao exterior, Abe e Ma não deixam
de curtir a atmosfera da cidade que ado-
taram. "Los Angeles não é, com certeza,
ocidental", diz Ma, fã dos spas coreanos
da cidade e dos bares de karaokê. "É

uma fusão." É a cidade do maestro Esa-
Pekka Salonen e da pop star Britney
Spears, que acolhe tanto a alta quanto a
baixa cultura, dando origem a uma "so-
lidariedade real" em relação à Ásia, se-
gundo o premiado arquiteto Greg Lynn,
professor da UCLA que compartilha
com Abe a paixão por robôs de brinque-
do antigos... Barry Bergdoll, curador de
arquitetura e design do MoMA, diz que
Los Angeles "se arrisca muito mais do
que a maior parte das cidades ameri-
canas. O ambiente de negócios é menos
conservador". Perfeito para o diálogo
transcultural que, na opinião de Abe e
Ma, pode ajudar a transformar a idéia
que os americanos têm de arquitetura.
"Ha sempre uma comunidade nova
em Los Angeles", diz Ma. "Há muitas
experiências distintas em andamento",
afirma Abe. Depois de um século de
perspectivas arquitetônicas experimen-
tais, Los Angeles tem agora mais duas.
E vindas do outro lado do Pacífico. ÊN
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