
F
orçar os limites do design por
meio de uma visão singularmen-
te inovadora e influente. Como
bem exposto em seu estatuto,
ser um profissional renomado,
por si só, não é garantia de suces-
so na eleição do Designer do

Ano. Prêmio criado pelo Design Miami – fó-
rum que acontece de terça-feira a domingo – e
concedido a personagens que, no entender do
júri, deixaram sua marca para sempre delinea-
da na história do design mundial.

“Em última análise, para nós, é mais interes-
sante surpreender as pessoas e inspirá-las do
que lhes oferecer o óbvio”, pontuou Marian-
ne Goebl, diretora do Design Miami, ao anun-
ciar o vencedor deste ano: Vito Acconci, artis-
ta e arquiteto americano, que, aos 72 anos
vem se juntar a uma eclética galeria de premia-
dos, que inclui nomes como o britânico David
Adjaye, os alemães Konstantin Grcic e Maar-
ten Baas e os brasileiros Irmãos Campana.

“Os edifícios projetados por Vito são capa-
zes de gerar interações inesperadas e inten-
sas; conclamando as pessoas a interagir com
eles, explorando diferentes aspectos da expe-
riência humana”, considera Marianne, con-
textualizando a escolha do Acconci Studio.
“Para ele, arquitetura não é uma questão de
espaço, mas tempo.”

Desde sempre polêmico, Vito Acconci co-
meçou sua carreira como artista plástico na
década de 1960, se exercitando na poesia con-
creta e na performance, até que, em 1988,
decidiu se voltar integralmente para o “dese-
nho da paisagem”, como ele prefere se referir
a seu ofício, abrindo seu estúdio de criação
no Brooklyn, Nova York, onde vive e trabalha

até hoje.
Vista pelo arquiteto como uma evolução natu-

ral de seu processo criativo, sua arquitetura, ain-
da hoje bastante vinculada à arte conceitual, re-
vela, além de um forte apelo narrativo, um per-
manente interesse em impactar a experiência
cotidiana. Caso da Ilha Mur, de 2003, mais conhe-
cido de seus projetos, que tem como ponto de
partida a ideia de “torcer” o rio de mesmo nome,
que atravessa a cidade de Graz, na Áustria.

“Procurei dar um nó no rio, interrompendo o
fluxo, sem bloquear a correnteza. Nasceu assim
uma ilha que é, ao mesmo tempo, cúpula e bacia.
Ou bacia que se transforma em cúpula”, comen-
ta Acconci, pontuando a fluidez de formas e fun-
ções que tão bem caracterizam sua arquitetura.
“Caminhando para cima, o visitante se depara
com o teatro/terraço. Caso siga para baixo, com
um restaurante/bar.”

Em outro de seus projetos recentes, uma con-
corrência para a construção de um museu russo,
localizado à beira de uma encosta, a noção de
movimento se faz mais uma vez presente. “Todo
mundo sabe que o museu deveria estar no topo.
Mas, na minha proposta, ele não parece estar em
terra plana. Ele parece escorregar. Parece não
pode dizer ‘não’ à inclinação, deslizando ladeira
abaixo em direção ao rio”, explica.

Para a estação West 8th Street, em Manhattan,
Acconci imaginou uma imensa onda que, como
tal, se forma, caminha e termina por se romper.
“Não se trata de uma imagem bidimensional.
Trata-se de uma onda construída, que parte da
fachada, se propaga em todas as direções e atinge
seu ponto de ruptura, se abrindo por inteira so-
bre a plataforma”, relata o arquiteto, que terá
seus projetos mais representativos apresenta-
dos em uma mostra que abre suas portas na sema-

na que vem no Edifício Buena Vista, no Design
District de Miami. Mas isso é só o começo.

Como parte da premiação concedida pelo De-
sign Miami, Acconci acaba de ser comissionado
para criar uma obra que desde já é alvo da curiosi-
dade internacional. Inspirado no trabalho do
matemático alemão Felix Klein, a ideia do arqui-
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a corrente
Célebre por seus projetos pouco convencionais, aos 72 anos,

o americano Vito Acconci é eleito Designer do Ano em Miami

Marcelo Lima

%HermesFileInfo:M-18:20121202:

18 O ESTADO DE S. PAULO
2 A 8 DE DEZEMBRO DE 2012 casa

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



teto foi implantar em meio ao bairro do design
local, uma imensa estrutura plástica entrelaça-
da, originalmente desenvolvida por ele para
uma exposição de equipamentos de lazer para
campos de refugiados.

“Nesta obra não existem dentro ou fora. A
superfície flui continuamente de um ponto a

outro”, conta. “Fico feliz em ter transformado
uma formulação matemática em um brinquedo
para crianças, sobre o qual elas poderão se pen-
durar e se divertir.” Com conclusão prevista pa-
ra 2014, o projeto vai inaugurar o mais novo
setor do Design District, inteiramente dedicado
ao público infantil.
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01 A ilha Mur, complexo instalado em um rio em

Graz, na Áustria, em 2003 02 De 2006, Wave-a-Wall,

sistema de assentos implantado na estação na West

8th Street, em Nova York 03 Projeto de playground

de poliuretano que será apresentado em exposição em

Miami. O brinquedo mesmo deve ficar pronto em 201404 O arquiteto Vico Acconci 05 A instalação
Open Book Store, montada em Nova York, em 2007,

com painéis plásticos transparentes

● “Os
projetos
dele são
provocam
interações
intensas, que
conclamam
as pessoas
a explorar
múltiplos
aspectos da
experiência
humana”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,  2 dez. 2012, Casa, p. 18-19.




