FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 1969, ark. Vilanova Artigas. Arkitekturutdanningen i São Paulo hadde sitt utspring i en
teknisk høyskole som vektlegger ingeniørfag, og konstruksjon står der med sentralt som utgangspunkt for arkitekturen. Foto: Jørgen Tandberg

byggekunst:

PAULISTA-SKOLEN
– et gjensyn med São Paulos kontinuerlige brutalismetradisjon
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Vår faste spaltist, arkitekt MNAL
Jørgen J. Tandberg (f. 1983)
er utdannet ved Architectural
Association School of Architecture i
London og har siden studert urbanisme
ved Berlage Institute i Rotterdam.
Han underviser nå ved
Institutt for arkitektur
på AHO i tillegg til å
drive egen praksis i
Oslo. Kontoret står på
NALs 'Wildcard'-liste,
og inngår i Nasjonale
Turistvegers satsning
på unge formgivere.
www.jorgentandberg.com

To skribenter alter nerer i byggek unstspalten
– begge arkitekter, begge ansatt ved AHO:
Espen Sur nevik og Jørgen Tand berg.

'Minor histories' er et begrep som ble
introdusert av kunsth istorikeren Tony
Conrad for å beskrive deler av kunst
historien som enten går på tvers av, eller
på en uventet måte utdyper den etablerte
kanonen. Slik historieskriving tar gjerne
for seg mindre kjente kunstnere eller
miljøer, og beskriver disse inngående
med høyt detaljnivå. Minor histories setter
spørsmålstegn ved vår forkjærlighet for
forenklede narrativer og feirer den rike
variasjonen innen et emne.
I historien om modernismens utvikling
i etterkrigstiden er brasiliansk arkitektur
en slags minor history – som et parallelt
modernistisk narrativ – og innenfor denne
eksisterer Paulista-arkitekturen som en
minor history i seg selv, et alternativ
til det forenklede bildet av brasiliansk
modernisme vi gjerne har, i hovedsak fra
Oscar Niemeyers bygninger.

Brasiliansk modernisme
Den typiske historien om brasiliansk
modernisme sammenligner den gjerne
med modernismen i India og Japan, som
eksempler på hvordan okkuperte eller
mindre utviklete land 'mottar' europeisk
og amerikansk kulturell eksport, en ny
liberal verdensorden som et offer you
can’t refuse – på lik linje med måten
Stalins sosialistiske realisme ble trygt
og bestemt plantet i Sovjetstatenes
hovedsteder. I dette narrativet foregår
modernismens hovedutvikling i Europa
og USA, og lokale varianter i fjerne land
er lite interessante for denne som noe
annet enn kuriositeter. Men i senere år
har en rekke bøker dukket opp som ser
nærmere på modernistiske bygg utenfor
kanonen, ikke kun som flate eksempler på
en utvikling, men som virkelige bygninger
med særpreg, egne bakgrunnshistorier og

I etterkrigsårene ble de landene som
hadde kunnet opprettholde kontinuerlig
arkitekturproduksjon under krigen define
rende for modernismens videre utvikling.
Sverige, Finland og Brasil ble stående
som eksempler på hvordan man kunne
skape nasjonale arkitekturstiler tuftet på
modernisme med lokale innslag. Arkitek
turens utvikling i land utenfor det man
hadde sett på som verdens kulturelle
sentrum fikk slik stor påvirkning på det
som skulle bli kalt 'the new monumen
tality': Gideon observerte med glede i
1960 at verden nå endelig utviklet seg
fra mer enn ett sentrum, og særlig Le
Corbusiers arbeid i India og Brasil skapte
en feedback-loop, der modernismen
slik den utviklet seg i periferien fikk
påvirke den europeiske arkitekturen.
Frank Lloyd Wright besøkte Brasil i
1930 og Le Corbusier var der i 1936. Av
disse var påvirkningen fra FLW viktig for
de tidlige eksperimentene i å benytte
tradisjonelle byggemetoder til nye,

eksperimentelle planløsninger i boliger,
altså en overgangsfase til modernismen.
Innflytelsen fra Le Corbusier skulle bli
mer definerende, særlig for den Riobaserte Carioca-skolen, som blant annet
bestod av Affonso Eduoardo Reidy, Oscar
Niemeyer og landskapsarkitekten Roberto
Burle Marx. Det er deres arbeider som har
blitt stående som selve bildet på brasili
ansk arkitektur.
I Brasil fikk modernistisk arkitektur et
sterkt fotfeste nettopp fordi – i motset
ning til Europa – man ikke hadde like
sterke tradisjoner som måtte overvinnes.
Landet hadde en liten, styrende elite og
en enorm, fattig befolkning. Den viktigste
klienten for moderne arkitektur var ikke
private aktører, men staten og eliten. Slik
møtte modernismen når den først var
akseptert for offentlige byggeprosjekter
mye mindre motstand enn i land med en
sterk middelklasse, som igjen ville gitt
en sterkere etablert tradisjonell arkitektur.
Brasil hadde dessuten mengder av plass
til nye, store byggeprosjekter, en enorm
befolkningsvekst, og ingen problemer
med kuldebroer eller fukt. Mottagelsen
av brasiliansk arkitektur blant Europas
modernister varierer fra anerkjennende
til litt paradoksalt fordømmende: i Brasil

fikk man utløp for noen av modernismens
største drømmer, nettopp grunnet lite
motstand i kultur og klima. Men dette gikk
på tvers av en nordeuropeisk protestan
tisk arbeidsmoral som tilsier at kun det
som er vanskelig å oppnå har en verdi;
brasiliansk arkitektur ble sett på som for
frigjort, og særlig sveitsiske Max Bills
kritikk av arkitekturen som 'irrasjonell' er
blitt definerende for dens omdømme.
Kritikken av brasiliansk arkitektur
som for motstandsløs er til en viss grad
feilaktig: brasilianske arkitekter møtte
tidlig store vanskeligheter i byggeskikk
og tilgang til teknologi. Man hadde et
overskudd av rimelig arbeidskraft, men
ikke riktige materialer eller kunnskap om
kompleks konstruksjon, og som mange
andre steder ble den tidlige funksjona
listiske arkitekturen preget av en slags
estetisk rasjonalitet, heller enn rasjo
nalitet basert i byggeteknikk. Motiver fra
europeisk funksjonalisme ble gjenskapt i
lokal byggeskikk, med innslag av lokale
keramiske fliser og mosaikk. Først når
betongkonstruksjon ble rimeligere kunne
man begynne å støpe dekker, og slik
skape distinksjoner mellom bærende og
romdannende bygningselementer og frie
planer à la Le Corbusier. Kritikken av
arkitekturen som irrasjonell i form, er
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levd liv. Fremstillingen av modernismen
generelt har kanskje vært for sjablong
aktig til å favne opplevelsen mange har
av de virkelige bygningene, og brasiliansk
arkitektur har nytt spesielt godt av denne
nye oppmerksomheten.

2 • 2020

Fra FAU. Skolebygningen har ingen dører, studentene jobber i et sammenhengende, åpent landskap. Foto: Jørgen Tand berg
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Paulo Mendes da Rocha: Museo Brasileiro da Escultura (MUBE) 1995. Foto: Nelson Kon

korrekt fra perspektivet til en dogmatisk
funksjonalist. Men denne forståelsen ute
lukker både bygningens symbolske funk
sjon, og dens evne til å favne uventede
arrangementer og bruksområder – og slik
tilhøre folket. Dette siste aspektet skulle
bli viktig for brasiliansk arkitektur gene
relt, og Paulista-skolen spesielt.
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Paulista-skolen
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Brasil har opplevd en enorm befolk
ningsvekst, fra 18 millioner i år 1900, til
209 millioner i dag, og den ukontrollerte
v eksten skapte enorme økonomiske for
skjeller. Som Sør-Amerikas mest folkerike
by og Brasils økonomiske hovedstad har
São Paulo over 30 millioner innbyggere,
om man teller med de økonomisk
avh engige suburbane områdene rundt.
Carl Lévi-Strauss skrev på 30-tallet at
det var umulig å finne et kart av São
Paulo, siden byen vokste så raskt.
Paulista-arkitekturen, etter São Paulos
hovedgate Avenida Paulista, er kallen avnet
på arkitekturen Joao Batista Vilanova
Artigas, Paulo Mendes og en håndfull
andre utviklet på 1960–70-tallet, som har

spor inn i dagens lokale arkitektur. Mange
av arkitektene var tilknyttet arkitektskolen
FAU, Faculdade de Arquitetura e Urba
nismo da USP. Arkitekturutdanningen i
São Paulo hadde sitt utspring i en teknisk
høyskole som vektlegger ingeniørfag, og
konstruksjon står dermed sentralt som
utgangspunkt for arkitekturen. I motset
ning til Oscar Niemeyers mer kjente
formalisme, der det tektoniske – hvordan
bygget er satt sammen – gjerne under
trykkes til fordel for elegante kurver og
formal 'helhet', er Paulista-arkitekturen
mer tektonisk rettet. Bygningene viser
frem hvordan de holdes oppe, møtet med
bakken, hvordan konstruksjonens akser
og spenn evner å skape rom. Samtidig
utforskes det skulpturelle potensialet
som ligger i den plasstøpte betongens
konstruktive evner, men uten en for
estetisert eleganse. For eksempel er ikke
sammensmeltingen av søyle og bjelke til
ett sammenhengende ekspressivt element
nødvendigvis et kompromiss hverken
når det gjelder betongkonstruksjoners
logistikk eller bæreevne, og det er derfor
'lov' innenfor de lokale ortodoksiene
som kjennetegner Paulista-skolen. Skil
let mellom bærende og romdannende
bygningselementer ble også en viktig del

av arkitekturen, med ekspressive bærende
betongkonstruksjoner og store åpne
planer som skal gi frihet til brukeren.
Bygningene fremstår dermed mye mer
pedagogiske og selvforklarende enn
arbeidene til Niemeyer.
Paulista-arkitekturen tok utgangspunkt i
en viktig lærdom fra ferdigstillelsen av
Brasilia, Brasils nye hovedstad, som hadde
monumentalbygninger av Oscar Niemeyer
og en masterplan av Lucio Costa. Man så
at Brasils arkitekturproduksjon var blitt
original nok til å skape et eget språk og
trekkes i retninger som ikke lenger var
avhengig av europeisk innflytelse.
Men i São Paulo, en by i ukontrollert
vekst, fikk ikke modernismen særlig
innvirkning på urbanismefaget, den ble
heller viktig for utformingen av enkelt
bygninger, som måtte forsøke gjenskape
urbane kvaliteter i interiøret. Dermed er
det også kun i enkeltbygningene man
får utforsket modernitetens utopiske
løfte om 'et annet og bedre liv'. Som
mye annen stor arkitektur ble Paulistamodernismen aldri paradigmatisk i
omfang. Heller leses den som en serie
unntak i den kaotiske bystrukturen, hver
bygning foreslår et alternativ til sine

Paulista-skolen laget arkitektur som
både var et resultat av samfunnsutvik
lingen – modernisme, økonomisk vekst,
befolkningsvekst – og samtidig en kritikk
av denne, med et ønske om å bruke det
økonomiske momentumet til å skape
sosiale rom tilgjengelige for alle. Eller
som Pier Vittorio Aureli kalte dette para
dokset: architecture within and against
capitalism. Denne indre spenningen
mellom motivasjon og omstendigheter er
veldig tilstedeværende i bygningene.
Et eksempel er skolebygningen til FAU
på universitetet i São Paulo, tegnet av
Vilanova Artigas og ferdigstilt i 1969. Den
har ingen dører, og studentene jobber

i studioer som eksisterer i et sammen
hengende, åpent landskap. Artigas mente
en viktig del av arkitekturens funksjon var
å lære opp studentene i kunsten å leve
sammen: dersom én roper, ville alle høre
det. Om skolen hadde blitt bygget i dag
ville man nok sagt at den, som arkitek
turen til Valierio Olgiati, aspirerte til noe
‘før-moderne’, med sin tyngde og sine
karakteristiske skulpturelle søyler.
Fra militærkuppet i 1964 lukket Brasil
seg mer og mer fra omverden, og dette
reflekteres i arkitekturens utvikling.
Artigas ble selv arrestert under Brasils
militærdiktatur og gikk en stund i eksil i
utlandet, lik flere andre arkitekter og aka
demikere. Han fikk dermed kun begrenset
glede av skolebygningen han hadde tegnet
for selv å undervise i.
Artigas motsatte seg på prinsipielt
grunnlag avhengigheten av Le Corbusier
som inspirasjonskilde, siden det satte
brasiliansk arkitektur i et avhengighets
forhold til europeisk kultur generelt. Han
mente at brasiliansk arkitektur heller
måtte ta for seg fattigdommen som
størsteparten av befolkningen befant seg
i og skape arkitektur som kunne bli et
reelt uttrykk for denne særegne situa
sjonen. Arkitektur skulle være et middel

for sosial transformasjon, og bygningens
bæresystem det viktigste verktøyet for
å utdanne massene, med pedagogisk
tydelighet i søyle-dekke-konstruksjoner
og planløsninger.
Så der Niemeyers arbeider har en fri
og skulpturell letthet – de undertrykker
materialitet og tektonikk for å skape
vakker form – fremstår arbeidene til
Artigas alltid særdeles konfliktfylte:
planløsningene er åpne og inkludererende,
mens uttrykket fra avstand er lukket, med
ubrutte, konfronterende betongvegger mot
omverden. Det er usikkert hvorvidt de
er ment å løse et problem, eller bare gi
tydelig form til den trykkende stemningen
de er skapt i. De lukker omverden ute, og
skaper nye landskap inne i bygningene.
Det er noe mindre umiddelbart, men like
vakkert over dette.

Relevans i dag
Historiker Guilherme Wisnik beskriver
hvordan Brasil aldri tok et oppgjør med
modernismen, slik andre land gjorde på
70- og 80-tallet med publiseringen av de
første anti-moderne manifestene – Aldo
Rossis 'Architecture and the City', Robert
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omgivelser. Om man reiser rundt i São
Paulo kan man se disse bygningene som
et arkipel av sterke objekter, som hver
gir sin egen tolkning av konstruksjon og
sosiale programmer. Denne lesningen,
der bygningene ikke forsøker å tilpasse
seg hverandre eller sine omgivelser, er
typisk for steder med en svak eller ikke-
tilstedeværende middelk lasse og kan
se ut til å bli definerende også for vår
del av verden i dag, når Europa og USA
går inn i en periode med stadig økende
økonomiske forskjeller i befolkningen.
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Casa Butantã, 1964, São Paulo, arkitekt Paulo Mendes da Rocha (f. 1928, Pritzker 2007), opprinnelig egen bolig, nå overtatt av sønnen.
Foto: Nelson Kon
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Enebolig i Butantã, Paulo Mendes da Rocha,
Foto: Nelson Kon
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Venturis 'Complexity and Contrad iction' –
nettopp fordi det ikke var en sterk eller
tydelig nok før-moderne tradisjonell
kultur i Brasil å basere dette oppgjøret på.
Effekten av dette er at Brasils moder
nistiske bygninger ikke oppleves som
levninger fra en annen tid, men tilhører
vår egen – de lever i et kontinuum fra
30-tallet.
Paulista-skolen lever i dag selv delvis
videre gjennom en serie arbeider av yngre
arkitekter (MMBB, SPBR og Grupo SP) med
tilknytning til FAU og til siste gjenlevende
originalmedlem, Pritzkerp risvinner Paulo
Mendes da Rocha (1928–).
Den viktigste klienten for B rasils
moderne arkitektur var i begynnelsen

ikke private aktører eller utbyggere,
men staten og en sosial elite. Dette var
tilfellet for den originale Paulista-skolen,
og er tilfellet for radikale prosjekter i
samme tidsånd i dag. Særlig i de mindre
eneboligene og de store, sosiale, offent
lige bygningsprogrammene, som SESC
(offentlige kultur- og idrettsbygg) og CEU
(offentlige skolebygninger) kan man lese
spor av de samme ambisjonene som
styrte den radikale Paulista-arkitekturen
på 60-tallet. I de mer utbyggerstyrte
bolig- og kontorbygningene er denne
arven vanskelig å finne.
For Artigas og Mendes da Rocha skulle
hver bygning, om det var en skole, en
enebolig eller et flyplass, formgis som et

stort infrastrukturelt prosjekt. Den enkelte
bygning er alltid hermetisk selvrefererende,
den handler om seg selv, sine egne kon
struktive regler og den verden disse klarer
å skape inne i bygningskroppen, skjermet
fra sine ukontrollerbare omgivelser;
bygning en skal skape noe bedre enn sin
kontekst.

Videre lesning:
Infinite Span. 90 Years of Brazilian Archi
tecture. Fernando Serapiao and Guiherme
Wisnik (ed.). Lars Müller Publishers, 2019
Civitas São Paulo. Joao Carmo Simoes
(ed.). Monade Books, 2018
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Landscape as Art and Urbanism - Roberto
Burle Marx Lectures. Gareth Doherty
(ed.). Lars Müller Publishers, 2020
São Paulo: A Graphic Biography. Felipe
Correa (ed.). University of Texas Press,
2018
Edge City. Driving the Periphery of São
Paulo. Justin McGuirk. Strelka Press,
2012
Vilanova Artigas. Casas Paulistas 1967–
1981. Marcio Cotrim. Romano Guerra
Editora, 2017
Vilanova Artigas. Rosa Artigas. Terceiro
Nome, 2015
Brazil’s Modern Architecture. Elisabeta
Andreoli and Adrian Forty (ed.). Phaidon
Press, 2004
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Enebolig i Butantã, Paulo Mendes da Rocha,
Foto: Nelson Kon
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Enebolig i Ubatuba II, São Paulo, Brasil, 2014
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Felles for mange av prosjektene etter
Paulista-skolen er at de fremstår som
bygget opp av frittstående betongskiver. Opplevelsesmessig fungerer dette
ofte litt på samme måte som når Le
Corbusier velger å male veggene i et rom
i forskjellige farger; det lukkede rommet
og det komplette volumet løses opp, og
møter omverden med en åpen, mindre
definitiv perimeter.
I Ubatuba II av SPBR, presentert her, er
dette veldig tydelig. Som hovedregel får
ingen materialer lov til å fortsette 'rundt
et hjørne' av bygningskroppen, som h eller
fremstår som om den er bygget opp av
flate skiver. Alle betongskivene skal vise
frem sin konstruktive tykkelse. Som følge
av neglisjerbar kuldebro- og dampproblematikk kan man i dette klimaet
benytte seg av slike enklere material
møter, i motsetning til i nord-Europa.
Konstruksjonsmessig er dette et
plasstøpt betongbygg som står på runde
søyler i bratt skrånende terreng.
Bygningen består av et hovedvolum på
10x10x6 meter, samt et mindre volum med
gjesteværelse og et frittliggende basseng
som et eget volum på forsiden. De to
sideveggene på hovedvolumet fremstår
som tette betongskiver, kun brutt av
inngangsdører i glass til hver etasje. Den
øverste etasjen har soverom, den nederste
har ett stort oppholdsrom med kjøkken
og stue.
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Sydfasaden med trappen ned til hovedinngangen
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Plan 4 – adkomstplanet

Plan 3

Plan 2
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Som i flere av kontorets arbeider ligger
mye av prosjektets styrke i hvordan det
enkle snittet klarer å lage spennende
forhold mellom landskap og program;
om man parkerer bilen på taket av gjeste
værelset kan man bevege seg på en bro
over til taketerrassen på hovedvolumet.
Under hovedvolumet er det en skyggefull
plass med utekjøkken, beskyttet fra den
mest intense solen.

58
Plan 1. Svømmeb asseng utenfor en skyggefull plass med utekjøkken under hovedvolumet

Kilde: Arkitekten
Foto: Nelson Kon

SPBR har tegnet én enkelt bygning i
Sveits, et kontorbygg, og da grunnlegger
Luigi Bucci foreleste på AHO for noen år
siden som del av et kurs jeg var med å
undervise, var jeg nysgjerrig på hvilke
problemstillinger som hadde oppstått i
kontorets møte med et annet klima og en

annen byggeskikk. Særlig, og litt foren
klet: praksisens foretrukne kompositoriske
uttrykk tilsier at bygningene fremstår som
om de består kun av tynne skiver, som
utgjør både konstruksjon og fasade, og
ingen materialer får gå rundt et hjørne
i plan. Hvordan opprettholder man dette
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Boliganlegg i Lugano, Sveits, 2013
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Ta kplan
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Typisk plan
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Plan 1. etasje

Fra ta kterrassen
http://www.gruposp.arq.br/?p=92

Kilde: Arkitekten
Foto: Nelson Kon
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prinsippet i et land der veggene gjerne er
teknisk bygget opp av lag mot kulde, vind
og fukt, heller enn monolittiske enkelt
materialer?
Svaret jeg fikk var at løsningen lå
delvis i bruken av glass, som tar opp
hele enkelt-vegger heller enn å perforere
alle vegger jevnt - dette underbygger
'skive-uttrykket'. Delvis fungerer det også
på grunn av en tynn trekledning som får
dekke de fleste av fasadene på den opp
brutte bygningskroppen, og der kledningen
tykkelse 'avsløres' i hvert hjørne. For meg
fremstår ikke denne bygningen som et
kompromiss mot metoden i det hele tatt,
men som veldig elegant håndverk.
Konstruktivt består det syvetasjers
leilighetsb ygget av to bærende betong
skiver, som står perpendikulært på
hverandre, men ikke møter hverandre
i plan. Skivene sørger for avstivning,
mens en serie runde søyler bærer de
utkragende dekkene. Søylene er plassert
innenfor fasaden, fritt inne i rommene.
Ingen fasader er bærene unntatt én, som
er en betongvegg isolert innvendig. Jeg
oppfordrer leseren til å studere planene
med tanke på de problems tillingene jeg
har skissert over.
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https://www.archdaily.com/89825/
morro-do-querosene-house-gruposp
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Evebolig i Querosene
São Paulo, Brasil, 2006
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Denne eneboligen er et av kontorets
tidlige arbeider, tegnet for et familie
medlem av en av partnerne. Det domine
rende uttrykket gis av de to gavlveggene
bestående av betongrammeverk utmurt
med betongblokker. Disse veggene lukker
bygningen mot omverdenen på to sider og
åpner den i korte ndene, med glassvegger
mot parkering og mot hagen. Gavlveggene
er en del høyere enn taket og fremstår
derved som frittstående skiver heller enn
deler av et samlet volum.

Grepet gir et trippelhøyt, åpent rom
internt i bygningen som på den ene
siden er underdelt i mindre bruksrom
(bad, kjøkken og soverom). På den andre
siden er det holdt åpent, trippelhøyt,
med bibliotek, stue og to mesaniner.
Gulvet i det store rommet har røde,
glaserte fliser som strekker seg ut på
markterrassen i bakhagen, og hjelper
til å gi en glidende overgang mellom
ute og inne. Stålkonstruksjonen som
bærer mesaninn ivåene har – så vidt jeg

kan se – også en avstivende virkning
på konstruksjonen, og hindrer de store
betongsideveggene fra å kollapse mot
hverandre.
Størstedelen av bygningens tak er
dekket av vann, som en low-tech strategi
for avkjøling, vannet absorberer solstrå
lene og kjøler ned bygningen ovenfra når
det fordamper.
Kilde: Arkitekten
Foto: Nelson Kon
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Enebolig i Aldeia da Serra
São Paulo, Brasil, 2001
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En tidlig enebolig av Grupo SP og MMBB,
som tidligere var ett kollektiv. Bygningen
er formet som et perfekt kvadrat på 16.2
x 16.2 meter, i én etasje.
På grunn av et kraftig fall på tomten
ble det valgt en betongkonstruksjon som
står på kvadratiske søyler, med parke
ring under. De fire søylene, symmetrisk
plassert i plan, bærer kassettdekker med
avrundede eksponerte kassetter innvendig.
Siden betongkonstruksjonens mulige
spenn og utkraging er enkelt å utlede fra
søylenes plassering, føles planløsningen
pedagogisk og lett lesbar. Den er delt
av en kjerne med et lukket kjøkken og
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baderom i midten, soverom på den ene
siden og stue/opphold på den andre.
Taket er dekket med stillestående vann,
som avkjølingsmetode.
De to sidene som vender mot naboer
har et mer lukket uttrykk, med utenpå
hengte betongelementer som strekker
seg opp over taket, og gir den typiske
'skive-følelsen' som definerer alle disse
bygningene; eneboligen er tydelig på i
hvilken retning den henvender seg.
Kilde: Arkitekten
Foto: Nelson Kon

SESC 24 de Maio, República, São Paulo, Brasil, 2017
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Plan 1. etasje
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SESC (Serviço Social do Comércio) er et
non-profit, privateid program for velferds
tjenester i Brasil, med utdanning, helse
tjenester og fasiliteter for rekreasjon.
SESC 24 de Maio, navngitt etter sin
adresse, er et transformasjonsprosjekt,
som skal gi plass i sentrum til offentlig
tilgjengelige programmer som basseng,
bibliotek og idrett.
Bygningen reorganiseres med en ny
rampe langs den ene fasaden, som er
gjennomgående fra kjeller til fjortende
etasje. Rampen som sirkulasjonse lement
inne i bygningen er et kjent grep fra
Paulista-skolen, og er ment å gjøre
bygningen til noe nærmere et offentlig
landskap, mindre lukket og oppdelt.
Da jeg besøkte bygningen for noen år
siden hadde den kun vært åpen kort tid,
men var fylt med liv. Det var lett å forstå
at det var et stort behov for slike offent
lig rekreasjonsområder. Som program
typologi er den også veldig interessant
– en 'public condenser' som samler alle
velferdstjenester i et enkelt bygg, som for
å gjøre dem synlige.
Fire store betongsøyler tilrettelegger
for en serie dobbelthøye rom i husets
kjerne, og er også med på å gi bygningen
en ny offentlig identitet. I tillegg er
en ny teknisk etasje bygget på taket,
denne inneholder et utendørs basseng
med tilhørende rekreasjoneområder. Der
bygningens fasadelinje tilpasser seg
omkringliggende gater, er de dobbelthøye
rommene og bassenget formet som et
perfekt kvadrat, og gir derved inntrykk
av at bygningen har fått en ny og egen
integritet.
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