
Os grands-ensembles na obra de Lacaton & Vassal:
Um ensaio analógico com a villa palladiana

Jaime David de Jesus Silva

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em

Arquitetura

Orientador: Professora Doutora Ana Cristina dos Santos Tostões

Júri
Presidente: Professora Doutora Maria Alexandra de Lacerda Nave Alegre

Orientador: Professora Doutora Ana Cristina dos Santos Tostões

Vogal: Professor Doutor João Rosa Vieira Caldas

Novembro de 2018





Os grands-ensembles na obra de Lacaton & Vassal:
Um ensaio analógico com a villa palladiana





Aos meus pais,

pelo apoio incondicional.





i

Declaração

Declaro, por minha honra, que a presente dissertação é original, que a 

elaborei especialmente para este fim e que cumpre todos os requisitos 

do Código de Conduta e Boas Práticas da Universidade de Lisboa.





iii

Agradecimentos

Não poderia introduzir a presente dissertação sem que antes 

apresentasse os meus sinceros agradecimentos a todos os que me 

ajudaram a que a mera suposição com que iniciei esta apaixonante 

investigação conseguisse a travessia “da onírica utopia para a luxuosa 

realidade”:

Primeiro, à Professora Doutora Ana Tostões, pela sagacidade e atenção 

com que me guiou, desde o momento em que aceitou prontamente 

orientar-me. Fico-lhe em dívida pela sua valiosa e insubstituível ajuda 

– sem a qual este trabalho não teria sido possível – e guardarei com 

carinho as frutíferas discussões que fomos tendo ao longo desta 

viagem, não só sobre o tema que investigávamos, mas também sobre 

outros rumos desta fascinante disciplina que é a Arquitetura.

De seguida, à Arquiteta Anne Lacaton, por me ter cordialmente recebido 

no seu atelier, em Paris, para uma fascinante, longa e marcante 

discussão sobre a sua prática arquitetónica. Neste tema, agradeço 

ainda ao arquiteto Eduardo Souto de Moura, que muito estimo, por ter 

amigavelmente disponibilizado o seu escaço e valioso tempo, para que 

esta entrevista fosse possível.

Depois, aos Arquivos da Paris Habitat – OPH, com especial apreço pela 

Mme Camille Tensaouti, que me acompanhou amigavelmente durante 

os intensivos dois dias em que escrutinei dossiers e dossiers de obras, 

minuciosamente disponibilizando-me toda a documentação de que 

dispunham. A este título, agradeço ainda à Mme Antonella Casellato, 

diretora do Serviço de Documentação do Pavillon de l’Arsenal, em 

Paris, por ter estabelecido a imprescindível ponte de contacto com os 

Arquivos desta instituição.



iv

Por último, agradeço ainda à minha irmã Cláudia (que nada tem a ver 

com o mundo da arquitetura), ao Carlos e à Miriam, pelas discussões 

e, acima de tudo, revisões sobre toda a informação que primeiramente 

expus sobre papel.



v

Resumo

A presente investigação procura participar no estudo de soluções de 

intervenção que promovam a qualificada longevidade dos alienados 

complexos habitacionais presentes nas grandes periferias europeias. 

Esta propõe uma leitura das aclamadas intervenções de qualificação 

operadas pela dupla de arquitetos franceses Anne Lacaton e Jean-

Philippe Vassal, numa particular vertente deste património - os grands-

ensembles – partindo da anunciada assunção de atribuir o Luxo 

arquitetónico a cada um dos seus apartamentos, transpondo-lhe, em 

altura, as características do modelo de villa. A sua investigação tem 

por objetivos, em primeiro lugar, a análise da metodologia que nelas 

adotam a dupla francesa e, em segundo, o ensaio de uma relação 

analógica com a villa palladiana, por forma a identificar e estudar a 

importância das características que definem o modelo de villa para a 

sua implementação.

Reconhecendo estar-se perante uma metodologia cuidadosamente 

estruturada, transversal à variada obra da dupla, estabelece-se este 

estudo através da sua decantação metodológica, primeiramente 

procurando precisar as bases concetuais que a fundam. A partir 

deste crucial conhecimento, procura-se depois explicar o caminho 

percorrido, do concetual, para o concreto, na intervenção sobre os 

grands-ensembles.

Tomam-se, como conclusão, não só a síntese dos 4 “órgãos” que 

definem a metodologia de Lacaton & Vassal – correspondentes ao 

objetivo, à matéria prima, aos princípios arquitetónicos e ao respetivo 

inventário de soluções – como também a importância que nela exerce 

o empréstimo das características que definem os espaços de transição 

das villas, sublinhando-se os de conformação semelhante aos halls das 

villas palladianas, para a requalificação deste património.

Palavras Chave:

Lacaton & Vassal

Requalificação 

Grands-ensembles

Villas palladianas

Espaços de transição
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Abstract

Key-words:

Lacaton & Vassal

Requalification

Grands-ensembles

Palladian villas

Transition spaces

The present investigation intends to participate in the study of 

intervention solutions that can promote the qualified longevity of the 

alienated habitational complexes scattered throughout the European 

suburbs. It proposes an analysis of the acclaimed interventions applied 

by the French architects Anne Lacaton and Jean-Philippe-Vassal, in a 

particular strand of this heritage – the grands-ensembles – departing 

from the announced intention to establish the architectonic Luxury in 

each one of its apartments, by transposing into them, through the high 

of the building, the characteristics of a villa. This investigation has as 

its goals, first, the analysis of the methodology adopted by the French 

duo, and secondly, the trial of an analogical relation with the Palladian 

villa, in order to identify, and study, the influence exercised by the villa’s 

characteristics. 

Taking into recognition that this is a very carefully structured methodology, 

transversal to all of Lacaton & Vassal’s work, this study is presented 

through a methodological decantation, initiated by the explanation of the 

general conceptual bases that define it. From this crucial knowledge, is 

then explained the path travelled, from the conceptual to the concrete, 

at the grands-ensembles intervention. 

As conclusion, is presented not only a synthesis of the four components 

that define Lacaton & Vassal’s methodology – goal, raw material, 

architectonic principles and consequent inventory of solutions – but 

also the importance of borrowing the characteristics that define the 

transition spaces of a villa, especially the ones that are similar to the 

Palladian villas’ halls, for these requalifications. 
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1. Introdução

A presente dissertação surge de uma motivação pessoal sobre o 
futuro do património de caráter corrente, a habitação coletiva erguida 
nas periferias dos grandes centros urbanos europeus a partir de 
meados do século XX. Tendo em conta a triste realidade da crescente 
degradação, desvalorização e desadequação de que atualmente 
padece contribuindo para a conformação de uma espécie de “no man’s 
land”, anónima e paulatinamente esvaziada do seu orgulho comunitário, 
pretende-se trabalhar no estudo de metodologias que invertam, de 
modo sustentável, este rumo para que a destruição não possa ser 
a opção a tomar. Tal estudo tem como principal fim a aquisição de 
ferramentas projetuais que permitam, no futuro profissional do autor, 
abordar de modo mais informado e certeiro este universo, que cada vez 
mais parece ser o desafio disciplinar para a nova geração de arquitetos. 

Para o alimento de tal motivação, tomou-se como tema de investigação 
as aclamadas intervenções de qualificação operadas numa particular 
vertente deste tipo de património habitacional – os denominados 
grands-ensembles, localizados nas periferias dos grandes centros 
urbanos de França – pela dupla de arquitetos franceses Lacaton & 
Vassal – Anne Lacaton (1955) e Jean Philippe Vassal (1954).1 Importa 
de antemão referir que estas soluções, marcadas pela intervenção 
no espaço doméstico, partem de uma vontade em qualificar cada um 
dos apartamentos do património intervencionado, transpondo-lhes as 
características do modelo de villa.2 Para o estudo desta aparentemente 

1 Destas se contam: a transformação de um conjunto habitacional em Petit-Marroc, Saint-Nazaire (2004, 
França – não construído); o estudo de transformação de um conjunto habitacional em Arlequin, Grenoble 
(2010, França – não construido); a transformação do Edifício Mail de Fontenay em La Courneuve (2010, 
França – não construído);  a transformação da Torre Bois-le-Prêtre em Paris (2005 – 2011, França, com 
Frédéric Druot); a transformação de uma Torre de habitação em La Chesnaie, Saint-Nazaire (2006 – 2014, 
França); a transformação de 530 habitações em Bordéus (2011 – 2016, França, com Frédéric Druot e 
Christophe Hutin) 

2 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, Cambridge Mass/Berlim, Harvard University 
Graduate School of Design/Sternberg Press, 2015, p. 51.

Motivação

Tema
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inusitada metodologia de intervenção – para a qual, durante uma 
investigação preliminar, se encontrou uma incomum, e jamais estudada, 
relação com as villas desenhadas por Andrea Palladio (1508-1580) – 
estipularam-se os seguintes objetivos: 

1) A análise da metodologia adotada pela dupla Lacaton & Vassal na 
transformação dos grands-ensembles, procurando-se compreender de 
que maneira estabeleceram a sua qualificação.

2) O ensaio de uma relação analógica com a villa palladiana, por forma 
a identificar e estudar a importância das características que definem o 
modelo de villa para a implementação desta mesma metodologia na 
qualificação dos grands-ensembles.

Para a resposta a estes dois objetivos, dividiu-se o processo de 
investigação em dois períodos faseados: O primeiro período de 
investigação – associado à pesquisa em fontes secundárias – e o 
segundo período de investigação – associado à pesquisa em fontes 
primárias.

O primeiro período de investigação, referente à pesquisa em fontes 
secundárias, também foi organizado faseadamente, ao longo do tempo, 
distribuindo-se por 3 momentos específicos: 1.1) a revisão bibliográfica 
preliminar; 1.2) a delimitação do universo de estudo; 1.3) e a revisão 
bibliográfica aprofundada.

A revisão bibliográfica preliminar constituiu a primeira aproximação aos 
objetivos, tendo como principal fim uma compreensão geral sobre a 
temática em que se inserem. Neste primeiro momento de investigação, 
procurou-se conhecer, através das principais referências bibliográficas 
sobre a temática, os principais traços metodológicos das transformações 
operadas pela dupla Lacaton & Vassal nos grands-ensembles e como é 
que estes se relacionam, quer com a restante obra da dupla francesa, 
quer com as villas palladianas. 

A partir desta informação recém-adquirida, recolhida através da revisão 
bibliográfica preliminar, concluíram-se os três fatores da temática em 
análise que se deveriam de ter em conta para a delimitação do universo 
de estudo. Foram eles:

i) O facto da intervenção nos grands-ensembles, por parte da dupla 
Lacaton & Vassal, partilhar da mesma metodologia adotada nos 
restantes projetos, independentemente do contexto ou programa. 
Constatando-se a necessidade em compreender, de forma geral, a obra 

Investigação: 
método, 

revisão bibliográfica 
e universo de estudo

Objetivos

1 | Primeiro período de 
investigação

1.1 | Revisão bibliográfica 
preliminar

1.2 | Delimitação do universo 
de estudo
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de Lacaton & Vassal;

ii) O facto da intervenção nos grands-ensembles, por parte da dupla 
Lacaton & Vassal, derivar de uma cirúrgica análise das pré-existências 
contextuais. Constatando-se a necessidade em compreender, de 
forma geral, este património, para que se conhecessem os fatores que 
estiveram na base da “razão de ser” da intervenção da dupla;

iii) O facto da influência das villas na solução arquitetónica adotada por 
Lacaton & Vassal na transformação dos grands-ensembles, permanecer 
vaga, não se tendo claramente explicado, quer pelos arquitetos, quer por 
outros investigadores. Constatando-se a necessidade em compreender 
as bases que definem uma villa, para que posteriormente melhor se 
pudesse identificar o se papel na definição da solução arquitetónica 
adotada na transformação dos grands-ensembles.

Para a resposta aos três fatores enunciados e, por via de consequência, 
aos objetivos estipulados para a presente dissertação, decidiu-se 
delimitar o universo de estudo em três categorias temporalmente 
distintas, cada uma associada a um tipo arquitetónico – 1) as villas 
palladianas, 2) os grands-ensembles e 3) as transformações dos 
grands-ensembles por Lacaton & Vassal. O estudo de cada uma 
destas categorias delimitou-se pela investigação dos principais traços 
arquitetónicos e metodológicos que as definiram, e da relação destes 
mesmos traços com o contexto em que se geraram, acompanhando-
se por um caso de estudo para a sua demonstração. Na última destas 
categorias – 3) as transformações dos grands-ensembles por Lacaton 
& Vassal – seguindo a primeira preocupação anteriormente enunciada, 
procurou-se também uma análise dos principais traços da obra de 
Lacaton & Vassal. Deste modo, tomaram-se como sub-temáticas e 
respetivos casos de estudo:3 1) As villas palladinas e a villa Foscari (c. 
1555; Andrea Palladio); 2) Os grands-ensembles e a torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961; Raymond Lopez) 3) A obra de Lacaton & Vassal, onde se 
insere a transformação de grands-ensembles, e a transformação da 
torre Bois-le-Prêtre (2005-2011; Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-
Philippe Vassal);

3 A escolha dos casos de estudo foi composta por duas fases: uma fase de seleção preliminar, seguida de 
uma fase de seleção final. A seleção preliminar correspondeu à identificação, em cada uma das categorias, 
do grupo de casos que melhor exemplificavam, com o mínimo desvio possível, as “regras” arquitetónicas 
da metodologia que os definiu. Nesta primeira fase, tomou-se como condição a correspondência do 
mesmo objeto arquitetónico entre a categoria dos grands-ensembles e a categoria das transformações. 
A segunda fase, referente à seleção final, correspondeu à comparação cruzada entre os vários casos 
identificados para as categorias em estudo, selecionando-se os que melhor se relacionavam entre 
categorias.
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A partir da delimitação do universo de estudo foi então possível passar-
se para uma revisão bibliográfica aprofundada, cronologicamente 
faseada por cada uma destas categorias, começando-se primeiro 
com a investigação das villas palladianas e acabando-se com as 
transformações de grands-ensembles. Importa referir, de antemão, que 
a bibliografia revista não será exaustivamente analisada num “Estado de 
Arte” à parte. Face à dimensão reduzida que se impõe às dissertações, 
e tendo em conta que os ensinamentos principais desta bibliografia 
já se encontram no desenvolvimento da dissertação, o “Estado de 
Arte” passa a englobar-se neste subcapítulo, através da enumeração 
das obras de maior relevo, para cada uma das categorias, em nota de 
rodapé.4 

Após a revisão bibliográfica aprofundada, que permitiu a recolha do 
máximo de informação já disponível sobre o universo de estudo 
delimitado, passou-se à recolha de informação em fontes primárias. 
O objetivo deste último período de investigação, foi o de não só 
completar a informação ainda em falta para a resposta aos objetivos 
estipulados, mas também confirmar algumas das deduções derivadas 

4 Revisão de bibliografia:

Quanto à investigação sobre as villas palladianas e a villa Foscari, sublinha-se o papel: do livro The villa: 
form and ideology of country houses (1990), de James Ackerman (1919-2016), para a compreensão 
da ideologia base, e respetiva manifestação ao longo do tempo, que caracteriza a villa como tipo; do 
livro Palladio (1977, [1966]), do mesmo autor, para a compreensão do contexto associado à construção 
das villas palladianas; dos livros Architectural Principles in the age of Humanism (1971, [1949]), de 
Rudolf Wittkower (1901-1971), e Interpreting the renaissance (2006), de Manfredo Tafuri (1935-1994), 
respetivamente, para a compreensão dos princípios e paradigmas da arquitetura do Renascimento, a partir 
dos quais se desenharam as villas palladianas; e dos livros The four books of architecture (1997, [1570]), de 
Andrea Palladio, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta (1973), de Erik Forssman (1915-
2011), e Palladio (2009), editado por Guido Beltramini (1961), para uma compreensão mais aprofundada 
do desenho da villa Foscari.

Quanto à investigação sobre os grands-ensembles e a torre Bois-le-Prêtre, sublinha-se o papel: dos 
artigos “Where desire may live or how to love mass housing: From Cold War to the Revolution” (2015) e 
“The Housing Question” (2017), ambos de Ana Tostões, para a compreensão da temática da construção 
de habitação coletiva durante o pós-guerra; do livro l’Architecture moderne en France: Du chaos à la 
croissance: 1940-1966 (1999), de Joseph Abram (1951), para a compreensão do contexto, princípios 
e paradigmas associados à construção dos grands-esembles; do livro A Idade Maior (2015), de Ana 
Tostões (1959), para a compreensão dos princípios e paradigmas da arquitetura do Movimento Moderno, 
a partir dos quais se desenharam os grands-ensembles; dos números 75 e 104 da revista l’Architecture 
d’hauhourd’hui (respetivamente, 1957 e 1962), e do livro Urbanisme vetical et autres souvenirs (2012), de 
Michel Holley (1924), para uma compreensão mais aprofundada do desenho e contexto da torre Bois-le-
Prêtre.

Quanto à investigação sobre a obra de Lacaton & Vassal, onde se insere a transformação de grands-
ensembles, e a transformação da torre Bois-le-Prêtre, sublinha-se o papel: dos livros Freedom of Use 
(2015), da dupla Lacaton & Vassal, e Lacaton & Vassal (2006), de Ilka Ruby, conjuntamente com o nº 
177/178 da revista El croquis (2015), editado por Fernando Márquez Cecilia (1957) e Richard Levene, e o nº 
498 da revista a+u (2012), editado por Nobuyuki Yoshida, para a compreensão da metodologia associada 
à obra de Lacaton & Vassal; dos livros Plus (2007), da dupla Lacaton & Vassal e de Frédéric Druot (1958), 
e Paris Habitat (2015), editado por Javier Arpa, para a compreensão das soluções arquitetónicas que se 
tomaram para a aplicação desta mesma metodologia na transformação dos grands-ensembes; do nº 
177/178 da revista El croquis e do nº 498 da revista a+u, para uma compreensão mais aprofundada do 
desenho da transformação da torre Bois-le-Prêtre.

2 | Segundo período de 
investigação

1.2 | Revisão bibliográfica 
aprofundada



da investigação já realizada. Neste sentido operou-se: 1) Uma visita aos 
arquivos Paris Habitat – OPH, em Paris, entre os dias 4 e 5 de junho de 
2018, para a compreensão do projeto original da torre Bois-le-Prêtre; 2) 
Uma entrevista com a arquiteta Anne Lacaton, no escritório da dupla, 
em Paris, no dia 6 de junho de 2018, de modo a esclarecer algumas 
dúvidas, e confirmar algumas premissas, acerca da metodologia 
arquitetónica da dupla (anexa à presente dissertação)

A estrutura para a redação da dissertação foi, por sua vez, delineada 
a partir de dois importantes pressupostos que, durante a investigação, 
se tinham concluído sobre a intervenção nos grands-ensembles 
por Lacaton & Vassal:5 1) A existência de uma clara e estruturada 
metodologia arquitetónica; 2) A quase imutável transversalidade desta 
metodologia face a programas e contextos distintos.

Tais pressupostos conduziram a que, por um lado, se estruturasse 
a dissertação a partir de uma decantação metodológica, ao invés 
de uma organização cronológica, e por outro, que se recorresse 
constantemente a obras de diferentes programas e contextos para a 
explicação desta metodologia, enriquecendo a presente dissertação 
com uma compreensão geral da prática arquitetónica da dupla Lacaton 
& Vassal.

Esta decantação metodológica operou-se num desenvolvimento do 
geral, para o particular, começando com dois capítulos exclusivamente 
dedicados aos elementos gerais desta metodologia. Nestes, procurou-
se dar a conhecer as suas bases concetuais, partindo do concreto para 
o concetual, primeiro começando com uma rápida leitura da expressão 
da obra da dupla, acompanhada pela sua comparação com outras 
vertentes arquitetónicas contemporâneas – no capítulo 2 – e depois 
com a explicação do objetivo que a funda – no capítulo 3. Dos capítulos 
4 ao 6, embora abordando intermitentemente outros aspetos gerais da 
metodologia, colocou-se o enfoque no caso particular da transformação 
dos grands-ensembles e na influência que nela tiveram as características 
de uma villa, num percurso inverso ao dos dois primeiros capítulos. Na 
análise do caso particular, partindo do conhecimento recém-adquirido 
sobre as bases concetuais da metodologia, procurou-se explicar qual o 
caminho percorrido, do concetual para o concreto, de modo a alcançar-
se a solução arquitetónica final.

5 No corpo da presente dissertação identificam-se: as citações entre aspas; os estrangeirismos em itálico; 
o título das obras referenciados em itálico, com a primeira letra em maiúscula; os conceitos, períodos ou 
movimentos de relevo, com a primeira letra em maiúscula.

Estrutura da dissertação
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2. Sem retórica

A expressão de qualquer obra arquitetónica, seja ela contemporânea ou 

passada, é invariavelmente uma manifestação direta da sua composição. 

Os traços fisionómicos, as características físicas – momentaneamente 

apreensíveis pelo olhar distraído do transeunte que por ela passa – 

são a manifestação direta da reunião de um conjunto, normalmente 

complexo e vasto, de elementos arquitetónicos. Esta mesma reunião 

– bem entendido, composição – é, por sua vez, orquestrada por 

uma dada metodologia – menos, ou mais racionalmente estruturada, 

dependendo do génio do arquiteto e do tempo de que dispõe – movida, 

na sua génese, por um propósito primordial, que aqui se entende pelo 

termo “objetivo”. Tendo em mente o encadeamento que se acaba de 

sugerir, denotando uma reflexão sobre as várias camadas de qualquer 

obra arquitetónica, desde a concetual à concreta, experimenta-se 

primeiro olhar para a obra de Lacaton & Vassal, procurando alcançar a 

compreensão das bases metodológicas, através do nível mais concreto 

e, como tal, mais próximo do entendimento direto que é permitido pela 

experiência sensorial humana: a sua expressão.1

No entanto, para esta primeira tarefa, torna-se pertinente uma 

antecedente leitura contextual. Isto é, uma breve leitura dos traços 

gerais que definem a expressão de uma substancial parte das obras 

contemporâneas, de modo a que possa servir como contraponto – quer 

pelas semelhanças, quer pelas diferenças que se venham a identificar 

com o caso da dupla francesa – para um estudo mais claro da expressão 

na qual se conformam, e por consequência manifestam, as bases que 

definem a metodologia de Lacaton & Vassal. Importa realçar, que o 

1 Na presente dissertação interpreta-se sumariamente o conceito de “expressão” como a propriedade 
inerente ao aspeto físico de uma determinada entidade/objeto em manifestar, intencional, ou não 
intencionalmente, as ideias e conceitos que estão na sua origem. - Leonel de Oliveira (ed.), “Expressão”, 
em Nova Enciclopédia Larousse, Lisboa, Círculo de Leitores, 1998, v. 10, p. 2874.

Retórica e iconografia

1 À esquerda: Alison e Peter Smithson, 
Upper Lawn Pavilion (1959-1962), Fouthill.
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interesse desta leitura contextual não é, pois, o da descoberta das várias 

bases concetuais da contemporaneidade. Cada uma das abordagens 

é definida por uma tão vasta base de inputs, que a procura desta 

explicação num subcapítulo tão curto (ou até mesmo numa investigação 

de igual dimensão à presente), estaria inevitavelmente condenada 

ao fracasso. Pretende-se apenas um sucinto, e intencionalmente 

superficial, entendimento da sua expressão, para que com este se 

possa mais compreensivamente acercar da obra da dupla francesa.

Neste sentido, embora condenados às limitações que qualquer 

generalização implica (sendo igualmente inevitável crítica à suposição 

que exprime), constata-se uma certa inclinação das obras arquitetónicas 

contemporâneas enquanto expressão de uma composição 

vincadamente formal,2 que recorre à retórica como veículo para a sua 

própria afirmação iconográfica. Procurando trabalhar a forma a que dá 

expressão, nalguns dos casos, segundo o seu mais prosaico significado 

de “configuração”, e noutros, segundo o mais erudito significado de 

“ideia”, de “essência espacial”.3

Para a análise da expressão do contexto arquitetónico contemporâneo, 

repouse-se então sobre estes dois conceitos aparentemente “estranhos” 

à disciplina da arquitetura: retórica e iconografia. De que modo é que 

um termo advindo da filosofia e outro da simbologia, poderão delinear 

a expressão da arquitetura contemporânea?

Um comentário preliminar: A viabilidade desta identificação reside 

no facto de ambos serem conceitos que definem a aplicação de um 

determinado mecanismo a um sujeito específico. Em cada um dos 

casos, quando o sujeito original é substituído pelo objeto arquitetónico, 

a definição passa a ser assertiva na explicação da atual conjuntura 

arquitetónica.

Neste sentido, a retórica, que na filosofia define a técnica de construção 

de um discurso persuasivo através do correto uso da linguagem,4 passa 

a ser válida no contexto arquitetónico quando o sujeito – o discurso 

filosófico – é substituído pela composição arquitetónica. Nesta 

interpretação, a retórica passa a identificar a técnica de composição 

de uma obra arquitetónica de forte persuasão, através da correta 

2 Alejandro Zaera-Polo, “Well Into the 21st Century: The Architectures of Post-Capitalism?”, El Croquis, nº 
187, 2016, p. 287.

3 Ana Tostões, A Idade Maior, 1a ed., Porto, FAUP publicações, 2015, p. 81.

4 Leonel de Oliveira (ed.), “Retórica”, em Nova Enciclopédia Larousse, op. cit., p. 6004.
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manipulação de uma determinada linguagem formal. Todavia, tal como 

Platão já o tinha denunciado na vertente filosófica, a retórica é apenas 

uma “arte de bem falar” que não corresponde necessariamente a um 

discurso verdadeiro, mas apenas a um mecanismo de sedução ou 

manipulação.5

É exatamente nesta capacidade persuasiva/sedutora da retórica que 

a arquitetura contemporânea vê a sua ferramenta para o alcance 

do iconográfico. Advindo da palavra grega “eikon” que significa 

imagem, o termo “ícone” é correntemente utilizado na identificação 

das imagens de teor religioso que representam personagens ou 

cenas sagradas.6 Contudo, na sua interpretação abrangente, associa-

se à ideia de uma imagem com a destra capacidade em evocar e 

representar um determinado movimento, período ou atividade.7 É 

por esta excecionalidade representativa que o termo é reapropriado 

pela arquitetura. Deslocando o sujeito, da mera imagem, para a obra 

arquitetónica, passamos a poder definir um edifício que, pela destreza 

retórica que lhe dá expressão, se consegue demarcar dos restantes 

evocando um determinado valor ou ideal que seduz e persuade tanto à 

cópia como à admiração. Podendo, portanto, considerar-se de que se 

trata de uma arquitetura, na qual a composição produzida pelas mais 

plurais metodologias contemporâneas, resulta numa expressão retórica 

e iconográfica.

É dentro deste esquema que se insere o edifício residencial em Zug 

(2006-2013), Suíça, desenhado por Valerio Olgiati (1958). Neste caso 

exemplar,8 a retórica é tomada segundo uma regra composicional de 

interdependências formais de modo a evocar iconograficamente um 

sistema tectónico ideal.9 Um sistema que se manifesta como uma 

composição interdependente na qual todos os elementos constituintes 

trabalham interligadamente para a composição de um todo – a remoção 

de um deles implica o colapso de todo o sistema – não havendo receio 

em adotar soluções desprovidas de qualquer sentido utilitário sempre 

5 “Retórica” em Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [Em linha], Porto, Porto Editora, 2003-2018, 
[Consult.26 jul. 2018], disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/retórica.

6 “Ícone” em Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [Em linha], Porto, Porto Editora, 2003-2018, 
[Consult. 26 jul. 2018], disponível em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/ícone.

7 Ibidem.

8 O facto de se abordar a obra de Valerio Olgiati a título exemplificativo não tem como intenção a sua 
pejorativa critica. Reconhecendo a sua qualidade, apenas é tomada, na presente dissertação, por forma 
a identificar as diversas condicionantes que poderão estar implicadas a esta ferramenta de composição.

9 Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’architecture, Lausanne, Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, 2015, p. 81.

2 Valerio Olgiati, Edifício Residencial (2006-
2013), Zug.

3 Valerio Olgiati, Edifício Residencial (2006-
2013), Zug.

4 Valerio Olgiati, Edifício Residencial (2006-
2013), Zug - Planta Piso Tipo.



que necessárias ao reforço da iconografia almejada.10 

Neste sentido, de modo a evidenciar a aparentemente inteligível estrutura 

de pilar e laje, Valerio Olgiati “descola” exteriormente os elementos 

estruturais (mesmo que apenas ideias)11 dos paramentos divisórios, 

definindo toda uma área inutilizável no exterior das lajes que rodeiam 

os apartamentos. Este conjunto de preocupações sobre a expressão 

construtiva são ainda complementadas por um grupo de operações 

formais que elevam a aprazibilidade estética do edifício. Destas se 

destacam os colossais vazados elípticos, abertos nas lajes frente à 

varanda das salas, que têm a sua legitimidade utilitária discutivelmente 

justificada pela sua capacidade em prevenir que os “moradores vejam 

os apartamentos uns dos outros”.12

Estará a expressão da obra de Lacaton & Vassal relacionada com tais 

preocupações? Fará a sua abordagem parte desta leitura do contexto 

arquitetónico contemporâneo?

A rápida observação da casa Latapie (1991-1993), obra seminal da 

dupla Lacaton & Vassal,13 deixa entrever uma prática aparentemente 

distinta do contexto contemporâneo. A casa é marcada por um 

manifesto pragmatismo, pela adoção de materiais industriais no 

estado mais elementar e pela sua consequente reunião através de 

um sistema construtivo que não conforma uma sedutora e inalterável 

obra arquitetónica. Estas características parecem distanciá-la das 

preocupações expressas no complexo habitacional de Valerio Olgiati 

e, como tal, do contexto arquitetónico contemporâneo, no que respeita 

ao enfoque que coloca sobre as problemáticas arquitetónicas de cariz 

formal.

Estar-se-á perante a adoção de um diferente léxico retórico com 

uma igualmente diferente ideologia iconográfica? Ou será esta uma 

das raras atitudes que se escapa do vertigo maneirista para onde a 

contemporaneidade se parece conduzir? 

Em 2015, no livro Précisions sur un état présent de l’architecture, o 

arquiteto e historiador Jacques Lucan (1947) respondia a esta questão 

10 Ibidem, p.81.

11 Na fachada oeste, Valerio Olgiati aplica um conjunto de massivos pilares, na realidade ocos, apenas 
para que se possa reforçar a solidez tectónica com que está suportada a ligeireza das lajes vazadas.

12 Valerio Olgiati, “Residential Building Zug Schleife”, El Croquis, no 156, 2011, p. 168.

13 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, 
joyful, poetic and cosmopolitan”, a+u, nº 498, 2012, p.8.

Without Rhetoric:

 uma releitura 

contemporânea

5 Anne Lacaton e Jean Philippe-Vassal, 
Casa Latapie (1991-1993), Bordéus. 
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relendo o conteúdo de Without Rhetoric - livro de Alison (1928-1993) 

e Peter (1923-2003) Smithson, publicado em 1973 – à luz da prática 

arquitetónica da dupla francesa.14 Para ele, tal como outrora defendido 

pelo casal britânico, a obra de Lacaton & Vassal explorava uma 

arquitetura que recusava a retórica e a iconografia como ferramentas 

composicionais.15

Escrito num período de maturidade e revisão dos princípios que 

marcaram a alvorada da arquitectura do Movimento Moderno, Without 

Rhetoric: an architectural aesthetic apresentou-se como um manifesto 

contra a exploração da retórica arquitetónica como veículo para a 

iconográfica expressão do poder da mecanização,16 contra abordagens 

arquitetónicas como a de James Stirling (1926-1992) e James Gowan 

(1923-2015) para a Universidade de Leicester (1959). Segundo os 

Smithsons, algo que tinha sido aceitável nas intervenções pontuais 

realizadas durante os primórdios da mecanização, era desaconselhável 

num contexto, como o da década de 70, onde esta passara a ser 

ordinária.17 Era agora necessária uma arquitetura que tomasse a “calma 

como ideal”18 – tal como a evidenciaram no seu pavilhão de fim-de-

semana, o Upper Lawn Pavilion (1959-1962) – rejeitando a exploração 

dos elementos arquitetónicos como expressão retórica. Uma arquitetura 

na qual a máquina se passaria a integrar recessivamente.19

A atitude de Lacaton & Vassal para com a contemporaneidade reflete a de 

Alison e Peter Smithson para com os anos 70. A única grande diferença 

parece apenas manifestar-se no próprio contexto: ultrapassando a 

anterior vontade em expressar o poder da mecanização, estamos agora 

perante uma pluralidade de ideologias iconográficas fundadas sobre 

os mais dispares propósitos.20 Todavia, o desejo em romper com os 

formalismos vigentes não deixa de ser o mesmo: uma arquitetura de 

expressão anti-retórica e anti-icográfica, uma “calma como ideal”.

14 “Ce qui est descriptible, de façon directe, sans en passer par une approche symbolique ou allégorique, 
est une architecture qu’Alison et Peter Smithson avaient appelée “sans rhétorique (without rhetoric)”” - 
Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’architecture, op. cit., p. 249.

15 Ibidem, p.249.

16 “Now when many forces influence us, the time for rhetoric of any kind for individual buildings as passed, 
when a few had cars then was the time for rhetoric about the machine, of violence as an ideal. When 
all have machine-energy – cars, transistor radios and light – to throw about, then the time has come for 
the lyricism of control, for calm as an ideal” - Alison Smithson e Peter Smithson, Without Rhetoric: An 
Architectural Aesthetic 1955-1972, Londres, Latimer New Dimensions, 1973, p. 14.

17 Ibidem, p.14.

18 Ibidem, p.14.

19 Ibidem, p. 63.

20 Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’architecture, op. cit., p. 252.

6 James Stirling e James Gowan, Edifício 
de Engenharia, Universidade de Leicester 
(1959), Leicester. 

7 Alison e Peter Smithson, Upper Lawn 
Pavilion (1959-1962), Fouthill.
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Se a expressão da obra de Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal não 
tem como preocupação uma intenção retórica e iconográfica, torna-
se pertinente procurar, fora do espetro comunicativo, as “vontades” 
responsáveis pela sua conformação. Tomemos para tal, a alternativa 
expressa pela reinterpretação europeia da velha máxima de Louis 
Sullivan (1856-1924):1 form follows function.2 

Poderá a expressão da obra da dupla francesa ser uma reminiscência da 
exploração da máxima adotada pelos principais atores do Movimento 
Moderno? Por outras palavras, poderá a conformação desta mesma 
obra ser uma reação direta a um conjunto de implicações funcionais 
previamente estipuladas pelo programa e, como tal, homónima ao 
exemplo legado pelo edifício da Bauhaus de Dessau (Walter Gropius, 
1925-1926)?3

A rápida análise do campus da pioneira instituição alemã e a posterior 
comparação com uma obra de Lacaton & Vassal de semelhante 
programa – a Escola de Arquitetura de Nantes (2003-2008) – deixam 
entrever uma resposta em muito distinta, e até mesmo antitética, 
face aos pressupostos anteriormente enunciados. Ao passo que as 
três diferentes volumetrias da Bauhaus respondem em dimensão e 
fachada às funções precisas de um determinado organigrama escolar, 
representando o que Adolf Behne (1885-1948) tinha apelidado de 
“arquitetura funcionalista”,4 a homogénea e unitária volumetria de 

1 Ana Tostões, A Idade Maior, op. cit., p. 88.

2 Ver a este propósito Ana Tostões, A Idade Maior, op. cit., p. 88.

3 Para além do cunho funcionalista indicado, Sigfried Giedion sublinha ainda a importância deste edifico, 
no quadro do Movimento Moderno, para o estabelecimento de um novo sentido de espaço, fundado 
no conceito de “espaço-tempo”, primeiramente descoberto pelo cubismo. Isto é, da introdução da 4ª 
dimensão - o tempo - na perceção do espaço arquitetónico, através do arranjo estratégico das suas 
transparências e planos verticais – Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, Barcelona, Hoepli, 
1958, pp. 510 – 519. Ver Ana Tostões, “O projecto histórico de Giedion”, A Idade Maior, op.cit., pp. 127 
– 134.

4 “[functionalist] architecture is no more than a fixed and visible structure of the final organization of every 
movement, every purpose and use of the building” –  Adolf Behne, The modern functional building, Santa 
Monica, Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, 1996, p. 121.

Sistemas de Capacidade

3. Para lá da substância: Luxo como prazer

1 À esquerda: Anne Lacaton e Jean Philippe 
Vassal, Casa em Cap Ferret (1996-1998), 
Gironde.
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Nantes parece-se distanciar de qualquer relação entre forma e função. 
Para Lacaton & Vassal, a expressão da obra construída não é, então, o 
resultado direto de uma precisa resposta programática.5 Para Lacaton 
& Vassal, form “does not” follow function. 

Isto não implica, necessariamente, que descartem a importância do 
programa no desenvolvimento projetual. Aliás, recorrem assiduamente 
à sua organização diagramática de modo a compreenderem o 
funcionamento que é esperado.6 Contudo, focam a sua atenção para 
a produção de uma arquitetura, que embora responda plenamente ao 
programa, se foque na conformação de espaços que sejam autónomos 
a qualquer determinismo funcional, podendo receber outras utilizações 
não planeadas. Nas palavras de Lacaton & Vassal, na produção de uma 
arquitetura que se defina como um “Sistema de Capacidade”:7

1) Sistema, na medida em que se pretende definir o objeto arquitetónico 
a partir de um conjunto correlacionado de características arquitetónicas, 
apoiadas por um interconectado grupo de princípios e ideias 
(provenientes da metodologia), que trabalhem juntos para o alcance de 
um propósito comum,8 isto é, para o atingir uma elevada Capacidade 
arquitetónica.

2) Capacidade, na medida em que – como sugerido pelo significado 
original, correspondente “à propriedade de conter alguma coisa” (do 
latim capacitas, de capax, que pode conter)9 – este Sistema caracteriza-
se pela “propriedade de conter” a vida humana. Ressalvando que, no 
caso de Lacaton & Vassal, trata-se de uma ideia de arquitetura como 
“contentor de vida”, que pouco se relaciona com o impacto comunicativo 
da forma, mas antes com a propriedade dos espaços “conterem”, eficaz 
e aprazivelmente, as mais variadas utilizações inerentes ao desenrolar 
da vida humana, “esperando que gozem não tanto a chávena, mas mais 
o chá”10.

Analise-se com maior detalhe a Escola de Arquitetura de Nantes e 
procure-se compreender, através da sua conformação, a importância 
destes dois conceitos. Implantada em contexto urbano, a escola 
demarca-se pela estrutura de pilar e viga, de elevada resistência à carga, 
em betão armado, emprestada de um programa que lhe é totalmente 

5 “Entrevista com Anne Lacaton”, Paris, 2018, anexa à presente dissertação, p. 1.

6 Ibidem, p. 1.

7 Termo introduzido por Anne Lacaton aquando a entrevista realizada durante o processo de investigação 
para a presente dissertação - “Entrevista com Anne Lacaton”, Paris, 2018, p. 1.

8 Leonel de Oliveira (ed.), “Sistema”, em Nova Enciclopédia Larousse, op. cit., p. 6420.

9 Leonel de Oliveira (ed.), “Capacidade”, em Nova Enciclopédia Larousse, op. cit., p. 1420.

10 Expressão do arquitecto Yoshio Taniguchi, utilizada para descrever o que considera ser o primordial 
papel da arquitetura, de semelhante índole ao que Lacaton & Vassal procuram através da Capacidade 
arquitetónica –  Yoshio Taniguchi e Kotaro Hirano (eds.), The architecture of Yoshio Taniguchi, New York, 
Harry N. Abrams, 1999.

2 Walter Gropius, Bauhaus (1925-1926), 
Dessau.

3 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
Escola de Arquitetura (2003-2008), Nantes.
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alheio: o parque de estacionamento.11 Não se demorando sobre a 
peculiaridade do empréstimo, interessa denotar que a volumetria 
unitária se encontra repartida em 3 lajes – exteriormente conectadas 
por uma larga rampa de acesso automóvel – distanciadas 7 metros 
entre si e intercaladas por estruturas leves de meio-piso.12 A estranha 
correlação entre estas características tão alheias ao programa escolar 
é, nada mais, nada menos, do que um particular Sistema definido por 
forma a alcançar um elevado grau de Capacidade arquitetónica:

1) Por um lado, o recurso a uma implantação isolada e à respetiva 
multiplicação através da sobreposição de lajes permite uma maior 
Capacidade quantitativa. Disponibiliza-se assim, com a inteligente 
ocupação e multiplicação do solo utilizável, um excedente quantitativo 
face à área de construção requisitada pelo programa.

2) Por outro, o recurso à estrutura porticada de elevada resistência à 
carga, ao pé direito de 7m e à rampa exterior de acesso automóvel abrem 
os horizontes para uma maior Capacidade qualitativa. Disponibiliza-
se, com a inteligente exploração da estrutura e do espaço, uma 
multiplicidade de realidades espaciais não contempladas nos requisitos 
programáticos.

Com este versátil e flexível Sistema define-se mais de que uma 
mera escola. Cria-se um verdadeiro “contentor de vida”, de elevada 
Capacidade, capaz de não só, a curto prazo, albergar uma multitude 
de utilizações não contempladas pelo programa,13 como também, a 
longo prazo, receber a fácil alteração ou readaptação programática 
sem que grandes mudanças sejam necessárias.14 Visão que relembra 
a conformação livre e polivalente do SESC Pompeia (1986), de Lina 
Bobardi (1914-1992), e que em muito se assemelha a algumas 
das intenções que Adolf Behne tinha associado à “arquitectura 
racionalista”,15 como contracorrente das abordagens funcionalistas.16 
Não será de espantar que, aos olhos da dupla, a única lei imutável da 
natureza seja a mudança.17 Para Lacaton & Vassal a arquitetura é um 

11 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, p. 9.

12 Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’architecture, op. cit., p. 251.

13 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “A Conversation with Anne Lacaton and Jean Philippe 
Vassal”, El Croquis, nº 177/178, 2015, p. 25.

14 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “La ville par le logement”, em Paris habitat: cent 
ans de ville, cent ans de vie, Paris, Pavillon de l’Arsenal, 2015, p. 66.

15 “the rationalist takes the purpose broadly and generally as readiness for many cases, simply because 
he gives thought to the enduring qualities of buildings, which perhaps see many generations with changing 
requirements and therefore cannot live without leeway” - Adolf Behne, The modern functional building, op. 
cit., p. 139. Ver Ana Tostões, Idade Maior, op. cit., pp. 72 – 86.

16 Não se verifica, contudo, uma correspondência total entre a abordagem de Lacaton & Vassal e a 
definição de “arquitetura racionalista” apresentada por Adolf Behne. Ao passo que em Lacaton & Vassal o 
Sistema é composto pela regrada e objetiva correlação entre espaços de diferentes dimensões e caráteres, 
na leitura de Behne este é, todavia, delineado através da normalização de um determinado léxico formal.

17 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, 
joyful, poetic and cosmopolitan”, op. cit., p. 12.

4 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
Escola de Arquitetura (2003-2008), Nantes - 
Planta à cota +19,45m e Corte Longitudinal.

5 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
Escola de Arquitetura (2003-2008), Nantes - 
Vista interior (fotomontagem).
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eficaz terreno de acolhimento para as metamorfoses programáticas do 
devir. Para Lacaton & Vassal, Architecture allows function.18 

Compreendido o produto metodológico que dá expressão à obra de 
Lacaton & Vassal – os Sistemas de Capacidade – passe-se agora para a 
análise do objetivo que lhes dá origem. Em 2004, aquando a realização 
do estudo Plus, analisado no próximo capítulo, a dupla francesa parecia 
suspender o principal objetivo da transformação dos grands-ensembles 
no conceito de Luxo.19 Mais tarde, noutras plataformas, revelaram 
que esta estranha relação não só se aplicava às transformações do 
património habitacional do pós-guerra, como também à totalidade da 
sua restante obra.20

Advindo do latim luxuria, de luxus, o conceito de Luxo está 
etimologicamente enraizado no termo “excesso”.21 A sua base 
primordial refere-se diretamente a um excedente face ao que é 
estritamente necessário à sobrevivência do homem na Terra. No 
entanto, na sociedade contemporânea, este excedente tem-se 
maioritariamente tomado, na assunção mais prosaica, como um mero 
mecanismo de afirmação de poder. Isto é, como uma ideia de Luxo 
que está associada à acumulação de substâncias – matéria – de 
elevado valor simbólico e monetário, quase que apenas para o estrito 
propósito de uma determinada individualidade representar o poder que 
possuía em relação aos seus homónimos. Aliás, toda a parafernália que 
caracteriza a Generation Wealth,22 tão acutilantemente capturada por 
Lauren Greenfield, parece ser disso expressão. 

Como poderá esta paradoxal ideia de Luxo dar origem a Sistemas de 
Capacidade? Como poderá a Generation Wealth se relacionar com a 
rejeição da retórica arquitetónica?

A resposta está numa díspar interpretação deste conceito. Numa 
interpretação que toma o cerne da definição a que está associado – a 
exploração do excedente – e o desloca da simbologia da substância 
para o impacto que a organização sistemática desta mesma substância 
pode efetivamente provocar no desenrolar da vida do utilizador.23 Uma 
visão alternativa que, distanciando-se do interesse em representar 
poder, passa a permitir uma possível relação entre Luxo e Sistemas de 
Capacidade. 

18 “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., p. 1.

19 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, Barcelona, Gustavo Gili, 2007, p. 41.

20 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, 
joyful, poetic and cosmopolitan”, op. cit., p. 8.

21 Ryu Susato, “Hume’s Nuanced Defense of Luxury”, Hume Studies, Volume 32, nº 1, 2006, p. 171.

22 Termo adotado por Lauren Greenfield (1966), nos seus filme (2018) e livro (2017) de igual nome, por 
forma a nomear a cultura materialista contemporânea. 

23 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “A Conversation with Anne Lacaton and Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p. 17.

6 Lauren Greenfield, “Ilona at home with her 
daughter, Michelle, 4”, 2012.

7 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
Casa em Cap Ferret (1996-1998), Gironde.

Luxo e prazer
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Localizada na costa sudoeste francesa, frente à Baía de Arcachon, a 
Casa em Cap Ferret (1996-1998) é exemplificativa de como a produção 
de Sistemas de Capacidade pode ser um mecanismo eficaz para o 
alcance desta visão de Luxo arquitetónico. Elevada do solo, revelando 
uma atitude sensível ao contexto natural circundante, ensaia a definição 
de um Sistema que explora ao máximo as suas Capacidades: Por um 
lado, tirando o máximo proveito dos invisíveis limites regulamentares,24 
define uma área de construção maior do que a necessária à habitação 
standard. Por outro, recorrendo à grande parede vidrada voltada para a 
paisagem, à ampla sala em open space e à varanda que a precede, define 
uma pluralidade de realidades espaciais aparentemente dispensáveis. 

A generosidade desta Capacidade, que apenas se poderia ter limitado à 
colmatação das necessidades básicas da casa de veraneio, estabelece 
uma ideia de Luxo onde o seu “excedente” é explorado não para a 
afirmação de poder, mas sim para a atribuição do conceito psicológico 
de prazer. A partir desta constatação, está-se frente a frente com 
uma interpretação que não se encontra presente no valor simbólico 
ou monetário da substância, mas sim na Capacidade arquitetónica 
que a sua organização sistemática permite. Para Lacaton & Vassal, o 
conceito de Luxo, como objetivo, refere-se então ao prazer suscitado 
nos seus utilizadores através da pluralidade sensorial e da liberdade de 
utilizações permitidas pelos “excedentes” que caracterizam os Sistema 
de Capacidade que planeiam. Tal como mais tarde sublinharam, e 
como se pode constatar na Casa em Cap Ferret, ao transcendente 
“prazer de habitar”25 resultante do livre usufruto da amplitude espacial, 
das languidas vistas, das transparências, da luminosidade, do clima e 
do conforto.26

Indispensável à qualidade do habitar, o Luxo assume ainda um outro 
propósito quando explorado em programas habitacionais. Nestes 
casos, não só se emprega pelo prazer individual que proporciona, mas 
também, e agora usando as palavras de Lacaton & Vassal, pelo papel 
que toma como “ponto de partida para uma possível vida social”.27

Uma vida social que, na exploração do programa habitacional, pretende 
abranger tanto o espaço doméstico como o espaço público, trabalhando 

24 Ibidem, p. 29. 

25 Termo utilizado em Plus como sinónimo do conceito de Luxo – Cf. Frédéric Druot, Anne Lacaton e 
Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 29.

26 Na presente dissertação não se considera a noção de conforto como sinónimo de prazer, pois o 
conforto é algo exclusivamente afeto ao nível físico da condição humana que, apenas depois, pode vir 
a ter repercussões ao nível psicológico, isto é, no próprio prazer. As impressões das largas vistas para 
o horizonte, das agradáveis plantas que se encontram num jardim de inverno, ou até mesmo de uma 
“estrondosa” festa que se realizou no apartamento de um amigo (apenas possibilitada pela pluralidade e 
generosidade do seu sistema arquitetónico), não têm uma relação direta com a noção de conforto. Todas 
elas, transcendentes, concedem prazer, sem que estejam diretamente associadas ao facto de se estar 
sentado numa cadeira almofadada, dentro de um espaço aquecido.

27 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 11.

Vida em coletividade

8 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
Casa em Cap Ferret (1996-1998), Gironde - 
Planta e Corte Transversal.
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não só as relações entre membros de um determinado agregado familiar 
– as relações familiares – como também as relações entre membros de 
uma mesma comunidade – as relações de vizinhança.28

Como poderá então esta ideia de Luxo, quando empregue no programa 
habitacional, contribuir para ambas as relações?

Analisemos o seguinte exemplo:

Uma tradicional família de quatro, que denominaremos de família A – 
pai, mãe, filho e filha – habita um diminuto apartamento nas periferias 
da cidade X. Os quartos são pequenos e a sala também. As crianças 
vêem-se forçadas a trabalhar na mesma mesa em que comem e não 
dispõem de um único local onde possam trabalhar ou descansar em 
privacidade. Tal como em “Max” (2009), de Pedro Zamith (1971), há 
constantes tensões sobre como e quando ocupar o espaço. Barulho de 
televisões, rádios, tachos e aspiradores. Face a este tenso contexto, para 
Lacaton & Vassal a chave para a promoção da harmoniosa relação entre 
os membros da família A encontra-se na atribuição de uma habitação 
luxuosa, marcada por uma elevada Capacidade arquitetónica. Apenas 
ao se estabelecer um “excedente” arquitetónico, conformando espaços 
de qualidade em que cada um dos seus membros possa relaxar e 
trabalhar em sossego, se conseguirá que cada um deles esteja mais 
descansado, e com maior entusiasmo para partilhar aprazivelmente os 
momentos em família.29

Da mesma maneira se pretendem promover as relações de vizinhança. 
Se a mesma família A não dispuser de uma habitação generosa, nunca 
terá espaço para convidar os seus vizinhos. Cenas como a representada 
no “Jantar Intemporal” (2012) de Pedro Zamith – tão típicas do por 
vezes insólito inicial processo de mediação entre gostos, hábitos e 
princípios – nunca verão a luz do dia. Por consequência, se a família 
A e os seus vizinhos não se conhecerem, também não ocuparão em 
coletividade os espaços públicos circundantes, impossibilitando o seu 
correto funcionamento social.30 

Para Lacaton & Vassal, a vida social tem de necessariamente começar 
pela promoção das relações familiares e de vizinhança dentro da 
própria habitação. Só assim se poderão estabelecer as bases para uma 
frutífera ocupação coletiva, tanto dos espaços domésticos, como dos 
espaços públicos circundantes. Para Lacaton & Vassal, “dispor de um 
espaço [doméstico] suficientemente grande e isolado é uma condição 

28 “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., pp. 4 – 5. 

29 Ibidem, p. 4.

30 Ibidem, p. 4 – 5.

9 Pedro Zamith, “Max”, 2009.

10 Pedro Zamith, “Jantar Intemporal”, 2012.
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para que vivamos bem em coletividade”.31

Contudo, não obstante os benefícios quantitativos e qualitativos 
descritos, há ainda uma questão fulcral que poderia colocar em 
causa a materialização desta atitude projetual: Relembrando que 
o alcance do objetivo estipulado pressupõe o desenho de uma 
arquitetura que extrapola o standard – isto é, que ultrapassa em 
quantidade e qualidade a composição de uma abordagem corrente – 
irremediavelmente constataríamos que a este incremento arquitetónico 
estaria correlacionado um proporcional incremento orçamental. 
Advindo, é claro, de um suposto aumento dos recursos necessários. 
Nestas situações, considerando que se tomariam exatamente os 
mesmos mecanismos operativos, estaríamos perante uma mera utopia 
economicamente inviável.

Felizmente, foi neste ponto que a dupla francesa se conseguiu 
demarcar das restantes abordagens com semelhante objetivo, que se 
demonstraram incapazes de passar da experiência para a produção. 
Contrariando a relação proporcional enunciada, Lacaton & Vassal 
procuraram uma solução operativa que fosse capaz de reduzir o custo 
dos elementos base – standard – por forma a financiar a atribuição 
do Luxo às arquiteturas planeadas.32 Uma solução operativa que se 
apoia, tanto ao nível da conceção como da construção, na exploração 
de Sistemas performantes e sustentáveis.33 Deste modo, recorrendo-
se a um processo de otimização, conseguido através da precisão com 
que se gerem economicamente os recursos disponíveis, estabelece-se 
uma poupança orçamental capaz de viabilizar os excedentes espaciais 
responsáveis pelo Luxo arquitetónico.34 

O trabalho sobre os grands-ensembles não será disso exceção. A sagaz 
exploração destes princípios operacionais, desde a fase de conceção 
até à fase de construção, será preponderante para a viabilização dos 
Sistemas de Capacidade que seguidamente analisaremos. Por outras 
palavras, serão a performance, a otimização, a sustentabilidade, a 
precisão e a economia de meios que, na transformação das grands-
ensembles, tornarão possível a travessia da onírica utopia para a 
luxuosa realidade.

31 Ibidem, p. 4.

32 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 13.

33 Frédéric Druot; Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 41.

34 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “A Conversation with Anne Lacaton and Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p. 9.

Príncipios I: Operar
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4. Matéria prima

Compreendido o objetivo que alicerça a expressão do método 

arquitetónico de Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, importa a análise 

de uma última crucial peça, para que se possa dar início ao estudo da 

transformação dos grands-ensembles: a sua matéria prima.  

Matéria prima que, nesta abordagem autoral, não se lê como a 

substância elementar de um determinado sistema construtivo a aplicar, 

mas sim como a base para a exploração concetual do próprio projeto.1 

Uma base que parte da rejeição do princípio da tabula rasa2 – tão típico 

de arrasadores projetos do Movimento Moderno como o Plano Voisin 

(1925) de Le Corbusier (1887-1965) – e que toma como ponto fulcral a 

importância dos recursos presentes no próprio contexto.3 E com isto se 

lê “os edifícios, as árvores, os jardins, definitivamente [...] a vida que já 

lá existe, a memória do espaço e a memória dos vizinhos que já lá não 

estão”.4 Em suma, tudo o que no contexto existe de construído, e não 

construído, de natural e social.

Para tal, antes de desenvolverem qualquer projeto, Lacaton & Vassal 

empenham-se em acompanhar o referido estudo programático com 

uma atenta análise do contexto. Esta análise tem em vista não somente 

a identificação das potencialidades latentes – os elementos do contexto 

que devem ser mantidos ou valorizados de modo a alcançar o Luxo 

arquitetónico almejado – como também as problemáticas que as 

1 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “Una Conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p. 23.

2 “We would prefer to do simple things in rich, complex situations instead of creating complexity in situations 
stripped of all their elements” – Ibidem, p. 15.

3 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 73.

4 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “Una Conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal”, El Croquis, op. cit., p. 19.

A rejeição da tabula rasa

1 À esquerda: Raymond Lopez, grand-
ensemble da Porte Pouchet (1958-1961), 
Paris.
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condicionam.5 São estas mesmas potencialidades e problemáticas que 

se tomarão como matéria prima para o desenvolvimento dos Sistemas 

de Capacidade, tanto pela especificidade das suas qualidades 

intrínsecas, como pelo seu papel performativo.

E com isto não se poderia deixar de recordar a já analisada casa em 

Cap Ferret. De como “fazendo com o mínimo – com as árvores, com 

as dunas, com o panorama, com a vista e a paisagem [...] fosse quase 

como 80% da casa já lá estivesse”.6 De como a exploração dos valores 

únicos e insubstituíveis do contexto natural através dos princípios 

operacionais já explicados – performance, otimização, sustentabilidade, 

precisão e economia de meios – permitiu a económica conformação de 

uma habitação de elevada riqueza arquitetónica.7

Recordando o Palais de Tokyo (2001-2012), em Paris, também sobre o 

contexto construído esta constatação se demonstra bastante evidente. 

Pegando nos espaços de um edifício com um programa expositivo 

dos anos 30 que se encontravam em destruição para a realização do 

nunca acabado Palais du Cinema,8 Lacaton & Vassal foram capazes de 

conformar 8 000 m2 de espaços expositivos para um novo museu de 

arte contemporânea com um mero orçamento de 3 milhões de euros.9 

Tudo isto, pela coragem demonstrada na abordagem do contexto 

semidestruído como uma valiosa matéria prima para a definição de um 

museu aclamado pela “liberdade que oferece aos visitantes e às obras 

que estes se agrupam para contemplar”.10 

A partir destas duas díspares demonstrações do contexto como matéria 

prima, podem-se finalmente concluir duas importantes observações 

sobre o modo como esta é abordada:

A primeira, sendo a de que se está perante uma relação para com o 

contexto que não é formal, mas sim performativa.11 Diferindo, portanto, 

de tradicionais abordagens “contextualistas”12 como a reconversão do 

5 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 8.

6 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 31.

7 Ibidem, p. 29.

8 “Le lieu & son histoire” - [Em linha], atual. 27 mai. 2016, [Consult. 11 ago. 2018], disponível em https://
www.palaisdetokyo.com/fr/content/lieu-histoire-palais-de-tokyo.

9 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, 
joyful, poetic and cosmopolitan”, op. cit., p. 10.

10 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Palais de Tokyo. Contemporary Creation Site”. El Croquis. nº 
177/178, 2015, p. 260.

11 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 8.

12 Ibidem, p. 8.

2 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
casa em Cap Ferret (1996-1998), Gironde.

3 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
Palais de Tokyo (2001-2012), Paris.

4 Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal, 
Palais de Tokyo (2001-2012), Paris.
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Mosteiro de Santa Maria do Bouro em pousada (1986-1988), operada 

pelo arquiteto português Eduardo Souto de Moura (1952). Reconversão 

na qual se conseguiu sensivelmente acentuar o “espírito do local”,13 

não só através de uma cuidada correspondência entre materiais, como 

também de uma sagaz relação recessiva entre a nova volumetria, a 

topografia e as pré-existências.14 Lacaton & Vassal não procuram tanto 

esta cuidada harmonia visual entre a matéria nova e a matéria existente, 

mas mais uma exploração do contexto que, embora respeitosa, possa 

ser proveitosa para uma económica e qualificada definição arquitetónica, 

numa ideia de que se consegue “fazer mais com menos utilizando o que 

já existe”.15

A segunda, sendo a de que se está perante uma relação para com 

o contexto que não é estacionária, mas sim evolutiva.16 Diferindo, 

então, do conservativo “restauro histórico”, que tem por único fim a 

restituição de todas as características de um determinado património 

a um dos estados anteriormente conhecidos.17 Para Lacaton & Vassal, 

embora este se manifeste como um legado de gerações passadas, a 

sua longevidade só pode ser devidamente assegurada, salvo algumas 

exceções, através de uma efetiva adaptação aos novos valores de 

utilização.18

“Trata-se de nunca demolir, jamais cortar ou substituir, mas sempre 

adicionar, transformar e utilizar”,19 é esta a máxima de Anne Lacaton e 

Jean-Philippe Vassal face aos contextos que lhes são apresentados.20 

Como se de um material em bruto se tratasse que, se corretamente 

abordado, é capaz de definir um personalizado e luxuoso objeto, um 

personalizado e luxuoso Sistema de Capacidade.

13 Entenda-se a expressão “espírito do local” (“genius loci”) segundo a definição que lhe foi atribuída por 
Christian Norberg-Schulz em Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (1979).

14 “Anyone who visits two important buildings from the past in Oporto, the Alfândega Nova on the banks 
of the Douro and the eighteenth-century Cadeia da Relação converted by Eduardo Souto de Moura […], 
without knowing their former state and the exact terms of the projects, would get the distinct impression 
that here the architect had drastically repressed his own expressive identity, allowing the existing […] to get 
the upper hand. The Santa Maria do Bouro Monastery […] would also give a similar impression” – Antonio 
Esposito e Giovanni Leoni, Eduardo Souto de Moura, Londres, Phaidon, 2013, p. 247. 

15 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “Una Conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p. 15.

16 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 65.

17 Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Inglaterra, University of York, 1986, pp. 343-
344.

18 Ibidem, p. 65.

19 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 29.

20 Embora não seja este o enfoque da presente dissertação, importa evidenciar que esta atitude para com 
o contexto é tomada com igual espírito nos pressupostos da dupla francesa sobre a intervenção à escala 
urbana. – Cf. Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit. 

5 Eduardo Souto de Moura, Pousada de 
Santa Maria do Bouro (1986-1988), Amares.
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É devido à adaptação desta original metodologia ao contexto específico 

dos grands-ensembles que as intervenções neles operadas por Lacaton 

& Vassal, muitas delas com o arquiteto Frédéric Druot, devem o seu 

sucesso. Uma adaptação que surgiu pela primeira vez em 2004, não 

através de uma obra construída, mas sim de um estudo – o apelidado 

estudo Plus,21 financiado pelo Ministério da Cultura francês22 e também 

ele redigido com Frédéric Druot – que se formulou para elucidar 

as classes políticas da absurdidade do programa de demolição-

reconstrução de grands-ensembles que o estado francês tinha iniciado 

um ano antes.23 Um programa de renovação urbana que se apoiava na 

massiva destruição de cerca de 200 000 habitações.24

Normalmente localizados na banlieue25 de grandes cidades francesas, 

integrando complexos habitacionais pertencentes aos antigos Offices 

publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM),26 os grands-ensembles 

eram vistos, pela opinião pública, como símbolo de segregação social, 

criminalidade e desemprego.27 Ocupados por uma população composta 

por grupos de baixo rendimento, a maioria deles imigrantes provenientes 

das ex-colónias francesas do norte de África,28 demarcavam-se, na 

passagem de milénio, por dramáticos problemas sociais. Problemas, 

tais como os que Mathieu Kassovitz (1967) tinha eximiamente 

denunciado no seu filme de 1995, La Haine (“O Ódio”) através da história 

de três jovens provenientes de uma banlieue parisiense – Chanteloup-

21 Estudo que em 2007 seria publicado pela editora Gustavo Gili com uma introdução redigida por Ilka e 
Andreas Ruby. Para além da importância das ferramentas projetuais nele sugeridas para a requalificação 
dos grands-ensembles, este estudo despoletou uma séria discussão, sem precedentes, sobre o valor 
e potencial deste património até então ignorado e desvalorizado, sendo, sem dúvida, uma clara fonte 
de inspiração para a posterior classificação e preservação de grands-ensembles como o Lignon (1963-
1971), em Genebra, originalmente desenhado pelo arquiteto suíço George Addor (1920-1982) – Para uma 
compreensão mais detalhada de alguns destes consequentes casos, e das suas particulares metodologias 
de intervenção, confira o nº 54 (2016) do Docomomo Journal – sobre o título “Housing Reloaded” – editado 
por Ana Tostões e Zara Ferreira.

22 Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication – Ilka Ruby, 
Lacaton & Vassal, op. cit., p. 9. 

23 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Transformation of Bois-le-Prêtre Tower, Paris”, El Croquis, nº 
177/178, 2015, p. 222.

24 Programme national de rénovation urbaine (PNRU), implementado através da lei 2003-710 de 1 agosto 
de 2003. Tanto o PNRU, como o seu substituto, implementado em 2014, o Noveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU), encontram-se sobre a alçada da Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), criada, para este efeito, pela lei supracitada. – “Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine”, [Em linha], [Consult. 7 dez. 2018], disponível 
em https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979&categorieLien=id.

25 Termo francês que significa subúrbio.

26 Instituições públicas, criadas por decreto de Conselho de Estado, sobre a alçada do Ministro do Interior 
e do Ministro da Construção, independentemente divididas por cidades. Responsáveis pela gestão e 
construção de habitações de rendas moderadas em França – André Watelet, “L’action de l’Office Public 
d’Habitations à loyer modéré”, Techniques & Architecture, 22ª Série, nº especial, 1962, p. 37.

27 Ilka Ruby e Andreas Ruby, “Récupérer le modernisme”, em Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-
Philippe Vassal, Plus, Barcelona, Gustavo Gili, 2007, p. 15.

28 Ibidem, p. 15.

6 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-
Philippe Vassal - Plus (2007; publicação pela 
editora Gustavo Gili do estudo originalmente 
redigido em 2004).

7 Mathieu Kassovitz, La Haine (1995).

Plus: territórios de exceção
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les-Vignes – evolvidos numa espiral de consumo de estupefacientes, 

criminalidade e violência. Para as classes políticas francesas, cegas 

do fracasso das suas políticas sociais de integração, a arquitetura era 

o bode expiatório desta simbologia pejorativa. Para eles, apenas uma 

nova e diferente conformação urbana poderia contrariar este ruinoso 

curso de ação.29

Com a redação do estudo Plus, a equipa de arquitetos franceses 

apresentava um entendimento diferente do papel da arquitetura nesta 

carga simbólica: não só não a considerava como a principal causa de 

todos os problemas socias descritos – apenas um dos muitos fatores que 

a eles influíam – como também não a tomava como irremediavelmente 

decadente – reconhecendo-lhe tanto problemas como qualidades.30 

Desvalorizando a tirania das simbologias associadas, os redatores do 

estudo Plus abriam assim as portas à readaptação da metodologia 

arquitetónica de Lacaton & Vassal31 ao caso particular dos grands-

ensembles: propuseram a adoção das potencialidades e problemáticas 

desta pré-existência como matéria prima para a definição de um Sistema 

de Capacidade que assumiria o Luxo habitacional como apaziguador 

das tensões sociais na origem da simbologia evidenciada.32 

Esta associação entre o uso das pré-existências e a ideia de uma 

qualidade habitacional compatível com o programa de habitação 

social33 acabava por revelar uma outra via para a conformação da 

vontade política que tinha estado na base do programa de demolição-

reconstrução criticado.34 Uma vontade política que na realidade era 

caracterizada por uma dimensão social, económica e urbana, associada 

à consideração humana e à qualidade.35

Contudo, para lá do reconhecimento das potencialidades contextuais, o 

trunfo desta metodologia residia na enunciada capacidade performativa. 

29 Ibidem, p. 15.

30 Ibidem, p. 13. 

31 Na presente dissertação assume-se que as bases concetuais da metodologia arquitetónica aqui 
explicada são da autoria de Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. Tal como evidenciado em todas as obras 
anteriormente apresentadas, todas projetadas antes de 2004, a sua maturação antecede o estudo Plus. 
Não obstante, reconhece-se indiscutivelmente o papel de Frédéric Druot no desenvolvimento do processo 
responsável pela adaptação desta metodologia ao caso particular dos grands-ensembles.

32 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 29.

33 “We are interested in social housing, but at the same time we think that social housing should not exist 
as category. There should only be housing, good quality housing, everywhere” - Cristina Díaz Moreno e 
Efrén García Grinda, “Una Conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe Vassal”, op. cit., p. 15.

34 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 61.

35 Ibidem, p. 61.
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Uma capacidade que em Plus panfletariamente se explicava tomando-

se a elementar operação aritmética de 1+1=2.36  Matematicamente se 

realçando que qualquer intervenção que optasse por uma adição às 

qualidades pré-existentes, seria sempre mais proveitosa do que a sua 

subtração.37 Porém, como também já enunciado, esta exploração não 

se esgotava na procura de uma generosa Capacidade quantitativa e 

qualitativa, implicando também uma maior economia orçamental. 

Segundo a equipa de arquitetos franceses, a sua adoção seria 3 a 6 

vezes menos dispendiosa do que qualquer operação de demolição-

reconstrução.38

Uma solução sem dúvida mais eficaz que, para além disso, surgia com 

uma importância redobrada após se ter em conta não só o elevado 

défice habitacional que então se verificava em França, como também 

a apertada conjuntura económica que o enquadrava.39 Por um lado, 

encontravam-se mais de 1 milhão de famílias inscritas nas listas de 

espera dos OPHLM (300 000 só na região parisiense), denunciando-se 

uma procura que que em muito excedia a oferta.40 Por outro, atribuíam-

se apenas 167 000 € para a demolição-reconstrução de cada habitação 

(15 000 € para as demolições e 152 000 € para as novas construções), 

considerados pela equipa de arquitetos franceses como insuficientes 

para a sua qualificação.41 

Tendo em conta as características descritas, compreende-se então a 

vontade em querer explicar às classes políticas “que tais operações de 

renovação, num edifício já ocupado, seriam menos caras, mais rápidas 

e de maior qualidade do que a opção de tabula rasa” vigente.42 

O estudo Plus apresentou-se como o manifesto desta nova atitude 

para com os grands-ensembles, desencadeando uma ativa e critica 

discussão sobre o futuro de um património há muito mal-amado. Um 

manifesto que, ainda para mais, acabou por colateralmente explicar uma 

também nova, mas geral, conduta para com a arquitetura – a conduta 

de Lacaton & Vassal. Nas suas páginas, para além da clara enunciação 

do conjunto de ferramentas concetuais já descritas nesta dissertação, 

36 Ibidem, p. 61.

37 “A l’intérieur de ce coefficient, il y a matière à trouver des solutions alternatives qui permettraient de 
modifier l’existant de manière progressive, évolutive et durable” – Ibidem, p. 61.

38 Ibidem, p. 61.

39 Ibidem, p. 61.

40 Ibidem, p. 61.

41 Ibidem, p. 61.

42 Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, “Transformation of Bois-le-Prêtre Tower, Paris”, op. cit., p. 222. 
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expôs-se também um “catálogo”43 de soluções arquitetónicas para 

o alcance do Luxo habitacional almejado. Será sobre estas mesmas 

soluções que nos debruçaremos mais à frente. Todavia, para que 

estas possam ser corretamente compreendidas, será necessário 

continuar o estudo da sua matéria prima, indicando precisamente as 

potencialidades e problemáticas identificadas nos grands-ensembles. 

Para esta e posteriores explicações, tomaremos como caso de estudo 

a transformação da torre Bois-le-Prêtre, em Paris, procurando não só 

conhecer a conjuntura nacional que lhe deu origem, como também a 

base contextual e as soluções projetuais com que foi posteriormente 

intervencionada.

Desenhada pelo arquiteto francês Raymond Lopez, a torre Bois-le-

Prêtre (1959-1961) foi originalmente construída num período marcado 

pela prosperidade económica e pela consequente entrada na era 

da sociedade de consumo.44 Balizados entre o fim da 2ª Guerra 

Mundial e o início da crise petrolífera dos anos 70, estes 30 anos que 

marcaram o reerguer da sociedade francesa, mais tarde apelidados 

por Jean Fourastié (1907-1990) como os “trente glorieuses”,45 foram 

preponderantes para o desenvolvimento e proliferação da maioria dos 

grands-ensembles construídos até hoje. 

Todavia, estes anos de progresso têm na sua origem uma realidade que 

em muito lhes é distinta. Como sustenta Joseph Abram, findada a 2ª 

Guerra Mundial, o país encontrava-se devastado e economicamente 

debilitado. Por um lado, a destruição causada pelos bombardeamentos 

sofridos durante as várias fases do confronto tinha provocado estragos 

avaliados em ¼ da fortuna nacional. Para além da destruição de 

estratégicas infraestruturas de comunicação (portos, gares, pontes, 

linhas férreas, etc.) contabilizavam-se 460 000 habitações e 60 000 

estabelecimentos industriais destruídos. Por outro, durante os 5 longos 

anos de ocupação, uma grande parte dos poucos recursos ainda 

43 Cf. Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit.

44 Jean Fourastié, Les trente glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, Fayard, 1979.

45 O termo “les trente glorieuses” foi cunhado pelo economista Jean Fourastié, na sua obra Les trente 
glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975 (1979), de modo a nomear os 30 anos de prosperidade 
económica francesa compreendidos entre o fim da 2ª Guerra Mundial e o início da crise petrolífera que 
marcará os anos 70. Provavelmente inspirado pelos há muito conhecidos “trois glorieuses” – os 3 dias que 
marcaram a 2ª Revolução Francesa (27, 28 e 29 de julho de 1830) – o termo “trente glorieuses” refere-se 
ainda a uma nova “revolução” que surgiu a par com o já indicado desenvolvimento económico: a entrada 
na era da sociedade de consumo. Ao nível da construção, e agora apenas colocando o enfoque sobre 
os grands-ensembles, será este mesmo contexto económico, nomeado por Jean Fourastié, que lançará 
as bases para o aparecimento desta nova tipologia. Não só por ter disponibilizado os fundos para a sua 
construção, mas também porque o esforço de industrialização que o guiará terá uma influência marcante 
na jamais vista escala urbanística com que estes novos complexos serão estabelecidos. 

Os grands-ensembles dos 

trente glorieuses

8 Amiens após a ofensiva alemã de 1940.
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disponíveis fora esgotada pelo governo de Vichy na alimentação da 

máquina de guerra Nazi. Todos estes danos, aleados ao impacto da crise 

económica dos anos 30, tinham colocado o país numa posição bastante 

sensível, apenas ultrapassável através de “esforços titânicos”.46 

Sempre de acordo com o estudo incontornável de Joseph Abram, será 

o governo provisório formado a 9 de Setembro de 1944 pelo General 

Charles de Gaulle (1890-1970) que, auxiliado pelo Plano Marshall, 

prontamente se lançará a tal tarefa. Abrindo caminho ao processo de 

recuperação económica, não se contentará apenas em suprimir as 

dificuldades momentâneas, empenhando-se igualmente na preparação 

das fundações para um crescimento a longo prazo. Para tal efeito, criar-

se-á, em 1946, o comissariado geral do plano (“Comissariat général 

du Plan”) que nos anos vindouros será responsável pela formulação 

dos vários planos que o orquestrarão. O primeiro deles – o “1er Plan” – 

implementar-se-á logo um ano depois (1947-1953) e procurará alcançar 

este mesmo objetivo tomando como prioridades os setores base 

(energia e transportes) e a modernização do potencial de produção.47

O seu sucesso não tardará. Segundo Joseph Abram, em apenas 3 anos 

retomar-se-á o nível económico verificado antes da crise financeira dos 

anos 30, obtendo-se finalmente os fundos para o investimento noutras 

temáticas urgentes, até ao momento não abordadas. Deste modo, em 

meados dos anos 50 (1954-1957), implementar-se-á um segundo plano, 

que para além de um enfoque nas indústrias transformadoras e na 

investigação científica, se preocupará também em abordar as temáticas 

da habitação e da organização do território. Posteriores planos, como o 

“4e Plan” e o “5e Plan”, anunciarão uma crescente maturação económica, 

empenhando-se em favorecer a indústria francesa à escala mundial.48

Contudo, a par deste próspero desenvolvimento económico, uma 

grave crise habitacional eclodia. De acordo com Joseph Abram, 

relembrando que apenas a partir do segundo plano se começou a 

evidenciar uma preocupação estatal sobre o problema habitação, 

cada vez mais se intensificava uma crise originada pelos 4 seguintes 

fatores: 1) A população francesa tinha passado de 40 milhões da 

habitantes, em 1946, para 44,6 milhões, em 1958, verificando-se um 

considerável crescimento demográfico; 2) Os bombardeamentos 

46 Joseph Abram, L’architecture moderne en France: Du chaos à la croissance: 1940-1966, Paris, Picard, 
1999.

47 Ibidem.

48 Ibidem.
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sofridos durante a 2ª Guerra Mundial tinham destruído 460 000 

habitações e danificado outras 1 900 000, verificando-se uma redução 

no parque habitacional disponível; 3) O desenvolvimento económico 

e industrial tinha despoletado uma migração interna das zonas rurais 

para as zonas urbanas, verificando-se uma maior pressão na procura 

habitacional nos centros urbanos; 4) Das 14,5 milhões de habitações na 

altura contabilizadas em território francês, 50% não dispunha de água 

corrente, 75% não dispunha de WC e 90% não dispunha de sala de 

banho, verificando-se uma urgente necessidade em substituir o parque 

habitacional insalubre. A combinação de todos estes fatores resultava 

numa procura que afetava 25% dos agregados familiares, estimando-

se necessárias 3 milhões de habitações para a colmatar. A gravidade 

do problema exigia mais do que um mero aumento do investimento 

privado, era agora necessária uma pronta interferência estatal.49 

A partir do verão de 1953, antecipando por alguns meses a 

implementação do segundo plano, coloca-se finalmente em marcha um 

dispositivo operacional, tanto a nível económico como político, capaz 

de atenuar a crise habitacional evidenciada. A sua efetivação será 

implementada através das 3 seguintes medidas jurídicas sublinhadas 

por Joseph Abram: 1) Decreto-lei de 19 de março de 1953 – criação dos 

“Logécos”;50 2) Lei de 6 de agosto de 1953 – remoção dos obstáculos 

à expropriação de propriedade privada, abrindo a oportunidade de 

expropriação por causa pública; 3) Decreto-lei de 9 de agosto de 1953 

– imposição de uma taxa de 1%, sobre o ordenado dos trabalhadores, 

para o financiamento da construção de habitação.51 

Desbloqueiam-se assim os terrenos e os fundos para a construção 

de novas habitações. Estes dois fatores permitirão o aparecimento 

e disseminação tipológico dos grands-ensembles, que para este 

efeito terão como seus principais promotores os OPHLM das várias 

cidades francesas. Estas instituições públicas serão responsáveis 

pela construção e gestão de grandes complexos habitacionais, de 

rendas moderadas, alojando salubremente as famílias de rendimentos 

modestos, incapazes de aceder ao mercado privado da habitação.52 

É neste novo paradigma que se inserirá a atividade do OPHLM da 

49 Ibidem.

50 Habitações económicas e familiares, financiadas pelos empréstimos especiais do Crédit Foncier de 
France, destinadas à propriedade privada – Roger Goetze, Entretiens avec Roger Goetze: Un financier 
bâtisseur, 1957-1988, Vincennes, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2007, 
p. 33.

51 Joseph Abram, L’architecture moderne en France: Du chaos à la croissance: 1940-1966, op. cit.

52 André Watelet, “L’action de l’Office Public d’Habitations à loyer modéré”, op. cit., p. 36.
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cidade de Paris. Durante os meros 15 anos que se seguirão à 2ª Guerra 

Mundial, construirá quase o dobro das habitações contabilizadas nos 

20 anos que a antecederam - 43 076 contra 26 818 habitações.53 

Todavia, apesar de todos os esforços enunciados, a resposta estatal 

permanecerá insuficiente. Tomando de novo o caso do OPHLM da cidade 

de Paris, será elucidante referir que quase 10 anos após a implementação 

das primeiras medidas jurídicas, André Watelet, o então presidente da 

instituição, ainda denunciava uma agravada incorrespondência entre os 

fundos disponibilizados e a procura contabilizada.54 Segundo números 

de 1962, face aos até então pendentes 40 000 pedidos de famílias 

prioritárias parisienses, apenas se conseguiam construir, por ano, 2 500 

habitações.55

Tendo em conta esta procura jamais saciável, arquitetos, engenheiros, 

empreendedores e industriais tomarão a industrialização da construção 

como um segundo trunfo para o combate ao problema. Para tal, 

empenhar-se-ão em desenvolver novas soluções construtivas, aliadas 

à exploração da pré-fabricação e da produção em série, que sejam 

capazes de repensar performativamente tanto os elementos estruturais 

como os não-estruturais.56 Por um lado, generalizar-se-á o uso do 

betão e desenvolver-se-á o potencial das estruturas metálicas.57 Por 

outro, procurar-se-á estandardizar e pré-fabricar tudo o que são 

paramentos, molduras, portas, caixilhos, guardas, entre os demais 

elementos arquitetónicos. Será, sem dúvida, uma verdadeira demanda 

performativa que, na sua vontade em reduzir custos e prazos, resultará 

numa crescente leveza construtiva. 

Tendo consciência da amplitude do problema, também o próprio 

governo trabalhará ativamente para o incentivo desta nova 

metodologia. Como o sustenta Joseph Abram, promoverá, através do 

MRU (“Ministére de la Reconstruction et de l’Urbanisme”), um conjunto 

de concursos experimentais com vista à premiação de projetos que 

revelassem uma maior otimização construtiva, a partir dos quais se 

conseguissem reduzir tanto os custos como os prazos. De tal ação, 

53 Ibidem, p. 37.

54 Ibidem, p. 38.

55 Ibidem, p. 38.

56 Joseph Abram, L’architecture moderne en France: Du chaos à la croissance: 1940-1966, op. cit., p. 19.

57 “La construction bénéficie de progrès important, tant au niveau des matériaux, qu’à celui des procédés. 
On expérimente de nouveaux profils en acier, des façades rideaux, des structures tridimensionnelles, 
suspendues… Le béton (armé, vibré, précontraint, en voile, en coque) accède en France à une véritable 
hégémonie, laissant loin derrière lui les autres matériaux.” – Ibidem, p. 19.

9 Capa da edição especial da revista 
Thechiques & Architecture dedicada à ação 
do OPHLM  da cidade de Paris (1962).
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será exemplo o seminal concurso para Estrasburgo (“Cité Rotterdam”), 

lançado ainda em 1950, que terá como uma das suas principais 

imposições regulamentares a exclusiva participação de equipas que 

integrassem arquitetos, engenheiros, empreendedores e industriais. 

Este concurso acabará ganho pela equipa multidisciplinar do arquiteto 

francês Eugène Beaudouin (1898-1983), que proporá uma solução de 

elevada performance, apoiada na homogeneidade construtiva, na pré-

fabricação e na produção em série – “um único tipo de laje, um único 

tipo de janela, um único tipo de porta”.58 Contudo, esta seleção não 

se deverá somente à performance da solução construtiva adotada, 

mas também à capacidade com que esta integrará os novos standards 

de conforto exigidos aos grands-ensembles. Relembre-se que uma 

das preocupações desta crise habitacional residia na insalubridade 

de uma substancial parte do parque habitacional existente: era agora 

também necessário um nível básico de conforto que se apoiasse tanto 

na atribuição de novos valores de utilização – água corrente, WC e 

sala de banho – como na saudável ventilação e iluminação natural da 

habitação.59

Finalmente, importa referir que todas estas preocupações serão 

exploradas, tanto a nível urbanístico como arquitetónico, segundo uma 

assumida abordagem moderna.60 Uma abordagem que, ideologicamente 

partilhando da mesma vontade em industrializar a construção, verá no 

esforço de reconstrução do pós-guerra um veículo eficaz para a sua 

própria disseminação.61 

Neste sentido, a nível urbanístico, tomar-se-á a Carta de Antenas 

como base para o desenho dos planos dos grands-ensembles.62 

Optar-se-á por implantar o edificado de forma isolada e espaçada, 

organizando-o territorialmente por zonas funcionais.63 Dentro deste 

quadro, conformar-se-á o programa habitacional em blocos ou torres 

de grandes dimensões, ficando o espaço sobrante afeto às circulações 

e às grandes extensões de zonas verdes com programas coletivos.64 

58 Ibidem, p. 100.

59 Ibidem.

60 Ibidem, p. 19.

61 Ibidem, p. 19.

62 Ibidem, p. 105.

63 “La zonificación, teniendo en cuenta las functiones claves – habitar, trabajar y recrearse – introducirá 
orden en el espacio urbano. La circulation, esa cuarta función, debe tener un único objetivo: poner a las 
otras três en comunicación útil” – Le Corbusier, Principios de Urbanismo (La Carta de Atenas), 3ª ed., 
Barcelona, Ariel, 1975, p. 124.

64  Ibidem, p. 63.

10 Eugéne Beaudouin, Cité Rotterdam 
(1951-1953), Estrasburgo.

11 Eugéne Beaudouin, Cité Rotterdam 
(1951-1953), Estrasburgo.
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A maior dimensão do edificado, a regularidade da sua implantação e 

a racionalidade, normalização e funcionalidade com que estes planos 

serão orquestrados, delinearão a base perfeita para um recurso mais 

abrangente à produção em série de novos sistemas construtivos (parte 

deles pré-fabricados), que possam ser aplicados ad infinitum.

A arquitetura seguirá na continuação da vontade urbanística, ensaiando 

responder aos novos modos de habitar de forma objetiva, utilitária 

e funcional.65 Contudo, importa assinalar que estes implicarão não 

só a abordagem dos valores de utilização já descritos, mas também 

uma tendência para a democratização do espaço doméstico.66 Esta 

espelhar-se-á no esbatimento de 3 diferentes segregações espaciais: 

1) O esbatimento do limite entre o interior e o exterior da habitação, 

procurando-se uma maior abertura para com a paisagem; 2) A 

inclinação para a unificação das várias funções coletivas num único 

espaço polivalente, tomando-se uma única sala comum como espaço 

“de estar, comer, ouvir música, ler, conversar, ver televisão...”.67 3) A 

aproximação da cozinha às zonas mais nobres da habitação, deixando-

se de considerar como um “espaço que se é preciso esconder e que 

se reserva à criadagem”.68 Estes 3 esbatimentos serão englobados 

no interesse pela conformação da “máquina de habitar”, para o qual 

se tomarão as metodologias de racionalização e estandardização 

associadas à ideia do existenzminimum.69 Procurar-se-á, com este 

esquema, “conseguir a máxima comodidade com o menor uso de 

espaço possível”.70

As soluções urbanísticas e arquitetónicas que se tomarão para a 

colmatação da crise habitacional francesa repousarão então na 

coordenação entre dois fatores importantes: a industrialização da 

construção aleada ao desencadear da cultura moderna. Será agora 

possível construir habitações salubres cada vez mais rápido, mais 

barato e em maior quantidade. 

A adoção destas características no quadro do dispositivo operacional 

implementado pelo governo a partir de 1953 desencadeará um esforço 

de (re)construção nunca antes visto: A urgência da resposta conduzirá 

65 Ana Tostões, A Idade Maior, op. cit., p. 304.

66 Ibidem, p. 307.

67 Ibidem, p. 307.

68 Ibidem, p. 307.

69 Cf. Ana Tostões, A Idade Maior, op. cit., p. 304.

70 Ibidem, p. 304.

12 Bernard Zehrfuss, grand-ensemble do 
Haut-du-Lièvre (1956-1962), Nancy.

13 Bernard Zehrfuss, grand-ensemble do 
Haut-du-Lièvre (1956-1962), Nancy - Grand-
ensemble de 1633 habitações demonstrativo 
das soluções urbanísticas nestes tipo de 
intervenções adoptadas.  Nele, não só 
se distribuiu o programa habitacional por 
espaçados blocos e torres, como também 
se procurou dividir os programas coletivos 
por amplas zonas funcionais (os grupos 
escolares localizavam-se no seu extremo sul 
e os restantes equipamentos - comércio e 
centro paroquial - no seu extremo norte).
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à implantação generalizada de “grandes conjuntos” habitacionais 

(“grands-ensembles”) com programas de 1 000, 2 000 e, por vezes, até 

5 000 habitações.

Foi dentro deste quadro que se ergueu o conjunto habitacional de que a 

torre Bois-le-Prêtre faz parte. Este grand-ensemble, então apelidado de 

Porte Pouchet – nome resultante de um dos locais em que se implantou 

– construiu-se entre 1958 e 1961 de modo a responder a um programa 

de 1528 habitações que o lotado OPHLM da cidade de Paris tinha 

encomendado ao arquiteto Raymond Lopez.71 

Localizado dentro dos limites da capital – no interior do anel viário, o 

denominado Boulevard Périphérique, que delimita o centro de Paris –  e 

não numa banlieue, o grand-ensemble da Porte Pouchet diferenciou-

se dos restantes por este privilegiado posicionamento. Gozou da 

rara oportunidade de poder ocupar uma parte do Sector 8 da cintura 

verde da cidade de Paris.72 Mais precisamente, uma porção de terreno 

cedida pelo próprio município73 – no 17º arrondissement, a norte do 

Sena – delimitada a oeste, pela Porte Pouchet, a este, pela Porte des 

Poissoniers, a sul, pelas HLM contruídas entre 1925 e 1930, e a norte, 

pelo Boulevard Prériphérique74.75 Esta intervenção cobriu uma superfície 

total de 52ha ao longo de 2,3kms.76

Na vertente urbanística, o grand-ensemble da Porte Pouchet manteve-se 

em linha com as diretrizes explicadas no anterior subcapítulo. Tal como 

numa substancial parte dos complexos que lhe eram contemporâneos, 

optou-se por implantar o edificado habitacional de forma espaçada, 

segundo as tipologias de bloco e torre, circundando-o com uma vasta 

área verde, intercalada por equipamentos coletivos de reduzida altura. 

Este enfoque sobre a amplitude da área non aedificandi respondia não 

só às novas preocupações urbanísticas, como também a um desejo 

em poder manter a leitura do seu território como parte integrante da 

cintura verde parisiense.77 Para tal fim, dos 52ha que perfaziam a 

totalidade do plano, reservaram-se: 1) 1,3ha para a habitação; 2) 14ha 

para os desportos; 3) 6ha para a educação, com 3 grupos escolares e 

71 Max Blumenthal (ed.), “Porte Pouchet”, Techniques & Architecture, 22ª Série, nº especial, 1962, p. 66.

72 Ibidem, p. 67.

73 Raymond Lopez, “Operation Zone Verte – Secteur 8 – 2ème Tranche”, Paris, 8 de março de 1957, carta 
anexa ao 1º dossier de estudo prévio (“accord préalable”), Arquivo Paris Habitat – OPH.

74 Via de circunvalação da cidade Paris. 

75 Max Blumenthal (ed.), “Porte Pouchet”, op. cit., p. 67.

76 Ibidem, p. 67.

77 Ibidem, p. 67.

Caso tipo: 

torre Bois-le-Prêtre

14 Raymond Lopez, grand-ensemble da 
Porte Pouchet (1958-1961), Paris.
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um liceu; 4) 1ha para um anexo ao hospital Bichat; 5) dois parques de 

estacionamento para um número aproximado de 600 viaturas, um na 

Porte Clignancourt e outro na Porte de Saint-Ouen; 6) duas capelas; 7) 

um centro “PIM”; 8) e, uma cresce.78

Destes 52ha, os 1,3ha de habitação seriam planificados com recurso a 

duas faseadas tranches de intervenção:

A 1ª tranche, correspondente à primeira fase de intervenção, conformou 

1104 habitações.79 Delimitou-se a oeste, pela Porte de Clignancourt, e 

a este, pela Porte de Saint-Ouen. Era composta por quatro blocos de 

10 andares – colocados perpendicularmente ao Boulevard Périphérique 

– e quatro torres de 14 andares – colocadas junto às “portas” da 

cidade.80 Não evidenciando grandes excecionalidades arquitetónicas, 

o seu edificado demarcou-se mormente pelas inovações construtivas. 

Recorrendo a uma estrutura porticada, nele se explorou exaustivamente 

o potencial da pré-fabricação de elementos de grandes dimensões 

(vergas, parapeitos, lajes aquecidas, escadas, paramentos interiores, 

paramentos exteriores).81

A 2ª tranche, correspondente à segunda fase de intervenção, conformou 

424 habitações.82 Repartiu-se pelos dois extremos da 1ª tranche, 

expandindo a área intervencionada, para oeste, até à Porte Pouchet, e, 

para este, até à Porte des Poissoniers. Era composta por um bloco de 

11 andares – colocado perpendicularmente ao Boulevard Périphérique, 

no extremo oeste da intervenção – e três torres de 17 andares – 

colocadas junto às “portas” da cidade, uma no extremo este e duas no 

extremo oeste.83 A torre Bois-le-Prêtre, localizada no cruzamento entre 

o Boulevard du Bois-le-Prêtre e a Rue Pierre Rebière, correspondeu a 

uma destas duas últimas. 

Nesta 2ª tranche, Raymond Lopez optou por conformar as torres, 

não através da solução da 1ª fase, mas usando o sofisticado modelo 

de “immeuble tour” que tinha desenhado com Eugène Beaudouin 

para a exposição Interbau (1957), em Berlim.84 Desenvolvida durante 

o período que intercalou a entrega dos licenciamentos das duas 

78 Ibidem, p. 67.

79 Ibidem, p. 67.

80 Ibidem, p. 67.

81 Ibidem, p. 67.

82 Ibidem, p. 67.

83 Ibidem, p. 67.

84 Cf. Alexandre Persitz (ed.), “Habitations collectives”, l’Architecture d’Aujourd’hui, no 75, 1957, p. 17. 

15 À espquerda: Raymond Lopez, grand-
ensemble da Porte Pouchet (1958-1961), 
Paris - Esquema da intervenção.

16 Raymond Lopez, grand-ensemble da 
Porte Pouchet (1958-1961), Paris - 1ª 
tranche de intervenção. 
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fases da intervenção parisiense,85 esta nova solução demarcou-se 

por uma mais madura exploração das preocupações construtivas e 

arquitetónicas da época. Demonstrou não só um maior refinamento 

no desenvolvimento do sistema construtivo e na aplicação da pré-

fabricação, mas também uma simbiótica relação entre construção e 

arquitetura. A sua caracterizadora estrutura em túnel, de betão armado, 

contraventada por uma distribuição em meios pisos, não se manifestou 

como um constrangimento, mas sim como a força geradora do espaço 

arquitetónico.86

Uma escolha estrutural que não se tomou então como o menor dos 

males, mas sim como uma valiosa ferramenta projetual: As lâminas 

verticais de betão armado, com 7,2m de espaçamento, foram 

desenhadas de modo a que pudessem conter entre si a totalidade de um 

apartamento.87 Aleando-se esta característica a um dos blocos de água 

fixos, recuados em relação à fachada – compreendendo um WC, uma 

sala de banho e uma cozinha aberta para a sala – tornou-se possível 

definir uma espacialidade ininterrupta que, em teoria, poderia ser 

livremente reorganizada consoante as necessidades dos habitantes.88 

Um pouco à semelhança dos princípios de flexibilidade espacial que 

tinham estado na base da planificação dos espaços domésticos do 

edifício habitacional desenhado por Mies Van der Rohe (1886-1969) 

para a exposição Weissenhofsiedlung (1927), em Estugarda.89 

Esta mesma “reorganização” foi regrada pela largura mínima estipulada 

para cada divisão – 2,4m (correspondente a 1/3 de 7,2m) – que 

consequentemente fixou a dimensão horizontal dos ligeiros painéis 

pré-fabricados da fachada. Estes podiam ser tanto à face – através 

de um quadro composto por um guarda-corpo isolante, com 3cm de 

espessura, e uma janela de peito, com três folhas – ou recuados – 

através de pequenas varandas, com 1,1m de profundidade, distribuídas 

aleatoriamente pela fachada. Os painéis foram fixos à fachada por 

intermédio de um sistema de prumos metálicos, colocados frente 

à estrutura de betão armado, toscamente inspirados nas esbeltas 

85 O licenciamento da 1ª tranche data de 1956 e o licenciamento da 2ª tranche data de 1958.

86 Alexandre Persitz (ed.), “Habitations collectives”, op. cit., p. 17. 

87 Ibidem, p. 17.

88 Ibidem, p. 17.

89 “This was the first time he [Mies van der Rohe] employed skeletal steel construction in a building, a 
method which not only led to perceptibly lighter walls and larger areas for windows but, more significantly, 
enable him to leave the interiors free of bearing walls. Thus the size, shape, and placement of rooms could 
be defined by moveable partitions at the discretion of the tenant.” – Franz Schulze, Mies van der Rohe: a 
critical biography, Chicago, The University of Chicago Press, 1985, p. 136.   

18 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris. 

17 Raymond Lopez e Eugène Beaudouin, 
immeuble-tour (1957), Berlim - esquiço 
preliminar do projeto. 

19 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris. 
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soluções metálicas que Mies van der Rohe tinha adotado para as 

fachadas dos seus edifícios habitacionais 860-880 e 900-910 Lake 

Shore Drive, em Chicago (respetivamente, 1951 e 1955).90 

A totalidade desta composição tinha também um papel expressivo, 

diretamente resultante do reconhecimento da importância da 

visibilidade das torres para a “imagem” da cidade. Procurou-se que 

as cores escolhidas, a aleatoriedade das varandas e a organização 

em meios-pisos pudessem igualmente definir uma apelativa fachada 

“rítmica”, diretamente inspirada no “Super-chess” (1937) de Paul Klee 

(1879-1940).91

Face a este modelo, a torre Bois-le-Prêtre viria a ser trabalhada como 

a sua única solução variante. Embora definida pelas mesmas regras 

composicionais, o perímetro de implantação fora alongado de modo 

a que se pudesse oferecer uma maior diversidade tipológica, sem 

que, contudo, houvesse necessidade de reduzir o número total de 

habitações. Para tal, nesta torre de 96 apartamentos, adotou-se uma 

base modular definida por 4 “túneis” estruturais, ao invés dos usuais 3, na 

qual se exploraram alternadamente dois pisos-tipo distintos: um deles, 

correspondente aos pisos pares, seguiu as tipologias habitacionais das 

restantes torres deste modelo, compreendendo quatro apartamentos 

T2 (todos com 60m2) e quatro apartamentos T1 (todos com 52m2). O 

outro, correspondente aos pisos ímpares, seguiu uma nova tipologia 

de maior dimensão, compreendendo 4 apartamentos T5 (todos com 

112m2).92 

Todas estas tipologias habitacionais foram materializadas segundo as 

metodologias de estandardização e racionalização evidenciadas no 

anterior subcapítulo. Nelas se procurou não só encurtar os percursos 

entre os vários espaços domésticos – da qual a preferência por uma 

cozinha diretamente aberta para uma única sala polivalente foi exemplo 

– como também reduzir ao máximo as áreas necessárias para o correto 

funcionamento de cada divisão – as cozinhas compreenderam-se entre 

90 Michel Holley, Urbanisme vertical et autres souvenirs, Paris, Somogy Editions, 2012, p. 45.

91 Jean-Philippe Hugron, “Controversé, politiquement incorrect, Michel Holley. Et alors?”, [em linha], atual. 
29 fev. 2012, [Consult. 23 jan. 2018], disponível em http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_2899.

92 Contudo, este novo piso-tipo apresentou-se como uma contaminação da regra composicional 
explicada. Os apartamentos já não se definiram por uma única espacialidade sem quaisquer obstáculos 
estruturais. Estes foram segmentados não só por uma parede estrutural, como também por um desnível 
de meio piso. 

20 Paul Klee, “Super-Chess”, 1937. 
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5 e 7m2, as salas entre 16 e 17,5m2, e os quartos entre 7 e 11,5m2.93

Estes apartamentos organizaram-se em torno de um núcleo central, 

iluminado naturalmente, composto por três elevadores – que serviam 

apenas os patamares centrais – e duas caixas de escadas – que serviam 

todos os patamares a meio piso. O acesso à torre era feito a partir do 

piso térreo, no qual se localizava a entrada, a receção, o apartamento 

do porteiro, um escritório reservado às freiras locais e quatro espaços 

exteriores cobertos. O edifício possuía ainda uma cave, ocupada pelos 

arrumos e pelas áreas técnicas.

A torre Bois-le-Prêtre evidenciou-se como uma obra paradigmática da 

abordagem arquitetónica adotada durante os trente glorieuses para a 

conformação do edificado dos grands-ensembles. Demonstrou, desde 

o plano urbano até à conformação dos apartamentos, um claro interesse 

em responder à crise habitacional de então com recurso a uma imbricada 

relação entre os princípios do Movimento Moderno e a industrialização 

da construção. Felizmente, embora partilhando do mesmo paradigma 

arquitetónico que se tomará para o edificado da banlieue, não sofrerá tão 

vincadamente dos infortúnios sociais que o marcarão.94 A proximidade 

ao centro de Paris e a integração na malha urbana da capital francesa 

conduzi-la-ão a uma maior estabilidade social, diretamente assegurada 

por uma certa miscigenação de classes. Uma miscigenação que se 

deverá não só ao facto de se rodear por bairros com populações mais 

abastadas, mas também à pluralidade dos seus próprios residentes. 

Muitos dos que mais tarde terão a capacidade financeira para adquirir 

uma habitação privada nas periferias da cidade, preferirão manter-se 

nos seus privilegiados apartamentos de baixas rendas, próximos do 

93 Uma precisa e racionada conformação do espaço doméstico que, não obstante, entrou paradoxalmente 
em confronto com os princípios de flexibilidade espacial que tinham estado na base da escolha do sistema 
construtivo implementado.

94 Por contraponto, o grand-esemble de 10 000 habitações localizado em Sarcelles, nos arredores de 
Paris, será paradigmático da realidade da banlieue. Logo após a sua construção, em 1970, a falta de 
equipamentos coletivos e transportes (normalmente planeados, mas não executados), o isolamento em 
relação à capital e a inexistência de uma cuidada hierarquia urbana (que tal como em muitos dos outros 
grands-ensembles condicionará as relações de vizinhança), provocarão um certo desconforto no decorrer 
da vida dos seus habitantes. Um desconforto que os media franceses transformarão em mito – atribuindo-
lhe o cognome de “sarcellite” – e que erradamente denunciarão como sintomático de qualquer grand-
ensemble. Posteriormente, este mal-estar será agravado, não só pela crise petrolífera dos anos 70 – que 
obrigará os OPHLM a desviarem os fundos de manutenção dos grands-ensembles a seu encargo para 
a construção de novas habitações – mas também pela saída dos residentes de maiores capacidades 
financeiras – ajudados por programas estatais na compra de propriedade privada. No final, apenas restarão 
os mais pobres, que pela incapacidade em encontrar outra habitação, se verão forçados em permanecer 
em complexos habitacionais cada vez mais alienados e degradados. Será sobre esta realidade que mais 
tarde o estudo Plus se debruçará. – Cf. Joseph Abram, L’architecture moderne en France: Du chaos à la 
croissance: 1940-1966, op. cit., pp. 125-142. 

21 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris - Planta dos pisos pares.

22 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris - Planta dos pisos 
ímpares.

23 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris - Planta do piso térreo.
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emprego e do lazer.95

Não obstante, a sua arquitetura não gozará de um tão favorável destino:

Logo na primeira década de vida, a qualidade arquitetónica da torre 

Bois-le-Prêtre será prejudicada por falhas construtivas e pelos 

programas de ampliação do Boulevard Périphérique. Por um lado, os 

defeitos da fachada pré-fabricada afetarão muitos dos apartamentos 

através de infiltrações e correntes de ar. As juntas das placas pré-

fabricadas evidenciarão lacunas de impermeabilização e os caixilhos 

das janelas terão tendência para cair ou fechar inadequadamente.96 Por 

outro, a construção do Boulevard Périphérique, em 1966,97 segundo o 

inesperado formato de viaduto virá a prejudicar o conforto acústico dos 

ambientes domésticos.98

Mais tarde, em 1990, o escritório de estudos técnicos TECTEAM 

aplicar-lhe-á uma transfiguradora intervenção que descaracterizará 

por completo a riqueza da base modernista anteriormente explicada.99 

Ironicamente, o sistema de fachada que tão cuidadosamente se 

tinha pensado como rosto para a cidade, será totalmente envolto por 

coloridas placas de isolamento (fechando-se as pequenas varandas 

das habitações e substituindo-se os caixilhos originais por outros em 

PVC).100 Como se tal não bastasse, fechar-se-ão igualmente os espaços 

exteriores que se localizavam sob o edifício e gradear-se-á a entrada.101 

Todo um conjunto de intervenções que, caso se tivessem conformado 

através de uma simples readaptação da flexível base modular do 

projeto original, poderiam ter salvaguardado a multifacetada riqueza 

95 “Tout d’abord, une partie importante des habitants ne souhaitait pas la démolition de ce qui est son lieu 
de vie actuel. Cet avis est important puisqu’il émane des habitants eux-mêmes qui sont parfois installés 
depuis plusieurs décennies dans la tour.” – Pavillon de l’Arsenal, transformation de la tour Bois-le-Prêtre 
1959/2006, [em linha], Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2006, [consult. 5 set. 2018], dossier de imprensa da 
exposição “transformation de la tour Bois-le-Prêtre 1959/2006” decorrida entre 5 de abril e 22 de maio de 
2006, disponível em http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/9764-transformation-de-la-tour-bois-
le-pretre-1959-2006.html, p. 7.

96 OPHLM da cidade de Paris, “Secteur 8 (2º Opération)”, Paris, 10 de outubro de 1963, nota sobre as 
várias anomalias construtivas reclamadas pelos inquilinos, Arquivo Paris Habitat – OPH.

97 Pavillon de l’Arsenal, transformation de la tour Bois-le-Prêtre 1959/2006, op. cit., p. 3. 

98 “Question écrite nº 1049”, B.M.O., Paris, 13 de novembro de 1968, reclamação sobre o impacto 
do ruído do Boulevard Périphérique nas habitações do grand-esemble da Porte Pouchet, Arquivo Paris 
Habitat – OPH.

99 Pavillon de l’Arsenal, transformation de la tour Bois-le-Prêtre 1959/2006, op. cit., p. 4.

100 Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, “Transformation of Housing Block, Tour Bois le Prêtre”, a+u, nº 
498, 2012, p. 80.

101 Pavillon de l’Arsenal, transformation de la tour Bois-le-Prêtre 1959/2006, op. cit., p. 4.

24 TECTEAM, reabilitação da torre Bois-le-
Prêtre (1990), Paris.

25 TECTEAM, reabilitação da torre Bois-le-
Prêtre (1990), Paris.
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arquitetónica deste legado modernista.102

Será já em 2005 que o OPAC de Paris103 lançará o concurso por 

convite que conduzirá à sua atual reabilitação.104 Este tratar-se-á de 

uma das primeiras iniciativas promovidas por instituições estatais para 

o desenvolvimento de soluções alternativas ao então programa de 

demolição-reconstrução de grands-ensembles. Um sinal de mudança, 

que evidenciará não só uma embrionária transmutação da opinião 

das classes políticas em relação ao futuro destes grandes complexos, 

mas também o sucesso da influência que nela exercerá o estudo Plus. 

Embora não seja evidenciável que este tenha conduzido diretamente à 

decisão em manter a torre Bois-le-Prêtre intacta, será mais do que óbvia 

a influência que exercerá no modo como a OPAC de Paris pretenderá 

com que esta seja transformada. Omitindo a sua origem, o programa 

do concurso mimetizará os pressupostos um ano antes defendidos em 

Plus, tomando-os agora como estandarte de uma renovada opinião 

para com os grands-ensembles.105

Não foi, portanto, de espantar que Druot, Lacaton e Vassal – uma 

das equipas convidadas – acabassem por ganhar o concurso. A 

pragmática solução que apresentaram alinhava-se certeiramente com 

as preocupações do OPAC de Paris, isolando-se dos formalismos 

excessivos das restantes propostas. A partir dele, puderam finalmente 

materializar a metodologia que tão afincadamente tinham defendido em 

Plus, pondo em marcha, pela primeira vez, uma económica e “luxuosa” 

reabilitação de grands-ensembles, que tomasse o contexto como 

principal matéria prima.

Quais foram então estas potencialidades e problemáticas que desde o 

início do capítulo se têm indagado? Quais os elementos presentes na 

torre Bois-le-Pêtre que se tomaram como matéria prima?

No que toca às problemáticas, será necessário referir que estas foram, 

para o grupo, uma consequência direta da urgência em resolver a 

102 “Afterwards, it must be said that, if the building had not been damaged by the 1990 renovation, it’s 
certain we wouldn’t have done a transformation like this. We would have simply renovated the facade. 
Something almost in the category of the historical monument.” – “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., 
p. 9.

103 Office Public d’Aménagement et de Construction de Paris, antigo OPHLM da cidade de Paris, atual 
Paris Habitat – OPH.

104 Pavillon de l’Arsenal, transformation de la tour Bois-le-Prêtre 1959/2006, op. cit., p. 4.

105 “l’OPAC veut démontrer qu’en dépensant moins (100 000 € par logement contre les 170 000 € 
nécessaire à une démolition reconstruction) l’opération sera plus réussie que dans du logement neuf” – 
Ibidem, p. 4.

Potencialidades e 

problemáticas
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grave crise habitacional que contextualizou a construção da torre.106 A 

rapidez da resposta e o excessivo enfoque que se tinha colocado sobre 

a economia e a performance resultaram, a seu ver, numa prejudicial 

desatenção pela escala doméstica e pelo papel da arquitetura como 

catalisadora das relações sociais.107 Em suma, num projeto no qual 

a “hipótese de partida não tomava o prazer de habitar como um 

parâmetro prioritário”,108 conduzindo a um conjunto de contrariedades 

arquitetónicas que poderiam ter sido evitadas.

Como tal, denunciaram: 1) O reduzido espaço das áreas habitáveis109 – 

que legitimado pelo existenzminimum, falhou em ter em conta que o ser 

humano não é capaz de viver satisfatória e prolongadamente no limiar 

das condições espaciais suportadas; 2) A excessiva compartimentação 

da habitação110 – tanto entre espacialidades interiores, como na sua 

relação para com o exterior, contribuindo para o desconforto causado 

pelo confinamento no anterior ponto criticado (característica que 

se agravaria pelo enclausuramento para com o exterior provocado 

pela intervenção de 1990); 3) A monofuncionalidade do edificado 

habitacional111 – que não definindo espaços coletivos para os seus 

habitantes – lavandarias, cafés, espaços recreativos – inibiu os encontros 

necessários a uma maior coesão social; 4) A monofuncionalidade do 

zonemanento urbano112 – que na procura por uma precisa separação 

das várias funções, conduziu a um agravamento da rarefação dos 

cruzamentos de vizinhança que marcaram a escala arquitetónica; 5) 

A inexistência de hierarquias urbanas113 – que na incapacidade em 

definir espaços públicos que operassem uma faseada transição entre 

a intimidade dos ambientes domésticos e a avassaladora escala do 

mundo automóvel, acanhou uma comunitária ocupação dos espaços 

públicos exteriores.

No que toca às potencialidades, será necessário referir que estas foram, 

para o grupo, um resultado direto das qualidades advindas de alguns 

106 “L’urgence des besoins a occulté une partie des réponses à apporter. L’occasion de produire des 
logements étroitement liés à des configurations familiales nouvelles et évolutives, a des besoins culturels 
d’actualité, à un usage de la ville domestique, s’est perdue dans la vitesse de l’économie administrative du 
moment” – Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 45.

107 Ibidem, p. 45.

108 Ibidem, p. 49.

109 “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., p. 8.

110 Ilka Ruby e Andreas Ruby, “Récupérer le modernisme”, em Plus, op. cit., p. 21.

111 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 83.

112 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “La ville par le logement”, op. cit., p. 62.

113 “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., p. 5 – 8.
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dos princípios associados ao Movimento Moderno.114

Como tal, valorizaram: 1) A solidez construtiva do edificado;115  2) 

O minimalismo do sistema de circulação, da sobreposição e da 

verticalidade;116 3) A higiene e salubridade das suas espacialidades;117 

4) O potencial das vistas e das transparências118 – permitido pelas 

vistas ininterruptas afetas às grandes alturas e alcançado mediante 

ligeiras alterações construtivas; 5) A diversidade das apropriações 

domésticas119 – reconhecendo-se a importância do valor da intimidade 

e da personalização dos apartamentos dos seus habitantes; 6) A 

capacidade em transformar e estender as habitações;120 7) A economia 

de espaço, de terra, de instalação e de sistemas viários;121 8) O potencial 

de densificação dos territórios não ocupados.122

Serão estas as problemáticas e potencialidades que a equipa de 

arquitetos franceses tomará como matéria prima para a laureada 

transformação da torre Bois-le-Prêtre. Não obstante, não se poderia 

deixar de constatar que esta análise contextual acaba por também 

caracterizar, na sua grande maioria, o edificado dos restantes grands-

ensembles. O facto de advirem não tanto das exclusivas especificidades 

de cada edificado, mas sim do paradigma arquitetónico que marcou a 

construção destes grandes complexos habitacionais, conduzirá a que 

possam ser tipificáveis à sua grande maioria. Por via de consequência, 

se os sintomas são tipificáveis, também a sua resolução o poderá ser. É 

esta a principal razão para que a metodologia defendida em Plus possa 

ser tão eficazmente abrangente. A padronização das potencialidades 

e problemáticas permitirá a definição de um eficiente Sistema de 

intervenção, que não só se adequará à particular transformação da 

torre Bois-le-Pêtre, como também, mediante ligeiras adaptações 

a possíveis especificidades contextuais, ao restante edificado dos 

grands-ensembles.

Não se poderia finalizar este capítulo sem que antes se introduzissem 

114 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “Una Conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p. 13.

115 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 31.

116 Ibidem, p. 31.

117 Ibidem, p. 31.

118 Ibidem, p. 31.

119 Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, “Transformation of Housing Block, Tour Bois le Prêtre”, op. cit., 
p. 80.

120 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 31.

121 Ibidem, p. 31.

122 Ibidem, p. 31.

Príncipios II: Modelizar

26 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris - Vista a poente.

27 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris - Interior de apartamento.

28 Raymond Lopez, torre Bois-le-Prêtre 
(1959-1961), Paris - Interior de apartamento.
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os princípios de modelização a partir dos quais esta matéria prima 

será explorada. É agora o momento de mencionar os três diferentes 

procedimentos de manipulação das pré-existências de que a 

metodologia arquitetónica de Lacaton & Vassal se servirá: a preservação, 

a reciclagem e a adição.

O primeiro deles, a preservação, caracterizar-se-á pela conservação 

das potencialidades que no seu presente estado já contribuam para 

o alcance do Luxo arquitetónico objetivado. O segundo, a reciclagem, 

caracterizar-se-á pela reconversão das atuais problemáticas, para 

que se tornem benefícios projetuais, e pelo reprocessamento das 

potencialidades que ainda necessitem de modificações, para que 

alcancem a sua verdadeira aptidão. Ambos explorados, é claro, através 

quer da transformação da sua matéria, quer da alteração dos valores de 

utilização que lhes estão associados. O terceiro, a adição, caracterizar-

se-á pela junção da matéria ainda em falta para a definição do Sistema 

de Capacidade que firmará a qualidade arquitetónica almejada, 

apresentando-se como um mero complemento aos restantes dois 

princípios.123

Um mecanismo de modelização, que no caso dos grands-ensembles, 

e mais precisamente da torre Bois-le-Prêtre, partirá do interior para o 

exterior, tomando como ponto de partida os negligenciados espaços 

domésticos.124 Seguindo uma via contrária à que originou estes mesmos 

complexos, procurar-se-á, antes de mais, definir com esta matéria prima 

um Sistema de Capacidade que sirva como um eficaz modelo para a 

atribuição do Luxo aos seus espaços domésticos. Só depois, por via de 

consequência, se intervirá nos espaços comuns aos moradores. Será 

sobre este mesmo inovador Sistema de Capacidade que se debruçarão 

as restantes páginas da presente dissertação, procurando “dissecar” 

os mecanismos concretos que fundam a metodologia arquitetónica de 

Lacaton & Vassal.

123 Ibidem, p. 67.

124 Ibidem, p. 67.
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5. Andrea Palladio: uma leitura para lá da forma

Um modelo burguêsNo final de uma conferência em Harvard, em março de 2015, o arquiteto 
Jean-Philippe Vassal clarificava a audiência sobre as suas intenções 
para a atribuição do Luxo na transformação dos grands-ensembles 
com o seguinte revelador comentário:

 “O nosso objetivo não é o de estender e estender continuadamente; é 
simplesmente o de criar mais espaço numa dada situação insatisfatória 
– o espaço que está a faltar e que devia de ter sido planeado deste o 
início, mas que não foi criado à altura [...] Quando se vive num bloco 
habitacional básico, o espaço é limitado por paredes, apenas com 
janelas para um vazio. Estas não são condições muito aprazíveis para 
a vida do dia-a-dia. Deveria de se poder viver nestes espaços como se 
viveria numa villa, mesmo no 10º ou no 15º andar.”1

A partir deste comentário, podemos concluir que os mecanismos 
concretos que se tomam para a materialização, no caso particular dos 
grands-ensembles, das bases concetuais que definem a metodologia 
de Lacaton & Vassal, resultam de um empréstimo das características 
arquitetónicas que conformam uma villa. 

Porque razão terão isolado, entre tantos outros, este tipo habitacional 
como modelo para a aplicação da sua metodologia ao parque 
habitacional do pós-guerra? 

A resposta encontra-se na ideologia que o gerou. Uma ideologia que se 
alinha na perfeição com os pressupostos que caracterizam o conceito 
de Luxo segundo Lacaton & Vassal, procurando atribuir o “prazer de 
habitar” a uma simples casa de campo. Deste modo, como tipo, a 
villa define os edifícios residenciais, localizados no campo, que têm 

1 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 51.

1 À esquerda: Andrea Palladio, villa Foscari 
(c. 1555), Malcontenta - Hall. 
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como fim o lazer e relaxamento do seu proprietário.2 Embora também 
possam ter explorações agrícolas associadas, é esta mesma particular 
“necessidade”, que não é utilitária, mas sim de um foro psicológico 
intemporalmente imutável,3 que a distingue de uma típica quinta 
agropecuária. Só assim se poderia explicar o porquê da ideologia 
associada a esta tipologia se ter mantido praticamente inalterada até à 
contemporaneidade, desde que foi fixada pelos patrícios da Roma antiga 
e posteriormente reapropriada pelos humanistas do Renascimento 
italiano, após a sua quase total supressão durante o período medieval.4

No entanto, esta procura do “prazer de habitar” campestre, tem a sua 
razão de ser paradoxalmente fundada no contexto urbano.5 Surge de 
uma necessidade psicológica do burguês – no sentido estrito da palavra, 
etimologicamente aludindo ao homem que habita a cidadela medieval 
(“borgo”)6 – em escapar do incessante reboliço de haveres comerciais 
e financeiros, da tropelia de cortes e entretenimentos, do barulho, da 
confusão, e, acima de tudo, da pouca salubridade, que atordoam a 
mente e corpo do homem culto e urbano. Neste sentido, sempre que 
houve paz nos territórios rurais e suficiente capacidade financeira, estes 
citadinos, quer os romanos, quer os humanistas do Renascimento 
italiano (que embora nobres, nobilitados ou ricos burgueses, residiam 
nos centros urbanos e tinham como principal fonte de rendimento o 
comércio e a banca), procuraram na candura da natureza um escape das 
preocupações da urbe. Daí que já desde a Antiguidade Clássica, como 
Plínio o Novo o expôs numa das suas cartas, se procurasse construir 
um diferente tipo de casa de campo, que permitisse o relaxamento, a 
descontração nos hábitos e vestuários, a solidão do espaço, o silêncio 
e a paz, o ar límpido e puro.7 Características que o deixariam energético 
e em forma para todas as atividades, quer mentais, quer físicas. Mais 
tarde, como imortalizado no “Concerto campestre” (1509) de Giorgione 
(1478-1510), tais aspirações manter-se-iam inalteradas durante o 
Renascimento italiano. 

2 Escolheu-se dar início ao presente capítulo com o auxílio do livro The villa: form and ideology of country 
houses (1990), de James Ackerman, por ser uma obra incontornável, e sem equiparável, sobre o estudo 
tipológico da villa. Nesta, não só se expõe a evolução da sua forma ao longo do tempo (indicando 
igualmente os pontos de contacto entre estes vários momentos), como também se apresenta uma 
explicação meticulosa sobre a ideologia que lhe deu origem. Para além disso, é ainda um estudo que 
se demarca por um profundo conhecimento da obra de Andrea Palladio, fruto da continuada e exaustiva 
investigação a que James Ackerman se dedicou, durante a sua vida, sobre este génio do cinquecento, 
sendo disso exemplo o livro Palladio (1977), na presente dissertação também citado. – James Ackerman, 
The villa: form and ideology of country houses, Princeton, Princeton University Press, 1990, p. 9.

3 Ibidem, p. 9.

4 Ibidem, p. 7.

5 “The villa cannot be understood apart from the city; it exists not to fulfil autonomous functions but to 
provide a counterbalance to urban values and accommodations, and its economic situation is that of a 
satellite” – Ibidem, p. 10.

6 Ibidem, p. 63.

7 Ibidem, p. 13.
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Desde que reapareceu no quattrocento, esta procura permaneceu 
ininterrupta até à contemporaneidade, disseminando-se paulatinamente, 
não só pela Europa, como também pelas colónias dos seus países.8 
Pelo meio, já no início do séc. XIX, sofreu uma ligeira mutação através 
da sua democratização e acessibilidade ao cada vez maior número 
de citadinos da baixa classe média, conduzindo ao que atualmente 
são as habitações unifamiliares dos subúrbios,9 estandarte do “sonho 
americano”. Todavia, tal não implicou que, ao mesmo tempo, não se 
continuassem a manifestar conformações associadas ao seu estímulo 
original.10 A este título, relembra-se a famosa villa Savoye (1929-1931) 
de Le Corbusier, construída em Poissy já durante o séc. XX.

Será por esta intemporal base ideológica, assente no “prazer da 
habitar” e não em questões puramente utilitárias, que Lacaton & Vassal 
procurarão reapropriar este eficaz modelo burguês, ensaiando uma 
tarefa aparentemente impossível: a de transpor para um edifício urbano, 
habitado por uma população desfavorecida, um modelo de “gente rica” 
que surgiu no campo como contraponto a esta mesma urbe.11 

Quais são, então, as características arquitetónicas deste modelo que 
conduziram à experiência do Luxo, lido como “prazer de habitar”, que 
tanto valorizam Lacaton & Vassal?

Como é que Lacaton & Vassal, com o auxílio de Frédéric Druot, 
conseguiram transpor uma conformação isolada e rural para um 
contexto aglomerado e urbano?

Quanto à segunda pergunta, apenas se lhe dará resposta no próximo 
capítulo. Já no que toca à primeira, tomar-se-á aquele que talvez seja 
o particular modelo de villa mais conhecido e admirado desde que 
surgiu no final do Alto Renascimento italiano: a villa palladiana. Embora 
a tipologia da villa, e não a ideologia que lhe deu origem, tenha revelado 
largas flutuações ao longo do tempo, há um conjunto de características 
arquitetónicas comuns, diretamente associadas ao alcance deste 
epicuriano “prazer de habitar”, que parecem se ter mantido praticamente 
imutáveis, e que talvez, durante os 500 anos que o separam da 
contemporaneidade, não se tenham mais cristalinamente conformado 
que pelas mãos de Andrea Palladio. Por isso é que se demonstrará 
legitima, para o desenvolvimento da temática da presente dissertação, 
a análise deste modelo exemplar, tomando-se a villa Foscari, também 

8 Ibidem, p. 15.

9 Ibidem, p. 17.

10 Ibidem, p. 18.

11 “But I think that even though they’re seen as bourgeois houses, that doesn’t change a thing […] that’s 
what we’ve to say about the habitat. We’ve to copy everything that’s best. We should say that […] the 
model of the rich is the model” – “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., p. 12.

2 Giorgione, “Concerto campestre”, 1509.

3 Le Corbusier, villa Savoye (1929-1931), 
Poissy. 
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conhecida por “La Malcontenta”, como caso de estudo.

Contrariamente à razão usualmente associada à construção desta 
tipologia, as villas palladianas devem o seu aparecimento e proliferação 
atípica não tanto a uma exclusiva vontade em escapar do alvoroço 
urbano, mas sim ao início do declínio da economia mercantil de 
Veneza, verificado a partir do séc. XVI. As suas duas principais fontes 
de rendimento, o comércio e a banca, começaram, por esta altura, a 
ser minados pelas investidas da Europa Ocidental no desenvolvimento 
do comércio marítimo. Por um lado, o ouro trazido da América por 
Espanha e Portugal criou uma inflação no mediterrâneo, resultando em 
grandes prejuízos para a banca veneziana.12 Por outro, estes mesmos 
países começaram a comercializar com a India pelo mar, reduzindo os 
rendimentos advindos das caravanas venezianas do levante.13

Deste modo, durante o séc. XVI, a nobreza capitalista de Veneza, que 
tinha feito grandes fortunas no comércio e na banca durante o séc. XV, 
começou a proteger-se dos riscos flutuantes do mercado investindo não 
só na indústria, como também em grandes propriedades agrícolas.14 Esta 
última foi uma solução largamente adotada por se tratar de uma fonte 
estável de rendimento capaz de efetivamente retardar o seu irreversível 
declínio económico: o crescimento populacional que à época se 
verificava, tinha gerado uma pressão alimentar que se apresentou como 
uma lucrativa oportunidade de negócio.15 Aliando-se este factor, já por 
si convidativo, ao conjunto de políticas estatais que então se aplicaram 
para o encorajamento à agricultura – como a distribuição de terrenos 
públicos e privados, não utilizados, a investidores com interesse em 
cultivá-los16 – e tendo em conta a relativa segurança do Veneto17 a partir 
de 151718 – após a guerra da liga de Cambrai – estabelecia-se assim a 
base para uma rápida e disseminada ocupação da terraferma19. 

A atividade agropecuária passa a ser um ponto importante para a 
manutenção económica destas grandes famílias que, no entanto, 
necessitavam de uma habitação para que pudessem assiduamente 
controlar as suas propriedades rurais.20 Com efeito, estes novos 

12 James Ackerman, Palladio, 2a ed, Harmondsworth, Penguin Books, 1977 [1966], p. 48.

13 Ibidem, p. 48.

14 Ibidem, p. 50.

15 Ibidem, p. 50.

16 Ibidem, p. 50.

17 Nome da região de que Veneza é capital.

18 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, Estocolmo, Sveriges 
arkitekturmuseum/Konsthögskolans arkitekturskola, 1973, p. 9.

19 Termo italiano, traduzido para o português como “terra firme”, utilizado pela população da República 
Veneziana para identificar os seus territórios interiores.

20 James Ackerman, Palladio, op. cit., p. 53.

As villas palladianas do 
cinquecento
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proprietários desejando manter o quadro de vida a que estavam 
acostumados nos seus palácios urbanos, procuraram trazer consigo 
os standards civilizacionais e culturais citadinos, ao mesmo tempo 
que pretendiam tirar proveito do lazer e relaxamento que o campo 
lhes possibilitava. Como nobreza humanista altamente culturalizada, 
admiradora dos seus antepassados da Antiguidade Clássica, tomariam 
a tipologia de villa, por estes antepassados inventada, como a mais 
perfeita solução habitacional para aliar as aspirações culturais e 
representacionais às necessidades de carácter utilitário exigidas pelas 
explorações agrícolas e às necessidades de foro psicológico exigidas 
pela urbe.21

Contudo, tratava-se de um reavivamento que trazia consigo um 
conjunto de problemáticas mais vincadas do que as da já ensaiada 
reapropriação de outros tipos de edifícios da Antiguidade Clássica. Por 
um lado, verificavam-se largas diferenças ao nível do sistema social 
e dos métodos de exploração agrícola. Os hábitos e convenções 
sociais da Idade Moderna exigiam uma díspar compartimentação da 
habitação e os novos desenvolvimentos para uma maior produtividade 
da atividade agrícola estipulavam novas conformações para os 
complexos utilitários.  Por outro, agravando o problema, as poucas 
ruínas conhecidas  confundiam-se ainda mais com as esparsas e 
incongruentes explicações dadas por Vitruvius22 no seu tratado De 
architectura, o único da Antiguidade Clássica que tinha sobrevivido até 
então.23

Era assim necessária uma resposta que não só permanecesse clássica, 
procurando-se supor a partir das informações disponíveis qual teria 
sido a sua conformação, como também fosse capaz de se adaptar 
às necessidades dos signori humanistas. As quais correspondiam 
igualmente, para além das questões já enunciadas, a uma vontade, 
enquanto homens orgulhosos da importância e cultura que acumulavam, 
em poder representar através da sua habitação a sua própria grazia e 
magnificência.24

Uma tarefa, sem dúvida, desafiante que Palladio abraçou de forma 
inventiva, prática e racional. As inúmeras encomendas que recebeu 

21 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, op. cit., p. 21.

22 Marcus Vitruvius Pollio (séc. I a.C.), arquiteto, engenheiro e escritor da Antiguidade Clássica (cidadão 
do Império Romano), conhecido para a posterioridade pelo seu celebrado tratado De Architectura Libri 
Decem (“Dez Livros sobre a Arquitetura”) – o único tratado sobrevivente, de maior abrangência, sobre a 
arquitetura e construção deste período (no qual também se incluiram os respetivos fundamentos teóricos). 
Mais tarde viria a ser uma obra de referência, tanto para os arquitetos responsáveis pelo desencadeamento 
do Renascimento italiano, como para os seus posteriores discípulos.  

23 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, op. cit., p. 9.

24 Ibidem, p. 17.
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ao longo da sua vida foram deste sucesso expressão. Não obstante, 
este engenho não poderia ter sido possível caso Palladio não tivesse 
explorado uma informada multitude de referências. E com isto se alude: 
1) às desconexas descrições que se tinham escrito sobre as villas 
nos tratados (tanto por Vitruvius,25 como pelos renascentistas Alberti 
e Serlio);26 2) ao conhecimento tradicional das villas-castelo da região 
do Veneto;27  3) às villas renascentistas já construídas nesta mesma 
região (principalmente as desenhadas por Giovanni Maria Falconetto, 
Jacopo Sansovino e Michele Sanmicheli) e, porventura, através de 
outros canais, às villas florentinas do quattrocento e às villas romanas 
do Alto Renascimento.28 Todos estes pontos aliados, obviamente, a um 
notável conhecimento dos sistemas construtivos contemporâneos e da 
linguagem da Antiguidade Clássica. Esta última reforçada quer pelas 
múltiplas visitas que fez às ruínas romanas,29 quer pela sua intimidade 
que manteve com grandes humanistas do seu tempo, como Giangiorgio 
Trissino e Daniel Barbaro,30 como também é claro pelas influências 
recebidas dos vários escritos e gravuras, e dos arquitetos e obras do 
seu tempo.

Devido à complexidade deste cruzamento de referências, será 
impossível traçar numa dissertação tão curta, de modo preciso, 
este cativante leque de influências. Procurar-se-á, contudo, explicar 
coerentemente as características arquitetónicas que se cristalizaram no 
modelo palladiano, identificando, sempre que possível e pertinente, a 
adequada referência.

Todavia, o que é certo, é que da tipologia advinda da Antiguidade 
Clássica, permanecerão inalteradas, nas villas palladianas, a ideologia 
base que lhe está associada e a sua divisão em duas subcategorias: a 
villa “suburbana”, apenas para o ócio do seu proprietário; e a villa “rural”, 
composta por uma associação do primeiro ponto com uma exploração 
agrícola. O resto, apresentará contornos diferentes, não porque Palladio 
quis subverter as regras desta tipologia, já por si flutuante, mas porque 
as desconhecia, estando obrigado a supô-las ao mesmo tempo que as 
tinha de adaptar ao contexto humanistas do Renascimento.31

25 “I allways held the opinion that the acient Romans, as in many other things, had also greatly surpassed 
all those who came after them in building well, I elected as my master and Guide Vitruvius, who is the only 
ancient writer in this art” - Andrea Palladio, The four books on architecture [I Quattro Libri dell’Aarchitettura], 
Cambridge/London, The Mit Press, 1997 [1570], p. 5.

26 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, op. cit., p. 22.

27 Cf. James Ackerman, The villa: form and ideology of country houses, op. cit.

28 Ibidem.

29 Cf. Guido Beltramini, “Andrea Palladio 1508-1560: Padua Vicenza Venecia”, em Guido Beltramini e 
Howard Burns (eds.), Palladio, Barcelona/Madrid, Fundación «la Caixa»/Turner, 2009, p. 6.

30 Ibidem, pp. 3 – 9.

31 Cf. Andrea Palladio, The four books on architecture [I Quattro Libri dell’Architettura], op. cit.
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Deste modo, ao contrário de muitas das villas do Império Romano, 
compostas por várias volumetrias organicamente dispersas pelo 
território,32 as villas palladianas caracterizaram-se, na sua grande maioria, 
por uma única volumetria compacta e regular. Uma volumetria à qual, 
na tipologia “rural”, se anexaram, em cada um dos seus lados, pórticos 
colunados, ou em arcada, de acesso às dependências agrícolas – as 
também denominadas barchesse.33 

Dentro deste esquema, o acesso à habitação do signore demarcou-
se, normalmente, por um pórtico sob frontão, que tanto se podia 
conter na volumetria principal da habitação, como apenas se acoplar 
salientemente à fachada. Esta solução de entrada, emprestada dos 
pronaos dos templos da Antiguidade Clássica, adotou-se, segundo 
Palladio, não só para demarcar claramente a entrada da habitação, 
mas também como elemento de afirmação da grazia e magnificência do 
seu signore. Palladio supunha que esta última solução era comum às 
villas da Antiguidade Clássica, uma vez que acreditava que os modelos 
dos seus edifícios públicos tinham sido originalmente reproduzidos da 
primogénita arquitetura doméstica.34 Deste modo, embora mais tarde 
se viesse a comprovar que tal não era verdade, arbitrou que o pórtico 
sob frontão da arquitetura religiosa era, na realidade, um elemento 
readaptado dos modelos habitacionais. 

A volumetria compacta das habitações demarcou-se, na sua organização 
interior, por uma clara estratificação vertical. Nesta, entre um a dois pisos 
nobres – destinados ao habitat do proprietário – elevavam-se sobre um 
piso de serviços – destinado a cozinhas, arrumos, adegas, lavandarias, 
entre outras funções essenciais ao dia-a-dia35 – e encimavam-se por 
mezzanines e sótãos – destinados não só a celeiros, como também 
aos aposentos dos criados e/ou outros membros da família de menor 
importância.36

Esta vontade em elevar o piano nobile tomou-se não só pelos mesmos 
motivos representacionais que tinham favorecido a adição do pórtico 
com frontão – elevando a habitação para que pudesse ser contemplada 
a partir de maiores distâncias – como também por questões de lazer e 

32 Cf. James Ackerman, The villa: form and ideology of country houses, op. cit.

33 Longo celeiro com um dos lados abertos para uma piazza de trabalho, por intermédio de um alpendre 
suportando por pilares, postes ou arcos. Estes edifícios alojavam os currais para os animais, os arrumos e 
as habitações para os trabalhadores.  – Ibidem, p. 89.

34 “it is plausible that they [the domestic buildings] supplied the models for public buildings, since it is 
very likely that man previously lived by himself, and then, seeing that he needed the help of other men 
in providing those things which would make him happy (if any happiness is to be found down here), he 
quite naturally longed for and loved the company of other men” – Andrea Palladio, The four books on 
architecture, op. cit., p. 6.

35 Ibidem, p. 77.

36 Ibidem, p. 124.

4 Andrea Palladio, villa Emo (c. 1558), 
Fanzolo - Fachada principal.     

5 Andrea Palladio, villa Emo (c. 1558), 
Fanzolo - Arcada de uma das suas 
barchessa.   

6 Templo da Fortuna Virilis (finais do séc. II 
a.C.), Roma. 
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salubridade.37 Por um lado, procurou-se que quem utilizasse os seus 
espaços pudesse contemplar mais desafogamente as belas paisagens 
do campo,38 por outro, que o piso utilizado pelo signore e pela sua 
família se elevasse das nocivas humidades e “vapores” da terra.39

Quanto à organização planimétrica, da qual apenas nos focaremos 
sobre o piano nobile, seguiu quase sempre o mesmo sistemático 
diagrama: Um padrão geométrico definido por um eixo central fixo por 
loggias e um grande salão (“hall”), com uma fila de duas ou três divisões 
de menor dimensão em cada um dos seus lados.40 Entre estas filas e 
os halls distribuíram-se, normalmente, as escadas e as antecâmaras.41

As loggias, correspondentes aos pórticos clássicos já enunciados, 
colocadas na fachada principal e, por vezes, na traseira, foram, para 
Palladio, tanto uma zona de percurso para o acesso à habitação, como 
um lugar de estada para o ócio dos seus proprietários.42 Tratando-se de 
um espaço aberto para o exterior, mas protegido do sol e da chuva, onde 
se podia ler, comer, pintar, escrever, ou até mesmo apenas contemplar 
protegidamente a paisagem, saboreando as leves brisas primaveris. 
Embora com uma importância diferente na organização da habitação, e 
sem a dignidade religiosa que Palladio lhe concedeu, as loggias foram 
espacialidades já utilizadas nas villas do Império Romano.43

Os sublimes halls, correspondentes ao “coração” da habitação, tinham 
não só um carácter representativo – servindo como sala de receção 
para quem viesse visitar ou negociar com o signore – como também 
recreativo e de circulação.44 Nele se realizavam banquetes, decorações, 
comédias, casamentos, entre outras recreações, sendo, ao mesmo 
tempo, o elo de acesso aos aposentos privados da família. Segundo 
alguns dos teóricos sobre a obra Palladio, acredita-se que este seja uma 
reminiscência dos átrios das villas da Antiguidade Clássica.45 Embora 
exteriores, também eles partilhavam do mesmo carácter recreativo, e 
também eles facilitavam o acesso aos aposentos privados – cellas – 
dos seus proprietários.

Por último, as restantes divisões, em cada um dos lados deste eixo, 

37 Ibidem, p. 77.

38 Ibidem, p. 77.

39 Ibidem, p. 77.

40 Rudolf Wittkower, Architectural principles in the age of Humanism, Londres, Alec Tiranti, 1971 [1949], 
p. 70.

41 Ibidem, p. 70.

42 Andrea Palladio, The four books on architecture, op. cit., p. 27.

43 Cf. James Ackerman, The villa: form and ideology of country houses, op. cit.

44 Andrea Palladio, The four books on architecture, op. cit., p. 27.

45 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, op. cit., p. 38.

7 Rudolf Wittkower, Architectural principles 
in the age of Humanism, (1971, [1949]) 
- Diagramas das variações do sistema 
de organização planimétrica adotado por 
Palladio nas suas villas. 

8 Andrea Palladio, villa Emo (c. 1558), 
Fanzolo - Loggia.

9 Andrea Palladio, villa Emo (c. 1558), 
Fanzolo - Loggia. 
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conformaram-se com distintas dimensões – com divisões grandes, 
médias e pequenas – organizadas mediante o seu potencial funcional 
ao longo do dia e do ano. Para tal, destinaram-se salas para o verão 
– espaçosas e orientadas a norte – salas para o inverno – mais 
pequenas e orientadas a poente e a sul – e salas de outono e primavera 
– orientadas a este e para os jardins, demonstrando-se assim uma 
cuidada preocupação pelo controlo climático da habitação.46 

A composição de todas estas habitações seguiu os princípios do 
Renascimento, tal como identificados por Rudolf Wittkower (1901-
1971) no seu livro Architectural Principles in the Age of Humanism. 
Reconhecendo a importância do programa habitacional, ainda para 
mais tendo em conta que este deveria de evocar a elevada cultura do 
seu proprietário, Palladio, tal como muitos dos seus pares, procurou 
aplicar nas suas villas os princípios composicionais que considerava 
encarnarem a “beleza divina”.47 Sendo o homem e a própria natureza uma 
criação da entidade omnipotente que é “Deus”, considerou que neles 
se exprimia a incontestável “beleza celeste” e, como consequência, que 
deles se podiam extrair os princípios que o próprio “Deus” tinha adotado 
para a construção do seu universo.48 Com o auxílio da Arquitetura da 
Antiguidade Clássica, destes se isolaram: 1) A utilização de formas 
puras – que se legitimou com o icónico homem de Vitruvius, o qual, de 
braços e pernas abertas se inseria na perfeição dentro de um circulo ou 
quadrado com o centro no seu umbigo49 (emanando-se a partir dele um 
conjunto de simbologias celestes associadas a estas formas);50  2) A 
utilização da simetria – tanto o homem como os restantes animais eram 
encarnados simetricamente;51 3) A relação entre as partes e o todo, e 
o todo e as partes – o homem era composto por partes de diferente 
importância e “nobreza”, que foram hierarquicamente organizadas num 
todo perfeito e completo;52 4) Por último, e não menos importante, a 
utilização das platónicas proporções harmónicas – acreditando-se 
que os aprazíveis sons que dela se geravam (que só poderiam ser 
de origem divina) tinham igual efeito quando transpostos, através da 

46 Andrea Palladio, The four books on architecture, op. cit., p. 78.

47 “How can Palladio have derived the sophisticated purity of his designs from nature? He explains only 
that to be “natural” is to be rational in structure and practical in design [...] Palladio’s Humanist training 
taught him that supreme and logical Order that permeates all of God’s creation should be “imitated” in 
the creation of men. The imitation of nature was quite opposite of copying what one sees around; it was a 
search for abstract principles” – James Ackerman, Palladio, op. cit., p. 160.

48 Rudolf Wittkower, Architectural principles in the age of Humanism, op. cit., p. 15.

49 Ibidem, p. 14.

50 Ibidem, pp. 22-23.

51 James Ackerman, Palladio, op. cit., p. 54.

52 “Similarly to in buildings there must be some parts that are admirable and praiseworthy and others which 
are less elegant, without which, however, the former could not remain independent and thus would, in part, 
lose their dignity and beauty.” – Andrea Palladio, The four books on architecture, op. cit., p. 77.

10 Andrea Palladio, villa Emo (c. 1558), 
Fanzolo - Hall.

11 Andrea Palladio, villa Emo (c. 1558), 
Fanzolo - Hall. 
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geometria, do mundo audível para o mundo visível.53 Estes mecanismos 
de proporção, tomados como uma verdade transcendente, utilizaram-
se não só para a conformação planimétrica dos espaços que não se 
definiam por formas puras, como também para o regramento das várias 
partes nas suas três dimensões. Palladio seria um dos arquitetos que 
mais cuidadamente utilizaria estas proporções no desenho das villas,54 
orquestrando um complexo sistema de proporções, concatenadas nas 
três dimensões, que abrangiam desde o diâmetro do pilar até à maior 
dimensão da habitação.

Este “renascimento” da Arquitetura da Antiguidade Clássica contribuiu 
em muito para a “procura” humanista das regras composicionais afetas 
à “beleza divina”, não só pela influência que exerceu na formulação dos 
princípios anteriormente descritos, mas também pelas suas “ordens” 
arquitetónicas. Os arquitetos da Idade do Humanismo viram na sua 
linguagem, pautada por um normalizado sistema de proporções, uma 
ferramenta eficaz para regrar os pressupostos composicionais afetos a 
esta nova arquitetura.55

Tendo em conta todas estas descrições, não admira que mais tarde 
Manfredo Tafuri (1935-1994) tivesse escrito que o paradigma da 
arquitetura do Renascimento residia no seu carácter representacional. 
Não tanto pela descoberta da perspetiva como mecanismo de 
representação projetual, e não menos porque os seus signori queriam 
afirmar a sua própria cultura e magnificência, mas sim porque a 
sua composição tinha como fim “tornar sensível” ou representar 
na criação humana a “beleza divina”.56 Sem dúvida, um claro sinal 
do novo pensamento antropocentrista que então se contrapunha à 
medieval visão teocentrista. O Homem não só passou a acreditar na 
independência do seu génio criativo em relação a Deus, como também 
ousou destemidamente apropriar os mecanismos criativos do que tinha 
sido até aí a intocável divindade.

A villa Foscari, também denominada por “La Malcontenta”, implantada 
frente ao canal Brenta, uma importante artéria de comunicação fluvial 
entre Pádua e Veneza, tratou-se de uma das villas “suburbanas” 
desenhadas por Andrea Palladio. Um carácter exclusivamente ocioso 
que, todavia, mais tarde se alteraria, porventura pelo agravamento 
financeiro de um dos seus posteriores proprietários, construindo-se à 
sua esquerda, como sugerido por gravuras do séc. XVIII, um conjunto 
de dependências agrícolas e de habitações para os seus trabalhadores, 

53 Rudolf Wittkower, Architectural principles in the age of Humanism, op. cit., p. 9.

54 Ibidem, p. 128.

55 Ibidem, p. 108.

56 Manfredo Tafuri, Interpreting the renaissance, New Haven, Yale University Press, 2006, p. 19.

Caso tipo: villa Foscari

12 Leonardo da Vinci, “O Homem 
Vitruviano”, c. 1490.
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ambos inexistentes nos dias de hoje.57

Na sua origem, supõem-se que a construção da Malcontenta se tenha 
iniciado a mando de Nicolò Foscari, pouco depois da sua boda com 
Elisabetta Delfim, em 1555.58 Suposição que se reforça pelo facto de, 
em 1561, ano da morte do artista Battista Franco, este já ter afrescado 
o hall central e iniciado os trabalhados numa das divisões laterais.59 
Tragicamente, Nicolò faleceria em 1560, deixando a sua villa inacabada 
como herança para o seu irmão Alvise Foscari, que se veria com uma 
habitação de que não era o encomendador original.60 Se tais suposições 
temporais estiverem corretas, a Malcontenta apresentar-se-ia como a 
primeira obra de Palladio para Veneza e seus arredores.61

No que toca ao seu desenho, foram seguidos os mesmos preceitos 
que se descreveram anteriormente como típicos das villas palladianas, 
demarcando-se, contudo, por algumas características especiais, fruto 
da sua presença junto ao movimentado canal Brenta. Dado o facto do 
canal ser atravessado por um grande número de pessoas, entre elas 
vários nobres de renome, tornou-se necessário que representasse com 
maior afinco a magnificência e cultura do seu proprietário. Por esta 
razão, Palladio não só elevou o piano nobile da habitação ainda mais 
do que o normal – 11 pés62 ao invés dos usuais 5 – como também 
decidiu voltar a fachada principal a norte, fitando altivamente o canal – 
contrariando a orientação a sul prescrita por Alberti, responsável pela 
definição de uma agradável loggia de entrada, soalheira e protegida 
dos ventos de norte.63 Foi talvez por esta pouco usual elevação que 
Palladio não adotou, como habitual, um acesso direto do piano nobile 
para o jardim, nas traseiras rurais da habitação. Todavia, como se verá 
mais à frente, não deixou de acentuar esta relação, mesmo que apenas 
virtualmente.

A villa Foscari fez parte do grupo de villas que Palladio desenhou com 
apenas um piano nobile, seguindo o mesmo sistema de distribuição 
vertical que as definiu: um piano nobile, reservado aos aposentos do 
proprietário e da sua família, entre uma cave e mezzanines sob o sótão, 
ambas maioritariamente reservados aos serviços e aos criados. Aqui com 

57 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, op. cit., p. 30.

58 Guido Beltramini, “La villa Foscari o “La Malcontenta””, em Guido Beltramini e Howard Burns (eds.), 
Palladio, Barcelona/Madrid, Fundación «la Caixa»/Turner, 2009, p. 95.

59 Ibidem, p. 95.

60 Ibidem, p. 95.

61 Ibidem, p. 95.

62 No presente capítulo da dissertação descreve-se o dimensionamento da villa Foscari com recurso 
às unidades imperiais, por serem aquelas que Palladio originalmente adotou para o desenho das suas 
villas e, como tal, as que melhor evidenciam as relações harmónicas entre as suas várias dimensões, 
posteriormente explicadas.

63 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, op. cit., p. 30.

13 Gianfrancesco Costa, “Le Delizie del 
Fiume Brenta”, 1750-1962 - gravura da 
villa Foscari com as atualmente inexistentes 
dependências agrícolas (à esquerda) e 
capela (à direita), ambas posteriores ao 
projeto de Andrea Palladio.
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a diferença de, por não se tratar de uma villa “rústica”, não se utilizarem os 
espaços mais elevados como celeiros. Já no que toca às espacialidades 
do piano nobile, estas seguiram também a mesma paradigmática 
organização planimétrica que as restantes villas palladianas: um hall 
central alinhado com a loggia de entrada, com uma fila três divisões 
de menores dimensões, distribuídas consoante a orientação solar, em 
cada um dos seus lados. Neste esquema, inseriram-se duas caixas de 
escadas junto ao alçado posterior, cada uma colocada entre o hall e 
uma das filas de divisões de menor dimensão. Todos estes espaços 
eram abobadados, salientando-se a impactante abóbada de aresta do 
hall central, que reforçada pelos três grandes vãos a sul, encimados por 
uma janela termal, evocavam as luminosas e airadas termas romanas.64 
Estes rasgados vãos permitiram não só o abundar de luz natural no 
grande hall, como também aproximar esta mesma espacialidade, ainda 
que não fisicamente, mas apenas visualmente, dos jardins e paisagens 
campestres austrais. Uma abertura que, virada sobre o jardim, teve 
implicações diretas na composição do alçado posterior, transpondo o 
cunho termal do grande hall interior para o exterior da habitação.65 Deste 
modo, tal como sugerido por Erik Forssman (1915-2011), a Malcontenta 
acabou por se caracterizar por duas faces: uma palaciana, voltada para 
a artéria de tráfego (e que, por sinal, requeria representar devidamente 
o seu proprietário) e, outra mais rústica, voltada para o campo.66

Será ainda importante referir que, todas estas divisões interiores 
eram concatenadas de acordo com as proporções harmónicas já 
enunciadas, tomando-se como unidade geométrica um quadrado de 
16 pés de lado - correspondente à divisão lateral intermédia.67 A partir 
desta base, todas as restantes dimensões se relacionavam consoante 
o esquema proporcional de 1:2:3:4 – correspondente, na música, aos 
intervalos de oitava, quarta e quinta. Este encadeava não só os traçados 
planimétricos (com a exceção das caixas de escadas e do comprimento 
do hall), como também as restantes dimensões tridimensionais, tanto 
pelo interior como pelo exterior.68

De modo a regrar e acentuar o efeito destas proporções, Palladio 
recorreu à ordem jónica que, na sua própria linguagem, era a que melhor 
se acordava com o carácter dual da Malcontenta. Os seus motivos 
decorativos e proporções internas estabeleciam um ameno intermédio 
entre a pomposidade da ordem coríntia, e a simplicidade e rudeza da 

64 Guido Beltramini, “La villa Foscari o “La Malcontenta””, op. cit., p. 95.

65 Ibidem, p. 95.

66 Erik Forssman, Visible harmony: Palladio’s Villa Foscari at Malcontenta, op. cit., p.  31.

67 Ibidem, p. 33.

68 Ibidem, p. 33.

14 Andrea Palladio, villa Foscari (c. 1555), 
Malcontenta. 

15 Andrea Palladio, villa Foscari (c. 1555), 
Malcontenta - Planta do piano nobile. 

16 Andrea Palladio, villa Foscari (c. 1555), 
Malcontenta - Hall. 



57

ordem dórica, perfeito para o balanço das duas distintas faces deste 
villa.69 

Excetuando-se a perfeição transcendental da mítica villa Capra 
(c.1566), também ela desenhada como villa “suburbana”, a villa Foscari 
é talvez um dos mais exímios exemplares que Palladio desenhou para 
esta tipologia. Nela, não só se cristalizaram de modo mais clarividente 
e harmonioso os vários preceitos que, ao longo da sua vida, viria a 
aprimorar para estas especiais casas de campo, como também se 
evidenciou a sua imediata superação, criativamente os transmutando 
para que melhor se acordassem à conjuntura que os apadrinhou.  E com 
isto se refere à rara habilidade de se acordar aqueles que eram, para 
Palladio, os requisitos base de uma villa com a necessidade contextual 
de, no caso particular da Malcontenta, se aludirem a dois mundos 
distintos: por um lado, a mais erudita das magnificências, recorrendo-
se às solenes entradas dos templos da Antiguidade Clássica; por outro, 
a mais inventiva das rusticidades, recorrendo-se às ociosas termas 
romanas. 

No entanto, para lá da forma e das espantosamente complexas, mas 
aparentemente simples, relações composicionais, o que interessa 
sublinhar na presente dissertação são as características que conformam 
as suas eficientes espacialidades. E com isto não se refere à eficiência 
dos seus espaços utilitários, mas sim à eficiência das espacialidades 
da habitação responsáveis pelo alcance da ideologia base que originou 
a villa como tipologia: a loggia e o seu consequente hall. Juntos, 
definem um “sistema” que não só conforma uma gradual transição 
entre o exterior e os aposentos privados da família, mas também, nos 
vários níveis desta transição, um conjunto de características espaciais 
de elevado potencial recreativo e relaxante: a loggia, no seu papel de 
preparação à entrada da habitação, com a sua espacialidade coberta, 
mas o mesmo tempo aberta às brisas, cheiros e vistas da natureza; o 
hall, no seu preponderante papel de guardião da intimidade doméstica, 
com a sua grande dimensão – quase 1:3 da área do piano nobile – o seu 
acesso à maioria das restantes divisões, a sua ambiguidade climática e 
a sua abertura para com o jardim e paisagem.70 

Dois conjuntos de características que permitiram o alcance do “prazer 
de habitar”, estabelecendo a base para um variado grupo de lazeres e 
relaxamentos que gozam da sua proximidade à natureza. Atrevendo-

69 Ibidem, p. 36.

70 Sobre o tema dos espaços de transição e da relação entre espaços interiores e exteriores ver: João 
Vieira Caldas e Ana Rita Gonçalves, “Between Inside and Outside - Between Retreat and Delight. The 
Transition Spaces of the Portuguese Early Modern Villa”, em Barbara Arciszewska (ed.), The Early Modern 
Villa: Senses and Perceptions versus Materiality, Wilanów, Museum of King Jan III’s Palace, 2017, pp. 
49 – 60.

17 Andrea Palladio, villa Foscari (c. 1555), 
Malcontenta - Fachada principal.

18 Andrea Palladio, villa Foscari (c. 1555), 
Malcontenta - Fachada posterior.

19 Andrea Palladio, villa Foscari (c. 1555), 
Malcontenta - Pormenor de um dos capitéis 
jónicos da loggia.

20 Andrea Palladio, villa Capra (c.1566), 
Vicenza.
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se mesmo a dizer, que mais do que o território que os circunda, que 
muitas das vezes apenas parece servir como agradável pano de fundo 
teatral, são estes mesmos espaços de transição o principal cerne do 
que distingue as valências de uma villa das de uma simples casa de 
campo.

Esta preocupação pela importância dos espaços de transição para 
alcance do “prazer de habitar” é algo que também será recorrentemente 
explorado nas habitações unifamiliares de Lacaton & Vassal. A sua 
primeira manifestação verificar-se-á através do paillote em Niamey, 
desenhado em 1984 por Jean-Philippe Vassal como sua habitação, 
enquanto trabalhou como urbanista na Nigéria.71 

Neste “refúgio” implantado no topo de um monte, languidamente 
contemplando o estéril e dourado horizonte do deserto, uma cabana 
circular baseada num tipo construtivo local envolveu-se por um alto muro 
protetivo e ladeou-se por uma apartada pérgula. Embora não tomando 
as mesmas características arquitetónicas e relações espaciais que 
conformaram a loggia e o hall da villa Foscari, estas duas espacialidades 
– o espaço resguardado, mas descoberto, que se compreendeu entre 
o muro e a cabana e o seu complementar espaço contemplativo, 
mas coberto, definido pela pérgula – estabeleceram igualmente um 
gradual sistema de transição afeto ao ócio dos seus utilizadores. Isto 
é, um sistema definido por um leque de espacialidades polivalentes, 
não programadas, que complementavam os espaços elementares ao 
programa habitacional, desenrolados no interior da cabana, com um 
conjunto de valências e relações para com o exterior que tinham como 
seu principal fim o lazer e relaxamento de Jean-Philippe Vassal e dos 
seus possíveis convidados.72

Manifestaram-se assim, pela primeira vez, ainda que de modo intuitivo 
e disperso, as bases do Sistema de Capacidade a que a dupla 
passaria a recorrer para a conformação de muitos dos seus programas 
habitacionais: apelidado mais tarde como Double Space.73 Neste, a área 
habitacional referente aos espaços elementares da habitação – sala de 
estar, cozinha, casa de banho e quarto – seria duplicada através de um 
“extra space”74 responsável pelo “prazer de habitar”, concedido pela 

71 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 17.

72 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 6.

73 Termo introduzido por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal durante a já referida conferência em 
Harvard, ocorrida a março de 2015 (que no mesmo ano viria a ser publicada em formato de livro sobre o 
nome de Freedom of Use), por forma a nomear o particular Sistema de Capacidade a que constantemente 
recorrem, desde que, pela primeira vez, o exploraram em contexto francês através do desenho da casa 
Latapie. – Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 17.

74 Termo introduzido por Ilka Ruby, ainda em 2006, de modo a nomear o espaço não-programado, 
duplicado dos seus congéneres elementares, que caracteriza o Sistema de Capacidade a que mais tarde 
Lacaton & Vassal apelidariam de Double Space. Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 6.

O objet trouvé 
e o artifício africano: 

as habitações unifamiliares 
de Lacaton & Vassal

21 Jean-Philippe Vassal, paillote (1984), 
Niamey.

22 Jean-Philippe Vassal, paillote (1984), 
Niamey - Planta.
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sua livre e rotativa utilização com outras atividades, normalmente de 
cariz ocioso, não contempladas no programa original.75 Relembrando o 
capítulo 3 (“Para lá da substância: Luxo como prazer”), não se poderá 
deixar de constatar que seria a aplicação deste mesmo extra space 
que, na resolução do programa habitacional como um Sistema de 
Capacidade, permitiria a maximização da sua Capacidade quantitativa e 
qualitativa. A partir dele poder-se-ia definir uma solução que oferecesse 
o máximo de Luxo possível com o mínimo de recursos disponíveis.  

No contexto francês, esta atitude para com o programa habitacional 
foi implementada pela primeira vez, de modo preciso e consciente, 
através da primeira encomenda de Anne Lacaton e Jean-Philippe 
Vassal enquanto dupla: a casa Latapie, em Bordéus.76 Para esta 
habitação, de que brevemente se falou no Capítulo 2 (“Sem retórica”), 
os donos tinham originalmente pensado em encomendar uma banal 
casa de catálogo, com apenas 75m2 de área.77 Contudo, após terem 
recorrido aos conselhos da dupla, foram surpreendidos por uma 
contra-proposta bem mais interessante: uma solução habitacional a 
partir da qual se propunha melhorar a qualidade da vida doméstica 
através da reinterpretação europeia do primitivo Double Space africano, 
convertendo de 75 para 180m2 a sua área habitável, sem que grandes 
gastos adicionais fossem necessários.78

Todavia, neste novo contexto, duas grandes diferenças se entrepunham: 
não só os hábitos e convenções sociais, mas também o próprio clima 
francês era deveras distinto. Para além dos diferentes standards 
habitacionais esperados pela sociedade francesa, também os rigorosos 
invernos de Bordéus exigiam um processo de duplicação espacial com 
características distintas dos primitivos, e mais expostos, espaços de 
transição do paillote africano de Jean-Philippe Vassal.79

Para esta transposição, a dupla recorreu, numa primeira instância, às 
Case Study Houses californianas, admiradas pelo seu elegante equilibro 
entre a generosidade e a simplicidade.80 Destas, mesmo que não 
demonstrando explicitamente a ideia de Double Space, se retiraram as 
características espaciais para uma conformação mais protegida do que 
o paillote em Niamey, mas que ainda assim permanecesse próxima da 
natureza envolvente, contribuindo para o alcance do “prazer de habitar” 

75 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 17.

76 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “A Conversation with Anne Lacaton and Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p.  9.

77 Ibidem, p. 7.

78 Ibidem, p. 9.

79 Ibidem, p. 7.

80 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 41.
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de acordo com os standards habitacionais e clima franceses.81 Deles se 
retirando o ensinamento de que é possível definir espaços protegidos, 
mas intimamente relacionados com o exterior, através da promoção 
da luminosidade, da transparência e da fluidez.82 Algo que exploraram 
através das grandes e abríveis superfícies vidradas que envolviam os 
fluídos, ininterruptos, generosos e utilitariamente ambíguos espaços 
interiores – tal como constatável na casa Stahl (1959), em Los Angeles, 
desenhada por Pierre Koenig, uma das Case Study apreciadas por 
Lacaton & Vassal.83 

Interessantemente, estas características pareciam ser um mero upgrade 
das que se tinham tomado quase 500 anos atrás nos espaços de 
transição das villas palladianas, atestando-se a sua perene conveniência 
psicológica. Relembre-se para este efeito, da villa Foscari, o luminoso e 
transparente vidrado do hall central, a fluidez entre o interior e o exterior 
operadas no sistema loggia-hall e, é claro, a liberdade de utilização a 
que estas mesmas espacialidades se predispunham.

Por outro lado, para além destas características espaciais, 
correlacionáveis com a intemporal ideologia de villa, Lacaton & Vassal 
também apreciaram nestes modelos da arquitetura do Movimento 
Moderno a performance e a economia com que as ligeiras soluções 
construtivas trabalharam a questão estrutural do espaço moderno e 
aberto.84 Aliás, apreciaram-nas tanto, que quando chegou a altura de 
as materializar no Double Space da casa Latapie, decidiram não as 
reproduzir mas sim superá-las.

Para este efeito, recorreram de novo à sua experiência africana.85 
Todavia, desta vez, não tanto ao caso específico da cabana de Jean-
Philippe Vassal, mas mais às memórias que possuíam do modus operandi 
construtivo usualmente adotado pela população africana.86 Isto é, ao 
também apelidado “artificio africano”, no qual os constrangimentos 
económicos associados à resolução de um determinado projeto/
problema eram constantemente ultrapassados através da inventiva 
reapropriação e readaptação de objets trouvés – objetos achados – no 
seu contexto próximo. Uma atitude que não deixa de relembrar os ready-
made do dadaísta Marcel Duchamp,87 também eles correspondentes 

81 “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., p. 9.

82 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., p. 41.

83 “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., p. 9.

84 Ibidem, p. 9.

85 Embora Anne Lacaton não tenha trabalhado com Jean-Philippe Vassal na Nigéria (entre 1980 e 1985), 
também experienciou parte desta realidade nos momentos em que o visitou.

86 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “A Conversation with Anne Lacaton and Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p. 9.

87 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 18.

23 Pierre Koenig, casa Stahl (1959), Los 
Angeles.

24 Pierre Koenig, casa Stahl (1959), Los 
Angeles.

26 Marcel Duchamp, “Fonte”, 1917.

25 Pierre Koenig, casa Stahl (1959), Los 
Angeles - Planta.
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ao reprocessamento de objetos comuns e utilitários, “despindo-os” da 
sua conotação original, através da alteração da sua posição e/ou valor 
utilitário.88 Deste conjunto sobressaindo a icónica obra apelidada de 
“Fonte” (1917), na qual através da mera rotação da posição um urinol, 
passando os seus orifícios para o escoamento das águas residuais a 
definir a parte superior do objeto, se propôs um diferente sentido para 
o fluxo das águas e, a partir daí, uma utilização paradoxalmente oposta 
à sua original conotação depreciativa.

Embora o objetivo último de Duchamp fosse diferente do da população 
africana – pretendendo “criar” e repensar a obra de arte ao denunciar 
a precariedade das incontestáveis conotações associadas a um objeto 
comum89 – este não deixou de evidenciar o mesmo total desinteresse 
pela simbologia associada à matéria modelizada. Ambos apenas 
se preocuparam com a objetiva utilidade e potencialidade das suas 
características. Neste sentido, fossem elas matérias naturais ou 
industrialmente processadas – pedras, paus, folhas, bidões ou chapas 
metálicas – para o povo africano, todas teriam o seu justo e indiscriminado 
papel na inventiva e económica resolução das problemáticas.90 Uma 
inventividade sem preconceito que, com um toque de humor, Jean 
Rouch expôs no seu filme de 1974, Cocorico! Monsieur Poulet, tão 
apreciado por Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal.91

Deste modo, quando a dupla se lançou à procura de soluções que 
pudessem materializar a casa Latapie segundo o enunciado Sistema 
de Double Space, apartou-se de qualquer conotação a priori associada 
aos materiais e à sua aplicação nos sistemas construtivos (algo que 
caracterizará o resto da sua obra), concentrando-se apenas nas suas 
valências e potencialidades intrínsecas.92 Será por esta razão que não 
procuraram a solução para a conformação das suas preocupações 
espaciais na obra dos grandes mestres da arquitetura, mas sim, tal como 
um pragmático e inventivo africano, nos performantes desenvolvimentos 
da tecnologia agrícola. Foi nas estufas dos grandes campos agrícolas, 
desenhadas com vista à performance máxima do seu propósito, que 
acabaram por encontrar a solução para o desenho destes extra spaces: 
nos seus amplos espaços verificaram a pragmática e económica 
potencialização da luminosidade, transparência e fluidez entre interior 
e exterior que tanto apreciavam nas Case Study Houses. A otimização 
da secção dos componentes metálicos destas estruturas, aperfeiçoada 

88 Anne D’harnoncourt e Kynaston Mcshine, Marcel Duchamp, Munich, Prestel, 1989.

89 Ibidem.

90 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 18.

91 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 8.

92 “they do not ask what the material means, but rather what it allows” – Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. 
cit., p. 12.

27 Jean Rouch, Cocorico! Monsieur Poulet 
(1974).

28 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 
casa em Coutras (2000), Gironde - 
Construção.

29 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 
casa em Coutras (2000), Gironde - Jardim 
de Inverno.
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pela inteligente seleção das leves e económicas placas de policarbonato 
translúcido, como material de revestimento, possibilitaram a maior 
luminosidade e transparência possível pelo menor dos rendimentos 
disponíveis.93 

Para além disso, face às Case Study Houses, de onde influíram os 
princípios espaciais, o que será importante sobressair destas estruturas 
agrícolas é o inédito controlo climático que as caracteriza. Relembrando 
que a transposição do primitivo Double Space africano para o contexto 
francês implicava um sistema construtivo que permitisse a recorrente 
e prolongada utilização destes espaços, mesmo durante as épocas 
mais frias, Lacaton & Vassal viram igualmente nas estufas o potencial 
de uma espacialidade protetora que permitisse a definição de um certo 
“nomadismo climático”.94 Isto é, caso no exterior estivesse demasiado 
frio, estas estufas permitiriam com que no seu interior se definisse um 
clima totalmente distinto da sua envolvente exterior. Nestes dias, os seus 
utilizadores podiam fechar as portadas e gozar da temperatura amena 
gerada pela radiação aprisionada nesta “nuvem”95 semi-transparente. 
Por outro lado, nos dias de sol e calor, podiam simplesmente abri-la por 
completo, deixando que a aragem cruzada refrescasse o seu interior.

Definia-se assim uma base que, aliando os princípios espaciais das 
Case Study ao controlo climático que os seus constituintes construtivos 
possibilitavam, conformava uma espacialidade deveras ambígua, 
oscilante entre a proteção interior e a exposição exterior.96 Provocava-se 
uma variação da barreira limítrofe da habitação que potencializava um 
ainda mais vasto grupo de utilizações afetos ao lazer e relaxamento dos 
seus proprietários. Um verdadeiro “canivete suíço” da habitação que 
podia ser livremente tomado para as mais vastas e ociosas utilizações, 
tanto podendo ser ocupado por um voluptuoso jardim, como por uma 
polivalente sala de estar.

Deste modo, encontrou-se nas estufas agrícolas, a solução que permitia 
uma ainda mais otimizada e económica atribuição do “prazer de habitar” 
que, ao mesmo tempo, se compatibilizasse perfeitamente com o clima 
e standards habitacionais franceses. Neste sentido, para a económica 

93 “the technique of horticultural greenhouses, unlike the technique of buildings, is designed to optimize the 
cross-section of materials, researching the minimum impact of the structure on light and shade. Meaning, 
that the profiles of the greenhouses are only designed like that because, when the sun hits, that’s what 
offers the least amount of sun-blocking surface. So, we are interested in this optimization issue, which is 
linked with economy. Since, if you don’t need more material, you don’t pay for it...” – “Entrevista com Anne 
Lacaton”, op. cit., p. 13.

94 “we were particularly interested in the idea of nomadism in dealing with climate and how, depending on 
the level of protection, temperature and light, the inhabitant colonizes these different spaces” – Cristina Díaz 
Moreno e Efrén García Grinda, “A Conversation with Anne Lacaton and Jean Philippe Vassal”, op. cit., p. 7.

95 Arnoldo Rivkin, “Spacing. The Post Media Horizon of the Work of Lacaton & Vassal”, El Croquis, nº 
177/178, 2015, p. 41.

96 Ibidem, p. 47.

30 Anne Lacaton e Jean Philippe-Vassal, 
casa Latapie (1991-1993), Bordéus - Corte 
transversal e Planta do piso térreo.

31 Anne Lacaton e Jean Philippe-Vassal, 
casa Latapie (1991-1993), Bordéus.

32 Anne Lacaton e Jean Philippe-Vassal, 
casa Latapie (1991-1993), Bordéus.
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conformação da luxuosa casa Latapie a dupla Lacaton & Vassal “apenas 
se limitou” a duplicar um volume de dois pisos, que continha todas as 
funções elementares da habitação, com uma contigua estufa agrícola – 
doravante apelidada de “jardim de inverno”. 

Este Double Space seria recorrentemente apropriado através de 
diferentes, e por vezes mais complexas, variações do seu modelo base, 
realçando-se a este título as casas em Dordogne (1997) e em Coutras 
(2000). Embora não se tratando do único Sistema de Capacidade 
explorado pela dupla, mais tarde, seria ainda retrabalhado em programas 
coletivos de maior envergadura, do qual o museu FRAC Nord-Pas 
de Calais (2009-2013), em Dunkerque, é exemplo. No entanto, o que 
interessa reforçar é que, tal como nas villas palladianas, o cerne do 
“prazer de habitar” das habitações unifamiliares de Lacaton & Vassal não 
está nas espacialidades elementares, nem propriamente na ocupação 
do território exterior envolvente, mas sim nos espaços de transição que 
conformam. Espaços, que nesta abordagem arquitetónica, são, nada 
mais, nada menos, do que uma intuitiva otimização “africana” das 
bases ociosas do seu antepassado palladiano.

Compreendem-se assim os princípios de espacialização normalmente 
adotados pela dupla Lacaton & Vassal. Princípios que, por via de 
consequência, acabarão por influenciar as transformações que 
operarão sobre os grands-ensembles. Para além da liberdade de 
utilizações, que parece ser o mais importante, influem às intervenções 
de Lacaton & Vassal a fluidez espacial, a transparência, a luminosidade 
e o clima, todos correlacionados e interdependentes. Será a abordagem 
dos princípios de modelização, explicados no capítulo 4, a partir dos 
princípios de operação, analisados no capítulo 3, que permitirá o final 
estabelecimento dos princípios espaciais responsáveis pelo alcance 
do Luxo arquitetónico almejado na transformação do património 
habitacional do pós-guerra.

33 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 
FRAC Nord-Pas de Calais (2009-2013), 
Dunkerque.

Príncipios III: Espacializar
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6. A utopia americana tornada realidade

O Immeuble-villas 

e a Cartuxa d’Ema

Através da análise das villas palladianas e das habitações unifamiliares de 

Lacaton & Vassal, operada no anterior capítulo – “Andrea Palladio: uma 

leitura para lá da forma” – foi possível compreender as características 

arquitetónicas que conduziram à visão de Luxo como “prazer de 

habitar”. Relembrando que, segundo as suas próprias palavras, a 

proposta de Druot, Lacaton e Vassal para a qualificação dos espaços 

domésticos dos grands-ensembles residia no empréstimo destas 

mesmas características a cada um dos apartamentos pré-existentes,1 

importa compreender de que modo as transpuseram para o contexto 

aglomerado e urbano.

Tomemos para tal, como ponto de partida, o utópico “teorema de 1909”,2 

publicado numa das Life Magazine desse mesmo ano, num período 

marcado pela excitante alvorada do arranha céus americano. Poderá a 

literal materialização deste breve vislumbre ficcional da transposição do 

modelo de villa para o edifício urbano em altura, através da estratificada 

multiplicação do seu solo, servir como resposta?

Tal transposição literal seria, obviamente, incomportável num contexto 

real. Não só a conformação de uma estrutura que suportasse o peso da 

terra em cada um destes níveis, como também o valioso e desnecessário 

espaço compreendido entre a cobertura das villas representadas e 

a próxima laje, seriam economicamente inviáveis, até mesmo para o 

mais generoso dos investidores. Contudo, embora a conformação de 

cada um dos níveis horizontais pareça irrealmente fantasiosa, como 

se verá mais à frente, o princípio geral de estratificação que sugere, 

1 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “La ville par le logement”, op. cit, p. 67.

2 “1909 theorem: the Skyscraper as utopian device for the production of unlimited numbers of virgin 
sites on a single metropolitan location” – Rem Koolhaas, Delirious New York: a retroactive manifesto for 
Manhattan., Roterdão, 010 Publishers, 1994, p. 83. 

1 À esquerda: “teorema de 1909”, Life 
Magazine, 1909.
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poderá ainda assim demonstrar uma certa verdade plausível para a 

transformação dos grands-ensembles.

Foi pelas mãos de Le Corbusier que se apresentou a primeira proposta 

para a efetiva planificação da estratificação desta utopia, através do 

Pavilhão de L’Esprit Noveau, construído em 1925, erguido na exposição 

de Arts décoratifs et industriels de Paris. Tratou-se do protótipo de 

um módulo habitacional, à escala real, pertencente ao projeto de uma 

unidade de habitação coletiva – denominada de “immeuble-villa” – 

primeiramente apresentado no Salon d’Automne de 1922.3 Nesta se 

propunham congregar as qualidades da villa – lida como casa suburbana 

no séc. XX – com as vantagens do comunitarismo urbano. Para tal 

planificação jamais ensaiada, Le Corbusier lançou-se à exploração dos 

princípios de sobreposição anunciados pela gravura da Life Magazine, 

que mais provavelmente não conheceria, aplicando-os ao cruzamento 

da sua admiração pelo mosteiro da Cartuxa d’Ema, em Florença, com 

os desenvolvimentos arquitetónicos da sua casa Citrohan (1920).4 

Visitada por Le Corbusier em 1907,5 a Cartuxa d’Ema tinha permanecido 

na sua mente como um exemplo perfeito da combinação entre a base 

ideológica da villa e a ideia de comunitarismo urbano. Isto é, uma 

manifestação arquitetónica de referência para o alcance do que, nas 

suas próprias palavras, considerava ser a autêntica aspiração humana: 

“o silêncio e a solidão, mas, ao mesmo tempo, o contacto diário com 

a humanidade”6. Aspiração que se manifestava arquitetonicamente, na 

Cartuxa d’Ema, através de um grupo de habitações geminadas, cada 

uma com o seu jardim privado e isolado, e cada uma apenas reservada 

a um clérigo, conectadas a um conjunto de áreas comunitárias por 

intermédio de um claustro central. Verificando-se assim, num único layer 

horizontal, não só o silêncio e solidão da villa, tal como expressos na 

carta de Plínio o Jovem, referenciada no anterior capítulo, mas também 

um benéfico sistema de interdependências comunitárias (igreja, sala do 

capítulo, refeitório, cozinha, etc), numa relação harmoniosa entre vida 

individual e coletiva. 

Le Corbusier viu neste complexo o modelo perfeito para cada um dos 

“estratos” horizontais do seu modelo immeuble-villas. Deste modo, à 

3 Pierre-Alain Croset, “Immeuble-villas: Les origines d’un type” em Jacques Lucan (ed.), Le Corbusier, une 
encyclopédie, Paris, Centre Georges Pompidou, 1987, p. 178.

4 Ibidem, p. 178.

5 Ibidem, p. 178.

6 Le Corbusier, cit. por Kenneth Frampton em Modern architecture: a critical history, 4ª ed, Londres, 
Thames & Hudson, 2010, p.150.

2 Cartuxa d’Ema, Florença.

3 Cartuxa d’Ema, Florença.

4 Le Corbusier, casa Citrohan (1920) - 
perspectiva (em cima) e plantas do 1º piso 
(em baixo, à esquerda) e 2º piso (em baixo, 
à direita).
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semelhança da Cartuxa d’Ema, definiu cada um dos “estratos” através 

de um conjunto de módulos habitacionais de dois pisos, também eles 

em forma de um “L” envolvendo um “jardim” privado, conectados 

por uma “rua circular” (“rue circulaire”) a um conjunto de serviços 

comunitários (lavandaria, cozinha de serviço, salas de jogos, etc.).7

Já no que toca à organização interior destes módulos habitacionais, 

não tomou como referência os espaços domésticos da Cartuxa d’Ema, 

mas sim o modelo de habitação unifamiliar que à época tinha projetado, 

no seguimento dos primeiros estudos da casa Dom-Ino (1915): a casa 

Citrohan, desenvolvida, tal como a marca automóvel a que aludia, como 

uma verdadeira “máquina de habitar” estandardizada.8 Uma máquina de 

habitar que, neste caso, não se prendeu exclusivamente ao propósito 

utilitário e performativo que caracterizou a construção dos grands-

ensembles, analisados no capítulo 4, procurando também a definição 

de espaços de qualidade, padronizáveis, adaptáveis ao “prazer” do 

Homem contemporâneo.9 Nas palavras de Jean-Louis Cohen (1949), 

empenhando-se em instaurar o “lirismo da arquitetura” na “era da 

máquina”.10

No entanto, ao contrário das villas palladianas, o projeto para a casa 

Citrohan não procurou estabelecer o “prazer de habitar” através de 

espaços de transição, mas sim da fluidez e generosidade dos seus 

espaços coletivos assumidamente interiores. Arquitetonicamente 

demarcados por uma enorme sala de duplo pé-direito, com mezannine, 

de vistas ininterruptas para a paisagem.11 Foi esta mesma solução 

espacial que se adotou para o desenho dos apartamentos do immeuble-

villas, procurando, para tal, evocar a ideologia da villa, não através dos 

espaços da própria habitação, mas sim do isolado jardim privado, 

emprestado da Cartuxa d’Ema. Um jardim que estranhamente pouco 

se relacionava, quer física, quer visualmente, com os restantes espaços 

interiores.

Ainda que se tenha apresentado como uma relativamente viável solução 

para a concretização desta relação à primeira vista paradoxalmente 

7 Pierre-Alain Croset, “Immeuble-villas: Les origines d’un type”, op. cit., p. 179.

8 Kenneth Frampton, Modern architecture: a critical history, op. cit., pp. 153 – 155.

9 “If we eliminate from our hearts and minds all dead concepts in regard to houses and look at the question 
from a critical and objective point of view, we shall arrive at the “House Machine”, the mass production 
house, healthy (and morally so too) and beautiful in the same way the working tools and instruments 
which accompany our existence are beautiful.” – Le Corbusier, cit. por Kenneth Frampton em Modern 
architecture: a critical history, op. cit., p. 153. 

10 Jean-Louis Cohen, Le Corbusier, Colónia, Taschen, 2010.

11 Kenneth Frampton, Modern architecture: a critical history, op. cit., p. 153.

5 Le Corbusier, immeuble-villas (1922).

6 Le Corbusier, immeuble-villas (1925) - 
plantas do 1º piso (em baixo) e 2º piso (em 
cima) de um dos módulo habitacionais.

7 Le Corbusier, Pavilhão de L’Esprit Noveau 
(1925), Paris. 



68

impossível – a introdução de um modelo gerado pelo seu carácter 

rural e isolado numa situação urbana e aglomerada – o projeto do 

immeuble-villas não terá posteriores repercussões à exposição do seu 

protótipo em Paris.12 Talvez porque os constrangimentos económicos 

das encomendas que depois receberá para o desenho de habitações 

coletivas o impossibilitassem, ou simplesmente porque acabou por 

encontrar outros mecanismos arquitetónicos que considerou mais 

eficientes para o alcance do silencio e solidão epicuriana, a ideia das 

villas em altura permanecerá para sempre na gaveta de Le Corbusier. 

Porém, a vertente comunitária que lhe estava associada, e que tanto 

apreciou na Cartuxa d’Ema, perdurará como um dos estandartes 

das intervenções que posteriormente realizará, tal como mais tarde 

verificável na conhecida Unité d’habitation de Marselha. Uma verdadeira 

“cidade” em altura, que aliou o programa habitacional ao comércio, à 

educação, ao lazer, entres outros serviços, todos congregados num 

único complexo.13

Druot, Lacaton e Vassal foram dos poucos ambiciosos que mais tarde 

retomaram a ideia arquivada de Le Corbusier,14 procurando readaptá-

la à transformação dos grands-ensembles. Uma ambição que, como 

já evidenciado no capítulo 4,15 teve a sua primeira materialização na 

intervenção sobre a torre Bois-le-Pretre, que seguidamente se propõe 

analisar. 

Para a contemporânea transformação desta unidade habitacional, bem 

como dos restantes projetos que se seguirão, a equipa de arquitetos 

adotou um conjunto de soluções arquitetónicas, primeiramente 

apresentadas no “Catálogo”16 do estudo Plus, influenciadas por 

muitos dos ensinamentos do antigo projeto do immeuble-villas de 

Le Corbusier.17 Deste, não só reapropriaram o princípio base para a 

transposição da villa para o contexto urbano – o “empilhamento” de 

módulos contendo as características arquitetónicas que definem esta 

tipologia rural – como também a mesma atitude para com a importância 

12 Ibidem, p. 156.

13 Ibidem, pp. 226 – 228.

14 Dos poucos projetos construídos que reapropriaram a ideologia base do immeuble-villas de Le Corbusier 
destacam-se: o Ökohaus (1988-1990), em Berlim, desenhado por Frei Otto, de maior proximidade ao 
“teorema de 1909”; e o Immeuble-villas (1987-1991), em Paris, desenhado por Jean Dubus e Jean Pierre 
Lott como uma reinterpretação do projeto do mestre suíço.

15 Para um aprofundamento do contexto que deu origem à decisão em transformar a torre Bois-le-Prêtre 
ver “Potencialidades e problemáticas”, capítulo 4 da presente dissertação, p. 40.

16 Cf. Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., pp. 96 – 123. 

17 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, 
joyful, poetic and cosmopolitan”, op. cit., p. 10.

Caso tipo:

transformação da torre 

Bois-le-Prêtre

8 Le Corbusier, Unité d’habitation (1946-
1952), Marselha - Terraço. 

9 TECTEAM, reabilitação da torre Bois-le-
Prêtre (1990), Paris.
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do comunitarismo para o melhoramento da qualidade de vida nestes 

complexos.

Comece-se primeiro com a análise do último ponto: o do comunitarismo. 

Relembrando que uma das problemáticas da torre Bois-le-Prêtre – 

já analisada nas “Potencialidades e problemáticas” do capítulo 418 – 

correspondeu à sua monofuncionalidade programática, inibidora dos 

encontros necessários a uma maior coesão social entre moradores, a 

equipa de arquitetos procurou, tal como Le Corbusier, melhorar a sua 

qualidade de vida trabalhando sobre as áreas comunitárias. Para tal 

intenção, visaram não só requalificar as zonas de circulação, como 

também retrabalhar o piso térreo com novos valores de utilização 

comunitários.

Neste sentido, no que toca às zonas de circulação, propuseram a 

requalificação destes espaços, atualizando-os às novas normas de 

acesso a deficientes, através das seguintes operações: a remoção 

do gradeamento do piso térreo; o nivelamento da cota de entrada 

(enterrando a antiga escadaria de acesso ao lobby de entrada); a 

extensão do lobby de entrada, agora mais convidativo pelo seu maior 

espaço e luminosidade; a introdução de um elevador em cada uma 

das duas extremidades do edifício, permitindo o acesso a deficientes 

aos apartamentos nos patamares a meio piso (no projeto original 

os elevadores apenas acediam ao patamar central); e a repintura e 

reequipamento de todas as áreas comuns aos proprietários.

Já no que respeita à introdução de novos valores de utilização 

comunitários, embora não podendo trabalhar soluções mais ambiciosas 

como as cresces, cozinhas coletivas ou lavandarias que propunham 

com o estudo Plus,19 planearam ainda assim desenvolvê-los ao reabrir 

os muros colocados no piso térreo, pela intervenção de 1990,20 

ocupando os seus espaços expectantes com zonas associativas para 

a reunião dos seus moradores e comunidade envolvente.21 Para além 

disso, deslocaram o estacionamento das bicicletas – um importante 

meio de transporte para os parisienses – da cave, para o mais agradável 

e luminoso piso térreo.

18 Ver “Potencialidades e problemáticas”, capítulo 4 da presente dissertação, pp. 40 – 42.

19 Cf. Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Plus, op. cit., pp. 116 – 123.

20 Ver “Caso tipo: torre Bois-le-Prêtre”, capítulo 4 da presente dissertação, p. 39.

21 Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, “Transformation of Housing Block, Tour Bois le Prêtre”, op. cit, 
p. 80.

10 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris.

11 TECTEAM, reabilitação da Torre Bois-le-
Prêtre (1990), Paris - Entrada.

12 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre Bois-
le-Prêtre (2005-2011), Paris - Entrada.
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Embora o programa do concurso lançado pelo OPAC de Paris, do qual 

a equipa saiu laureada,22 não lhes tenha concedido a liberdade para 

retrabalhar as problemáticas urbanas inerentes ao grand-ensemble 

da Porte Pouchet23 – conjunto urbano em que a torre Bois-le-Prêtre 

se insere – Druot, Lacaton e Vassal procuraram apaziguá-las intervindo 

sobre os espaços exteriores do lote da torre. Para este efeito, tanto 

reorganizaram o parque de estacionamento original – rearranjo 

que, não obstante, mais tarde seria substituído por um parque de 

estacionamento subterrâneo de diferente autoria – como requalificaram 

os negligenciados jardins.

Quanto aos módulos habitacionais, responsáveis pela atribuição do 

Luxo como “prazer de habitar” nos diminutos e confinados apartamentos 

da torre Bois-le-Prêtre, embora os tenham trabalhado com recurso ao 

mesmo princípio de “empilhamento” que os immeubles-villas de Le 

Corbusier, a equipa de arquitetos franceses optou por neles explorar 

características arquitetónicas distintas das dos módulos do mestre 

suíço.24 Decisão que se deveu não só ao facto de se estar perante uma 

situação de transformação, e não de tabula rasa – exigindo uma proposta 

adaptável às potencialidades pré-existentes, incompatível com esta 

solução de raiz – mas também pela sua díspar visão em relação aos 

pressupostos que devem de estar na base do desenho da habitação 

unifamiliar. A este título, compare-se brevemente a enunciada casa 

Citrohan, de Le Corbuiser, com a casa Latapie de Lacaton & Vassal, 

analisada no final do anterior capítulo: embora ambas partilhem um 

expresso interesse pela fluidez espacial e pelas vistas ininterruptas, o 

cerne do desenho da habitação da dupla francesa residiu na exploração 

dos espaços de transição, que parecem ser secundários e às vezes até 

mesmo inexistentes na obra do arquiteto suíço.

Deste modo, face à referência base do immeuble-villas, era agora 

necessária uma jamais experienciada solução que pudesse não só 

aplicar o princípio do empilhamento tomando as pré-existências 

habitacionais como parte da definição deste novo módulo habitacional – 

importa não esquecer que uma das potencialidades constatadas residia 

na importante intimidade e personalização dos ambientes domésticos 

22 Ver “Potencialidades e problemáticas”, capítulo 4 da presente dissertação, p. 40.

23 Ver “Caso tipo: torre Bois-le-Prêtre”, capítulo 4 da presente dissertação, pp. 33 – 40.

24 “Le corbusier’s immeuble-villas has undergone a revision in light of the lessons learned and the usage 
of the Latapie house: the standard available space must be doubled, for the same budget, which will 
offer greater freedom and pleasure and enable the intelligent management of climate-controlled comfort” - 
Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, joyful, 
poetic and cosmopolitan”, op. cit., p. 10.
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já existentes25 – como também nele acordar as diferentes características 

arquitetónicas que consideravam cruciais para a atribuição do Luxo que 

caracteriza uma villa. E com isto se lê, as características congregadas 

nos seus espaços de transição.

Felizmente, as experiências habitacionais de Lacaton & Vassal, bem 

exemplificadas pelo Double Space da casa Latapie, já continham em 

si as ferramentas base para a coordenação destas duas preocupações 

com o princípio de estratificação do immeuble-villas de Le Corbusier. 

Relembrando que este Double Space doméstico, já explicado no 

final do anterior capítulo,26 se definia pela adição, a uma estrutura 

base ocupada pelas funções elementares ao habitar – sala, quartos, 

cozinha e casa de banho – de um segundo volume sem programa, 

conformado pelo jardim de inverno, caso se tomassem os interiores 

pré-existentes dos apartamentos da torre Bois-le-Prêtre como o seu 

primeiro coeficiente27 – o das funções elementares ao habitar – tinha-

se o problema resolvido. Bastava apenas adicionar-lhe um espaço de 

transição – o jardim de inverno – acoplando-lhe agora uma varanda, 

“atribuindo o máximo prazer, conforto e luxo a cada andar”.28 Algo que 

era facilmente concretizável ao se encostar uma segunda estrutura 

independente,29 quase como uma segunda pele, em redor da fachada 

do edifício original, tal como na casa Latapie se encostava, frente ao 

volume elementar, uma segunda construção não programada. Para 

além disso, no caso da torre, esta estrutura possibilitava ainda a 

expansão das áreas elementares de alguns dos apartamentos através 

da introdução de novos quartos na sua faixa nascente. É claro que 

todas estas operações se viabilizavam não só através do já enunciado 

potencial de densificação do território envolvente à torre,30 mas 

também pelo já expresso reconhecimento dos espaços de transição, 

e não propriamente do vasto território envolvente, como o principal 

responsável pelo estabelecimento da ideologia associada à villa como 

modelo.

25 Ver “Potencialidades e problemáticas”, capítulo 4 da presente dissertação, p. 42.

26 Ver “O objet trouvé e o artifício africano: as habitações unifamiliares de Lacaton & Vassal”, capítulo 4 da 
presente dissertação, pp. 58 – 63.

27 No interior dos apartamentos pré-existentes, os arquitetos limitaram-se a reabilitar as casas de banho 
e as cozinhas, e a renovar as soluções de revestimento, de entre um leque de várias soluções de pintura 
e papel de parede, ao gosto de cada um dos seus habitantes. – Cf. Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, 
“Transformation of Housing Block, Tour Bois le Prêtre”, op. cit, p. 80.

28 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, 
joyful, poetic and cosmopolitan”, op. cit., p. 12.

29 Solução que permitiu com que os moradores pudessem permanecer nos seus apartamentos enquanto 
decorriam as obras de transformação.

30 Ver “Potencialidades e problemáticas”, capítulo 4 da presente dissertação, p. 42.

13 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris - Corte 
perspectivado (fotomontagem).

15 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris..

14 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre Bois-
le-Prêtre (2005-2011), Paris - Axonometria 
do processo de intervenção sobre cada 
apartamento.
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Esta estrutura compôs-se por módulos ligeiros pré-fabricados,31 em 

metal, com 7x3 metros de base (definindo jardins de inverno com 2m de 

profundidade e varandas com 1m de profundidade), relacionados com 

a métrica da estrutura original.32 Estes módulos foram transportados 

já montados para o estaleiro de obra, posteriormente empilhados em 

redor da fachada original. Os seus jardins de inverno foram compostos 

por duas faixas de janelas de correr: uma interior, em vidro, substituindo 

a antiga fachada e conectando o jardim de inverno ao apartamento 

pré-existente; e uma exterior, em policarbonato translucido ondulado, 

operando a transição entre o interior do jardim de inverno e a varanda 

exterior. Ambas as faixas acompanhadas, no seu lado interior, por 

cortinas térmicas que ajudaram a melhorar o controlo climático do 

jardim de inverno e, por consequência, do restante apartamento.33 Tal 

como verificado na casa Latapie, definindo um espaço que pudesse 

ser climaticamente modelado para as mais plurais das utilizações. Para 

além disso, este mecanismo ajudou também à redução do consumo 

energético através do controlo deste mesmo jardim de inverno, por 

parte dos seus habitantes, estabelecendo uma eficiência térmica que, 

nas palavras dos próprios arquitetos, era mais preformante do que um 

vidro triplo.34

No final, sem que houvesse qualquer tipo de referenciação direta por 

parte dos arquitetos franceses, esta operação acabou por resultar num 

sistema de relações e proporções espaciais – mas não de traçados 

geométricos35 – em muito semelhante ao piano nobile da villa Foscari 

de Andrea Palladio. Em ambos os casos o “coração” da habitação foi 

31 Módulo metálico composto pela laje, varanda e guarda corpo, transportados já montados para o estaleiro 
de obra. Mais tarde, na transformação de 530 habitações em Bordéus (2011-2016, projetada por Frédéric 
Druot, Christophe Hutin, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal), optariam por uma solução construtiva 
diferente. Neste caso mais recente, dado não haver o risco de os módulos chocarem contra o edificado 
pré-existente (com um estaleiro mais amplo do que o da torre Bois-le-Prêtre, no qual as manobras da grua, 
ao içar os módulos, eram bastante arriscadas), foi possível adotar uma solução em betão armado, mais 
pesada, mas mais barata do que as em aço. Para além disso, tinham compreendido, com a construção 
do caso parisiense, de que era pouco eficiente transportar os módulos já montados para o estaleiro: não 
só se estava a transportar bastante espaço vazio (correspondente ao interior dos módulos), como também 
se limitava a profundidade dos módulos à largura do camião de transporte. Foi por esta última razão que 
os jardins de inverno em Bordéus puderam ser desenhados com uma profundidade bem mais generosa 
(cerca de 2,8m). Como os módulos já não eram transportados montados, podiam-se transportar as peças 
do pavimento, mais profundas, rodadas na vertical.  

32 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “Transformation of Housing Block, Tour Bois le Prêtre”, op. cit, 
p. 80.

33 Cristina Díaz Moreno e Efrén García Grinda, “Una Conversación con Anne Lacaton y Jean Philippe 
Vassal”, op. cit., p. 21.

34 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 37.

35 A este título, relembra-se a conhecida comparação, realizada por Colin Rowe, entre a villa Foscari, 
de Andrea Palladio, e a villa Garches (1927), de Le Corbusier. Neste ensaio é evidenciada a inegável 
semelhança de proporções geométricas, tanto na planimetria, como na volumetria, das duas habitações. 
– Cf.  Colin Rowe – “Las matemáticas de la vivienda ideal” em Manierismo y arquitectura moderna y otros 
ensayos, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, pp. 9 – 33.

16 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre Bois-
le-Prêtre (2005-2011), Paris - Montagem dos 
módulos da estrutura adicionada.

17 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris - Jardim de 
inverno de um dos apartamentos.

18 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris - Vista 
do interior de um dos apartamentos para o 
respetivo jardim de inverno.
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definido por um espaço de grandes dimensões, marcado por uma certa 

ambiguidade climática,36 correspondendo a 1:3 da área total habitável, 

que não só era acessível pela maioria das restantes divisões, como 

também operava a transição destas mesmas para com o exterior. 

Dando para a loggia, no caso da villa, e para a sua análoga pequena 

varanda no caso da transformação da torre Bois-le-Prêtre.

Estas são as principais características arquitetónicas que, nas palavras 

de Lacaton & Vassal e, numa certa medida do próprio Palladio,37 

permitem a definição de um espaço que possa ser livremente apropriado 

pelos seus habitantes com as atividades de relaxamento e recreação a 

que mais aspiram. Este princípio espacial – mais tarde apelidado por 

Druot, Lacaton e Vassal como “liberdade de utilização”38 – é, nas suas 

próprias palavras, um dos mais importantes para o alcance do “prazer 

de habitar” que caracteriza a sua visão de Luxo arquitetónico. Um 

princípio para o qual, no ensaio “La ville pour le logement” de 2015, 

viriam a precisar estas mesmas características, partilhadas com as 

villas palldianas, como indispensáveis à sua efetivação.39 

A analogia entre os apartamentos da torre Bois-le-Prêtre e a villa 

Foscari acaba por atestar a existência de um grupo de características 

arquitetónicas que têm uma tendência intemporal em responder 

eficientemente às mais primordiais das necessidades humanas no 

que toca ao “prazer de habitar”. Para além disso, esta analogia prova 

igualmente que é possível transferir as características arquitetónicas de 

uma villa para o edifício urbano, em altura, transportando com elas a 

ideologia base do “prazer de habitar”, estimulada pelo contacto com 

a natureza. Deste modo atestando que a sua crucial chave reside na 

ocupação dos espaços que operam a relação com a natureza, e não 

tanto na utilização dos territórios exteriores que os envolvem.

36 Todavia, face ao hall palladiano, o jardim de inverno dos arquitetos franceses permite uma leitura 
climática ainda mais ambígua. Ao contrário do caso do cinquecento, lido como um espaço interior, a 
solução construtiva do caso contemporâneo permite com que este possa ser programado como uma 
espacialidade eminentemente exterior.

37 “Besides, all the well-contrived houses have in the middle, and in their more beautiful part, some places, 
by which all the other have a communication: these […] are called […] halls. These places are public.
The entries [halls] are the first parts, except the loggia’s, which offer to those that enter the house. 
The halls serve for feasts, entertainment and decorations, for comedies, weddings, and such like 
recreations; and therefore these places ought to be much larger than the others […].
The [remaining] rooms ought to be distributed on each side of the […] hall.” - Andrea Palladio, The four 
books on architecture, op. cit., p. 6.

38 Frédéric Druot, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, “La ville par le logement”, op. cit, p. 65.

39 “Un espace qui autorise de la liberté d’usage pour ses occupants, c’est la possibilité: d’offrir à toutes 
les pièces au minimum deux perspectives de déplacement; d’avoir au moins d’une perspective de 
déplacement ouverte sur un espace extérieur; de disposer d’espaces extérieurs pour de réelles plantations 
et l’installation confortable de mobilier; de passer d’une pièce fonctionnelle à une autre par un espace utile 
intermédiaire;” – Ibidem, p. 65.

19 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris - Jardim de 
inverno de um dos apartamentos.

20 Frédéric Druot, Anne lacaton e Jean-
Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris - Vista 
do interior de um dos apartamentos para o 
respetivo jardim de inverno.
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No entanto, tal constatação não implica necessariamente que a 

importância da natureza desapareça quando estas características são 

aplicadas ao contexto urbano. Algo que, aliás, seria completamente 

absurdo para o que se tem procurado enfatizar na presente dissertação. 

Como constatável no caso da transformação da torre Bois-le-Prêtre, 

a natureza ainda permanece como uma das principais influencias: 

no ar fresco e no sol que entram livremente pelo jardim de inverno, 

no silencio e nas espantosas vistas em profundidade permitidas 

pelo edifício em altura e, por último, mas não menos importante, na 

inevitável contaminação das varandas e dos jardins de inverno com a 

mais variada espécie de plantas e flores, os melhores representantes da 

própria natureza.

21 Em cima: Frédéric Druot, Anne lacaton e 
Jean-Philippe Vassal, transformação da torre 
Bois-le-Prêtre (2005-2011), Paris - Planta 
dos pisos pares; Em baixo: Andrea Palladio, 
villa Foscari (c. 1555), Malcontenta - Planta 
do piano nobile.
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7. Conclusão

A investigação permitiu esboçar uma interpretação sobre o que 

designamos por anatomia da metodologia arquitetónica adotada por 

Lacaton & Vassal para a qualificação, não só do particular caso dos 

grands-ensembles, como também de qualquer outro tipo de projeto, 

independentemente do contexto ou programa em mãos. Dos seus 

órgãos se destacam:

1) O objetivo – trata-se de uma abordagem que procura atribuir uma maior 

Capacidade ao objeto arquitetónico, quer a nível quantificável – através 

da introdução de mais área utilizável – quer a nível qualificável – através 

de uma maior diversidade de climas, dimensões, vistas, perspetivas, 

resistências estruturais, abertura, relações para com o exterior... – de 

modo a poder qualificá-lo segundo uma ideia de Luxo arquitetónico 

entendido como “prazer de habitar”. Isto é, ter como objetivo uma ideia 

de Luxo arquitetónico que advém do prazer resultante da livre e plural 

utilização permitida pela Capacidade destas novas espacialidades. A 

este título pode-se indagar, de antemão, que a visão de “qualificação” 

arquitetónica, para Lacaton & Vassal, não assenta na potencialização 

de normas térmicas ou acústicas, mas sim no impacto benéfico que 

a ocupação destes espaços provoca no estado mental dos seus 

utilizadores.

2) A matéria prima – o alcance desta “utopia” de “generosidade”, que 

pretende dar “mais”, com o mesmo orçamento de uma arquitetura 

corrente, implica uma inteligente economia, tanto ao nível da conceção, 

como da construção. Esta atitude conduz a uma “des-preconceituosa” 

adoção de todos os elementos já presentes no contexto a intervir – 

sejam eles construídos, naturais ou sociais – como matéria prima 

projetual. Com a utilização destes recursos pré-existentes, poupam-se 

assim os fundos necessários ao correto investimento na matéria ainda 

Estrutura, Espaço 

e Ornamento
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em falta para a definição da Capacidade perspetivada. 

3) Os princípios arquitetónicos – o alcance desta ideia abstrata de Luxo 

arquitetónico, apenas é conseguida pela exploração do contexto, lido 

como matéria prima, através de um conjunto de princípios arquitetónicos 

precisos, já dispersamente subentendidos nos dois pontos anteriores. 

Na presente dissertação, propõe-se a sua divisão em 3 categorias 

correlacionadas – operar, modelizar e espacializar - responsáveis pelo 

estabelecimento da maneira como se “opera” a “modelização” do 

“espaço” que define a Capacidade objetivada. Por outras palavras, é 

pela performance, otimização, sustentabilidade, precisão e economia – 

operar – com que se aborda a matéria prima, através da preservação, 

reciclagem e adição – modelizar – que conformam a liberdade de 

utilizações, a fluidez espacial, a transparência, a luminosidade e o clima 

– espacializar – responsáveis pela atribuição da Capacidade que se 

alcança a visão de Luxo arquitetónico segundo Lacaton & Vassal.

4) O inventário de soluções arquitetónicas – A transposição dos 3 órgãos 

metodológicos, anteriormente descritos, para a esfera da realidade, 

apenas é possível pelo conjunto de soluções arquitetónicas que 

Lacaton & Vassal vão compondo, para cada um dos projetos, a partir de 

um inventário “mental”, que continuadamente vão enriquecendo. Este 

inventário, definido pela dupla como uma “coleção de informações, 

necessidades e estados”,1 congrega em si fragmentos provenientes das 

mais distintas áreas: tanto de exemplos advindos dos grandes mestres 

da arquitetura do Movimento Moderno – como Le Corbusier, Mies 

Van der Rohe ou muitos dos arquitetos que participaram no programa 

das Case Study Houses californianas – tanto de soluções estruturais 

de programas estrangeiros ao projeto a realizar – como o caso da 

adoção da estrutura do parque de estacionamento para a realização da 

Escola de Arquitetura de Nantes – tanto de ensinamentos advindos da 

experiência vernacular – como o artificio do povo africano. 

A partir desta síntese, dando-se resposta ao 1º objetivo da presente 

dissertação, concluem-se, assim, os 4 órgãos que compõem 

correlacionadamente a metodologia arquitetónica adotada por Lacaton 

& Vassal para a qualificação dos grands-ensembles. Por outras palavras, 

concluem-se os 4 órgãos que produzem os designados Sistemas de 

Capacidade com que a dupla se propõe a qualificar estes projetos. Esta 

precisa correlação entre um objetivo, uma matéria prima, um conjunto 

1 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 13.
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de princípios bem delineados e as suas consequentes soluções 

arquitetónicas, selecionadas caso a caso, define o Sistema responsável 

pela Capacidade que estabelecerá o Luxo arquitetónico com que se 

pretende qualificar este edificado.

Da leitura destes 4 órgãos metodológicos advém ainda uma conclusão 

tangente, que anuncia e testemunha a expressão anti-retórica e anti-

iconográfica da obra de Lacaton & Vassal, brevemente identificada no 

capítulo 2. Deles se infere, num primeiro nível, de que para a dupla, 

a forma arquitetónica, e como tal, as preocupações composicionais, 

têm pouca, ou nenhuma importância. A forma resultante dos seus 

projetos é uma consequência da exploração dos vários membros da 

explicada metodologia, através de Sistemas de Capacidade, e “não 

uma escultura que alguém faz”.2 Como Lacaton & Vassal o colocaram 

na sua conferência em Harvard, as formas “são mais um resultado das 

intenções que começam com a qualidade do espaço interior, e com 

as relações que se introduzem do interior para o exterior”.3 Como tal, 

a forma é uma mera consequência do acordo entre uma determinada 

estrutura – desenvolvida para a otimizada conformação das intenções 

espaciais associadas à qualificação do projeto – e o conjunto de 

limitações que condicionam este mesmo desenvolvimento – sejam 

elas legais, contextuais, monetárias, construtivas, etc. Para além 

disso, num segundo nível, embora não haja qualquer interesse pela 

forma arquitetónica, destes membros metodológicos infere-se ainda a 

importância do papel do ornamento para a qualificação da arquitetura. 

Obviamente o ornamento visto, não como uma derivação formal – por 

isso é que a sua estrutura e restantes elementos construtivos tendem a 

ser simples e inteligíveis – mas sim como algo de poético e inesperado 

que possa contribuir para a ideia de Luxo como “prazer de habitar”. Isto 

é, nas palavras de Anne Lacaton, algo presente “nas árvores, nas flores, 

nas varandas, nas pessoas que colocam cortinas coloridas...”4 Em 

suma, o ornamento como algo que não está fisicamente presente no 

objeto arquitetónico, mas sim como uma entidade transcendente que 

por ele é reforçada e revelada. Podendo-se concluir, tangentemente à 

1ª principal conclusão, de que a arquitetura, para Lacaton & Vassal é 

“estrutura, espaço e ornamento”.5

2 Ilka Ruby, Lacaton & Vassal, op. cit., p. 11.

3 Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal, Freedom of use, op. cit., p. 47.

4 “Entrevista com Anne Lacaton”, op. cit., p. 6.

5 Ibidem, p. 5.
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Importa ainda concluir acerca da solução arquitetónica, e da influência 

exercida pelo modelo de villa, com que se aplica a metodologia de Lacaton 

& Vassal na transformação dos grands-ensembles. Isto é, relembrando 

que a matéria prima destas intervenções corresponde aos apartamentos 

pré-existentes e à intimidade e personalização que lhes são concedidas 

pelos seus moradores, é necessário sumarizar-se a solução adotada 

para a atribuição do Luxo a estes ambientes domésticos, desenhados 

na sua origem para a mera colmatação das necessidades básicas ao 

habitar. A partir da presente dissertação, comprovou-se que tal solução 

foi desenhada com recursos à adição, a partir de uma nova estrutura 

colocada frente á fachada, de uma nova espacialidade – o jardim de 

inverno – conformada a partir das características arquitetónicas que, 

dispersas no tempo, definiram muitos dos espaços de transição 

que constituem o modelo de villa. Particularmente, e sem qualquer 

referenciação explicita pela dupla de arquitetos, as características que 

definiram espaços de transição semelhantes aos halls palladianos: 

espaços de grande dimensão, marcados por uma certa ambiguidade 

climática, que não só estabelecem o acesso à maioria das restantes 

divisões, como também operam a transição destas mesmas para com 

o exterior.

Tal cristalização permite concluir, em relação ao 2º objetivo da tese, a 

importância das características que definem os espaços de transição 

de uma villa, e especificamente, das características que definem 

espaços de transição semelhantes aos halls das villas palladianas, para 

a qualificação dos grands-ensembles. Como a aproximação intuitiva de 

Lacaton & Vassal o comprova, trata-se de uma espacialidade perfeita, na 

sua proximidade à natureza, para a definição da liberdade de utilizações 

de onde advém o verdadeiro “prazer de habitar” que constitui a sua 

visão de Luxo arquitetónico. É, portanto, uma solução válida e desejável 

para a efetiva e preformante qualificação do edificado habitacional 

coletivo do pós-guerra, que se defina por características arquitetónicas 

e urbanísticas semelhantes. Quiçá, dada a correspondência destas 

características e do próprio clima ao caso português, podendo ser 

igualmente válida para a requalificação das periferias dos grandes 

centros urbanos portugueses.

No entanto, não se pretende, com estas conclusões, contribuir com 

mais um dogma para o universo da arquitetura. Embora se ateste o 

potencial desta solução para operações de requalificação do edificado 

habitacional coletivo do pós-guerra, reconhece-se a possível validade 

O jardim de inverno

e o pódromo palladiano
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de outras “vias” de qualificação deste património,6 sem que se 

tenha obrigatoriamente que recorrer a este particular tipo de espaço 

de transição, ou até mesmo à simples obrigação de uma grande 

“generosidade” espacial. O Luxo, lido como “prazer de habitar”, 

advindo da apropriação dos espaços domésticos não só, não se 

limita à utilização deste específico espaço de transição – a este título 

relembrando os ricos ambientes domésticos das células habitacionais 

da Unidade de Marselha de Le Corbusier – como também não implica 

necessariamente o recurso a grandes áreas habitacionais – para 

as quais as habitações unifamiliares de Tadao Ando (1941) para o 

centro Osaka, ou até o seu complexo residencial Rokko I (1978-1983), 

em Kobe, parecem ser um bom exemplo. Contudo, para a correta e 

objetiva compreensão destas diferentes “vias” de intervenção, e do 

seu consequente contraponto com o caso de Lacaton & Vassal, seria 

necessária uma posterior investigação mais aprofundada tanto sobre 

distintas soluções de intervenção neste tipo de património, tanto sobre 

a dialética entre prazer e habitar na contemporaneidade. 

No final, de entre todas estas indagações deixadas por responder, uma 

única ideia preliminar parece ser certa e indispensável para a correta 

procura da qualificação dos ambientes domésticos, independentemente 

da “via” adotada: a arquitetura habitacional deve de ser explorada, não 

primando sobre os seus pressupostos plásticos, mas sim, sobre a ideia 

de que, como Heidegger bem concluiu, “a natureza da construção [e 

por construção entenda-se a expressão física da arquitetura] é permitir 

habitar.”7 

6 Para uma visão mais aprofundada sobre outras “vias” de qualificação do património de habitação 
coletiva, construído durante o pós-guerra, ver: Ana Tostões, “Modern Built Heritage Conservation Policies: 
How to Keep Authenticity and Emotion in the Age of Digital Culture”, Built Heritage, vol. 2, no 2, 2018; Ana 
Tostões e Liu Kecheng (eds.), Docomomo International 1988-2012: Key Papers in Modern Architectural 
Heritage Conservation, Pequim, China Architecture & Building Press, 2012.

7 Martin Heidegger, “Building, Dwelling, Thinking” em Poetry, Language, Thought. Nova Iorque, Books, 
1971. Sobre Heidegger e o “Darmstadt Spache” ver: Ana Tostões, “Modern Habitats: Iberian Houses, 
1950-1970”, Arquitectura Viva, no 167, 2014, pp. 11 – 17; “Arquitectura Teórica – Anos 50”, em Rodrigues 
J. M. (ed.), Teoria e Crítica de Arquitectura – Século XX, Lisboa, Caleidoscópio/Ordem dos Arquitectos, 
pp. 347 – 448.
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Tokyo (2001-2012) e o FRAC Nord-Pas de Calais (2009-2013). Dos escritos 
da dupla, sublinha-se o estudo Plus (2004), dedicado à intervenção sobre 
os grands-ensembles, redigido com Frédéric Druot.

Raymond Lopez (1904-1966)

Raymond Lopez nasceu em 1904. Licenciou-se em Arquitetura pela Escola 
Nacional Superior de Belas Artes, em Paris. Foi professor na Escola Especial 
de Arquitetura, na Escola Nacional de Ponts-et-Chaussées e na Escola 
Politécnica, todas em Paris. Dos seus projetos, para além dos grands-
ensembles que desenhou para os OPHLM, dos quais se mencionam o 
grand-ensemble da Porte Pouchet e o grand-ensemble de Aubervilliers, 
salientam-se: a Sede da Fédération Nationale du Bâtiment (1948-1951), o 
Immeuble-tour para a Interbau de Berlim (1957, com Eugéne Beaudoin) e 
a Caisse Centrale d’Allocations Familiales (1952-1959). Participa ainda no 
Plano de renovação da frente do Sena (1959-1966), na Operação Maine-
Montparnasse (1954-1966) e na Renovação do Sector dos Halls (1965-
1966). Durante os anos 50 e 60 foi uma das personagens de maior relevo 
nas estruturantes alterações operadas na malha urbana parisiense. Não 
só pela modernidade e escala dos edifícios que projetou e dos planos de 
pormenor em que participou, como também pela sua influência na mudança 
de pensamento sobre o paradigma urbanístico da capital. Primeiro, através 
do Plano Lafay (1954) – plano de estruturação da cidade de Paris a integrar 
o programa da candidatura de Bernard Lafay ao Concelho Municipal – 
depois, através do desenvolvimento mais aprofundado deste mesmo plano, 
a pedido das entidades oficiais (1958-1959). Morre em 1966.

Andrea Palladio (1508-1580)

Andrea della Gondolla, mais tarde conhecido como Andrea Palladio, nasceu 
em 1508 em Pádua, Itália. Iniciou a sua carreira como pedreiro (estando 
documentado como aprendiz dos “maestri da Pedemuro” em 1524), 
sendo que apenas mais tarde, já na década de 40, passou para a prática 
da arquitetura, pela mão do humanista Giangiorgio Trissino. Arquiteto do 
Cinquecento, inserido historicamente no período que se procedeu ao Alto 
Renascimento, Andrea Palladio ficaria conhecido, para a posterioridade, 
pela mestria e criatividade com que trabalhou os princípios que definiram a 
arquitetura da Idade do Humanismo, aliados a uma profunda preocupação 
sobre a construção, o programa e o contexto. Dos seus projetos, para 
além das numerosa villas, das quais aqui se destacam a villa Foscari (c. 
1555), a villa Barbaro (c. 1560) e a villa Capra (c. 1566), salientam-se ainda: 
o Palácio Thiene (1542), o Palácio Porto (1544-1552), o Palácio Chiericati 
(1551), a Loggia do Capitaniato (c. 1571), a Basílica de Vicenza (1549), 
o Teatro Olímpico (1580), a Igreja de S. Giorgio Magiore (1566) e a Igreja 
do Il Redentore (1577). Dos seus escritos, para além dos dois guias que 
redigiu sobre a arquitetura de Roma (um sobre as ruínas da Antiguidade 
Clássica, e outro sobre os pontos de interesse religioso), sublinham-se os 
seus incontornável e mundialmente influentes I Quattro Libri dell’Architettura 
(1570).  Morre em 1580.





Anexo II: Entrevista com Anne Lacaton 

A entrevista com a Arquiteta Anne Lacaton decorreu no dia 6 de 
junho de 2018, no seu atelier, em Paris. Organizou-se em torno de 8 
imagens, colocadas no presente anexo, cada uma delas associadas a 
grupos de perguntas temáticas, abordando tanto os principais traços 
metodológicos da obra da dupla Lacaton & Vassal, como a sua aplicação 
ao caso particular da transformação dos grands-ensembles. O presente 
anexo é uma tradução, de francês para inglês, desta entrevista.
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1. Writing as an investigation process 

Jaime Silva Knowing that beyond each line there’s always an associated 
intention, before any architectural discussion, I would like to start by quickly 
analysing one of the most important devices for its understanding: the act 
of writing.

In one of the greatest reference books for the understanding of their 
architectural philosophy – Without Rheotoric: An Architectural Aesthetic 
1955-1972 – Alison and Peter Smithson presented themselves with the 
following remark: “We write to make ourselves see what we have got in the 
inescapable present… to give another interpretation of the same ruins… to 
show a glimpse of another aesthetic”

Recalling the importance of the study Plus, written by you and Jean-
Philippe Vassal with the architect Frédéric Druot, do you consider the act of 
writing, beyond its communicative function, as a mechanism of architectural 
investigation?

Anne Lacaton I think it’s, perhaps, a bit posterior to the investigation. 
Because to investigate is, first of all, to look, to understand. And, after all, 
writing is about other things. That is, it’s, rather, a transposition into another 
media, that requires us to be very clear and to choose the words. Because 
words are much more precise than drawings, than photos. Because 
words have a meaning behind them too. So, that’s why it’s so important 
to write, and that’s why it’s so difficult. I don’t know if one can say that it’s 
a way of investigating, I think it’s more a way of describing something from 
the imaginary kingdom. Because as much as an image, a photo, shows 
something that’s there, a text is much more open than any representation 
of architecture. 

So, maybe, it’s a design tool, since you can describe things before you 
draw them. I think that one can describe one’s thinking by words before 
representing it by a drawing – or an image – and that it’s certainly much safer, 
much more open and precise than any drawing. There were great architects 
that worked like this, from whom Le Corbusier is an example. Sometimes 
he would write very simple things – he would say: the space will be like 
that – he would describe the space. While he didn’t have any drawings of 
it. It was such a precision that one could almost imagine what it meant. 
That is, indeed, something very strong and very important that we would 
also like to be able to do easily. We worked in Bordeaux with an architect 
who also worked like this, Jacques Hondelatte. He liked to write things too 
before drawing them. So, it’s true that writing is a very important tool. But 
very, very difficult.

JS In fact, I also read the text you placed in the study Plus, by Jacques 
Hondelatte, from l’Architecture d’Aujourd’hui, it’s quite inspiring...

AL No, but it’s true, it’s important. Afterwards, perhaps, it’s not the question 
of investigation, but rather the question of expressing an idea, of conception. 
It’s a design tool. Above all, to describe something perfectly without the 
representation... Because a drawn representation is fixed. And then, it’s very 
difficult to get an image like that out of your head. While a text opens up the 
imagination to the maximum.

JS So, in your case, with the Plus study, writing was, above all, a process 
of verbalizing an idea?

AL Yes, of a positioning... Because, we must say that, in Plus, there was 
a political preliminary. At the same time political, and at the same time 
sensitive, on the question of housing, of the inhabited space, of the place 
of people... and therefore, it was also important to write it, to write as a 
position. That we called “attitude” ... Because, at the start, I find it difficult to 
make architecture without a position.

JS That’s rather interesting, because, in fact, your texts help us a lot to 
understand your position. The last text I read – “La ville par le lodgement”, in 
the book Paris Habitat – was really clear and precise about your intentions.

AL Yes, it’s important. Jean-Philippe and I also teach and we’re very strict 
about it. We ask our students to write their position. One can’t design a 
home without having a position on what housing is, or why one should do 
it like that... To design a museum, a school, one must have a position on 
what one is looking for through space. It’s clear that not all spaces are the 
same, they do not offer the same possibilities. So, it’s important that if we 
are talking about a space that allows freedom of use, it’s not the same thing 
as an aesthetically constrained space... because it’s not contradictory either, 
but it’s important to try to express what we are looking for. The meaning 
we’re looking for.

JS The proposed goals for the project?

AL Yes, the goals that are not material... that are not of the order of the 
materials, that are not of the order of technology. The goals that are of the 
nature of the relationship between space and use.

2. Without Rhetoric

JS Continuing with the Smithsons, let us take their holiday pavilion, the 
Upper Lawn Pavillion (1959-1962), as a materialization of the content of their 
book Without Rhetoric.

In 2015, in his Précisions sur un état présent de l’architecture, the architect 
and historian Jacques Lucan reviewed the content of Without Rhetoric in 
your architectural practice. For him, your desire to escape today’s mannerist 
vertigo was developed through an architecture without rhetoric and anti-
iconographic. Do you agree with this analysis?

AL Yes, the rhetoric is another thing. Architecture doesn’t need to... how can 
we say it... to explain itself. It’s easier than that. In other words, when one 
develops a project, architecture mustn’t be seen as a theoretical discipline. 
It’s a space for use, for well-being, for relationships, for the climate, etc. So, 
the rhetoric doesn’t really have much place in it. The same can be said of 
the icon. The icon is somewhat diverted by the question of communication. 
Now-a-days, the icon is something that has an exemplary value through 
the attraction of the communication it exerts – therefore the form... For 
architecture, it must be said that it’s the form. The icon is the form. So, it’s 
true that we’re not interested in that. Moreover, we can see that in, I don’t 
know, 15 years, 20 years, states, cities and large companies are once again 
using architecture to represent their power. You can see the spirit of Bilbao, 
the Louis Vuitton, the Guggenheim... all of them are, in fact, only a logo. It’s 
an architecture that’s a logo. Yes, of course that I agree with what Lucan 
says.

JS In addition, as Jacques Lucan also mentioned, do you see the 
programmatic needs, aided by the diagrammatic study of its relationships, 
as one of your main projetual interests?

AL Well, no. Because I think the program diagram is simply to be sure that 
we have a clear understanding of the expected functioning. Most of the 
time, after that, we detach ourselves from it. Because, there are buildings, 
for example, like the school of architecture in Nantes, which can be made 
without a program. Since, in fact, it has several lives that are integrated into 
one. In other words, we start from an infrastructure and then the school 
moves in. But, it could become....

JS Something else?

AL Yes, something else. Perhaps today, these relationships between the 
program and the project are much more disconnected than before. There 
was a time, indeed, when the question was: function creates form. Today, 
it’s a little bit the opposite. That is, architecture allows function. It’s rather in 
this spirit that we work. How can we produce a capacity system – taking 
into mind the idea of capacity as the question of the soil – so, how can we 
create a multiplication of the soil, in relation to the land we have, to precisely 
increase this capacity. And that’s kind of the first step, whatever the program 
we’re going to introduce next. So, indeed, I think that today we are further 
away from that idea that it’s the precise functionality the real responsible 
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for the conformation of architecture. Moreover, we can see it as well in the 
housing thematic, where, after all, the inhabitants are the ones who change, 
quite well, the space that we give them. I think we have to understand that. 
Therefore, our research is that architecture gets to be something more like 
a welcoming ground.

JS No matter which program and time?

AL No, there’s one that arrives, because we have to get it in. But this 
program doesn’t determine the building itself, the space itself. At the Nantes 
school, we cannot say that its volume is determined by the fixed program 
of a school. Because we also thought about a school that, maybe, later on, 
could become something else.

JS So, it’s like you said, it’s a capacity that you introduce.

AL Yes, a capacity that we introduce. A capacity and a quality of the place, 
of course. Because the capacity isn’t sufficient. Also, a quality of the place, 
because it refers even to another dimension, which isn’t at the heart of the 
program, but at a function that is related with perception and relationships. 
Finally, it’s perhaps more interesting to design places that have a capacity, a 
quality, where the function adapts itself, than the opposite. 

3. Beyond substance: Luxury as pleasure

JS Your projects announce a clear architectural methodology that is 
undoubtedly based on a precise and hierarchical organization of its 
principles. In this scheme, form and ornament have a secondary role in the 
achievement of what seems to be your final goal: the idea of Luxury, read as 
generosity, pleasure and freedom of use.  

Remembering oneself of its clear statement in the Plus study, almost 14 
years ago, do you still maintain this same interpretation of luxury as your 
final goal?

AL Yes, but not as an end in itself. We see the question of luxury, I think, 
precisely in the huge offered capacity. Because, in the end, everyone thinks 
they can’t have it. In reality, that’s our goal, that the best can be given to the 
everyone. Afterwards, maybe, we can call it luxury, we can call it generosity, 
we can call it freedom, capacity... everything we want. But yes, it’s always 
the same thing. 

Then, there’s another thing that should be spoken about: the question of 
the form and the ornament. I think they aren’t the same thing. I think we can 
skip form, and just say that it’s structure, space and ornament. Because 
the ornament is of a dimension that isn’t formal. It’s a bit like the question 
of the appropriation of a personality... so, it’s not quite the same question 
as the form.

JS Do you also see the ornament as poetry?

AL Yes, absolutely. It’s not something that we exclude. But it’s not the 
technique that defines the ornament, it’s the unexpected things: the trees, 
the flowers, the balconies, the people who put up coloured curtains... I think 
it’s all of that. The ornament is a very noble thing. Because one could say 
that the ornament is a kind of paillette. But no, it’s a complement. It’s an 
unexpected thing. So, indeed, it’s something close to poetry.  

JS In 2015, in the text “La ville par le logement”, written by you and Jean-
Philippe Vassal with the architect Frédéric Druot, you justified this Luxury, 
as a goal, by affirming that a “spatial generosity is the starting point for a 
possible social life”. Can you clarify the importance of this same spatial 
generosity for the beneficial development of someone’s social life, either in 
the domestic, as well as in the public environments? 

AL There were two ideas in that text that should be highlighted. That is to say, 
first of all, by writing this text, what we meant was that housing is certainly 
the main issue of the city. Because, today, we have the impression that this is 
not, at all, the case, and that, overall, there is a fairly significant gap between 

those who design cities and what a city’s priority should be: good housing for 
everyone. That’s kind of the story of it. And then, the second idea, which was 
about this story of the spatial generosity, is the same. It’s a little bit the criticism 
of the standard space, that is constrained, and that, finally, the reduction of 
this space is, in fact, always as constraining for the relationship between 
people. We had an idea, and we were able to confirm it all the time, when we 
designed housing and when we designed housing transformations. This is, 
that a family that’s very constrained in a space – when they cross each other 
at the doors; when they have to work on a small table and then tidy it up to 
be able to cook the meals; when children can’t quietly do their homework, 
quietly listen to music... – that creates a lot of tensions within families, and 
all the more so, within families that stay a long time at home. Because they 
don’t necessarily have the resources to go out a lot, well, to pay for leisure, 
and so forth. So, that’s why I think it’s extremely important to say it, because 
we see that to have an individual space – something that also applies to a 
collective place – having a sufficiently large and isolated individual space is a 
condition for living well in community. And that’s all the more important to say 
because, today, in the real estate market – which is very far from the housing 
question itself – the absolutely opposite idea is introduced by investors. In 
order to make a profit, they want to construct as many houses as possible, 
with the minimum surface feasible. They introduced the idea that in today’s 
cities, we don’t need space, because we have everything nearby. That is, 
we go to the co-working to work; we go to the mall to do leisure activities, 
we go to the cinema, we go to the restaurant, we go to sports. In the end, 
the house works a bit like a kind of hotel, where we just go to sleep. That’s a 
vision of rich people. That is, rich people who live in the city centre. However, 
for many families, their house is the sole thing they have. Not everyone goes 
to the restaurant for a meal. And so, we really wanted to show that this is a 
false idea. An idea that is introduced by developers, by investors, that having 
more space, at home, is not a need. And that’s ridiculous. 

It’s a need, and we’ve always seen it, when we expanded the apartments 
where the families were very constricted. They started by saying very simple 
things: it’s great, because I don’t have my little brother on my back, every 
time I want to listen to my music; it’s great, because my mother is arriving, 
and I don’t have to rearrange the table; I do my sewing; I read... So, it’s 
very important. And it’s not, for example, as always the same investors say: 
yes, but we are going to replace this private space by common areas. They 
sell the idea of the communitarian spaces by saying that it’s necessary that 
people do things together, and that for housing, they will create collective 
spaces. This is a mistake. Because it’s good to create collective spaces, 
but a collective space shouldn’t be the replacement of an individual one. 
That’s what we mean by that sentence: it’s that if you’re constrained at 
home, if space constrains the strained relationships within the family, there’s 
no possibility of being open to the relationship with your neighbour or with 
someone else. That we don’t share what we have. In other words, sharing 
a space is already sharing your own. That is to say, invite other children to 
your home, invite friends, neighbours, for an aperitif, something like that... 
and if you don’t have space, you won’t invite others. You won’t invite a class 
mate if you don’t have space. You won’t invite him to play. You won’t invite 
your neighbour to have a drink if you don’t have space to receive him. So, for 
us, that’s the fundamental condition. That is, to have a generous individual 
space, so that people feel better and end up more open to their neighbours. 
And so, at that moment, indeed, the common public spaces will work better. 
We never ask ourselves the reason why, in buildings, the common spaces 
never work. Because, so that a common space is able to fulfil its purpose, 
we must all be in agreement with a way to make it work. You have to talk 
with others. If we’re not well, we can’t discuss. That’s really something that’s 
absolutely fundamental.    

JS That’s a very interesting vision…

AL We’re very committed to it, because we can see the impact of these 
capitalist, liberal policies...

JS Something beyond existenzminimum, right?

AL Yes, this is, to be able to introduce the idea that we don’t need space, 
because we do everything collectively. Maybe, there are places where spaces 
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are very constrained – like in Chinese cities – where we must live in another 
way. In Europe, that’s not the case. We can combine it with the planning of 
more individual space. It’s just a matter of organisation and, above all, of 
doing it right. It doesn’t take up other people’s space, it’s just a projetual 
matter. So, it’s to have in mind that, as individual beings, we need space to 
be alone: if one can be alone, one wants to be with others; whether, if one is 
always imposed to be with others, one doesn’t want to be with them.

JS It’s a space to breathe...

AL Yes, that’s it. 

JS What about consumerism? Do you consider it to influence our 
dimensional needs?

AL Yes, but we need to have in mind, that there’s an increasing number of 
people that don’t have money. And that even those who have it, start to put 
in question its usefulness. Anyway, this is something that is evolving. Finally, 
we start to have a bit more of maturity in what respects to this compulsion 
to possess.

Coming back to the story of the spatial generosity, I also think it has a very 
important relationship with the issue of energy management. This is, of 
energy consumption. Overall, until the present moment, everything that has 
been related with the economic management of energy has been developed 
through the materials. At least in Europe, due to the imposed norms, we’re 
used to add insulation. But we have a limit to that. We see that now the 
subject isn’t to isolate oneself even more, it’s to consume less. So, to accept 
a level of comfort that’s not hermetic. That is to say, to be a little bit less 
warmed sometime. Or, as in our case, to use bioclimatic notions in housing 
design. Meaning, that is necessary, as much as inhabitants, to also be the 
actors of the functioning of one’s space: to open up a window to ventilate, 
and then close it when it’s already ventilated; at the evening, to close the 
windows so that, during the night, it’s not cold; closing the curtains... It 
means, that you must have a role in your home’s energy management. 
It’s the question of how can we consume less energy, but in a very natural 
and participatory way. Whereas, someone that lives in a very small and 
constrained dwelling – where there are no views, and where one isn’t well 
because there’s not enough light – one can’t be asked to participate in 
his energy management. To ask for participation, to ask for responsibility, 
the inhabitants must be well housed. That is, they must not feel unwell or 
uncomfortable. In other words, they must have more space.

JS This is quite interesting, because, at least in Portugal, we have a strange 
vision of the economic and ecological footprints of buildings, based on 
norms that benefit the addition of materials and ventilation devices. 

AL Yes, it’s precisely that. Even though some efforts have been taken in 
order to make them consume less, we are still within the idea that we can, 
finally, consume more. But since it’s more efficient, we still save money. The 
next step will be to consume less energy, that is, to accept that one doesn’t 
need 20 degrees all the time and everywhere. That at night one can wear 
a sweater or a jacket. That during the day one can learn to bring in the 
sun. It’s a return to an understanding of our relationship with climate. Which 
is interesting. It’s not a question of activism. We see that, in the dwellings 
we’ve designed, which are very generous, we can explain this to people and 
they agree to do so. Because they enjoy using their homes. They enjoy the 
fact that it’s bigger… they enjoy their winter garden, that can be perceived 
as a small garden… They enjoy it. They enjoy the fact that they can add 
their own objects. Something that’s part of a kind of comfort that is also 
needed, and that is completely natural. I think we can’t ask people who live 
in disgusting housing to participate. It’s like going to a disgusting restaurant, 
you immediately lose your appetite. 

JS That’s very true. In fact, when I was in Switzerland it was a bit like that. 
In other hand, at my place, in Lisbon, when it’s cold, we close the windows, 
and when it’s hot, we just open them. We always try to have this climatic 
relationship that you’ve spoken off.

AL In Switzerland, you mustn’t touch a thing.

JS And that’s what’s weird.

AL And it’s not only in Switzerland. In fact, it’s the whole European regulation. 
That a building must be self-managing in its relationship with the climate and 
that the people who occupy it mustn’t touch a thing. That is, if one wants 
to open the window, one can’t do it. Because, if one opens the window, the 
entire system breaks of.

JS That we must always stay with the same 23 degrees… 

AL Always. But now we’re starting to understand that it isn’t right. That we 
have to move on to something else.

4. Raw Materials

JS Let us now move to the thematic of the grands-ensembles and your 
work in them. It seems that you see them as priceless raw materials for the 
development of your projects. What’s the reason behind this attitude?

AL What’s clear is that, perhaps, it was a mistake to do them like that. I think 
we can be critical. But the subject is that they’re there and they still offer 
services to the inhabiting of people. That was the principle. It was to fight 
against the idea of destroying everything in order to start all over again, so 
that after, one can replace it by another model, that later, in fifty years, might 
not work either. To say that, perhaps, there is something that we can still do 
with them and that we must look at them positively. If we look at them from 
very far away, like that [Photo: Haut-du-Lièvre grand-ensemble], we either 
find them sublime, because the photo is sublime, or we find them horrible. 
But that’s not the right thing to do. We have to go inside, we have to look at 
how they’re inhabited. In any case, when we visit them, we ask ourselves: 
why do people allow themselves the right to say that they’re disgusting and 
that they must be destroyed?

Besides, it’s also to understand that their inhabitants have also an important 
role in this process. Whatever the building, if it has no inhabitants, it has 
no value. It is to see that people are doing something with it, despite the 
problems.

JS In the Plus study you’ve presented this alternative vision very well. That it’s, 
in fact, more economic and that it brings more results. In your interventions 
in the grands-ensembles, the built context seems, therefore, to be the raw 
material of the adopted methodology. A context that is worked, above all, 
through a clear and precise analysis of its problematics and potentialities.
In his book, L’architecture moderne en France: du chaos à la croissance, the 
architect and historian Joseph Abram said that one of the main architectural 
problems of the grands-ensembles, built during the “trente glorieuses”, was 
their lack of a spatial hierarchy between the domestic and urban scales. For 
him, “the design of housing as an autonomous value of use” was harmful 
for the definition of neighbourhood relationships. Do you share the same 
opinion?   

AL Well, Joseph Abram is a historian. He sees things.... 

JS In a different way?

AL We don’t look at them like that, we look at them as contemporary 
architects. That is to say, what ca we do with this? Afterwards, it’s clear 
that, without having Abram’s historical knowledge, we can still see that what 
was, at the beginning, a generous and utopic idea to produce qualitative 
mass housing, was not, at the end, explored in these projects. Because, 
very quickly... there were architects who worked very well, but at the same 
time, in other cities, architects who let themselves be carried away by the 
mass, by the scale, and who didn’t think about housing itself. They repeated 
a kind of typical housing cell without questioning whether it was valid for 
living, what kind of relationship it created. So, it’s true that it’s a system that 
produced some things that are good, and others that are not.



“spatial generosity is the starting point for a possible social life”
Druot, Lacaton & Vassal, “La ville par le logement”, Paris Habitat, 2015
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“Of recreating the impact of postwar reconstruction, which had initiated 
the move from insalubrious to salubrious housing, now introducing the 
pleasure of inhabiting”
Druot, Lacaton et Vassal, Plus, 2007

Raw materials

Bernard Zehrfuss, Haut-du-Lièvre grand-ensemble (Nancy),1956-1962
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JS I’ve brought up this theme, because when I went to the archives to 
analyse more precisely the original project of the Porte Pouchet grand-
ensemble, where the Bois-le-Prêtre tower is inserted, I found strange that 
its mass plans were only based on a volumetric organisation. Where, at 
the end, this transition between domestic life and public space was non-
existent.

AL There’s none. When you read the articles of the historical journalists on 
these projects, you can see that, at some point, it became only important to 
think about the mass that should be constructed. There was no commitment 
to deal with the relationships between housing, neighbourhood, surrounding 
environment, soil... They just planted the buildings like that, and after all, 
nothing was thought in order to do this link. So that’s a big problem. Our 
subject, as architects, it isn’t to defend this previous approach [Photo: Haut-
du-Lièvre grand-ensemble], but simply to say: let’s look at them... today 
they’re there, we have to deal with them. Let us look at their values. Correct 
the defects and bring up what didn’t exist. So, it’s true that these buildings 
have a problem of relationship, even with their surrounding environment, 
which has never been thought of. Never, except for a few remarkable cases. 
But our subject was, above all, to say: how can we start from these values 
and make them very good, as they should have been? It’s not, at all, a blind 
defence of this type of approach, of this period.

JS I’ve took a great interest on your work precisely because of what you’ve 
just said. I’ve searched, in Portugal, for intervention methodologies – 
because there, we’ve many peripheries that are extremely damaged – and I 
was unable to find good examples of contemporary interventions that looked 
at them objectively, and said: what can we do with what already exists? It’s 
like you said, there’s a value already in it, a value in the people that inhabit 
them.  

AL And I think that this unfinished question of the relationship with the 
surrounding environment, even in the transformations we’ve done, has not 
been addressed. Because we still have a very strong detachment between 
what is of the order of the building and what is of the order of the public 
space. When we did the transformation of the Bois-le-Prêtre tower, or the 
transformation in Bordeaux, at the beginning, in a first phase, we dealt with 
the question of the soil – how things clung to the urban space; how we 
densify a little more, in order to create intermediate layers or base layers, 
which precisely changed this relationship of the building with the soil – after, 
when we arrived at the study phase, they always told us: no, this isn’t of 
your responsibility, it must be done by the urbanist. But the urban planner 
never thought of that. There you go, that’s something in which we’ve not 
succeeded. 

5. The difficult art of being simple

JS Let us continue in the thematic of the Modern Movement, but now as 
a reference.

AL It’s sometimes a reference, that’s true. It’s a reference because the 
Modern Movement was a radical shift. It brought the free plan, the open 
relationship with the outside... That’s what we’re interested in here. Not 
the dogmatism that arrived later. We aren’t historical conservators, we 
aren’t taking it as something that’s untouchable. It’s to continue this idea 
of freedom of space, but to bring it to the present day. That is, we’re not 
interested in a reproduction. So, it’s to take what was done during that 
period and say to ourselves: but, despite everything, many of these buildings 
haven’t been driven to the full potential of their existence. Because either 
their architects lacked generosity, or they were completely swept away by 
the mass of things to do – the amount of money that came in, the number 
of apartments to be constructed at the same time, like us, in an entire city... 
So, that’s what interests us. Generally speaking, it’s the idea of working with. 
That is to say, the smartest thing is to work with. We have to work with their 
bad ideas and we have to work with the things that are already there. And 
that’s very important.

JS I have here a comparison between two plans....

AL Yes, that’s the perfect example, the Lake Shore Drive....

JS ...and the original project of the Bois-le-Prêtre tower. In 2012, you wrote 
the following remark for the a+u dedicated to your work: “Mies van der 
Rohe’s buildings on Lake Shore Drive in Chicago, like the program of the 
Case Study Houses, are guideposts to be reexamined and adapted [to] 
today’s economy and regulations…”

AL And we’ve done it, we’ve adapted its plan to the new disabled and 
thermic regulations, and we’ve added a balcony. To think that it was foolish 
of Mies not to draw a balcony…

JS Starting with Mies van der Rohe, what are the principles of the Lake 
Shore Drive complex that you consider necessary to be taken into mind at 
the present moment?

AL I think it’s what I’ve said earlier about the modernity of the free plan. In 
other words, to try to reduce the structure to the minimum in order to allow 
the maximum of flexibility, capacity and openness within the planned volume. 
And it’s also the facades that are free from any structural intent, so that we 
can do whatever we want. This is, that we can open the space very widely, 
in order not to end up with the constricted areas of the previously mentioned 
dwellings. That’s what interests us there. It’s a kind of optimization that 
is economic and easy to achieve. That there is the possibility for a great 
flexibility, and that everything is thought in order to give the maximum of 
quality to the inhabited spaces. So, it’s definitely an archetype of the modern 
building. After, it’s true that, for us, the balconies are missing. This idea of 
having the facade that stops like that and that we can’t go beyond it...

JS It’s missing the transition…

AL …it’s a mistake on his part. He is a master, but… he can do better.

JS Knowing that Raymond Lopez’s original project was inspired by the 
architecture of Mies van der Rohe, did these principles influenced the way 
you transformed the Bois-le-Prêtre tower?

AL I think, first of all, that Raymond Lopez’s building was very good. But, 
for example, Mies Van der Rohe didn’t ask himself the question of form. 
In Lopez, we feel something. Why did he shift the floors? It’s a colossal 
constraint, enormous. Why did he do that? Mies, he used columns, whereas 
Lopez, he used structural walls. Why did he used structural walls?  

JS I’ve analysed a little bit the original project, and I think his intention was 
to be able to contain each apartment within two bearing walls, promoting a 
kind of spatial flexibility. By what I’ve found in some articles, he wished that 
its inhabitants could freely organise their spaces, according to their needs, 
in between these two limits.

AL But this is even better [plan: Lake Shore Drive]. I think that the validity of 
the wall doesn’t hold up. It doesn’t make sense. For us, when we started 
our practice, we decided we would never work with it. We only made small 
pieces of wall when we truly needed. Besides, I think that the question of 
offering freedom, in such a constrained space, is nonsensical. Something 
that is quite visible in the plan [plan: Bois-le-Prêtre tower]. 

When we transformed the tower we didn’t think about that [plan: Lake 
Shore Drive] because it’s something that’s integrated. When we say that an 
apartment must be like a villa, it isn’t a reference to that [plan: Lake Shore 
Drive], but more to Le Corbusier and what makes up the notion of a villa. It’s 
the question of a dwelling that’s not limited. It’s the question of a surrounding 
land. When we look at this [plan: Lake Shore Drive], I think it’s a great notion 
of optimization, of structure. Objectively, with balconies, we can’t do better. 
That’s why, when we’ve to design new apartments, we seek this same 
type of interior organization. However, now adding a balcony [gesture of a 
balcony around Mies’s plan]…

There you go! It changes everything. That’s what a villa is all about, and that’s 
why we didn’t make that connection, because that question was integrated. 
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Since it’s fundamentally integrated, there’s no need to refer to it. Therefore, 
when we started developing the transformation of the Bois-le-Prêtre tower, 
we asked ourselves instead: what’s that of a 17 square-metre living-room? 
What’s all of this? It’s the principle of saying: you expand in front of it, and you 
give it something that has a real quality of use. Because, for these buildings 
that we’ve described in Plus, and that we’ve discussed earlier, we mustn’t 
think about the project from the outside, we must think it from the inside. 
That’s the subject, it’s to think about housing from the inside. Because that’s 
how we live. What’s the size of a living-room so that it’s pleasant? What do 
you need if you open your doors and there’s still something ahead? It’s even 
more pleasant. That’s what we thought of.  

JS That’s a very interesting reading. When I look at the building, I think they 
reduced a lot of the quality of the apartments when they decided to shift 
the floors…

AL Yes, that shift is quite constricting… 

JS ...so that they could animate the facade. But the facade shouldn’t be 
the final goal.

AL The animation of the facade isn’t a subject. It was kind of the only thing 
that was incomprehensible. Because, on the other hand, the apartments 
were originally quite good, with their small loggias. But this shift was quite 
incomprehensible. I don’t know why they did it, we couldn’t find any reason. 
I don’t know if he wrote anything about that…

JS In fact, the only reason I could find was given by one of his partners, 
Michel Holley, who was involved in the original model, from which this project 
was derived, the high-rise building for the Interbau exhibition in Berlin, in 
1957. The reason he had given for this shifting was really linked to the idea 
of a facade animation.

AL Afterwards, it must be said that, if the building had not been damaged by 
the 1990 renovation, it’s certain we wouldn’t have done a transformation like 
this. We would have simply renovated the facade. Something almost in the 
category of the historical monument.  

6. The American utopia brought into reality

JS Right now we enter in one of the most important themes of the present 
interview. This is, the question of the transposition of the villa model into the 
grands-ensembles, that you’ve mentioned earlier. Taking the utopian “1909 
theorem”, published in the Life Magazine of the same year, let us return to Le 
Corbusier’s immeuble-villas.

In a conference given at Harvard, in 2015, the architect Jean-Philippe Vassal 
answered to an audience’s question with the following remark: “When you 
live in a basic block, your space is limited by walls, with only windows looking 
out into a void. These are not very nice conditions for everyday life. You 
should be able to live there like you would live in a villa, even at the 10th or 
15th level. You should have the possibility of extension, as you would with a 
garden of a house.”

How did the study of the immeuble-villas contributed to the materialisation 
of this idea?

AL I think it’s, indeed, the study of the immeuble-villas and it’s also the study 
of the Case Study Houses. The Case Study Houses summarize everything. 
That is to say, it is both the structural question of the modern, open and 
economic space, and at the same time, the notion of the villa by the freedom 
that it offers to enter, exit, change, turn inside, turn outside... The Case 
Studies are the right combination of this idea, joined with the questions of 
economy and simplicity. So, very obviously, we said to ourselves: if we take 
that, we can superimpose them.

JS So, the great teaching that you took from Le Corbusier was this idea of 
how to effectively superimpose villas?

AL He didn’t show it because he didn’t built it...

JS He drew it, though....

AL Yes, I agree with that. But when he was able to build it, he opted by 
other solutions.

JS I think he had some restrictions. The economic restrictions at Marseille, 
for example.

AL No, because I think that at Marseille there was already this idea that 
was less open. Well... it’s a smart project, with its apartments that cross the 
building… But I don’t think there’s that freedom to walk around. Afterwards, 
we find it at Frei Otto’s, in Berlin, at the Tiergarten. But for us, there is no 
hierarchy in all of these references. We take all of these examples, and we 
say to ourselves: we take the best of them, and we try to put everything 
together into a new building... however, it demands a lot of work to arrive 
there.

JS That’s something clearly visible in your practice.

AL That’s nice, that’s Frei Otto’s idea [photo: Life Magazine]. Afterwards, if we 
take the structure of this [plan: Lake Shore Drive] and if we glue it the Case 
Study Stahl, for example… There you go! So, it’s really this non-dogmatic 
assemblage of ideas, which are ideas of an open period, that interest us. A 
period where these architects believed that people had the ability to truly use 
and live these spaces, to change them... Aldo, now, we’re quite finished... 
Even the architects don’t believe any more that the inhabitants are able to do 
something with their spaces. One needs to link it to the sociology of one’s 
time, which has changed radically. So, for us, all of these things are the ones 
that inspire our practice.

JS They’re the fragments…

AL Fragments, that all speak of one thing: how to give freedom of use, 
comfort, generosity... all of these examples.

JS You’ve presented the perfect word - freedom of use - to transition to the 
next topic. I would like to start with a clarification of this idea of the apartment 
extension. In other words, this freedom that is given by the extension of the 
domestic space. In the search for solutions, from the following ideas, which 
one of them is related to your original intention?

JS On the one hand, as Le Corbusier, the intention to introduce the villa’s 
private surrounding environment, but now amplifying it through the climatic 
simulation allowed by the winter garden; or, on the other hand, the intention 
to introduce the villa’s transitional spaces, recognizing the optimizing capacity 
of its ambiguity, which allows not only a reading close to the outside spaces, 
but also a group of values of use exclusively related with the interior spaces?

AL It’s all of that mixed up, yes. Naturally, it’s the increasing complexification 
of the subjects that were being dealt with at that time. That is to say, today, 
in addition to that, we must deal with the issues of energy and heat, and 
we must approach them with intelligence. Therefore, all of these combined 
elements result in this final transformation of the Bois-le-Prêtre tower [plan: 
transformation of Bois-le-Prêtre tower]. It’s clear that if we do it in a new 
building, we will not do it like that. But in a case like this, of transformation, 
that’s the consequence. With the analysis of each one of the apartments we 
realized that the main problem was that everything was too small.

JS It’s a duplication of the available space…

AL And that this addition becomes also a solution for many of the technical 
problems. In addition, here, there are rents that are not too expensive and the 
inhabitants are happy to live in the city centre, instead of going 50 kilometres 
away. By doing this transformation, we solved many issues.

7. Andrea Palladio: a reading beyond form



“Mies van der Rohe’s buildings on Lake Shore Drive in Chicago, like the 
program of the Case Study Houses, are guideposts to be reexamined and 
adapted today’s economy and regulations” 
Lacaton et Vassal, “Architecture must be direct, useful, precise, economical, free, joyful, 
poetic and cosmopolitan”, a+u, 2012

The difficult art of being simple

Above: Mies Van der Rohe, 860-880 Lake Shore Drive (Chicago),1948-1951
Below: Raymond Lopez, Bois-le-Prêtre tower (Paris),1959-1961



“When you live in a basic block, your space is limited by walls, with only 
windows looking out into a void. These are not very nice conditions for 
everyday life. You should be able to live there like you would live in a villa, 
even at the 10th or 15th level. You should have the possibility of extension, 
as you would with a garden of a house.”
Jean-Philippe Vassal, Freedom of Use, 2015

The American utopia brought into reality

“1909 theorem”, Life Magazine, 1909
Unknown author
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JS Interested by this relationship, I looked at the Renaissance models – 
the first manifestation of the villa concept, after the long absence imposed 
by the Middle Ages – in order to understand what were the characteristics 
that defined it and what was the role played by its transitional spaces. After 
analysing the Palladian villas, more particularly the Villa Foscari, I realized 
that all the characteristics that you had proposed for the conformation of 
a space that allows the freedom of use were already present in its central 
rooms (halls).

AL Yes. That’s the same solution, but rotated. That is to say, we do it like that 
[larger space – winter garden – in front of the remaining rooms], while he did 
it like that [larger space – hall – in-between the remaining rooms].

JS Had you ever thought of this reference when you decided to transpose 
the villa’s concept to the grands-ensembles?

AL With regard to Palladio?

JS Yes, regarding Palladio.

AL No, we’ve not enough historical knowledge of Palladio. Basically, we 
found enough references in the Modern Movement.

JS I say that because I find it incredible how in both cases there’s 
a duplication of the available space, established by an intermediary, 
transitional space, which is also defined, by Palladio himself, as a space 
that doesn’t have a specific use, settled a priori. Besides, it’s also a space 
that communicates with the majority of the remaining rooms, working as the 
“middle man” between them and the loggia, this last one with a role similar 
to your balconies.  

AL I think the modernists had references too. These may be the result of 
successive transmissions. 

JS Do you read these characteristics as part of a timeless spatial quality?

AL Yes. Anyway, these are things that cross time. To think that the world 
has changed and that the fact of being connected, of being urban, would 
fundamentally change our faction of living… It’s true that it changes us, but 
the character of the individual remains.

JS It’s his biology, it hasn’t changed...

AL Yes, of course it is. However, it manifests itself differently. There are new 
economic criteria, there are new ways of living... But I think that even though 
they’re seen as bourgeois houses, that doesn’t change a thing. I think the 
villa is the same, it’s a connotation of a rich state...

JS But even though bourgeois, Palladio always intended to give his villas the 
best spatial quality...

AL Yes, that’s true.

JS …by thinking beyond the mere question of the image of the building, of 
monumentality....

AL Yes, but that’s what we’ve to say about the habitat. We’ve to copy 
everything that’s best. Today it’s true that the question of economy – that in 
general, no one knows how to manage it, which is not our case – leads us 
always to restrictions. Something that, actually, has been accelerated with 
the creation of categories. Because we started with social housing, and now 
it’s “affordable social housing”, afterwards it will be “affordable, affordable 
social housing”, and so forth.... Right now, there’re categories that justify 
precarious housing. On the grounds that even someone who is disoriented 
wouldn’t have the right to permanent housing, with qualities like that. So, 
that’s an idea that really needs to be... you can’t let it get in. I think it’s very 
bad to make categories like that. We should say that this [plan: villa Foscari] 
is the model. The model of the rich is the model.   

JS In this discussion about the Bois-le-Prêtre tower I would like to approach, 
once again, the Plus study. In the catalogue of transformation solutions that 
you presented in this study, it seems to me that you gave a great importance 
to the interventions on each room – bedroom, bathroom, kitchen, living room 
– and not so much to the idea of this large unifying space. Compared to the 
most recent transformation of 530 dwellings in Bordeaux, the transformation 
of the Bois-le-Prêtre tower, designed two years after the study, seems closer 
to the focus of this first investigation. Do you see the reduced fluidity of 
some of the apartments of the Bois-le-Prêtre tower as the result of this initial 
investigation, or rather the consequence of the physical barriers introduced 
by the shifted floors of the original project?

AL Once again, I think that the Plus study shouldn’t be taken as a theory. In 
this study, there’s a positioning that was, first of all, against the renovation 
policy in France, which was based on demolition. And that, by writing it, 
there was an approach to say: how can we work with these large complexes 
and improve their housing? So, it’s not a theoretical treatise. It means 
that – even though it was not clearly written, because things progress as 
they’re done – from the positions we had about working with and about 
the quality of the domestic spaces, the rest was a case by case question. 
In other words, in each case, depending on the existing housing, on the 
existing situations, even if the general approach was the same, we wouldn’t 
necessarily finish with the same solution. I would say that there’s no strict 
premise on how housing should work. The only premise is to say that a 
dwelling must escape. That is, the space must escape – call it living room, 
call it bedroom, it doesn’t matter - that we must not feel locked up. That is, 
we must be able to open a door and go beyond it. And when we’re beyond 
it, still be able to go further, and further, and further…

JS A fluidity?

AL That’s it. Afterwards, what’s very funny is to see what people do with 
these spaces, which is very different. At Bordeaux, what we learned with 
the Bois-le-Prêtre tower, was that we had constrained a bit ourselves by the 
construction site, and that subsequently, in this later case, we were able to 
give more space… Therefore, at Bordeaux, it’s completely crazy to see that 
a large number of winter gardens are really thought of by people as if they 
were the small garden of a house. When you see the pavilions of the small 
houses, you see that the people in the garden are facing their home. That is, 
they organise the tables and the chairs in order to contemplate their home. 
In the winter garden it’s the same thing.

JS It’s like a theatrical set…

AL Yes, it’s the same thing. Between us, architects, we thought that the 
question was the view and therefore, we would have placed the sofas like 
that, facing the view. But no, they placed the sofas like that, contemplating 
the interior of their apartments. They turned their backs to the view, just 
like in the garden of a house. It’s interesting to see these things that you 
don’t anticipate. For us, the question goes along these lines… What they’re 
looking at there is their home, it’s their interior...

JS It’s their life...

AL It’s their life. That’s exactly it. 

JS So, this difference in the size of both types of winter gardens was related 
with a construction site constraint?

AL The transformation of the Bois-le-Prêtre tower was the first one, of these 
series, to be built. There, we thought that we should work with an industrial 
process of fabrication of modules that should arrive to the construction site 
already assembled. This is, already comprising the floor, the facade and 
its sides. In this sense, we took as our base the width of a normal road 
transport, which is not the same as the allowed by an exceptional transport. 
Hence, two and a half meters. Because, two and a half metres is the width 
of a truck. In fact, after its construction, we then realised that it wasn’t very 
pertinent to carry a built module. We were carrying a lot of void, something 
that wasn’t worth it. It would had been better if the floors were transported 
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without any other element, in the vertical position, with an extra meter – 
which would had pose no problem – latter assembled, at the construction 
site, with the façade and its sides, before we lifted it up. So, as a result, at 
Bordeaux, we thought we could get away from these two and a half metres 
and make it two meters and eighty centimetres or three metres....  

JS I think one can see, through the photos, that this difference of one meter 
gives....

AL It’s huge. And in addition, it doesn’t cost a thing. Because it’s only a 
meter in the middle of the facade, a small piece of concrete doesn’t cost 
much. Besides, the modules at Bordeaux are cheaper than those used at in 
the transformation of the Bois-le-Prêtre tower.

JS Because at the Bois-le-Prêtre tower the added structure was in steel, 
right?

AL Yes, the added structure was in steel because the situation of the Bois-
le-Prêtre tower was extremely complicated. We hadn’t very much space 
around it, which forced us, for the entry façade – located opposite to the 
crane – to lift the modules over the building, in order to place them in their 
rightful position. Meanwhile, the crane operator couldn’t see what he was 
doing there. He was guided via radio. It was a very dangerous operation. 
Well… not dangerous, but risky. And so, the conclusion that we then 
reached was that the floor of the modules should not weight more than five 
tonnes. Because beyond five tons, there was a real danger of damaging 
the original building’s structure, if the modules swung and hit the facade. 
Therefore, it was a work of methodology, of…

JS Of precision?

AL Yes, absolutely. That’s why we worked with steel. Furthermore, we had 
to fight a lot in order to construct it in steel, because the company wanted 
us to use concrete, which was cheaper for them. Whereas, at Bordeaux, we 
had not this problem, since there was a lot of space in front of the building. 
As the manufacturing factory was only two kilometres way, we could bring 
the trucks in front of the building and assemble everything there… We didn’t 
have this problem, as a result, we did it in concrete.

JS And the result is outstanding.

AL At the end, in these cases, the materials have no importance.

8. The objet trouvé and the African artifice

JS Speaking about materials, we arrive to the final subject…

AL Yes, the objet trouvé, we’ve spoken a lot about it…

JS At the Harvard conference, the architect Iñaki Ábalos presented the 
movie “Cocorico! Monsieur Poulet” as one of your references…

AL He’s fascinated by it, yes. But well… maybe it’s not so much of a 
reference for us. Though, the movie is great.

JS For him, it was “a splendid celebration of humour, improvisation, and 
bricolage (...) an attitude that can be enabled only through radically imposed 
constraints”. It seems to me that this attitude is representative of the way 
you choose and assemble the available materials, thus allowing a precise 
and efficient materialization of your architectural philosophy. Now, I would 
like to analyse their impact:

JS In his Précisions sur un état présent de l’architecture, the architect and 
historian Jacques Lucan placed your constructive approach alongside 
the phenomenological attitudes. For him, there was a relationship with 
the brutalist projects of the last century, by verifying the same use of “raw 
materials” and intelligible assembly methods. He also added that this 
constructive attitude had as its reason the need to “rethink the way in which 
materials were applied” and the interest “in thinking about the image they 

were likely to offer”. Are you interested in the phenomenological impact of 
the materials you chose?  

AL I don’t quite understand what that means. But I think it’s an interpretation 
of a historian, a critic, who tries to find interpretations of attitudes, 
approaches, projects... connected with each other. I think that in what 
we’ve done... maybe he’s right, I don’t know. But that’s not our subject. I 
even believe that what’s even less our subject is, for example, to make any 
association between raw materials and brutalism. For us, it has nothing to 
do with it. For us, a material is a material. Only in the very closed world of the 
architects an idea like that can be found. I think that, for example, when you 
have a cotton or wool fabric, which is a raw material itself, there is no one 
who will have fun finding a particular meaning in using cotton. I think that, 
overall, for us, a material is just a material. That is, concrete is concrete, and 
we assume it like concrete. In other words, we know how to make concrete 
and that in the process of making it well, we know that there can be bubbles, 
small holes. The principle is to assume that, but to do it well. Not to look for 
holes for holes... 

JS This question was rather about another interpretation. Meaning, if you 
think that these materials, that you want to applied well, have a direct impact 
on their users?

AL Yes.

JS It’s relating to this subject that Jacques Lucan spoke of phenomenology.

AL Overall, what we’re looking for, is to use the least amount of material 
possible for the bigger volume feasible. The direct consequence is that, first 
of all, we aren’t encumbered by the detail and by the detail’s ornament. 
Something that can be found in many architectures, where there are 
assemblies that are very complicated, very complex. Not because the 
technique is complicated, but because the way the architect draws it has 
become complicated. The worst of the worst is Calatrava. But that’s not 
what interests us, it’s rather the very direct way in which one can use the 
materials and assemble them, taking into mind that the value of architecture 
doesn’t come from the complexity that one introduces in the construction 
and in the structure. And that, if all things are done in a simple way, it leaves 
room for space. If we can make the columns like that [plan: Lake Shore 
Drive], it leaves more room for appropriation. Because there is a sense, not 
of neutrality, but yes simplicity. Which is beneficial to the perception of space. 
So, by posing very simple questions, what’s important to understand is that, 
for example, one mustn’t obstruct the view, one mustn’t obstruct the light. 
It’s necessary to free oneself, as much as possible, from any strong impact 
of a material that has no interest by itself. That if one draws a window frame, 
one won’t attribute a bigger thickness, if it isn’t needed. For example, when 
we use horticultural greenhouses, that’s what we’re interested in. This is, 
because the technique of horticultural greenhouses, unlike the technique of 
buildings, is designed to optimize the cross-section of materials, researching 
the minimum impact of the structure on light and shade. Meaning, that the 
profiles of the greenhouses are only designed like that because, when the 
sun hits, that’s what offers the least amount of sun-blocking surface. So, we 
are interested in this optimization issue, which is linked with economy. Since, 
if you don’t need more material, you don’t pay for it... allowing you to give 
even more surface area to the project. It’s this optimization that I consider 
useful when we do something. A mass optimization... That’s a bit like it. It’s 
an optimization because we consider that a structure like this doesn’t have 
to be decorative, demonstrative. On the contrary, it needs to be very erased 
– it’s like this picture [photo: Cap Ferret]. There’s no place for big columns... 

JS It’s the landscape that gives quality, poetry?

AL Yes, there’s no theory behind it. It’s simply a maximum optimization. 
Because it’s also constructively intelligent to say to yourself that there is 
no reason to introduce more concrete, more steel, than what’s necessary. 
Afterwards, in addition, what I consider remarkable about Mies is that he 
always made these buildings in a similar way. That is, he was not embarrassed 
by the repetition. While, for many architects, repetition is almost the proof of 
being bad. As if it was necessary to make a theatrical set each time. The 



Andrea Palladio: a reading beyond form

Above: Druot, Lacaton & Vassal, Transformation of the Bois-le-Prêtre tower (Paris), 2005-2011
Bellow: Andrea Palladio, villa Foscari (Malcontenta), c.1555



The objet trouvé and the African artifice

Cocorico! Monsieur Poulet, 1974
Director: Jean Rouch
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repetition isn’t a negative factor.

JS In the two projects for the Lake Shore Drive it’s very interesting to see 
how the experience drawn from the design of the first two buildings helped 
a lot Mies in the refinement of the second project. We can see that it’s more 
precise…

AL Yes, more optimized. That’s why I think there’s no need for explanation. 
There’s no complex explanation when you do that. The explanation is 
related to what we want to do at the end. There you go. It means that if 
one draws very open spaces, of capacity, of freedom, one has to limit the 
impact of the structure, of its constrictions… Why do we use the sliding 
doors that architects normally so much hate? It’s very simple. Because it 
allows us to have a flat floor, having the interior at the same level as the winter 
garden… There you go, the idea that construction is there to serve, to be 
at the background, and not to demonstrate something. At the end, people 
have more importance. For example, if an old lady covers the columns with 
pictures of her family, her grandchildren... there are no more columns.

JS That’s a very interesting vision of an appropriation of a space, giving it a 
certain individuality. 

AL For us, the materials mustn’t be demonstrative. That’s not the point. 
The goal is to be able to produce spaces of capacity, pleasure, light, ease, 
movement… all of it.






