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Esse projeto foi laureado com o segundo lugar no concurso para 
um pavilhão temporário do mextrópoli 2018, evento organizado 
pelo corpo da revista mexicana de arquitetura Arquine. Não tendo 
sido construído, apresentamos ao prêmio do iab a prancha original 
do concurso, acompanhado desse texto complementar.

Em 2017 o México foi atingido por uma série de terremotos. Foram 
perdidas mais de 300 vidas no incidente, além daqueles que sofreram 
com a destruição de suas casas e com o colapso dos sistemas de 
infraestrutura. O sismo mais intenso teve seu epicentro no estado de 
Puebla, registrado com escala de 7.1, estendendo seus efeitos à Morelos, 
Guerrero e, particularmente, à região metropolitana da Cidade do México.

Dado esta fatalidade, foi anunciado um concurso para um pavilhão com 
o intuito de criar um monumento temporário às vítimas do terremoto. 
Esse pavilhão, por sua vez, seria a identidade do Mextrópoli, festival 
internacional que acontece anualmente na Cidade do México e reúne cerca 
de 50 mil pessoas, dos mais diversos setores, interessadas em discutir 
a cidade. O programa era bastante simples: um espaço coberto para 
pequenas palestras, que deveria ser facilmente montado e desmontado, 
sem alterar em defi nitivo qualquer característica da praça onde estaria 
inserido por 21 dias e construindo um diálogo com a tragédia.

O partido proposto originou-se da condição da instabilidade do território, 
não só do ponto de vista tectônico, mas também político. Ao invés de fi xar 
o objeto no chão, foi estabelecida sua fundação no ar, através da ancoragem 
de sua estrutura em um balão de hélio com quatro metros de diâmetro a 30 
metros do chão. Memória do quadro La Flêche de Zenon (A Flecha de Zenón), 
de René Magritte, das esculturas de Alexander Calder,  dos ensaios estruturais 
de Antoni Gaudí, o que mantém o espaço habitável do pavilhão é a tensão 
entre seu apoio, que se movimenta contra a gravidade, e as pedras que o 
impedem de levantar voo, mas não são capazes de imobilizá-lo por completo.  
Submetendo-se ao sabor dos ventos da mudança, o pavilhão abre mão do 
controle ao mesmo tempo em que transcende os movimentos terrestres.

o objeto fl utua sobre o solo

sua fundação mira o céu

acima das copas das árvores... ... o objeto é um marco na paisagem ... ... que pode ser visto de muito ... ... muito longe

oito pedras, quatro blocos de terra, 50m2 de sombra e 30m de altura

encha de ar

arme a tenda

comprima a terra e voilà!um espaço comum

em constante tensão tectônica um panteão feito de hélio, nylon e pvc delimitado apenas pela sua sombra

distante dos problemas do mundo alheio às fronteirasum abrigo feito de ar


