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USOS POSSÍVEIS

ARMAZENAR

Reconstruir a partir do existente

IMPLANTAÇÃO
1:2000

Na Cidade do México aproximadamente 44 edifícios localizados na zona de
transição da zona sedimentária desabaram no terremoto de 19 de setembro.
Em função deste acontecimento, queremos levar ao extremo a ideia de
reciclagem e ressignificar esta massa consumida pelos tremores, ao invés de
investir na compra de novos materiais.

RECEBER E DISTRIBUIR

CONVÍVIO

O Pavilhão Mextrópoli 2018 surge como um centro de apoio possível de ser
transformado em um centro comunitário com atividades educativas, culturais
e festivas. Partimos então de dois pontos principais: a operação utilitária de
um centro de apoio e a construção de um espaço de encontro e acolhimento
emocional, já que entendemos que os abrigos emergentes atendem as
necessidades da população vulnerável, e que as moradias devem ser tratadas
caso a caso, respeitando as especificidades locais, seja em áreas urbanas ou
rurais.

ELEVAÇÃO RUA DR. MORA
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ESTRUTURA DE VERGALHÃO

MALHA ELETROSOLDADA

GABIÃO

ESCOMBROS

O Pavilhão é composto por três partes: uma plataforma de recepção,
distribuição e contato com o público; um vestíbulo de armazenamento e uma
área de encontro delimitada pelo muro de apoio. As três partes possuem
alturas variadas até 3 metros de altura, conformando uma área de 120m2.

MUROS

Os módulos são segmentos de círculo, utilizando a ideia de movimentação
do local público, ao mesmo tempo em que a geometria circular abriga ideias
ancestrais de acolhimento, que podem proporcionar um refúgio temporal da
realidade momentânea.
O Pavilhão se propõe como uma estrutura autoportante que será executada
como um muro gabião, de fácil montagem, com o intuito de utilizar como
material de preenchimento e lastro o entulho e os escombros retirados dos
acidentes e da limpeza dos locais afetados. A combinação da estrutura com
o preenchimento fornece suporte para diferentes tipos de ocupações: banco,
mesa, plantio, mantendo um caráter tectônico e de valor simbólico, além de
ser facilmente transportada para outros pueblos.
A proposta é que estes módulos possam ser recicláveis e replicáveis,
atendendo diferentes necessidades, das humanitárias às ações comunitárias
mais duradouras como debates e reuniões.
01 . Zona Arqueológica de Cuicuilco, Cidade do México, 2600 a.C
02 . Espaço Escultórico, Cidade do México, 1977
Federico Silva, Hersúa, Helen Escobedo, Sebastián, Mathias Goeritz, Manuel Felguérez

03. Escombros do terremoto de 19 de Setembro, Cidade do México, 2017
04. Muro gabião
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