
Subsolanus

Cabe à prática da arquitetura a construção de um meio ambiente 

controlado por e para o homem: o abrigo. Em seu interior estamos 

protegidos de toda e qualquer intempérie que possa vir a nos atingir 

e, ao longo do tempo, desenvolvemos sistemas que nos auxiliassem a 

exercer um domínio sobre estas forças da natureza; sejam elas o sol, a 

chuva ou o vento. 

A instalação proposta para o espaço LIGA subverte esta lógica por 

meio de um gesto invisível: transportar o ar, através de um duto 

plástico, desde a cobertura de um edifício projetado pelos arquitetos 

mexicano Augusto Àlvarez e Sordo Madaleno, com mais de 30 

metros de altura, até a galeria ao nível da rua. 

Desse modo se estabelece uma comunicação entre a escala do cidadão 

e a visão panorâmica da cidade, entre o humano e o urbano, a prática e a 

teoria. De dia, a intervenção talvez passe desapercebida aos transeuntes 

mais distraídos como tantas outras infraestruturas vitais para o 

funcionamento dos edifícios (coifas, dutos, caixas d’água, etc.). 

Subsolanus induz uma ação metafórica cujo o efeito, a entrada de 

vento na galeria, depende das condições climáticas e está, portanto, 

inevitavelmente fora de nosso controle. As alterações climáticas são 
traduzidas no movimento da membrana plástica que ora infla e ora 

esvazia, dando forma e volume à uma matéria invisível. Para estruturar a 

membrana foi proposto um exoesqueleto de funcionamento totalmente 

independente, que toca o edifício somente em suas extremidades.

O espaço interno da galeria torna-se na realidade um reflexo das forças 

das massas de ar que flutuam sobre a cidade, fazendo com que na sala 

cada dia seja um dia, uma vez que transforma o abrigo estável numa 

inquieta paisagem.
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