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RESUMO 
Análise da instalação Horizontes, exposta na Estação Cultural do Mosteiro Zen Budista 
Morro da Vargem, na cidade de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, entre 05 de junho e 08 de 
julho de 2017. A instalação parte de uma breve vivência no lugar. Por meio do trabalho 
artístico, busco aproximar planos diversos de percepção, desde o interior da casa até a 
paisagem longínqua de montanhas. Desse modo, constrói-se uma complexa trama de linhas 
de madeira e massas de cor, estas fornecidas pelo panorama de vales e montanhas. O 
texto analisa o trabalho a partir de dois elementos do edifício: os planos de vidro e suas 
esquadrias de madeira, gerando considerações sobre a transparência e a grade como 
elementos estruturais. Para tal, valho-me dos pensamentos de Walter Benjamin, Colin Rowe 
e Rosalind Krauss. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  
Processo de criação; Desenho Tridimensional; Grade; Transparência. 
 
 
ABSTRACT 
Analysis of an installation, Horizons, exposed at the Cultural Station of Monastery Zen 
Budist Morro da Vargem, at Ibiraçu, Espírito Santo State, between 5th of June and 8th of July, 
2017. The installation project starts from a short period staying in that place. By means of 
this artwork, I search for approximating some different perception planes, since that inside 
the house until the distant landscape of mountains. Thereby, this builds up a complex thread 
of wooden lines over color areas that come from the panorama of valleys and mountains. 
The text analyzes the artwork from two basic elements of the building: glass planes and 
wooden frames. They allow considerations about transparency and grids as structural 
elements of Cultural Station. For this, I use Walter Benjamin, Colin Rowe and Rosalind 
Krauss’ statements. 
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Considerações iniciais 

Este artigo apresenta algumas considerações a respeito de uma instalação realizada 

por mim, autora deste texto, entre junho e julho de 2017. Horizontes habitou a 

Estação Cultural do Mosteiro Zen-Budista Morro da Vargem, em Ibiraçu, cidade ao 

norte do Espírito Santo (ES). A Estação é uma casa destinada a residências 

temporárias de artistas, que ao fim do período de habitação, expõem resultados 

parciais ou finais de suas experimentações realizadas in loco. Inaugurada em 1995 

com exposição da artista Tomie Ohtake, a Estação Cultural, desde então, recebeu 

artistas de diversas áreas e métodos de trabalho; no entanto, na última década, não 

se verificou a mesma constância de atividades artísticas, chegando a ficar restrita a 

experiências completamente voltadas ao contato com a natureza e com o cotidiano 

zen, em alguns períodos. Horizontes insere-se dentro de um esforço mais amplo do 

Mosteiro e de agentes voluntários da classe artística regional no sentido de restaurar 

o programa de residências artísticas, por meio de períodos regulares de ocupação e 

troca de saberes com as comunidades locais. 

 

A Estação Cultural é uma casa arejada e espaçosa de aproximadamente 120 m² - 

considerando-se que seu pé-direito possui quase 6 metros de altura. O espaço 

divide-se em duas partes: uma reservada, própria aos serviços (banho, cozinha e 

lavanderia) com cerca de 40 m² e outra pública, que possui o dobro da área de 

serviços. Uma parede alta de quase 30 m² divide os dois setores, tornando a parte 

pública bem similar a um “cubo branco” virtual. As portas e janelas de vidro, com 

esquadrias de madeira natural, permitem a visibilidade da exuberante paisagem de 

mata atlântica, vales e serras, desde dentro do edifício.  
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O edifício posiciona-se sobre um grande e acentuado declive do terreno. Esta 

topografia acidentada oportunizou a projeção de uma plataforma de madeira (deck), 

que tanto funciona como extensão da parte pública da casa quanto como mirante. A 

plataforma de madeira é delimitada por bancos contínuos; eles possibilitam que 

alguém, sentado, volte-se para a paisagem montanhosa, bem como para os panos 

de vidro, como se a parte interna fosse um palco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto externa da Estação Cultural do Mosteiro Zen Budista 
Morro da Vargem. Foto da autora. 

 

Fig. 2. Vista da paisagem a partir do deck da Estação Cultural 
do Mosteiro Zen Budista Morro da Vargem. Foto da autora.Fig. 1. 
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O presente texto analisa a instalação Horizontes, a partir das primeiras percepções 

de uma breve vivência no local: a visão da paisagem, do lado de fora e de dentro da 

casa. No caso da percepção desde o interior, outros elementos participam do que é 

visto: os panos de vidro e a madeira natural, usada no telhado e nas esquadrias. A 

análise do trabalho faz conexões com conceitos, tais como “transparência literal e 

fenomenal”, de Colin Rowe; reflexões sobre o vidro na arquitetura modernista, a 

partir de Walter Benjamin; e a “grade” como estrutura organizacional por excelência 

da pintura modernista, no pensamento de Rosalind Krauss.   

 

 

Horizontes:  um Desenho Tridimensional 

A partir de uma breve estada na Estação Cultural, constatei como a casa se 

organiza com relação a seu entorno.  

 

Na parte de trás e a leste da casa, já se presencia a densidade da vegetação em 

aclive; embora haja uma pequena cabana perto da casa, percebi seu abandono ou 

descontinuidade de uso, pois ali se encontrava uma sorte de coisas cobertas pela 

poeira, escuridão e esquecimento. Ao redor, pequenos e discretos sinais da 

presença humana - trilhas e fragmentos de objetos já tomados pela entropia própria 

da natureza, não foram suficientemente fortes para que eu adentrasse a mata 

relativamente fechada que se impunha ao olhar. Na parte frontal e oeste da Estação, 

a sensação é outra. Nestas áreas, ocorre tratamento paisagístico e de pavimentação 

Fig. 3. Vista lateral do edifício, com a implantação do deck na Estação 
Cultural do Mosteiro Zen Budista Morro da Vargem. Foto da autora. 
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para o acesso de pedestres e automóveis, a oeste da casa. Enquanto o tratamento 

do solo permite o acesso de carros mesmo em tempos de intensa chuva, o 

tratamento paisagístico da parte frontal oferece novas possibilidades de 

direcionamento do olhar, desde a extremidade do deck; o jardim em declive ainda se 

coloca como plano intermediário para a mata fechada. 

 

No entanto, foi a percepção do entorno dada no interior do edifício o que mais me 

marcou, fornecendo repertório para o desenvolvimento da ideia-base de Horizontes. 

O grande pano de vidro da parte frontal da casa, distribuído em 3 partes, oferece a 

chance de contemplação direcionada da paisagem, em uma generosa panorâmica 

constituída pelo encadeamento de montanhas, uma cidade longínqua e a 

predominância de verdes e azuis.  

 

A proposta da instalação parte da elaboração de um Desenho Tridimensional. Tal 

solução não é aleatória; ela parte de meu projeto poético, que se vale da 

tridimensionalização dos elementos básicos de um desenho: interferência gráfica 

sobre um suporte, em relação de alto contraste. Essa interferência prioriza a linha, 

seja em sua função de contorno de uma forma, como direção de força ou ainda em 

tramas. As dicotomias presentes na relação do suporte com a linha são exploradas 

na busca por materiais que possam significar força/fragilidade, peso/leveza, o 

feminino e o masculino, entre outros significados. Assim, tenho trabalhado com 

tecidos, louças e mesmo vidros, entre outros, em relação dialética com ferros de 

construção, cordas, fios ou quaisquer possibilidades gráficas que a cultura de 

materiais me permita vislumbrar.  
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Este fator impõe o raciocínio de concepção e procedimentos/manipulações 

direcionados para essas características físicas, suas resistências, opacidades, 

pesos; suas maleabilidades, transparências, levezas. As ações sobre os materiais 

divergem, no entanto, daquelas tradicionais do campo da escultura, indicando que o 

volume construído não se apresenta como massa homogênea, mas permeável ao 
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ar; o volume também se coloca como reunião temporária de materiais. Minha 

experiência tridimensional herda do Desenho o desejo de apresentar-se uma forma 

suspensa no ar. Há um conjunto de estratégias para a “desaceleração” da força 

gravitacional sobre o próprio objeto, uma busca de mediações para o contato do 

trabalho com o solo, enfatizando sua leveza.  

 

Postas essas considerações sobre a visualidade de trabalhos artísticos pessoais, é 

possível apresentar a proposta de Horizontes. Constitui-se pela trama de três 

conjuntos de filetes articulados de madeira reaproveitada - principalmente paraju, 

angelim e peroba rosa. As ripas têm perfil quadrado de 3cm e 2cm de lado, em 

diversas extensões. Suas extremidades recebem chanfros e furos, com os quais são 

acoplados por meio de parafusos e porcas, perfazendo grandes linhas dobráveis. 

Desse modo, cada conjunto tem seu desenho próprio pela diferença das medidas de 

cada filete, mas todos perfazem um desenho horizontal anguloso (ziguezague), 

como se fossem, os três, a estilização de uma paisagem.  

 

Cada conjunto estende-se pelo vão de mais de 6 metros do pano de vidro central; é 

afixado nas paredes laterais por meio de bases retangulares de 10cm x 15 cm x 2cm 

e ainda tem o chão como apoio em alguns pontos. A distância entre cada conjunto 

varia entre 60 e 100 cm de profundidade; esse espaçamento permite o uso de 

algumas travessas transversais às linhas. Por conta da impossibilidade de se furar o 

chão, foram colocadas algumas travessas de extensões diferentes como suporte 

para afixação de alguns pontos, em cada uma das linhas. Todos esses recursos: 

filetes no chão, transversais e a afixação às paredes fecham um circuito de apoio à 

construção gráfica. Em termos plásticos, o espaçamento entre as linhas dá mais 

leveza ao conjunto, em contraponto à agressividade da angulação das linhas.  
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Fig. 8. Vista desde o deck, de Horizontes (detalhe). Foto da autora. 

 

Grades e Transparências  

Todas as manhãs, a luz do sol invade por completo a sala pública da Estação 

Cultural. Os panos de vidro transparente, sustentados por um equilibrado e simétrico 

traçado de madeira natural, permitem que a luz atravesse a superfície de vidro e o 

sol desenhe no chão da sala: linhas diagonais, perspectivadas, gradientes tonais e 

espessuras diversas. Linhas de sombra em lento movimento, desenhos pulsantes, a 

depender dos movimentos das nuvens. 
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Ficar ali, sentada, na sala vazia, fez-me perceber que a solução já estava dada, 

bastava erigir o desenho ofertado pelo tempo e pela luz. Construindo-o com 

madeira, permitiria que o tramado pudesse conversar com as esquadrias e o teto. A 

não existência de linhas horizontais e verticais no desenho em ereção foi a premissa 

para que a esquadria se integrasse ao desenho, por diferença. Por sua vez, a 

solução gráfica dos “horizontes” respondia a um volume com linhas – os vazios entre 

os filetes de madeira poderiam dialogar, também por diferença, com os vazios entre 

as esquadrias, estes, preenchidos por vidros. 

Pude perceber os vidros e as esquadrias de madeira como fenômenos visuais. 

Costumeiramente, percebemos como fenômeno visual a paisagem de vales e 

montanhas; até vemos a estrutura grade/transparência, mas a compreendemos 

funcionalmente. Tal estrutura deve ser discreta para dar chance a alguém de 

trabalhar seu olhar em profundidade. Esta questão ainda é mais patente se 

observamos que esta parte do edifício, voltada para a plataforma externa, não 

possui volumes maciços, objetos que possam competir com a nossa atenção ou 

distrair o olhar para o longínquo.  

A Estação Cultural do Mosteiro foi planejada e construída por meio de padrões 

orientais, provenientes de modelos japoneses, os quais preconizam a simplicidade e 

a economia de elementos decorativos. Embora tais premissas de organização 

espacial divirjam da tradição da espacialidade ocidental, inferi como certa vertente 

da arquitetura modernista, notadamente aquela avessa a ornamentos1, assemelha-

se à limpeza e ordenação presentes no espaço da Estação Cultural. Para isso, 

retirei alguns elementos ainda presentes na parte que se volta à paisagem de 

montanhas: uma luminária pendente, os tatames, mesas e cadeiras, deslocando-os 

para a parte de serviços, que não foi usada para a instalação. Desse modo, o 

espaço esvaziado ostentou a presença do silêncio, recolhimento, solidão e 

observação dos desenhos do tempo no chão e paredes da sala.  

Em seu texto “Experiência e pobreza” ([1933]1994), Walter Benjamin menciona o 

arquiteto Adolf Loos e seu desprezo pela ornamentação. O filósofo desenvolve sua 

reflexão sobre a experiência como a possibilidade de narrar uma história e sua 

potência de aconselhamento e transmissão de conhecimento2. Constatando que a 

sociedade de sua época tornou-se mais pobre em experiência compartilhável, diante 
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da barbárie da guerra e dos novos meios de comunicação, o autor aponta a 

necessidade de se começar a cultura de um grau zero, percebendo essa chance no 

radicalismo das vanguardas, ao construírem um paradoxal paradigma formado pela 

desilusão e fidelidade ao século XX. 

É nesse viés que Benjamin escreve sobre o vidro. As casas modernistas são plenas 

de vidro, pois sua frieza e dureza se contrapõem aos interiores tradicionais, plenos 

de bibelôs e segredos. O interior burguês obriga o habitante a adquirir hábitos que 

não são propriamente seus, mas do lugar. “Isso pode ser compreendido por 

qualquer pessoa que se lembra ainda da indignação grotesca que acometia o 

ocupante desses espaços de pelúcia quando algum objeto da sua casa se 

quebrava” (BENJAMIN, 1994, p. 118). O quarto burguês é aconchegante, mas tão 

pleno de vestígios que indicam que não há nada a se fazer ali. Isso porque “não há 

nesse espaço um único ponto em que seu habitante não tivesse deixado seus 

vestígios.” (Ibid, p.117). O vidro torna tudo público: “Não é por acaso que o vidro é 

um material tão duro e tão liso, no qual nada se fixa. É também um material frio e 

sóbrio. As coisas de vidro não têm nenhuma aura. O vidro é em geral inimigo do 

mistério. É também o inimigo da propriedade”. (Idem, ibidem).  

Já Colin Rowe, com a colaboração de Robert Slutzky ([1955]1985), propõe uma 

leitura mais “técnica” do vidro na arquitetura, trabalhando o conceito de 

“transparência”. Para o autor, a transparência é um termo abrangente, podendo 

assumir diversas significações: (1) como uma “busca constante [do intelecto] de tudo 

aquilo que deveria ser facilmente detectado”, como (2) condição física de 

determinadas matérias, como o vidro, por exemplo, que permite passar a luz para 

outro meio. A transparência também é entendida como (3) qualidade de caráter, 

uma opção pela sinceridade e ausência de dissimulação. Ao conjunto dessas 

significações, o autor dá o nome de transparência literal, ou seja, como “qualidade 

inerente de uma substância” (ROWE, 1985, p.33-34). Essas características são 

patentes no uso do vidro no edifício da Estação Cultural, que permite a visibilidade 

de outras ocorrências mais importantes; também podemos pensar no terceiro 

sentido de transparência literal, em função do “vazio” que oportuniza a contemplação 

silenciosa da natureza.  
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No entanto, Rowe também se refere a uma transparência fenomenal quando 

percebe, seja em textos de Joyce, em experimentações de Moholy-Nagy e reflexões 

de Gyorgy Kepes, a presença de aglutinações de fragmentos de planos e palavras, 

os quais criam momentos de ambiguidade, de fusão entre planos e materiais 

distintos, gerando uma espécie de transparência do contexto, pois ela é fruto de 

relações que se estabelecem entre elementos que ocasionalmente se sobrepõem. É 

o caso, então, da trama de linhas angulosas que compõem Horizontes. Elas 

fornecem outro “desenho” que se sobrepõe à trama ordenada das esquadrias, 

gerando perda da clareza da transparência literal dos panos de vidro. O próprio 

grafismo em triangulações, pelo fato de não se colocar como volume maciço, 

oferece o vazio como correspondente à condição física do vidro, o que conecta a 

transparência como fenômeno dado no deslocamento do sujeito percipiente. Rowe 

cita Gyorgy Kepes: 

Se vemos duas ou mais figuras que se sobrepõem, e cada uma 
delas reclama para si a parte sobreposta que lhes é comum, nos 
encontramos diante de uma contradição das dimensões espaciais. 
Para resolvê-la devemos assumir a presença de uma nova qualidade 
ótica. As figuras em questão estão providas de transparência, quer 
dizer, podem interpenetrar-se sem que se produza uma destruição 
ótica de nenhuma delas. Todavia, a transparência implica algo mais 
do que uma mera característica ótica, implica uma ordem espacial 
muito mais ampla. O espaço não somente se retira como também 
flutua em uma atividade contínua. A posição das figuras 
transparentes tem um sentido equivocado posto que logo vemos as 
figuras distantes como próximas. (KEPES apud ROWE, 1985, p.37) 

 

Temos, desse modo, que o desenho de linhas articuladas faz aproximar diversos 

planos: o chão com as sombras, os vidros e as esquadrias de madeira, e ainda, o 

plano dos bancos contínuos que compõem o deck. O entrelaçamento de 

coordenadas distintas torna ainda mais complexa a trama intencionada e construída 

por mim. 

Cabe também uma menção ao texto de Rosalind Krauss, Grids ([1978] 1989). Neste, 

a crítica de arte aponta a grade (grid) como elemento próprio da arte modernista em 

seu caminho para a abstração e na consciência do pertencimento ao presente, 

mesmo que tenha aparecido como elemento composicional em pinturas anteriores à 

passagem do século XIX para o século XX. Krauss (1989, p.9) define a grade como: 
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(...) o meio de reunião das dimensões do real e a recolocação delas 
com o espalhamento lateral de uma superfície única. Na regularidade 
geral de sua organização, ela é o resultado não da imitação, mas da 
ordem estética. Até aqui, como sua ordem é a do puro 
relacionamento, a grade é um modo de cancelar as exigências dos 
objetos naturais para que exista para eles uma ordem particular; os 
relacionamentos no campo estético são mostrados por meio da 
grade para que estejam num mundo à parte e, com respeito aos 
objetos naturais, serem tanto anteriores quanto finais. A grade 
declara que o espaço da arte é de uma só vez autônomo e 
autotélico. [tradução minha]. 

 
Se pudermos pensar a perspectiva renascentista como grade, ela se diferencia da 

modernista (uma trama ordenada de verticais e horizontais) porque prioriza a 

representação da profundidade no plano e o estabelecimento de gradientes de 

tamanho das formas, exigindo uma posição estática do observador. Além disso, a 

perspectiva enquanto estrutura gráfica é ocultada pelas camadas pictóricas. Desse 

modo, podemos pensar que a perspectiva é um plano de organização sobre o plano 

físico da tela; o trabalho pictórico é um plano que cobre os planos precedentes. No 

caso da grade modernista, ela passa por um processo crescente de transposição de 

planos distantes para a ocupação do primeiro plano da pintura, até tornar-se 

aparente e transparente, como fenômeno.  

Diferentemente da perspectiva, a grade não mapeia o espaço de 
uma sala ou uma paisagem ou um grupo de figuras sobre a 
superfície de uma pintura. De fato, se ela mapeia alguma coisa, ela o 
faz com a própria superfície da pintura. É uma transferência na qual 
nada troca de lugar. As qualidades físicas da superfície, podemos 
dizer, são mapeadas sobre as dimensões estéticas da mesma 
superfície. E aqueles dois planos – o físico e o estético – são 
demonstrados como sendo o mesmo plano: co-extensivos e 
coordenados, por meio de abscissas e ordenadas da grade. 
Considerado assim, a linha de fundo da grade é um materialismo nu 
e determinado. (Ibid, p.11) [tradução minha] 
 

Quando observamos a paisagem montanhosa, desde o interior do edifício da 

Estação Cultural, vazio, percebemos as esquadrias como grade que organiza, de 

certo modo, nosso olhar, mas o imperativo é o panorama de vales e montanhas, 

azuis e verdes que se descortina diante de nós. Desse modo, fazemos uma 

separação conceitual e perceptiva desses dois planos, sendo que o plano da grade 

retorna à sua condição funcional de transparência literal e sustentáculo dos vidros.  
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No entanto, a observação das esquadrias como fenômeno visual, a traz para o 

primeiro plano da percepção e ali se mantém como estrutura organizacional da 

composição de Horizontes. A grade perde sua passividade visual e se reativa, em 

um diálogo co-extensivo à trama aparentemente desordenada dos filetes articulados, 

convergindo com Rowe, como transparência fenomenal e igualmente com Krauss, 

ao considerar trabalhos cubistas, de Mondrian, Malevitch e outros pintores 

modernistas, como a apresentação dos planos físico e estético da pintura, ao 

mesmo tempo e espaço. 

Krauss percebe ainda que a grade pode ser classificada como centrífuga (quando a 

composição parece ser fragmento de um todo, muito maior, como nas pinturas de 

Mondrian), ou centrípeta, quando o limite composicional é evidenciando, ele mesmo 

sendo o todo pretendido. Percebo Horizontes como um gradeamento centrípeto, 

pois ele  

(...) trabalha, naturalmente o suficiente, a partir dos limites externos 

de um objeto estético para dentro. A grade é, em relação a esta 

leitura, uma representação de tudo o que separa o trabalho de arte 

do mundo, do ambiente espacial e dos outros objetos. A grade é uma 

introjeção dos limites do mundo em direção ao interior do trabalho; é 

um mapeamento do espaço de dentro da moldura sobre si mesmo. 

(KRAUSS, 1989, p.18) [tradução minha]. 

 

Tendo como limites os planos transversais brancos (paredes), Horizontes aproxima 

planos, tornando-se o meio pelo qual alguém pode experimentar a aproximação de 
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planos relativamente distantes: as esquadrias que sustentam os vidros, o deck e os 

bancos contínuos; por fim, o mais distante de tudo: a paisagem montanhosa. A 

grade fornecida pelas esquadrias cumpre, assim, sua nova função, que é a 

organização de grafismos e massas de cor. 

 

 

Considerações finais 

Quando se mira as angulações das linhas de madeira, pode-se construir 

sobreposições dos desenhos recortados com as montanhas, pensando em encaixar 

as formas entre si; isso também é um modo de aproximação de planos distintos. No 

entanto, a reflexão aqui proposta não vem por meio da discussão sobre 

representação, questão certamente pertinente ao trabalho Horizontes. Nele, existe 

sim a conciliação de minha vontade de mimese da paisagem com a abstração 

geométrica das linhas de madeira reaproveitadas, trama possível para a pintura que 

a natureza realiza a cada dia, no passar das horas. No entanto, o enfoque foi dado 

ao Desenho Tridimensionalizado e no modo em que meu projeto poético efetua a 

transposição de elementos do Desenho (suportes, planos e elementos lineares) para 

a realidade tridimensional (cultura de materiais e estratégias de garantia da leveza 

das peças). Neste aspecto, a linha foi o elemento priorizado, que se materializou nos 

filetes de madeira articuláveis. Edith Derdyk escreve: 

A linha é uma divisória incerta. Mede e potencializa a sutileza do 
limite, prevê um ponto de chegada que às vezes pode nunca mais 
chegar. E quando isso acontece a linha se estende infinitamente, a 
não ser que apareça algum obstáculo. A linha ocupa um espaço 
entre. A linha não é pertinente. Desvenda a relação entre os objetos 
sem ser totalmente algum deles. (DERDYK, 1997, s.p.) 

As linhas articuláveis são extensíveis, mas compreenderam seus limites a partir dos 

obstáculos parietais do edifício. Isso permitiu a reorganização dos ângulos das 

linhas, conformando sugestões de montanhas, poliedros sem peles, como os cubos 

de Sol Le Witt. Planos foram capturados daquilo que o espaço me forneceu: a busca 

pelo entendimento da transparência literal e fenomenal dos vidros e dos planos, 

assim como da estrutura regular fornecida pelas esquadrias, deram-me o 

entendimento de Horizontes e a singularidade de sua trama, no tempo e no espaço.   
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As linhas de madeira são ereções do que já estava sinalizado pelas sombras do 

chão. Desenhos articuláveis, desmontáveis, elas são fruto do encontro de uma 

desmaterialidade gráfica que caminha no chão e sobe um pouco pelas paredes, com 

a matéria-cor e matéria-peso das madeiras. Há, desse modo, uma combinatória 

dada por algo fixo com uma trama que caminha no espaço e no tempo. Tão 

impalpável quanto a linha do horizonte, a qual não sabemos se pertence ao céu ou à 

terra, há uma sucessão de encontros e desencontros no interior da Estação Cultural; 

não sabemos se testemunhados por alguém ou não: “Cadê a linha de encontro entre 

as coisas do mundo? A linha é fruto abstrato deste encontro concreto”. (Idem, 

ibidem). O entardecer vai revelando o desaparecimento do Desenho, que ressurge 

no dia seguinte. Chegará o dia em que Horizontes desabitará a Estação Cultural do 

Mosteiro; poderão, as linhas de sombra em sua futura solidão, evocar aquele 

encontro?   

 

 

Notas 
                                                           
1
 Adolf Loos defende uma arquitetura sem elementos decorativos e supérfluos, impactado que está com os 

excessos adotados pelo estilo Art Nouveau em Viena. Seu desprezo pelo ornamento o leva a proferir uma 
palestra em 1908 e a transformar esse conteúdo no livro “Ornamento e Crime”, de 1910. Loos escreve: “Nem a 
mim, nem a todas as pessoas que, como eu, são cultas, poderá o ornamento aumentar a alegria de viver. Se eu 
quiser comer um pedaço de bolo, escolho um que seja "liso", e não um em forma de coração ou seja lá do que 
for, coberto e recoberto de ornamentos. O homem do século XV não me compreenderá, mas todas as pessoas 
modernas me compreenderão. O defensor do ornamento acredita que a minha ânsia pela simplicidade equivale 
a uma flagelação. Não, caro Senhor Professor da Escola de Artes, eu não me estou a autoflagelar”. In: TAYLOR-
FOSTER, J. Leituras essenciais: “Ornamento e crime”, in http://www.archdaily.com.br/br/800467/leituras-
essenciais-ornamento-e-crime-por-adolf-loos. Acessado em 15/07/2017. 
2
 Walter Benjamin percebe o poder destruidor da 1ª Guerra Mundial, que construiu um fosso entre a cultura 

produzida anteriormente e a incapacidade de construir relatos após a barbárie vivenciada pela guerra. Há 
também um fosso entre o desenvolvimento tecnológico daquele contexto e as experiências cultivadas pelas 
pessoas, seus costumes e práticas, inadaptadas ao uso desses dispositivos tecnológicos. Benjamin constata a 
mudez dos soldados que retornaram da guerra, pois não conseguiam reunir ao seu redor, pessoas para as quais 
pudessem transmitir as experiências vividas naquela situação tão drástica.  
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