
FOLHA 9A- M"A'N"'" 

São Paulo (Capital> 

.' ~IJUlHm 
Acha-seWJd'f"es""'deL-on-tem-' em São Paulo o 
conhecido arquiteto suiço Max Bill 

Veio ao Brasil fi. convite do ·Minisf.~ r·io da~ Relações 
Extcriore!) - A arqllit 1m llrbanist ica do Rio de 
Janeiro - Proferirá' erenc i1l.!:\ 1'111 nO~Rfl capital 

Che,ou ontem a 
conhecido arquiteto 
tlco de art.fl 6ulço _ 
ach .. no arull 
mAIO. 

Vim a convll do Mlnl~tcrlO du 
Relaç6es Ext~rlorn do BrM1I fi fim 
de pronunciar uma liCrie d~ confe
rew:I~1I 80bre arquitetura e .. :te 
moderna em reral - declarou em 
entrevlIta ooletiva à Imprenu. 
conccdldn. no Museu de Arte Mo
derna. desta capita l. 

Ac havl.lll·sc prt:l\entea t reunlM, 
alem de JornaUnas, o u. Serllo 
MIllIet. o ~r. Wolfand p remir. di_ 
retor do M.A.M. e OI; plntorel O e_ 
raldo di: B~ rTOll e Alexandre WoU_ 
/ll'r. 

I 
IMPRESSõES n .... ARQUITE

TURA DO RIO 

Após ligeIras conalder.ç6e, IoObre 
• funçio da arqultetufa Belfundo li. I con"epçiio da escola "}fochlll:hule 
Im OesU.ltung H

, cuJ" t raduçl0 3eI Til Escola de ~'Orrn.çl0. (I profC5 _ 
SO l" MH~ HIII resumIu luas lmpfe/! 
~ I'Obn llS eonstruçõe!l da caC" 
tlll Federal com RI! ll'esuint.es pa 11 _ 
vrlU: 

- "Todos tIII edltlclo.s slo mo
dern O/;, O qu,", me ' Wllreli.i:lionou foi 
a auun"l. d. lLl"qult.etura ac.ade_ 
mica. Exiskm r.lguns edlflclol mul_ 
to bel.,,;, wmo o dO Mlnl! t.erlo da 
Edur.,..,ão ... 

FALTA Ot; PLANO DIRETOR 
P~oo';<'lf lu ndn. o~ervou o Ilustre 

Int.cl'f!rtUfll sulço que. looladfl
I rnC:lu. t:mborfl tenhfl verificado 
~ . eX1S!<'Il("K ti fO Cflll~truçõe~ magni _ 
rl~~.,. 110:01.1 a .u~ncla. dr um pln_ 
no de conjunto Um phmlJ dlrt:tor 
par~ lodl! R C'<l 3 <l~ qUt: pol.l lblll_ 
te UnI rle'f'n\'ol\'imento Arqu el O/H _ 
rp h~l'monlo~o do conjunto e"-<AI _ 

tou que lUl fave las constituem uma 
nooOfl. que precisa ser eliminada. 
tratando-!;.C de uma cldl<dfl moder
na como a do nto dc Janeiro. 

- "Devo conft;ll./\lr. entrct .. nto. 
I).IU! n unca. vi em par~ lI.l"uma dQ 
mundo um conjunto mllu bem 
trllçlldo t: conStruido do que o de 
Pcdr"iUlho. Essa con.struçAo d!:u
me a certeza de que nlo falta ~_ 

puld"dt: ROl> arqultt:lo.I brasileiro. 
pln. pmjetar planos de lon llo al_ 
cance para todll .. cidade." 

A aeJUlr reconheceu qut:. devI_ 
do à topolrlLfla toda IJeeuUar da 
1l0I:II\& Cap tal Pl:deral - IItuada 
entre llerru t: o oceano _ o t raça_ 
do urbto.n l~tlco nlo l;eri tacU. 

- " A arquitetura nlo pode exis
tir sepllr"da du oapltal e do tra
balho. Astõl m. para &.eabar, por 
exempro. eom 011 cortiços - I! hi 
eortlços dI! ap&rtamenl.05 tl.lllbem 
- seria necessarla uma entrO$qt:m 
de t:.<forçO$ dos con.strut.nres. do 
capital 11 da comunidade. 

Expllcllldo 'melhor o IIl'U peru.a-O--------- ----
mento. d ilNe o pro!. Max BIlI que. 
como tod ll. arte. tambem a arqui_ 
tetura ~ viva, evolui. aoompanhan_ 
do a marchl' da clvIli7.ÁçAo. 

Reltt:rou ~ua eonvlcçlo de que a 
cidade do Rio d e Janeiro poder. 
encontrar. n<l.l ICU~ arquiteto.. ca
pacidade .uticlente para fu.e.r 
b ,ce e lIOluclonar 1II!\l& problcmaa 
urbanlstlcos. 

Adiantou-uoa o entrevllst.lldo qu .. 
. pretende pronunciar duas conte_ 

renctas em S10 PJ.ulo: uma no 
Museu de Arte MotIcrIla e outra 
n. F aculdude de Arquitetura e Ur. 
banl.mo da Unlvcnldfl~e de Slo 
Paulo. 

- "Na verdade IIcrAo almplea 
paleltl"U. paU. nlo 1000W d, flU: 
con.ferenclu lonp.s, que ca.naam o 
pubUoo", d1IIe. 

Oe tenUIi d", du", ~ • . ! 
rio oportunamente an~1&doII pa. 
J,~Im",.... · •. 

-qomo . MI· ...abe', o lar: ),fax BW J'
,UP(NJ em" 810· Paulo em U!il. e 
Irol o vencedor do premIo di E/jçuJ_1II 
t U!' da I BienJIl. com.a obra "Uni
do.de Tr1partld.·. 

O ... Max am, que vlalll. em 
companhia de lU ell'poI\a, vl61tari 
o P eru e o Mulco e depola' JI_ 
JUllâ Jl#.I'a OI Elltados UnidOl. rea
Ilu.ndo trabalhoe culturall no 
Cl.lllpll de lU upeclaUdade em to_ 
dos eMas palsea. / 

( 


