
“Ele não é um formalista, embora crie formas; não é um funcionalista, embora o

programa seja o gerador de suas soluções; não é um teórico, embora as idéias

dominem o seu trabalho.” Assim Jorge Silvetti, jurado do Prêmio Pritzker 2000,

se refere ao arquiteto holandês Rem Koolhaas, laureado naquele ano. 

Foi justamente o impacto de suas idéias que despertou o interesse da mídia in-

ternacional – e dos profissionais e estudantes de arquitetura – em Koolhaas, já

no início de sua carreira. Após formar-se pela Architecture Association School,

de Londres, em 1972,  Koolhaas recebeu uma Harkness Fellowship para pesqui-

sa nos Estados Unidos. Em 1978, publicou seu primeiro livro, “Delirious New

York: um Manifesto Retroativo por Manhattan” (relançado em 1994), que o tor-

nou famoso antes mesmo ter seus projetos construídos. Seguiram-se, em 1994,

“S,M,L,XL” (1.300 páginas, em colaboração com o designer gráfico canadense

Bruce Mau) e “Content”, lançado em abril de 2004. 

Atento observador da realidade e, ao mesmo tempo, visionário, o arquiteto é au-

tor de declarações polêmicas, que no entanto se confirmam em seus projetos,

como: “o elevador – com seu potencial para estabelecer conexões mais mecâni-

cas do que arquitetônicas – e sua família de invenções relacionadas tornaram

nulo e vazio o repertório clássico da arquitetura”.

Hoje, seu escritório, o Office for Metropolitan Architecture (OMA), tem obras de

grande porte executadas na Europa, na América e na Ásia e coloca em prática as

teorias desenvolvidas por Koolhaas e seus três sócios: Ole Scheeren, Ellen van

Loon e Joshua Ramus. Com sedes em Rotterdam (Holanda) e N. York (Estados

Unidos), o OMA emprega cerca de cem pessoas, entre arquitetos, designers, pes-

quisadores, desenhistas, modelistas e designers gráficos.

Entre as obras mais recentes estão a Seattle Public Library, a loja Prada de Be-

verly Hills (Estados Unidos), a Embaixada da Holanda, em Berlim (Alemanha), o

Illinois Institute of Technology, em Chicago (Estados Unidos), e a Casa da Músi-

ca, na cidade do Porto (Portugal).

“Arquitetura é a combinação arriscada de onipotência e impotência.”  

Rem Koolhaas

REM KOOLHAAS / OMA 

DE IDÉIAS E FORMAS
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No projeto da Seattle Public Library, Rem Koolhaas e o Office

for Metropolitan Architecture (OMA) reinventam o funciona-

mento da biblioteca e trazem nova dinâmica a este ambiente,

subvertendo as relações entre informação e espaço público e

fazendo surgir novos paradigmas

UMA VIAGEM AO FUTURO

Nas duas páginas, vistas externas da Seattle Public Library. A forma angulosa não é gratuita:

os planos inclinados envidraçados proporcionam entrada generosa de luz natural e permitem

novas visões do entorno
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A silhueta agressiva, com ângulos díspares, captura a atenção de quem

passa. A “pele” em vidro, estruturada por uma trama em aço, é o invólucro

de soluções espaciais insólitas – e inteligentes –, hábito cultivado por Koo-

lhaas em sua prática projetual.

O projeto do OMA para a nova Seattle Public Library (SPL) foi o vencedor de

um concurso que envolveu 29 escritórios de todo o mundo. O motivo do êxi-

to? O grupo liderado por Koolhaas e Joshua Ramus foi o que apresentou o

melhor processo de pesquisa. “Nosso impulso inicial é considerar como tor-

nar fresco um programa específico, verificar o que é redundante e o que

merece ser reinventado”, explica Koolhaas.

E, nesse caso, o que vemos é mesmo a reinvenção da biblioteca, agora trans-

formada em espaço público, com grandes áreas de convívio e de lazer. Após

um atento estudo do complexo programa que a nova SPL exigia, Koolhaas e

Winnie Bastian
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Ramus estabeleceram nove conjuntos programáticos: cinco de estabilidade

e quatro de instabilidade. “Cada conjunto é definido para um fim específico

e equipado para performance máxima”, explica Joshua Ramus.

Os conjuntos de “estabilidade” são organizados em cinco plataformas (admi-

nistração, livros, reuniões, informação e estacionamento), intercaladas com

quatro pavimentos grandes e abertos (uma área para crianças, a Sala de Es-

tar, a Sala da Interação e a Sala de Leitura). 

Os pisos intermediários são deslocados até 15 metros em relação às plata-

formas, conforme a necessidade e a intenção dos arquitetos. Ramus escla-

rece: “modificando geneticamente a superposição dos pavimentos do típico

arranha-céu norte-americano, surge um edifício que é ao mesmo tempo

sensível (a geometria proporciona sombra ou grandes quantidades de luz

natural quando desejável), contextual (cada lado reage de forma diferente a

condições urbanas específicas ou vistas desejadas), icônico”.

A existência desses nove compartimentos espaciais com áreas e funções

bem-definidas também atende a outro problema observado pelos arquitetos.

“Nas bibliotecas contemporâneas, a flexibilidade é concebida criando-se pisos

genéricos, nos quais quase qualquer atividade pode acontecer. Mas a impla-

cável expansão da coleção inevitavelmente diminui o espaço público”, afir-

ma Ramus.  Com essa nova proposta, a “flexibilidade pode existir dentro de

cada compartimento, mas não às custas de outro”, diz Koolhaas. 

O sistema de exposição dos livros é outra inovação expressiva do projeto.
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Na página ao lado, vista geral da Sala de Estar: amplo pé-direito, luz natural abundante e tapetes fotográficos que remetem à natureza. Acima,

outra vista da Sala de Estar tendo, ao fundo, as Salas de Reuniões e a Sala de Interação. Abaixo, esquemas ilustram a relação entre os conjuntos

programáticos: à esquerda, as plataformas (ou a “estabilidade”) e, à direita, os pisos intermediários (ou a “instabilidade”); a alternância entre

espaço como luxo e espaço como necessidade traz dinamismo ao projeto de Koolhaas e Ramus
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Na página ao lado, vistas internas da biblioteca. Em sentido horário: escadarias que conduzem

das Salas de Reunião à Sala de Interação; piso em madeira com baixo-relevo criado pela artista

Ann Hamilton (ao fundo, a Espiral dos Livros); as escadas vistas a partir da Espiral; a área para

crianças.  No pé desta página, esquema ilustra o funcionamento da Espiral: o circuito contínuo

de SPL permite que certos assuntos sejam expandidos ou contraídos sem quebrar a classifica-

ção decimal de Dewey

Na biblioteca tradicional, a coleção é organizada conforme os andares e/ou

corredores; contudo, à medida que as coleções aumentam, os materiais são

dissociados de suas categorias (material em excesso é colocado no porão ou

em outros departamentos quaisquer). Na SPL, a coleção está disposta em

uma fita contínua espiralada, na qual “os assuntos formam uma coexistên-

cia que se aproxima do orgânico; cada um se relaciona com o próximo, ocu-

pando mais ou menos espaço na fita, mas nunca forçando uma ruptura. Em

Seattle, as 6.233 estantes da espiral armazenam 780 mil livros na abertura

da biblioteca, com flexibilidade para crescer até 1.450.000 no futuro, sem a

necessidade de acrescentar nenhuma estante”, revelam os arquitetos. 

O cuidado com a funcionalidade, contudo, não torna o edifício uma “máqui-

na de pesquisar”. A generosidade dos espaços públicos (os pisos interme-

diários) e a forma como estes se articulam trazem vitalidade ao projeto. O

edifício reconstitui o ambiente de uma cidade, com suas vistas, seu relevo,

e até mesmo sua natureza (representada nos tapetes fotográficos que se

espalham pelos vários pavimentos). 

Logo na entrada, o visitante se depara com o maior e mais convidativo es-

paço público da biblioteca: a Sala de Estar (Living Room), uma espécie de

praça com pé-direito triplo, na qual coleções de ficção, área para adolescen-

tes, café, loja e áreas de atendimento dividem espaço com estações de com-

putadores e modernos sofás de borracha. 

Escadas rolantes amarelas conduzem os usuários da Sala de Estar direta-

mente ao centro do mezanino do 5º andar, onde funciona a Sala de Interação

(Mixing Chamber), “uma área de máximo contato usuário-bibliotecário, um

andar de troca para preencher uma necessidade essencial (quase sempre

negligenciada) de ajuda especializada interdisciplinar”, define Ramus.

Partindo desse ponto, uma escada rolante expressa leva ao centro da Espi-

ral dos Livros (Book Spiral), a grande rampa contínua que se desenvolve por

quatro andares. Além do caminho natural pelas rampas (as quais, amplas e

bem-iluminadas, convidam à pesquisa), escadas e elevadores criam “ata-

lhos” entre as estantes, facilitando a procura por exemplares específicos. 
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FICHA TÉCNICA – SEATTLE PUBLIC LIBRARY
Arquitetura: OMA (Rem Koolhaas e Joshua
Ramus); LMN (John Nesholm)
Engenharia estrutural: Arup; Magnusson Klemencic
Associates
Engenharia mecânica, sistemas antiincêndios,
informática e sistemas audiovisuais: Arup
Acústica: Michael Yantis Associates (Michael Yantis
e Basel Jurdy)
Iluminação: Kugler Tillotson Associates (Suzan
Tillotson e Wai Mun Chui)
Interiores: OMA; LMN; Inside/Outside (Petra
Blaisse); Maarten van Severen
Paisagismo: Inside/Outside (Petra Blaisse); Jones
& Jones (Ilze Jones, Jim Brighton e Shaney
Clemmons); Greenlee Nursery (John Greenlee)

Sala de Interação

Salas de Reuniões Sala de Estar

Sala de Leitura

0 5 10m

0 5 10m

Escritórios

Sala de Leitura

Sala de Interação

Salas de Reuniões

Sala de Estar

Auditório

Estacionamento

Área para
crianças

Espiral
dos Livros
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A Espiral dos Livros culmina em uma sala de leitura iluminada sob um pla-

no inclinado de aço e  vidro com 12 metros de altura. 

Embora o tamanho da biblioteca tenha dobrado (possui hoje quase 40 mil me-

tros quadrados), o mesmo não aconteceu com a equipe de funcionários, gra-

ças a novas tecnologias que auxiliam na automatização da busca e do check-

out, entre outras funções. Uma das maiores mudanças é um “selecionador de

livros”, no qual uma esteira rolante transporta automaticamente os livros des-

de a boca da cesta de devolução até o departamento correto, graças à utiliza-

ção de chips de rádio implantados em cada exemplar. 

A estrutura da SPL também foge ao convencional. No centro da construção,

uma coluna monumental de concreto funciona como “âncora” para a estru-

tura de aço distribuída pelo restante do edifício. O fechamento envidraçado

da biblioteca é suportado por uma grelha em aço azul-celeste, que transpõe

com grandes planos inclinados a distância entre as plataformas deslocadas,

minimizando o número e o tamanho das colunas no interior do edifício.

Formada por vigas “I”, essa grelha foi projetada para resistir a cargas de

vento e sísmicas. Para eliminar o desperdício de material e facilitar a insta-

lação, os painéis de vidro foram dimensionados com 1,22 x 2,13 metros

cada. Uma fina trama metálica, prensada entre as camadas de vidro, atua

na redução do ganho de calor.

Maior projeto já executado pelo OMA, a Seattle Public Library é um marco

no trabalho de Koolhaas e do escritório e estabelece novos padrões para os

projetos desse equipamento. A biblioteca passa a ser vista como “uma ‘loja’

de informação onde todos os tipos de mídia – novas e velhas – são apresen-

tadas igualmente e de modo legível”, como pretendiam os arquitetos. ❉

Acima, o edifício à noite: nos andares intermediários, iluminados, se localiza a Espiral dos Livros
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CHARLES AND DEE WYLY THEATRE – DALLAS, ESTADOS UNIDOS
Neste projeto, Rem Koolhaas e Joshua Ramus recriam a tipologia do teatro

e propõem uma construção verticalizada, com 11 andares e um subsolo. 

Nos teatros tradicionais, os espaços de apoio – salas de ensaio, escritó-

rios, salas de maquiagem, camarins e outras áreas – envolvem a área do

palco. No Wyly Theatre, esses espaços estarão localizados acima ou

abaixo da sala de espetáculo (esta ao nível da rua), permitindo máxima

interação e flexibilidade.

Com custo aproximado de 45 milhões de dólares e quase 7 mil metros quadra-

dos de área construída, o Wyly Theatre será um teatro multiformato, no qual

sistemas mecanizados permitirão rápidas mudanças no layout da sala de es-

petáculo (proscênio realçado, teatro-estúdio e piso plano, entre outras). 

A independência entre os componentes da sala (piso, assentos, controle

de luz, separação acústica) proporciona flexibilidade total a cada um dos

itens: a superfície do piso pode ser furada, pintada ou receber pregos; os

assentos, incluindo os balcões, podem mudar ou desaparecer completa-

mente; as paredes que permitem controle de luz podem ser manipuladas

de modo individual ou em conjunto; a barreira acústica pode ser desmate-

rializada em um perímetro de vidro, que torna o espetáculo visível a quem

está na rua. A idéia é ampliar a acessibilidade do público, “desmistifican-

do as atividades do teatro e afirmando-o como um local populista no

Arts District”, informam os arquitetos.

A construção deverá estar concluída em 2007.

CENTRAL CHINESE TELEVISION (CCTV) – PEQUIM, CHINA
Duas torres inclinadas, que se dobram a 90 graus no topo e na base

para se encontrarem, formando um “tubo” contínuo e estabelecendo

um lugar urbano, ao invés de apontar para o céu. Assim será a nova

sede da televisão chinesa, projeto de Rem Koolhaas e Ole Scheeren. 

Com custo estimado em 600 milhões de euros e área total construída

de 540 mil metros quadrados, o complexo envolve dois edifícios e um

parque, instalados em uma área de 10 hectares no novo Central Busi-

ness District (CBD), o distrito central de negócios de Pequim. 

O edifício da CCTV reúne, em 405 mil metros quadrados, todas as funções

da produção televisiva, da administração aos estúdios, passando pela

transmissão e produção, em uma sequência de atividades interconectadas. 

“A grelha irregular na fachada do edifício é uma expressão das forças

viajando através de sua estrutura”, explica o OMA. Por sua altura de

230 metros e sua forma incomum, este edifício “seria um desafio estru-

tural significativo em qualquer parte do mundo, mas o é especialmente

em Pequim, uma zona altamente sísmica”, declaram os engenheiros do

Arup, escritório multinacional responsável pelo desenvolvimento das

estruturas do complexo. 

O segundo edifício, com cerca de 116 mil metros quadrados, abrigará

um centro cultural (Television Cultural Center – TVCC), um hotel, um

centro de visitantes, um grande teatro público e espaços expositivos.

O Media Park forma uma paisagem de entretenimento público, áreas

externas de filmagem e estúdios de produção como uma extensão do

eixo verde do Central Business District.

O edifício deverá estar concluído para os Jogos Olímpicos de Pe-

quim, em 2008.

© Office for Metropolitan Architecture (OMA)

©

Koolhaas finalNovo  15/09/2004  19:21  Page 12



e

s

s

a-

s

e-

m

n-

o

u-

e

o

s

á

m

s.

s

o

e-

© Office for Metropolitan Architecture (OMA)

Koolhaas finalNovo  15/09/2004  19:21  Page 13


