
Fundado na cidade holandesa de Delft, em 1985, o Mecanoo é dirigido por Francine

Houben, arquiteta formada pela Delft Technical University, e envolve mais de 60 pro-

fissionais de diversas áreas. 

As interpretações muito estritas da arquitetura não agradam a Houben, para quem

“arquitetura é uma combinação entre diversos elementos, como o planejamento da ci-

dade e da paisagem e o design de interiores. Meu trabalho é caracterizado pela inte-

gração dessas disciplinas”. Essa abordagem multidisciplinar tem rendido a ela e ao

Mecanoo reconhecimento internacional e diversos prêmios, como o National Steel Pri-

ze (1998), o TECU Architecture Award (2001) e o Dutch Building Prize (2003). Além

disso, Francine Houben recebeu, em 2001, o título de membro honorário do respeita-

do Royal Institute of British Architects, de Londres.

Escrever e pesquisar são hábitos recorrentes dos arquitetos holandeses e também in-

tegram a prática profissional de Francine Houben. Em 1999, a arquiteta introduziu o

conceito de estética da mobilidade, no qual propunha uma atitude visionária para as

construções ao longo de vias expressas. No mesmo ano, foi instituída professora na

cadeira de Arquitetura e Estética da Mobilidade na Delft Technical University. Entre

2000 e 2001, Houben lecionou na escola de arquitetura da Università della Svizzera

Italiana, em Mendrisio, Suíça. Em 2003, dirigiu a Bienal Internacional de Arquitetura

de Roterdã, sob o tema “Mobilidade, um Espaço com Vista”. 

Nos projetos do Mecanoo, percebe-se um cuidado sobre como os elementos se com-

binam. “Para mim, a arquitetura envolve três elementos fundamentais: composição,

contraste e complexidade.” E este é justamente o título do livro lançado por Houben

em 2001, que registra a obra e a trajetória do Mecanoo, o qual se tornou conhecido

pelo alto grau de inovação de seus projetos. Houben credita esta inovação, dentre ou-

tros fatores, à intuição. “Embora seja apenas um pequeno momento comparada aos

muitos anos que são necessários com uma equipe multidisciplinar para realizar um

projeto (...) a intuição tem um papel muito mais importante na inovação arquitetônica

e no desenvolvimento científico do que geralmente gostamos de admitir na tradição

ocidental de nossa metodologia científica”, afirma.

“A arquitetura deveria tocar os sentidos, não pode ser um jogo puramente conceitual,

intelectual e visual. O que conta, no fim, é a mescla entre forma e emoção.” 

Francine Houben

MECANOO

COMPOSIÇÃO, CONTRASTE, 
COMPLEXIDADE

Winnie Bastian

Fotos Christian Richters
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ARQUITETURA NA PAISAGEM

Um gesto define a essência do projeto: o piso

adjacente ao auditório inclina-se para formar o

telhado da biblioteca, coberto por grama, que

pode ser acessado pelos pedestres, atuando

como uma extensão do espaço público existen-

te. Assim, um lado da biblioteca caracteriza-se

como um edifício, enquanto o outro se mescla

à paisagem. 

Sua presença no campus, no entanto, é anuncia-

da por um grande volume cônico, que abriga sa-

las de leitura em quatro níveis. Separado da co-

bertura por uma faixa envidraçada em forma de

halo, o cone monumental também atua como cla-

rabóia, levando luz natural ao centro do edifício. 

Em oposição à massa orgânica do telhado de

grama, as três faces verticais do edifício são fe-

chadas por painéis de vidro transparente. Além

de atenderem ao contraste, recurso frequente

na obra do Mecanoo, esses elementos possuem

uma importante função na estratégia de contro-

le ambiental do edifício, no que os arquitetos

definem como “ecotecnologia”. O “telhado ver-

de” atua como isolante térmico, assim como as

fachadas, executadas em vidro duplo, com uma

cavidade ventilada de 140 mm entre eles, com

sistema de sombreamento solar e uma lâmina

deslizante de vidro de alta resistência. O edifí-

cio possui, ainda, um sistema de armazena-

mento de calor e frio, que permite regular sua

Construída em 1997, a biblioteca da Universidade de Delft, na Holanda, é um dos trabalhos

mais importantes do Mecanoo até hoje. Para concebê-la, os arquitetos tiraram partido do

edifício vizinho, um auditório brutalista em concreto, projetado por Van den Broek e

Bakema em 1964. Em resposta a este volume corpulento, o novo edifício desenvolve-se

como parte da paisagem

BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE DELFT
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Nesta página, duas vistas da biblioteca da Universidade

Técnica de Delft. Por meio da “elevação do solo”, o Mecanoo

cria um edifício percebido de forma diversa em cada facha-

da. A partir do auditório, apenas o volume cônico da torre

de leitura anuncia o edifício (à direita), sutilmente

“camuflado” pela cobertura verde – uma grande praça

acessível aos pedestres. Abaixo, a fachada transparente

revela o interior da biblioteca
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temperatura e a do depósito no subsolo (este tam-

bém com umidade controlada), onde fica armazena-

da a maior parte do acervo da biblioteca, que possui

mais de um milhão de publicações. 

Junto ao hall central, torres de estantes abertas orga-

nizam cerca de 80 mil livros e periódicos: “É impos-

sível não notar que se trata de uma biblioteca”, afir-

mam os arquitetos com certa ironia. Esse recurso

pode ser compreendido quando o raciocínio se con-

clui: “Espaço, luz e acústica relaxante são valores du-

radouros no design de uma biblioteca. Você deve au-

tomaticamente silenciar-se quando entra, como em

uma catedral”. ❉

Acima, à esquerda, vista parcial da parte central do pavimento de acesso: em primeiro plano, o volume da torre de leitura, cujo encontro com a

cobertura verde é demarcado por um “rasgo” que conduz a luz natural para o interior do edifício, juntamente com o orifício central da torre (aci-

ma, à direita). A diversidade dos usuários foi contemplada no projeto: os mil postos de estudo oferecem diversos tipos de ambiente de trabalho,

desde mesas individuais (abaixo) até salas de leitura compartilhadas, além de estações informatizadas
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Acima, o volume cônico da torre de leitura domina o grande espaço central da biblioteca: além de ser um recurso funcional – pois otimiza o uso

da luz natural e auxilia na organização da planta –, o grande cone constitui um duplo artifício simbólico: ao mesmo tempo que anuncia a pre-

sença do edifício ao campus, abriga, em seu interior, a essência da biblioteca: postos de leitura para os usuários 

À direita, corte longitudinal evidencia o importante papel do

volume cônico na composição plástica e funcional do edifício.

Enquanto esta estrutura destina-se exclusivamente a áreas de

leitura, o restante das funções se distribui no volume horizontal.

O acesso do público acontece pelo primeiro pavimento, enquanto

o térreo é dedicado principalmente ao armazenamento do acervo,

abrigando ainda estações individuais de estudos, além de um

estacionamento para bicicletas
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TRADIÇÃO E MODERNIDADE
Associando materiais tradicionais com recursos tecnológicos avançados, o projeto do Mecanoo valo-

riza a herança cultural holandesa, tema central do National Heritage Museum, em Arnhem, Holanda

NATIONAL HERITAGE MUSEUM

Uma intersecção entre antropologia cultural e histó-

ria, o National Heritage Museum reúne, em um par-

que de 44 hectares, construções de diversos perío-

dos e regiões da Holanda. Os mais de 85 edifícios fo-

ram cuidadosamente desmontados nos sítios origi-

nais e transportados e reconstruídos no amplo par-

que-museu, que oferece um panorama dos modos de

vida na Holanda entre 1700 e 1970. 

Fundado em 1912, o museu possui coleção própria

de trajes históricos e jóias, mas não dispunha de

um pavilhão para exposições. Em 1995, o Mecanoo

foi convidado a projetar um pavilhão de acesso, que

também abrigaria uma área expositiva fechada.

Além disso, o museu necessitava de um espaço

para promover um espetáculo multimídia que apre-

sentasse os objetos e as construções a serem vistos

no parque.

Para responder a um programa tão peculiar, o Meca-

noo propôs dois edifícios, que à primeira vista pare-

cem independentes, mas são interligados pelo sub-

solo. O primeiro deles é um volume misterioso, de

forma oval, aparentemente “pousado” no espaço ver-

de do parque. Revestida por folhas de cobre, essa

construção possui cerca de 13 metros de altura e

não dispõe de acesso externo, despertando a curio-

sidade dos visitantes que a contornam rumo a um

pavilhão com 143 metros de comprimento, no qual

se situa a entrada propriamente dita para o museu.
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No alto da página ao lado, detalhe da fachada do pavilhão de exposições:

construída com um mosaico de 44 tipos de tijolos antigos, invoca parte

da história holandesa, ao longo da qual os tijolos cerâmicos aparecem

como material recorrente. No projeto do Mecanoo, os tijolos surgem

também no caminho que conduz o visitante ao pavilhão expositivo, con-

tornando o elemento ovóide em cobre (no alto desta página, à esquerda).

Como os dois edifícios propostos têm formas bastante peculiares, é

impossível confundi-los com os edifícios já existentes no parque.

Como as obras do National Heritage Museum incluem edifícios histó-

ricos, essa diferenciação era fundamental

Acima, corte transversal mostra a relação entre os dois edifícios, in-

terligados por uma passagem subterrânea: à esquerda, o pavilhão

expositivo longilíneo; à direita, a bolha que recebe o HollandRama e

permite aos visitantes viajar no tempo. Na imagem ao lado, o interior

da cápsula: com 150 lugares, pode ser erguida a 7,5 metros e deslo-

car-se 11 metros sobre trilhos, além de girar 360 graus
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Este edifício assume função articuladora no projeto,

pois, além de ser o ponto de acesso ao parque, abri-

ga diversas instalações, como a loja do museu, a ca-

feteria, o centro de conhecimento, o auditório, dois

espaços para exposições temporárias e uma exposi-

ção semipermanente de roupas e jóias do acervo. 

Ainda no pavilhão, um túnel conduz ao interior do

edifício ovóide, que abriga o HollandRama “Holland-

Panorama”, uma “cápsula do tempo” onde acontece

o espetáculo multimídia. Com 150 assentos, a cápsu-

la pode ser elevada a 7,5 metros, deslocar-se 11 me-

tros sobre trilhos, além de girar 360 graus horizon-

talmente. Em conjunto com o movimento, animações,

filmes, iluminação cênica, música e efeitos olfativos e

de temperatura proporcionam ao visitante experiên-

cias sensoriais e penetrantes relacionadas aos diver-

sos modos de vida do povo holandês, no passado e

no presente. ❉

Acima, vista interna do pavilhão expositivo; abaixo, detalhe do fecha-

mento envidraçado do novo edifício. Ao transpor a sólida fachada de ti-

jolos, o visitante se depara com um hall amplo e transparente, que per-

mite a integração com a floresta que circunda o edifício. Desde sua

fundação, o National Heritage Museum é um museu ao ar livre, e essa

característica foi valorizada no projeto. “Eles precisavam de um novo

edifício de acesso, então decidimos projetar algo que desse ao visitan-

te a sensação de que ele ainda está lá fora”, sintetiza Francine Houben
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Em 2003, o Mecanoo fez um projeto de atualização para

o World Trade Center de Roterdã, um edifício histórico

projetado por Jan Frederik Staal na década de 1930. Em

2004, um pavilhão também projetado pelo Mecanoo foi

instalado no hall de entrada do WTC, para abrigar o Di-

gital Port. Trata-se de uma instituição criada pela Câma-

ra de Comércio de Roterdã para estimular o uso da tec-

nologia da informação, a fim de promover a competitivi-

dade das pequenas e médias empresas.

O projeto destaca-se pelo arranjo não-convencional dos

materiais e dos recursos de iluminação, áudio e vídeo. O

volume do Digital Port é todo em Perspex, com diversos

graus de transparência, permitindo que o visitante veja,

em determinados pontos, a cobertura e o hall do WTC.

Além disso, os ambientes possuem sistema de ilumina-

ção artificial que permite a mudança de cor da luz, con-

forme o uso em vigor. O pavilhão comporta dois espa-

ços para workshops (16 lugares cada), um auditório

com 48 lugares, uma sala de reuniões com 18 lugares,

além de um espaço para exposições e eventos. ❉

Acima, vista do Digital Port inserido no hall de acesso do World Trade

Center de Roterdã. Abaixo, o interior do novo pavilhão: o uso de

Perspex com diversos níveis de transparência permite entrever, em

determinados momentos, o prédio que o abriga, criando uma “paisa-

gem artif icial” para os ocupantes

Inaugurado em 2004, o Digital Port é palco de reuniões, workshops e eventos sobre tecnologia de

informação. O projeto tem seu ponto forte na integração do novo pavilhão ao edifício já existente

INDEPENDENTE, MAS INTEGRADO
DIGITAL PORT

mecanoo Final  25/07/2005  9:01  Page 11



PHILIPS BUSINESS INNOVATION CENTRE – NJIMEGEN, HOLANDA
Um centro de conhecimento no qual pessoas da Holanda e de outros

países poderão se encontrar e trabalhar juntas, inspirando umas às

outras. Para dar forma a esse projeto ambicioso, a Philips convidou o

Mecanoo para projetar um edifício que combine “tecnologia, ciência,

cultura, trabalho, modo de vida e relaxamento”. 

A criação de um ambiente hospitaleiro, que estimule a descoberta pelos

usuários recém-chegados, foi uma das premissas de projeto. O complexo

reunirá escritórios, laboratórios, salas de reunião, hotel, apartamentos,

espaços de lazer e descanso, área central para eventos e exposições,

teatro, restaurantes, outlets, lounges, bares, lojas, SPA, espaço de

meditação, centro de fitness e um museu virtual de arte e cultura. 

Um grande jardim inclinado (que forma a cobertura do estacionamen-

to e do centro de expedição) é a base para uma praça coberta com

quatro terraços ao ar livre, o volume horizontal do centro de congres-

sos e uma torre “dobrada” com 17 andares. 

A fachada da torre é composta por um mosaico de vidro e alumínio

anodizado preto, material escolhido em função da leveza, durabilida-

de, baixa manutenção e de sua superfície lisa e uniforme. 

A construção teve início em maio de 2005 e a primeira etapa do proje-

to deve ser concluída até o final de 2006.

Em uma região com fortes referências naturais (o terreno situa-se entre

a montanha Seu Vella e o Rio Segre), o Mecanoo propõe um edifício cons-

truído em pedra calcária, que dá a impressão de surgir da terra. 

Com 37.500 metros quadrados, o complexo abriga duas salas de confe-

rências (com 400 e 1.200 lugares), um teatro, um espaço multifuncional

e um lounge, e promete se tornar o novo ícone da cidade histórica catalã.

O programa complexo foi resolvido a partir da elevação dos pavimen-

tos voltados ao público e da concentração dos serviços de infra-estru-

tura, assim como carga e descarga, nos subsolos. Os arquitetos deci-

diram manter o térreo livre, transformando-o em uma grande praça

que se integra à longa esplanada que acompanha o Rio Segre, vizinho

ao sítio. A idéia é usar o edifício para criar um novo espaço urbano, im-

portante por sua localização estratégica, junto à estação por onde

passa o trem de alta velocidade que liga Madri e Barcelona. 

A forma do edifício resulta do conceito de hospitalidade que norteou os

arquitetos: os generosos balanços dos pavimentos superiores recep-

cionam os visitantes vindos de todas as direções, criando áreas de

sombra nos dias quentes e abrigos nos dias chuvosos.

Além da conexão física com a cidade, diversos espaços do edifício es-

tão conectados visualmente ao entorno, como o foyer do teatro e a co-

bertura, que comporta um jardim aberto aos visitantes, além de pai-

néis solares para geração de energia. 

Enquanto sua aparência externa é monolítica e maciça, seu interior é

composto por três elementos conectados por rampas de pedra natu-

ral: o teatro, o hall multifuncional e o lounge do “Club Lla Llotja”, que

possui vista panorâmica para a cidade. 

O projeto do Mecanoo foi o vencedor absoluto (com decisão unânime

do júri) de um concurso internacional, devido ao seu plano urbanísti-

co, logística clara, sustentabilidade ecológica e poder imaginativo. A

construção terá início em 2006. 

TEATRO E CENTRO DE CONVENÇÕES LA LLOTJA – LLEIDA, ESPANHA
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LEARNING CENTER – LAUSANNE, SUÍÇA
Localizado em uma área com cerca de 20 mil metros quadrados em

frente ao Lago Leman e os Alpes, o Learning Center da Escola Politéc-

nica Federal de Lausane (EPFL) abrigará biblioteca, salas de exposi-

ção e eventos, espaços de informação, formação, associação de estu-

dantes, dois restaurantes, sala vip, livraria e cibercafé. O concurso

realizado em 2004 para escolher o projeto do edifício do Learning

Center despertou o interesse de mais de 180 escritórios de arquitetu-

ra de 21 países. Destes, apenas 12 foram convidados a participar da

competição, incluindo grandes nomes como Jean Nouvel, Herzog & de

Meuron, Rem Koolhaas e Zaha Hadid. O vencedor foi o escritório SANAA,

do japonês Kazuo Sejima. A proposta do Mecanoo, contudo, merece

destaque por sua peculiaridade e pelas soluções de “engenharia eco-

lógica” adotadas.

Os arquitetos holandeses projetaram duas colinas (que cobrem o es-

tacionamento de carros e bicicletas) e, sobre elas, o prédio do Learning

Center, que gira lentamente em torno de seu eixo, com a mesma veloci-

dade da rotação da terra: 15 graus por hora. Assim, a fachada envidra-

çada fica protegida da incidência solar direta durante o dia todo, redu-

zindo a necessidade de resfriamento artificial do edifício. A rotação

também dispensa o uso de persianas, permitindo que a luz natural pos-

sa ser utilizada de forma mais efetiva. Outros conceitos sustentáveis

estão envolvidos no projeto, como o isolamento térmico (obtido pelos

panos de vidro triplos) e a ventilação natural (o edifício utiliza a pres-

são dos ventos no verão e o efeito chaminé no inverno). 

Esse sofisticado mecanismo remete às tecnologias solares de ponta

desenvolvidas pela EPFL. Uma “obra-prima tecnológica, moldada com

a forma de uma asa e com um olhar em direção ao lago, às montanhas

e ao mundo”, descrevem os arquitetos do Mecanoo. 
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