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O PROJETO DO HEATHERWICK STUDIO PARA
O NOVO MUSEU ZEITZMOCAA, NA CIDADE

DO CABO, REINVENTA UM ANTIGO SILO, QUE
JÁ FOI O EDIFÍCIO MAIS ALTO DA ÁFRICA DO SUL

E ESTAVA DESATIVADO DESDE 1990
POR WINNIE BASTIAN FOTOS IWAN BAAN / DIVULGAÇÃO

ÁFRICA
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A fachada do Zeitz MOCAA
é um mix de memória e

modernidade, mesclando
os antigos tubos de

concreto aos novos painéis
envidraçados – o edifício

se situa no V&A Waterfront,
um dos pontos turísticos
da Cidade do Cabo, que

mescla áreas comerciais,
residenciais e o porto

mais antigo da África do Sul,
ainda em atividade; o

volume preto é um anexo,
mas faz referência ao caráter
industrial do edifício original

CV386_PAG076A079_ARQUITETURAZEITZ.indd 77 24/09/2017 19:21:00



78 casavogue.com.br

omo transformar um antigo depósito de
grãos, formado essencialmente por42 tubos
com 30mde altura e 5,5mdediâmetro cada
um, em um ambiente ideal para a fruição de

arte, preservando amemória e a almadeste lugar?Esta foi a
perguntaqueThomasHeatherwick fez a simesmoquando
convidado a reinventar o Grain Silo, na Cidade do Cabo,
África do Sul, e convertê-lo no recém-inaugurado Zeitz
Museum of Contemporary Art Africa, o maior museu do
mundo dedicado à arte contemporânea do continente afri-
cano e sua diáspora.

A ideia de se apro-
priar de um edifício
industrial não é nova
– mas ocupar um silo,
isso sim é inusitado.
“Nossos primeiros
pensamentos lutaram
com os fatos físicos
extraordinários do
prédio. Não havia
uma grande área aber-
ta dentro dos tubos
condensados e não era
possível experimentar
esses volumes a partir
de dentro. Em vez de
descartar a evidên-
cia da herança fabril
da construção, querí-
amos achar um modo
de celebrá-la”, con-
tam os arquitetos do
Heatherwick Studio.
Concluída em 1924,
com 57 m de altura,
a edificação – onde
eram mantidas e pro-
cessadas centenas de
milhares de toneladas
de trigo, milho, soja
e sorgo para exporta-
ção – fora a mais alta
da África por mais de
50 anos e estava desativada desde 1990.

A solução encontrada foi escavar, dentro da estru-
tura de concreto celular dos silos, a área das galerias,
um enorme átrio oval esculpido seccionando-se oito
tubos de concreto localizados no centro da planta. O

desenho deste recorte também presta homenagem à
história do Grain Silo: “Pegamos um desses bilhões de
grãos de milho que eram guardados ali e aumentamos
sua escala milhares de vezes, e então usamos essa forma
como uma ‘ferramenta de corte’”, explica Heatherwick.
Curioso – e genial – é que, ao “mutilar” o edifício exis-
tente, Heatherwick não o está destruindo, mas, sim,
chamando atenção para sua história, ao permitir que
os visitantes passem a contemplar a estrutura dos tubos
de uma jeito antes impensável: a partir de seu interior.

Os demais tu-
bos foram escavados
para criar galerias to-
talmente brancas, que
abrigarão a coleção
permanente do Zeitz
MOCAA – empresta-
da a longo prazo pelo
colecionador alemão
Jochen Zeitz – e ex-
posições itinerantes
internacionais. No to-
tal, o complexo tem
9.500 m² distribuí-
dos em nove andares,
sendo 6.000m² de es-
paço expositivo em 80
galerias, além de um
jardim de esculturas
na cobertura.

Do lado de fora,
a mudança mais vi-
sível é a inserção, na
estrutura dos pisos su-
periores, de painéis
de vidro com aspecto
almofadado, que avan-
çam para fora como se
tivessem sido inflados
– todo este setor abri-
ga um hotel de luxo, o
The Silo, pertencen-
te à cadeia The Royal
Portfolio. No mais, a

imponente fachada e a parte baixa da torre semantiveram
sem a inserção de janelas, enquanto as grossas camadas de
tinta antigas foram removidas para revelar a beleza bruta
do concreto original. Mais um exemplo de que, às vezes,
subtrair é a melhor maneira de somar. �

C
CURIOSO – E GENIAL – É QUE, AO “MUTILAR” O EDIFÍCIO

EXISTENTE, HEATHERWICK NÃO O ESTÁ DESTRUINDO,
MAS, SIM,CHAMANDOATENÇÃOPARASUAHISTÓRIA,

AO PERMITIR QUE OS VISITANTES CONTEMPLEM A
ESTRUTURA DOS TUBOS DE UM JEITOANTES IMPENSÁVEL
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A entrada do edifício vista
a partir do átrio: aqui, o

recorte pega parte da
torre, único setor que não

é formado pelos tubos. Na
pág. anterior, imagem

panorâmica do átrio revela
o vão esculpido na

estrutura tubular, deixando
entrever escadas,

elevadores e claraboias
que nela foram inseridas
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