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PAISAGEM COMO
ARQUITETURA
João Gomes da Silva e Paulo David
Esta exposição tem uma natureza dupla.
É sobre dois autores – João Gomes da
Silva e Paulo David – e duas disciplinas,
e desenvolve-se entre duas geograﬁas distintas: a Ilha da Madeira e a cidade de
Lisboa. Mas esta exposição não é sobre
a história da relação entre os dois arquitectos, mas parte das suas colaborações
como núcleo central e, depois, desenvolve-se para outros projectos individuais, outras geograﬁas e outros tempos. Não se
trata de uma exposição sobre uma história
comum, mas de um percurso que, partindo
de um núcleo de trabalhos, segue depois
outras derivações. De uma forma mais
ambiciosa e abrangente, Paisagem como
Arquitetura é, sobretudo, uma provocação para reﬂectir acerca da relação complexa entre paisagem e arquitectura.
Os projectos apresentados não seguem
nenhum princípio cronológico, mas surgem devido ao modo como desenvolvem
temas determinantes para nos aproximarmos da possível relação entre arquitectura
e paisagem que a obra dos dois arquitectos propõe, a qual não se pretende sim-

pliﬁcar, mas assumir, na sua amplitude e
problematicidade. Não há qualquer tentação de fechar conceitos ou avançar com
princípios disciplinares ou programáticos,
até porque sabemos que a profundidade
do tema da paisagem obrigaria a recorrer
não só à arquitectura, mas também a
convocar muitas outras artes para, com a
devida justiça e rigor, se poder enquadrar
a ideia de paisagem, apresentando-a na
sua dimensão de coisa construída, fabricada, originada pelo homem.
Paisagem é o lugar de uma tensão ou, se
se preferir, de um conﬂito, um conﬂito
antigo e originário ainda presente em
todos os gestos humanos que ambicionam
criar forma e fabricar sentido. A um certo
nível, esse conﬂito dá-se entre a razão e a
natureza e pode ser entendido como uma
espécie de polaridade básica e constitutiva
entre forma e matéria, lógico e empírico
ou, mesmo, entre ideia e construção. Natureza signiﬁca aqueles aspectos, muitas
vezes paradoxais e confusos, do real que
resistem à vontade humana de ordem e
aos seus desejos de impor uma forma ao
mundo. A narrativa moderna, crente no
progresso e nas forças produtivas humanas,
acreditou que as resistências da matéria
empírica do mundo, e com elas a natureza, deveriam ser ultrapassadas, superadas e integradas numa dialéctica na qual
o homem seria sempre o elemento dominador e vencedor. E é no centro destas
tensões que esta exposição se coloca.
Não se trata de criar uma hierarquia ou
de traçar um percurso entre os diferentes
entendimentos das estruturas materiais
arquitectónicas enquanto monumentos,
funções ou natureza, mas de abordar a
possibilidade de ser a própria natureza o
guia da arquitectura. Uma possibilidade
que não implica esquecer as diferentes
racionalidades, exigências técnicas e funcionais que a disciplina da arquitectura
comporta, nem tão-pouco propor a possibilidade de uma arquitectura que, como
diz Rosario Assunto em Natureza e Razão,
reproduz mimeticamente a natureza, mas
criticamente pensar num modo de agir
que não se guia pela beleza das formas
puras, geométricas e ideais, mas tem na
natureza o seu lugar de partida e chegada.
Natureza não é sinónimo de natural ou
de biologia, mas surge enquanto geograﬁa,
território, história, cultura, etc. E é esta
natureza que as obras de João Gomes da
Silva e Paulo David convocam, no sentido de os seus gestos, tornados forma e
matéria no espaço, serem formas de com-

preender o mundo, ler o território e pensar
a história, arquitecturas que não ambicionam impor objectos ao mundo, mas viver
numa espécie de trama entre a construção
humana (racional, lógica, geométrica) e
a espontaneidade da natureza (irracional,
espontânea e sensual).
Mas esta exposição não se encerra na
ideia de paisagem e nas suas questões, mas
interroga também as modalidades, materialidades e conceitos com que se constrói
um lugar, como se, através das colaborações e projectos destes dois arquitectos,
se quisesse responder à pergunta: como
se constrói esta espécie de lugares que
parecem sempre terem existido? e que,
aparentemente imunes à passagem do
tempo, não nos permitem adivinhar a sua
génese ou genealogia: lugares sem tempo,
aparentando ter existido sempre aí e em
que a sua antiguidade é o seu futuro.
Como imaginar a Calheta na Madeira
sem a Casa das Mudas, em que cada volume, janela e matéria são uma parte integrante daquela encosta junto ao mar?
Ou pensar na Ribeira das Naus em Lisboa como não tendo sido sempre assim?
É interessante perceber a maneira como,
nestes dois projectos, é accionada uma
estratégia de revelar o que, num território, se esconde nas suas camadas mais
profundas. A esta luz, a arquitectura surge
como modo de criticamente recuperar –
activando, tornando presente, actuante e
pertinente – qualquer coisa anteriormente
existente. Não se trata de eleger a ideia
de antiguidade como valor principal, mas
de enfrentar a arquitectura a partir da
ideia de pertença: arquitectura que não
parte do desejo de invenção formal ou
tecnológica, mas a partir do sentimento
de pertença, ou seja, a sua interrogação
original é sobre o que pertence a um sítio;
por isso, como escreve Álvaro Siza Vieira,
a arquitectura nunca é inteiramente livre
porque há sempre alguma coisa – mesmo
no meio do deserto do Sahara – que obriga a adiar a prova da sua Grande Liberdade e seguir uma outra direcção: o
turbante de um nómada, uma moeda de
oiro ou um desenho gravado numa gruta.
Apesar de a questão do lugar não ser
inédita, ela torna-se pertinente no nosso
tempo por estarmos sujeitos, todos nós,
ao sentimento intenso de já não termos
um lugar. Não se trata de uma forma de
nostalgia ou melancolia, mas de abordar
criticamente a ideia de lugar genérico e
da necessidade, que as obras destes dois
arquitectos tão bem expressam, de cru-

zar o lugar geográﬁco com a história e a
cultura.
Sublinhe-se ainda o modo como a
questão da representação da arquitectura
surge através da colocação em confronto
de diferentes modos de representar um
espaço, um lugar e uma geograﬁa: fragmentos materiais, desenhos técnicos,
modelos maquetizados, fotograﬁas, desenhos, palavras. Um labirinto de elementos onde se cruzam geograﬁas pessoais,
culturais, históricas e disciplinares, que
se prolonga nos vídeos e nas fotograﬁas
inéditos de Nuno Cera. As imagens (ﬁxas
ou em movimento) surgem como bloco
de apontamentos onde as diferentes texturas e intensidades da arquitectura e da
paisagem tomam forma e corpo. Não se
trata de fotograﬁas de arquitectura no
sentido mais heterodoxo, mas de aproximações subjectivas, plásticas e poéticas, à
unidade entre forma, matéria, desejo e lugar
que faz da arquitectura uma paisagem.
Por opção do autor, este texto
não segue o acordo ortográﬁco.
João Gomes da Silva (Lisboa, 1962) Arquitecto--Paisagista pela Universidade de Évora
(1979/85), aonde ensinou enquanto Assistente
do Prof. Gonçalo Ribeiro Telles (1987/94). Iniciou a sua prática profissional no projecto do
Bairro da Malagueira em Évora (1985/91), sob
a coordenação de Álvaro Siza, com quem colaborou em diversas obras (1985/2004). Desenvolve actividade de projecto em colaboração
com Inês Norton no atelier Global (desde
1994), no qual e desde então produzem projecto e obra de Arquitectura-Paisagista. Colaborou com diversos Arquitectos, Artistas,
Engenheiros entre outros, destacando-se
J. L. Carrilho da Graça e João Ferreira Nunes
enquanto colaboração prolongada. É Professor na U.A.L. desde 2006, e na Accademia di
Architettura Mendrisio desde 2012. É Professor Visitante na G.S.D. Harvard em 2015/16.
Paulo David, arquiteto madeirense, foi responsável pela Casa das Mudas-Centro das
Artes na Madeira, obra selecionada em 2005
para o Prémio Europeu de Arquitetura Contemporânea Mies Van der Rohe, dois anos
após ter criado o seu próprio ateliê no Funchal,
e que venceu o Prémio Enor Portugal (2005).
Em 2012, recebeu a sua maior distinção com
a Medalha Alvar Aalto 2012, na Gala Capital
World Design realizada no hall Sibelius de
Lahti, na Finlândia, sendo o segundo português
a receber o prémio, depois de Siza Vieira em
1988. O Júri da Medalha Alvar Aalto considerou
o trabalho de David “localmente enraizado,
mas ao mesmo tempo universal. É um alerta
oportuno de que a arquitetura pode ser calma,
serena, lírica, poderosa e não-espetáculo ”.
A sua obra transfigura-se entre a paisagem e
a arquitetura, respeitando, sobretudo, todas
as feições urbanas da ilha onde nasceu.
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Landscape as architecture
João Gomes da Silva and Paulo David
This exhibition is twofold in nature. It is about two architects –
João Gomes da Silva and Paulo David – and two disciplines, and
deals with two quite distinct geographies: the island of Madeira
and the city of Lisbon. But this exhibition is not about the history
of the relationship between the two architects. It starts with their
collaborations together, but then it moves from this central core
to look at other individual projects, other geographies and other
times. It is not an exhibition about a common history, but the
illustration of a path that begins with a common core of works
and then goes off in other directions. From a more ambitious and
comprehensive standpoint, Landscape as Architecture is, above
all, designed to provoke reﬂection about the complex relationship
between landscape and architecture.
The projects presented do not follow any chronological principle, but appear here because they develop themes that bring us closer
to understanding the possible relationship between architecture
and landscape proposed by the work of the two architects. The exhibition does not seek to simplify this relationship, but to emphasise its wide-ranging and problematical nature. The temptation
has been avoided of closing off concepts or putting forward disciplinary or programmatic principles, because we know that the theme
of landscape is so profound that it would oblige us to examine many
other arts besides architecture if we were to do it full justice. Only
in that way would it be possible to establish a rigorous framework
for the idea of landscape, presenting it in its dimension of something
that is built, fabricated and originated by man.
Landscape is the place of a tension or, if you prefer, of a conﬂict,
an old and rather primitive conﬂict that is still to be found in all
human gestures that seek to create form and produce meaning.
At a certain level, this conﬂict is waged between reason and nature
and can be understood as a kind of basic and constitutive polarity
between form and substance, the logical and the empirical, or even
between idea and construction. Nature signiﬁes those frequently
paradoxical and confused aspects of reality that withstand the
human desire for order and its wish to impose a form upon the
world. The modern narrative, believing in progress and in human
productive forces, was convinced that the resistance shown by the
world’s empirical substance, and with it nature, should be overcome and integrated into a dialectic in which man would always
be the dominant and triumphant element. This exhibition places
itself at the very centre of these tensions.
It is not a question of creating a hierarchy or of tracing a path
between our different understandings of architectural material
structures as monuments, functions or nature, but of examining
the possibility that nature itself might be the guide of architecture.
A possibility that does not imply forgetting the different rationalities or the different technical and functional requirements that
the discipline of architecture involves, nor does it mean proposing
the possibility of an architecture that, as Rosario Assunto says in
Nature and Reason, mimetically reproduces nature, but instead
critically thinking of a way of acting that is not guided by the
beauty of pure, geometrical and ideal forms, but which begins
and ends in nature.
Nature is not synonymous with “natural” or with biology,
but is to be seen as geography, territory, history, culture, etc. And
it is this form of nature that the works of João Gomes da Silva
and Paulo David call upon, in the sense that their gestures, turned
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into form and substance in space, are ways of understanding the
world, interpreting the territory and thinking about history, architectures that not only seek to impose objects upon the world, but
to live in a kind of intrigue between human construction (rational,
logical, geometrical) and the spontaneity of nature (irrational,
spontaneous and sensual).
But this exhibition is not conﬁned to the idea of landscape and
its questions. It also examines the modalities, materialities and
concepts with which a place is constructed, as if, through the collaborations and projects of these two architects, we were attempting to answer the question: how does one construct these kinds of
places that seem as though they have always existed? and which,
seemingly immune to the passage of time, allow us to guess their
beginnings or their genealogy: places without time, which appear
to have always been there and where their antiquity is their future.
How can we imagine Calheta in Madeira without the Casa das
Mudas, where each volume, window and material is an integral
part of that coastline? Or how can we think of the Ribeira das Naus
in Lisbon as not having always been like this? It is interesting to
understand the way in which, in these two projects, a strategy is
devised that will reveal what, in a territory, lies hidden in its
deepest layers. Seen in this light, architecture appears as a way of
critically recovering – activating, making present, operative and
pertinent – something that previously existed. It is not a question
of choosing the idea of antiquity as the main value, but of viewing
architecture from the idea of belonging: architecture that is not
based on a desire for formal or technological invention, but on the
feeling of belonging, or, in other words, its original questioning
is about what belongs to a place. For this reason, as Álvaro Siza
Vieira writes, architecture is never entirely free because there is
always something – even in the middle of the Sahara Desert – that
obliges us to postpone the test of its Great Freedom and head off
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Paulo David, a Madeiran architect, was responsible for the Casa das
Mudas-Centro das Artes in Madeira, a work that was selected in 2005
for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies
van der Rohe Award, two years after he had set up his own studio in
Funchal, and which also won the Enor Portugal Prize (2005). In 2012,
he received his greatest distinction to date when he was awarded the
Alvar Aalto Medal 2012, at the World Design Capital Gala held in the
Sibelius Hall in Lahti, Finland, making him the second Portuguese
architect to win this prize, after Siza Vieira in 1988. The Alvar Aalto
Medal Jury considered David’s work to be “locally rooted, yet at the
same time universal. His is a timely reminder that architecture can be
quiet, serene, lyrical, powerful and well removed from spectacle.” His
work is transfigured between landscape and architecture, above all
respecting all the urban features of the island where he was born.
João Gomes da Silva (Lisboa 1962)Landscape Architect, educated at
Universidade de Évora (1979/1985), were he taught as Assistant of
Prof. Gonçalo Ribeiro Telles (1987/94). Started professional practice
at Malagueira Project in Évora (1985/91), under coordination of Álvaro
Siza, collaborating in several other projects (1985/2004). Collaborates
with Inês Norton at common office Global (since 1994), producing
Project and Works of Landscape Architecture. Collaborated with several Architects, Artists, Engineers and others, underlining J. L. Carrilho da Graça and João Ferreira Nunes as more significant ones. Is a
Professor at U.A.L. since 2006, and at Accademia di Architettura Mendrisio since 2012. Is Visiting Professor at G.S.D. Harvard in 2015/16.

in another direction: the turban of a nomad, a gold coin or a
drawing carved into the wall of a cave.
Although the question of place is not new, it has become pertinent in our present time because we are all subject to the intense
feeling of no longer having a place. It is not a form of nostalgia or
melancholy, but a question of critically approaching the idea of a
generic place, of the need that we feel, so well expressed by the
works of these two architects, to associate the geographical place
with history and culture.
It is also important to stress the way in which the question of
the representation of architecture is raised through the confrontation of different ways of representing a space, a place and a geography: material fragments, technical drawings, architects’ models,
photographs, drawings, words. A labyrinth of elements where a
comparison is made between personal, cultural, historical and
disciplinary geographies, which is prolonged in the previously unseen videos and photographs by Nuno Cera. The images ( ﬁxed
and moving) appear as a kind of notebook in which the different
textures and intensities of architecture and landscape take both
form and shape. These are not photographs of architecture in the
normal sense, but subjective, artistic and poetic approaches to the
unity between form, substance, desire and place that makes architecture a landscape. n u n o c r espo
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