
COLECÇÃO

OS ESPAÇOS

DA ESCRITA

Susana Oliveira tinha a

ideia há muito: ver como
o arquitecto interpreta
em desenho a palavra do
escritor. A Casinha dos
Prazeres é o primeiro da
colecção Espécies
de Espaços (editora
Abysmo)ejuntaa
palavra de Jean-
François de Bastide,
autor francês do
século XVIII, ao traço
do arquitecto Álvaro
Siza. "Às vezes, o espaço
arquitectónico é quase
o protagonista das
histórias e um escritor
quando descreve —

ou inventa — espaços
tem de ter um desenho
na cabeça", justifica a
professora de Desenho da
Faculdade de Arquitectura
da Universidade de Lisboa.
Em A Casinha dos Prazeres,
os espaços podem ser
descritos assim: "Esta sala
é rematada em curvatura,
na qual se inscreve um
quadro circular pintado
com mestria por Pierre, e
que representa Hércules

nos braços de Morf eu a ser
acordado por Amor. Todos
os lambris são cobertos por
uma tinta cor de enxofre
claro; o piso é marchetado,
alternando as madeiras de
amaranto e de cedro; os
mármores em azul turqui."
(...) O texto de Bastide insere-
se no que se convencionou
chamar "romance libertino",
como refere o seu tradutor,
António Mega Ferreira, num
texto de introdução: "Este
La petite maison não é bem
um conto erótico, a não ser
porque tem atado na ponta
a fantasia da sedução. Na
realidade, é muito mais
uma narrativa de métodos
e modelos arquitectónicos
do que um reportório de
estratagemas e lances
amorosos."
Alguns dos textos que
Susana Oliveira seleccionou
para esta colecção (cujo
título foi roubar, assume,
ao escritor francês
Georges Perec) são muitos
deles inéditos em língua
portuguesa ou estão há
muito fora de circulação.
Incluem-se Edith Wharton,
E.T.A. Hoffmann, Paul
Scheerbart, Thomas Hardy
(também arquitecto de
formação) e, avisa-nos
Susana Oliveira, "o ideal seria
conseguirmos publicar dois

por ano". Inicialmente não
tinha pensado em autores
portugueses, mas aceitou o
desafio do editor João Paulo
Cotrim e da revisora Dóris
Graça Dias e o próximo será
A Cidade do Desassossego,
uma colagem a partir de
Fernando Pessoa/Bernardo
Soares (o arquitecto
convidado é estrangeiro e
Susana prefere mantê-lo
como uma surpresa). "Tenho
na cabeça o texto e vejo logo
qual o traço que gostaria
de ver a interpretá-10. Por
exemplo, para o texto de
Bastide, que é muito barroco,
pensei logo em Siza Vieira,
que não é nada barroco. A



ideia não é que os arquitectos
ilustrem a história mas que
interpretem os espaços
da escrita", conta ainda
Susana Oliveira, que também
é ilustradora. E recorda
como Siza Vieira reagiu
quando lhe levou o texto de
Bastide, ainda no original, e
o convidou a ser o primeiro
a participar na Espécies de
Espaços: "Ele gostou logo
e até disse: 'Estes textos é

que são o poder redentor
da arquitectura'." Entre os
arquitectos que já aceitaram
desenhar para esta colecção,
incluem-se Eduardo Souto
Moura, José Neves, Manuel
Graça Dias, entre outros.
Paula Barreiros

/T\ Verfotogaleria
V_y www.publico.pt/cultura

A Casinha dos Prazeres,
de Jean-François Bastide
com desenhos de Álvaro Siza
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Os desenhos estão expostos
no espaço de galeria da
editora (Rua da Horta Seca,
R/C, Lisboa) até 30 de
Outubro


