A Atmosfera do Espaço
Introdução:
O presente trabalho revisita a obra do renomado arquiteto Peter Zumthor e o conceito de atmosfera do
espaço por ele utilizado, onde a iluminação desempenha papel relevante categoria estética.

Metodologia:

Atmosfera:

O presente artigo apresenta uma análise de três
das suas principais obras – o museu Kolumba,
capela de São Nicolau e as Termas de Vals procurando identicar as estratégias projetuais
do arquiteto no que se refere a luz e suas
qualidades para compor diferentes atmosferas. As
gradações de luz e sombra sobre os materiais
revelaram-se fundamentais na composição das
diferentes atmosferas geradas nos edifícios,
principalmente nos espaços internos.
O estudo realizado corresponde a etapa de revisão
teórica da pesquisa desenvolvida pela orientadora
denominada “Iluminação, atmosfera e emoção em
usos arquitetônicos especícos” cujo objetivo
principal é avaliar o sistema de iluminação articial
como fator associado a atmosferas dos espaços e
emoções dos usuários.
Materiais:

Peter Zumthor nasceu em Basel, na Suíça, lho de
carpinteiro conheceu desde cedo o ofício da
carpintaria,na década de 60 foi para Nova Iorque ,
estudar no Pratt Institute.
Trabalha em suas obras o conceito de Atmosfera do
Espaço, conceito o qual ele utiliza como
ferramenta para auxiliá-lo na criação, de forma
assertiva, os ambientes apropriados para cada
situação.
A Atmosfera de Peter Zumthor é concebida através
da análise de um apanhado de 10 pontos, os quais
são por ele denidos como: A Consonância dos
Materiais, Som do Espaço ,Temperatura do Espaço,
A Luz Sobre as Coisas, As Coisas ao Meu Redor,
Entre Sossego e a Sedução, A Tensão Entre
Interior e Exterior, Grados de Intimidade, e
Arquitetura como Entorno.

Nas suas análises ca evidente a admiração que Zumthor tem com relação ao material, em sua forma natural, e como ele busca aproveita-lo,
explorando as melhores características, seja através do seu aspecto estético, físico ou térmico e instigando as sensações que o material
escolhido possa causar no indivíduo ao entrar em contato com o material.

Iluminação:

Além do trabalho aguçado com os materiais outro fator determinante para a criação e a manipulação da atmosfera é o trabalho da iluminação.
Nos trabalhos de Peter Zumthor a iluminação recebe sempre papel de destaque, desenha os ambientes de forma que a luz natural se torne o
mais importante.

Museu Kolumba:
Construído sobre os escombros de uma antiga igreja, tinha como
tarefa deixar a mostra as ruínas existentes, conservar a capela
construída nos escombros da igreja e criar um espaço de exposições
que comportasse as coleções da diocese.

Capela São nicolau
O interior da capela foi formado por 112 troncos de árvore
dispostos em forma de tenda. Em volta desta tenda de madeira e ao
longo de 24dias de trabalho cresceu, camada sobre camada, o
corpo da capela em betão, com uma espessura de 50 cm que cobriu a
estrutura de madeira. No Outono de 2006, manteve-se durante três
semanas uma fogueira em combustão lenta no interior da tenda de
madeira envolta em betão, que secou os troncos das árvores e
permitiu soltá-los do betão. O chão da capela é de chumbo,
derretido no local e espalhado manualmente.

Termas de Vals
Construídas a partir de quartzo da região, O edifício foi concebido
com uma técnica ordenada, com uma estrutura arquitetônica que
evita uma forma naturalista. Um espaço contínuo interno, como um
sistema geométrico de uma caverna, vaguear através da estrutura de
grandes blocos de pedra das termas.

Acad.lucas monaco karst*
professora orientadora: betina tschiedel martau
*bolsista voluntário, fau-pucrs

