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FOI EM

ESPAÇO DE PESQUISA
E PRODUÇÃO ARTÍSTICA

IMPL ANTAÇÃO

Era desejo de Moriceau que, apesar da aparência de
galpão e de sua localização em área de indústrias, o
prédio fosse uma ilha de produção cultural, uma espécie
de laboratório com a proposta de receber anualmente
artistas e curadores para atividades de pesquisa,
experimentação e colaboração mútua. Essa usina de
criação multifuncional é dividida em áreas de trabalho
de carpintaria, estúdio de pintura, exposições, escritório
e também alojamento para que artistas residentes
possam lá permanecer e criar mais livremente. »
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Parece o galpão de uma fábrica implantada em área industrial, na costa oeste da França.
Mas apesar da forma exterior monolítica, comum em plantas industriais, o espaço foi
idealizado pelo artista Benoît-Marie Moriceau para acolher criadores e curadores em
atividades de pesquisa, experimentação e produção de diferentes áreas da cultura.

O ATELIÊ DE 517 METROS
QUADRADOS FOI REVESTIDO COM
PAINÉIS DE AÇO GALVANIZADO

UMA GRANDE NAVE CENTRAL E
CÉLUL AS L ATERAIS DESTINADAS
A PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO
DE OBRAS DEFINEM A PL ANTA
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uma área industrial em Campbon,
entre Nantes e Saint-Nazaire, na
costa oeste da França, que Benoît-Marie Moriceau sonhou
construir seu estúdio, um espaço para pesquisa, criação
e alojamento de artistas. E foi a partir de uma arquitetura
ficcional, elaborada no romance A Costa do Mosquito, do
norte-americano Paul Theroux, que Moriceau e o arquiteto
Gaston Tolila, do escritório Tolila + Gilliland, se inspiraram
para idealizar o prédio do ateliê Fábrica Costa do Mosquito.
No livro, que depois foi filmado por Peter Weir, um inventor
constrói em plena selva de Honduras uma caixa de blocos
de metal para fabricar gelo para a população nativa.
Na interpretação arquitetônica de Tolila, o ateliê/fábrica
foi concebido como um bloco cúbico com fechamentos
metálicos, que bem poderia ser um galpão fabril.
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Para remeter à natureza das plantas industriais,
o projeto arquitetônico deste prédio de 517 metros
quadrados criou um cubo monolítico que a priori não
identifica sua destinação. O próprio acesso ao edifício
foi desenvolvido para acentuar essa percepção. Em um
vão monumental foi instalada uma porta dupla de correr
que, quando fechada, torna-se quase imperceptível na
fachada. Outro recurso inspirado na arquitetura fabril
foi o uso de materiais aparentes na área interna, como
concreto, metal, plástico e tubos fluorescentes.

QUASE IMPERCEP TÍVEL NA FACHADA

A planta do estúdio é definida por uma grande nave
central, com pé-direito do piso à cobertura, onde são
feitas obras de grande escala. Nos dois lados dessa
área foram criadas células destinadas à produção e ao
armazenamento dos trabalhos. Sobre as células há um
piso superior onde ficam salas de estar e de descanso
e um estúdio, com acesso por duas escadas laterais.
Todo o ateliê é banhado por luz natural, que adentra
através da parede de policarbonato translúcido,
aplicado na fachada norte e em divisórias internas, e
das claraboias, distribuídas pela cobertura. Os sistemas
construtivos utilizados também remetem às obras
industriais: perfis metálicos na estrutura e fechamentos
com chapas de aço galvanizado. (Por Cida Paiva) •
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QUANDO FECHADA , A PORTA DUPL A DE CORRER TORNA-SE
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Obra ❘ Fábrica Costa do Mosquito
Cliente ❘ Fábrica Costa do
Mosquito - Benoît-Marie
Moriceau
Local ❘ Campbon, França
Projeto ❘ 2010
Conclusão da obra ❘ 2012
Área construída ❘ 517 m²
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Arquitetura ❘ Tolila +
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(concepção); François Baudon
(acompanhamento da obra)
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A ESTRUTURA METÁLICA APARENTE REMETE À

A FACHADA NORTE RECEBEU FECHAMENTO DE POLICARBONATO

ARQUITETURA DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS

PARA APROVEITAMENTO DA LUZ NATURAL

Estrutura e fechamentos
metálicos ❘ Steel-Go
Policarbonato ❘ Danpalon
Fotos ❘ Philippe Ruault

