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Jonathan Charley

Professor University of Strathclyde, Membro fundador
GLAS, Co-editor "Writing the Modern City"

arqa: Tendo em conta a sua investigagao arquitectonica, de que
forma Ihe interessa a questao da arquitetura e/na/como ficgao?
Jonathan Charley: la precisar de uma biblioteca para identificar
e isolar as multiples formas em que a arquitetura e a ficgao se
encontram, sobrepoem e por vezes se fundem. Algumas das questoes
levantadas por este debate sao exploradas num livro que coeditei
recentemente chamado Writting the Modern City - Literature,
Architecture and Modernity. Mas a resposta mais simples e que
eu, como a maior parte das pessoas, gosto de histories e de contar
histories. Tudo comega e acaba com uma historia, ficcional ou outra,
e nao consigo conceber um edificio, um livro, ou mesmo qualquer
outro objeto material ou cultural que nao tenha uma historia para
contar, se o deixarmos falar. E tambem por isso que, do mesmo modo
que nao consigo conceber um edificio sem "enredo", em termos das
suas fungoes, da experiencia sensorial quando o utilizarmos, ou do
seu papel ideologico, tambem nao consigo pensar num romance
que nao esteja baseado nalguma concecao de espago e de tempo,
quer se trate de um edificio particular, um panorama urbano ou uma
area geografica. Entao, e num sentido muito real que tanto os textos
literarios quanta os edificios podem ser encarados como narrativas,
que sao guiadas pela relagao dinamica entre tempo, espago e realidade
social. Um dos meus projetos atuais, que apresentei na generalidade
no ano passado em Lisboa, e o que descreveria como uma "viagem
literaria atraves do imaginario arquitetonico". Tenho um fascinio
particular pela historia dos romances e filmes que sao celebres tanto
pela sua poderosa presenga "cronotopica" como pela forma como que
apresentam uma critica da sociedade e do desenvolvimento urbano
contemporaneo. E, particularmente, o caso dos romances e filmes que
exploram a dialetica entre Utopia e distopia. Nestas obras a narrativa
esta inimaginavelmente fora do tratamento particular do espago e
tempo do autor, ao ponto de que, nalgumas produgoes literarias e
cinematograficas, uma cidade ou edificio ter uma presenga tal que
assume o papel de uma personagem. E o caso de romances como o
We de Zamyatin, Bend Sinister de Nabokov, Metropolis de Karinthy,
The Lathe of Heaven de Ursula Le Guin e das obras de Ballard como
High Rise e Super-Cannes. Como obras ostensivas da "ficgao", estes
romances tern frequentemente mais a dizer sobre a realidade social
e a natureza real da cidade do que os escritos urbamsticos que se
prtendem objetivos.
arqa: Depois da anterior convergencia entre arquitetura e ficgao dos
anos 60 e 70, como pode o dispositive ficcional assumir uma fungao
critica na arquitetura contemporanea?
JC: Esta questao incita outra contra questao: o que esta a ser
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criticado? Qualquer "dispositive ficcional", um romance, desenho
ou filme podem desempenhar um papel importante e a historia
da contracultura no seculo XX oferece uma panoplia rica de textos
literarios, cinema, pintura e desenhos arquitetonicos que fizeram
precisamente isso. Em todos estes casos as formas e metodos
utilizados sao proprios da epoca historica e dos desafios que os
artistas e romancistas enfrentavam. Nesta medida, nao pode haver
uma solugao universal para a forma como os "dispositivos ficcionais"
podem atuar como ferramentas criticas. Forma e tecnica sao sempre
contingentes das circunstancias historicas especificas em que nos
encontramos e da pergunta que nos fagam. Por outras palavras, o
papel relevante que os "dispositivos ficcionais" possam ter no future
da arquitetura e algo que desconhecemos. No entanto, se o objeto
de critica for o carater politico e ideologico da sociedade capitalista
e do desenvolvimento urbano, entao existem valores e ideals muito
gerais aos quais podemos aspirar e sobre os quais os textos literarios
e, certamente, as representagoes arquitetonicas podem destacar,
explorar e especular. Muitos destes sao temas familiares; a privatizag
continuada do setor publico e do espago publico; as consequencias
perigosas para a qualidade da arquitetura que advem da sua
subordinagao total ao que dita a acumulagao de capital; a degradaga
ambiental persistente; um ramo imobiiiario e mercados de propriedai
desregulados; politicas de emprego precarias entre arquitetos e
construtores; formas institucionalizadas de desigualdade social e
espacial, e por ai fora. Gostaria de crer que, independentemente das
novas ferramentas de representagao que surjam, os artistas politicos
radicals, os arquitetos, escritores e realizadores continuem a trabalhc

Ficcao Urbana: The writer in the city - Dostoevsky em frente da livraria Lenin, Mosc

Mas a resposta mais simples e que eu, como a maior parte das pessoas, gosto de
historias e de contar historias. Judo comega e acaba com uma historia, ficcional ou
outra, e nao cons/go conceber um edificio, um livro, ou mesmo qualquer outro objeto
material ou cultural que nao tenha uma historia para contar, se o deixarmos falar.
Jonathan Charley

com tais contradigoes, a analisar e criticar a cidade contemporanea,
continuem a lutar pela justiga social e a especular sobre o que podera
Iser uma cidade nao capitalista. Para faze-lo penso que e imperativo
Iquenos situemos na historia da luta anticapitalista. So assim podemos
i ter a certeza que, quaisquer que sejam os dispositivos ficcionais que
[surjam, estes serao pertinentes, apropriados e vao ter uma visao
complete do passado para poder colocar novas questoes.
arqa: Num momento em que as vertentes do documental e do
ficcional se cruzam no campo da arquitetura e do urbanismo, qual a
relacjio que a ficgao deve manter com a realidade existente?
JC: A fusao do ficcional com nogoes de realidade e a nossa
incapacidade de distinguir entre os dois e uma perspetiva assustadora.
Apesar de eu trabalhar deliberadamente com as fronteiras entre a
ficgao e a nao-ficgao, nunca devemos perder de vista a sua diferenga
jessencial e nunca devemos parar de "manter a relagao" de distancia
lentreambos. Entao, precisamos de nos recorder diariamente que "0
Imundo representado, por muito realista e verdadeiro, nunca pode ser
cronotopicamente identico ao mundo real que representa." (Bakhtim,
177ie Dialogic Imagination, 1981:256). A alternative e a desintegragao
[do nosso conceito de verdade e o nosso declfnio no relativismo moral
lehistorico. De facto, trata-se de um problema muito antigo, mas o
quefaz com que parega recente e o maior poder das tecnologias de
I representagao em distorcer a realidade, transmutar qualquer coisa em
qualquer outra coisa e criar o que parecem ser autenticos ambientes
historicos. Clara que algumas destas experiencias sao brincadeiras
inofensivas e todos vimos e ouvimos Husoes visuals e verbals que

suspendem as nossas crengas. Mas ha claramente um lado traigoeiro
em tudo isto, quando a imaginagao criativa se torna subordinada dos
objetivos polfticos e ideologicos dos governos e das instituigoes de
media que tern um interesse documentado em distorcer a realidade
e camuflar a realidade social. Quando isto acontecer, estamos em
territorio perigoso. A verdade historica e eclipsada pelos mitos que
comegam a passar por senso comum. Isto torna-se brutalmente obvio
nas ditaduras onde a literatura, o cinema, os desenhos arquitetonicos
e os manifestos, apesar de se tratarem evidentemente mentiras
mesquinhas e de camuflarem a natureza real da vida do quotidiano,
sao de alguma forma encaradas como sendo verdadeiras e alinhadas
com a historia. Contudo, esta problematica nao e claramente exclusiva
das ditaduras. As mentiras sistematicas e verdades parciais sao tao
importantes para os governos democraticos, orgaos de comunicagao
e empresas publicitarias do seculo XXI, como o foram nos regimes
ditatoriais dos anos 30. Nenhum governo ou regime consegue
sobreviver sem conquistar os "coragoes e mentes" da populagao
atraves do controlo dos meios de comunicagao, em que a confusao
ideologica entre a ficgao e nao-ficgao e uma arma essencial. E por
este motivo que apesar da critica do "realismo ingenuo" ainda consigo
vislumbrar um papel para um realismo genuinamente crftico que,
desmarcado de qualquer tecnica formal particular, se propoe descobrir
as "complexidades casuais da sociedade e a desrnascarar a visao
prevalecente das coisas, como a visao dos que estao no poder...",
(Brecht, Adorno et al Aesthetics and Politics, 1986:82) - um realismo
que soa como um alarme sempre que a verdade historica esta sob
ameaga.

"I can rent a brand new home
with an option to buy Sater? "

1587 0222

Ificgao Urbana: As far away from Utopia as it is possible to be - Publicidade em Glasgow

Ficgao Urbana: The murder of reality - Publicidade na Folha de Sao Paulo, Brasil

Janeiro | Fevereiro 2012

025

