
  

Capa do livro Últimos Escritos – e o In�nito da Arquitetura (Imagem: Divulgação)

 

 

O arquiteto Marcelo Macedo, titular do escritório de arquitetura Studio MEMM, lança seu primeiro livro ‘Últimos

Escritos – e o In�nito da Arquitetura’, pela JJ Carol Editora. A obra é parte de um manifesto do jovem arquiteto que, nos

seus 30 anos, defende a evolução arquitetônica como dependente invariavelmente dos registros em texto.

Guiado pelos estudos na Columbia University, Marcelo observa que grandes arquitetos, como Vitruvius, Palladio,

Corbusier, Venturi, Koolhass, entre outros, por meio de seus textos, marcaram e transformaram os rumos da disciplina.

 

 

No livro, Marcelo lança luz sobre uma in�nidade inexplorada na arquitetura, e defende que os fundamentos para

alcançar tal diversidade não estão nos projetos, mas sim na narrativa capaz de contextualizar fatos prévios ao desenho.

As gerações vindouras que buscarem novidades arquitetônicas precisarão entender que as surpresas não estão

naquilo que os olhos veem, mas, sim, naquilo que o intelecto consegue compreender.

Assim, a história deixa claro que os arquitetos contemporâneos não podem deixar de escrever se quiserem alcançar

novos rumos e tendências. Com escrita despretensiosa (absorvida dos mestres mencionados) e profundidade na

mensagem, o autor denota o tom de urgência explicando as diversas facetas de como a escrita colaborará na evolução

da produção.

 

Imagem: Divulgação

 

Compartilhando relatos de experiências na universidade americana e técnicas lá aprendidas, adicionou-se ainda ao

conteúdo do livro alguns breves artigos elaborados junto a outros estudantes de arquitetura brasileiros (Lucas

Donangello e Carolina Leite), que compõem a re�exão sobre o olhar arquitetônico e a �gura do arquiteto

contemporâneo na transformação da sociedade.

 

Livro ‘Últimos Escritos – e o In�nito da Arquitetura’

Autor Marcelo Macedo

Editora J.J. Carol Editora

Páginas 136

Preço R$ 59

Disponível para aquisição www.jjcarol.com.br

 

Sobre Marcelo Macedo

Marcelo Macedo é Arquiteto Urbanista pela Fau-Mackenzie (2011) e Mestre de Arquitetura Avançada pela Columbia

University (2016). Após experiências em arquitetura em São Paulo, Paris e Nova Iorque inicia em 2018 o Studio

MEMM.  Trabalhou aproximadamente três anos na Metro Arquitetos em projetos culturais, educacionais, residenciais

e urbanos. Nas parcerias do escritório, colaborou com Paulo Mendes da Rocha e OMA. Trabalhou em Nova Iorque na

TPG Architecture na área de Varejo e Interiores corporativos. Desenvolveu projetos residenciais e reformas para

clientes próprios no Brasil. Durante seus estudos de arquitetura em Paris aproveitou para explorar o continente

ampliando seu repertório.
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Marcelo Macedo lança livro Últimos
Escritos – e o In�nito da Arquitetura
Obra propõe debate sobre o processo evolutivo da arquitetura e defende registros em texto como

essenciais para a transferência de conhecimento entre gerações

Fadada ao desinteresse pela produção escrita e inspirada em
imagens, a arquitetura cairá, sem se dar conta, na repetição
de padrões visuais, os eternos Neos – como Neoclássica e
Neocolonial”, informa o descritivo.
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