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Depois do movimento moderno  
Arquitetura da segunda metade do século XX 

 

Mais um livro de Josep Maria Montaner traduzido ao português já pode ser 
encontrado nas livrarias brasileiras. Em Depois do movimento moderno, 
lançamento da Gustavo Gili no Brasil, o crítico aborda as interpretações da 
arquitetura entre os anos de 1945 e 1992, ou seja, como se pensou a 
arquitetura após a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, após o 
modernismo; e quais foram os temas essenciais de discussão e em que 
situações foram produzidas.  

 

 
 

Sempre situada entre a história e a crítica, como explica o autor na introdução, 
a publicação apresenta as propostas que definiram as novas posturas e ideias 
na evolução da arquitetura da segunda metade do século XX. E Montaner o 
realiza de forma didática: um texto denso, recheado de informações, dados, 
exemplos de projetos e interpretações sobre arquitetos, mas de simples 
entendimento. Enquanto isso, muitas imagens permeiam as explicações, 
incluindo fotos atuais, de época, croquis e desenhos técnicos. Todo o livro é 
em preto e branco, o que aumenta a sensação de um relato analítico de época. 
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Para melhor organizar as análises, o livro foi dividido em três períodos: de 
1945 a 1965, marcando as continuidades e revisões da primeira metade do 
século; de 1965 a 1977, com a configuração da denominada arquitetura pós-
moderna; e de 1977 a 1992, com a dispersão das posturas arquitetônicas, 
onde analisa trabalhos de arquitetos como Álvaro Siza (Portugal), Rafael 
Moneo (Espanha), Hans Hollein (Áustria), Frank Gehry (Estados Unidos), Rem 
Koolhaas (Holanda), Norman Foster (Inglaterra), Renzo Piano (Itália), Jean 
Nouvel (França) e Santiago Calatrava (Espanha), ao tratar de temas como 
contextualismo cultural, ecletismo, obras de arte, abstração formal e alta 
tecnologia.  
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