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Três textos sobre a cidade 
Lançamento da Gustavo Gili Brasil, o pequeno e denso Três textos sobre a 
cidade traz um trio de ensaios produzidos por Rem Koolhaas – arquiteto 
holandês do OMA, vencedor do Pritzker em 2000 e autor de Nova York 
delirante (1978) – traduzidos para o português por Luís Santiago Baptista, 
arquiteto e divulgador das obras de Koolhaas em Portugal.  

 

Os três ensaios são: Bigness or the problem of large, de 1994 (Grandeza, ou o 
problema do grande); The generic city, de 1994 (A cidade genérica) e 
Junkspace, de 2001 (Espaço-lixo). Juntos nessa publicação, são uma amostra 
da posição do arquiteto como pesquisador e crítico das mudanças sofridas 
pelas cidades e o papel assumido pela arquitetura.  

 
Com seu texto ácido e direto, Koolhaas expõe a posição da arquitetura (ou sua 
não-posição) no mundo da Grandeza: aquele em que o uso cada vez mais 
recorrente do elevador, por exemplo, fez com que se construíssem prédios 
altos, sem relação com sua função ou com a cidade. “Questões de 
composição, escala, proporção e pormenor são agora irrelevantes. Na 
Grandeza, a ‘arte’ da arquitetura é inútil”, alfineta no artigo Grandeza, ou o 
problema do grande. 

Já em Cidade genérica, Koolhaas analisa a identidade das cidades pelo 
mundo – e questiona: “Será a cidade contemporânea como o aeroporto 
contemporâneo, ‘igual a todos os outros’?”. Enumera, então, características 
dessa Cidade genérica: onde está, por quem é habitada, como funciona, sua 
paisagem urbana... E, claro, mais uma vez é ácido com a arquitetura que 
produz, e com os arquitetos que a produzem.  
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No artigo mais recente do trio, Koolhaas escreve sobre o espaço-lixo, partindo 
também de reflexões desenvolvidas no âmbito acadêmico. O autor olha para 
espaços de consumo rápido – duty free nos aeroportos, cassinos, parques 
temáticos – analisando os simulacros arquitetônicos e a evocação do banal em 
iluminações fluorescentes ou vegetações de plástico.  

 

De leitura rápida, mas com muita densidade e, principalmente, muitos 
questionamentos, o pequeno Três textos sobre a cidade é leitura obrigatória 
para quem estuda ou se interessa por arquitetura e urbanismo, e abre críticas 
importantes para fatos cotidianos da cidade e sua globalização. Mesmo 20 
anos depois de escritos os primeiros textos (1994), a importância da discussão 
dos temas segue atual.  

 

O AUTOR 

REM KOOLHAAS (1944) é arquiteto pela Architectural Association de Londres. 
Fundou o Office for Metropolitan Architecture (OMA) em 1975, juntamente com 
Elia e Zoe Zenghelis e Madelon Vriesendorp. Foi professor convidado da 
Architectural Association de Londres e da Harvard University e, entre outros 
prêmios, recebeu em 2000 o Prêmio Pritzker. É autor, entre outros livros, de 
Delirious New York (1978, com versão em português de 2008 – Nova York 
Delirante – editada pela Gustavo Gili). 
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