Anhangabaú da Feliz Cidade

O Anhangabaú da Feliz Cidade é um projeto de revivescência
do bairro do Bexiga, antigo umbigo cultural da cidade, localizado na periferia central de São Paulo, atualmente ameaçado
de destruição e desaparecimento pela especulação imobiliária
e financeira. O projeto consiste na construção e gestão de um
pólo de cultura, natureza e educação que traga de volta ao
bairro sua vida local e múltipla e a fortaleça. Os cinco elementos
que compõem o projeto são o Teatro de Estádio, a Universidade Antropófaga, a Ágora do Bexiga, a Oficina de Florestas e Bosquetes e a Moradia Popular. A Associação Teat(r)o
Oficina Uzyna Uzona, a partir de sua experiência cultural cinquentenária vivida neste bairro, propõe à cidade e ao mundo
um projeto que inverte a tendência massacradora de mercantilização do espaço e devolve a ele sua importância social e
pública, garantida pela constituição brasileira.
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O bairro do Bexiga / Bela Vista é berço de grandes manifestações culturais brasileiras e esteve
à frente do movimento moderno e pós-moderno nas artes do país. Nos teatros deu o Teatro
Brasileiro de Comédia - TBC, o Teatro Ruth Escobar e o Teatro Oficina. No samba, originária
da cultura dos negros quilombolas, a Vai-Vai, escola surgida em 1930 a partir do cordão que
existia desde 1910. Com vocação de uso misto e também o povo miscigenado, acrescido no
início e meio do século XX de imigrantes europeus, principalmente italianos, a relação dos
moradores e trabalhadores do bairro com o espaço público é singular. As pessoas cuidam das
ruas e calçadas, se conhecem e tomam conta das crianças dos outros. Ainda hoje, mesmo
com o domínio do automóvel e a expulsão dos moradores, as calçadas e raras praças ficam
ocupadas e vivas durante os dias e as noites tornando patente uma vida que fervilha apesar
da situação de abandono dos espaços públicos e privados.

permanência duma tipologia de casa
permanência duma relação forte com o espaço público

1: se colocam mesas na rua

A permanência de casas antigas no bairro acompanhou a permanência duma relação bem específica com o espaço público: a relação
com a rua é direta.
Desse jeito os habitantes cuidam do espaço público, pintando as
calçadas, colocando plantas, etc. A parte baixa das casas, apesar de ser
pequena, é suficiente para desenvolver uma atividade que se desenrola
até à rua: um barzinho, uma lanchonete, uma mercearia,...

2: se pinta a casa com sua cor preferida
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3: se limpa a rua, se jardina

1: se varre a frente da porta, se fala

2: se abre a janela para discutir
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3: se pintam as calçadas

O Teatro Oficina, o minhocão, o entorno

As diferentes partes do Anhangabaú da Feliz Cidade
1. a universidade antropófaga
A universidade antropófaga deve permitir diversos modos de transmissão: uma transmissão pela palavra e pelo gesto, capaz de ser um anfiteatro acadêmico, uma assembléia popular,
um arbre à palabre, um ateliê para aprender pela prática e tudo isso ao mesmo tempo. O suporte
da Universidade Antropófaga será sem intenção e sem usos pré-definidos.
2. a ágora pública
A ágora precisa manter a espontaneidade que já existe no bairro, a relação específica
com o espaço público que existe ainda hoje e tem muito que ver com a tipologia das casas: a
interface é direta entre o espaço público e as casas. Nesse sentido as ruas Japurá e Abolição são
uma extensão das casas. Um espaço onde as crianças se reúnem para brincar, os adultos se encontram para discutir. E uma área de conflito num sentido positivo. A agora é uma praça.
3. o teatro de estádio
O Teatro de Estádio deve ser um teatro aberto à cidade, generoso e popular. O Teatro
de Estádio deve ser capaz de funcionar com 20 espectadores sem parecer desmedido ou com
2000 espectadores ficando generoso. Nesse sentido o Teatro de Estádio deve ser leve, aparecer
e reaparecer com uma forma nova. Ser revelado pelo uso, como uma praça que se transforma
em feira. Talvez ele tenha mais que ver com os teatros medievais e suas infraestruturas efêmeras
(andaimes de madeira...). Só que a infra-estrutura aqui, seria invisível, esperando os usos para ser
revelada e desaparecer de novo.
4. a oficina de florestas e bosquetes
Duma certa forma a Oficina de florestas faz parte da universidade antropófaga. Ela constitui um ateliê específico encarregado do (re)florestamento do terreno e do bairro. É um lugar
aonde se cultivam e se preparam as árvores antes de serem plantadas. A oficina de floresta pode
também ser uma grande horta capaz de prover uma parte das necessidades das famílias que
viverão nas novas moradias. Assim, a oficina de floresta precisa ser um dos primeiros elementos
construídos para antecipar a reparação do chão e da terra.
5. moradias
O terreno é grande. Bastante grande para acolher novas famílias que vão ser integradas
ao bairro e que vão participar da nova vida do lugar. O objetivo é procurar manter uma certa
mistura patente no bairro. Assim poderiam haver vários tipos de moradia: apartamentos e casas.
A idéia é também pensar em sistemas que combinam construção tradicional e auto construção.
As estruturas principais podem ser feitas para permitir uma apropriação total do usuário. O objetivo é entrar no padrão brasileiro de 800 R$/m2 mas com superfícies que vão além dos 50m2 das
moradias agora planejadas nas ZEISS. Como propôr mais espaço com o mesmo preço ? Como
integrar espaços intermediários ?
Também deve-se pensar num sistema que melhore um pouco as condições de vida dos
moradores de rua: um lugar para lavar a roupa, duchas, um armário privado para guardar coisas.
Esse lugar pode ser ligado ao restaurante previsto no programa para a Ágora.
Mais informações nos endereços virtuais: http://teatroficina.uol.com.br/teatro_estadio, http://blog.teatroficina.com.br/?cat=112, http://teatroficina.uol.com.br/menus/45/
posts/324
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O Anhangabaú da Feliz Cidade não deve ser uma ilha cultural:
é um pedaço de cidade que se atravessa com ruas, moradias, pequenos comércios, vida urbana...

Reparar um terreno que já sofreu demolição
Reconstituir um sistema urbano de ruas e praças para favorecer e preservar as atividades locais

O Teatro de Estádio, a Universidade Antropófaga, a Ágora pública

Os diferentes ateliês são
constituídos duma parte interior e duma parte exterior
(terraços, balcões,...).
A superposição das caixas
gera um grande espaço coberto e compartilhado entre
os diferentes ateliês.

O teatro de estádio compartilha o
mesmo espaço que a Ágora:
é um espaço integrador para o
bairro.
O teatro de estádio joga com a
verticalidade do Teatro Oficina
para criar um espaço que pode ser
cena ou arquibancada.
Através do sistema concebido
pela Lina Bo Bardi o Teatro se abre
totalmente na cidade.

Acesso por baixo da folha-topografia:
e a interface com a cidade pode acolher uma biblioteca,
uma lanchonete, espaços técnicos, estacionamento,...

O Teatro de Estádio, um teatro que faz parte da cidade
uma praça

a calçada faz parte da arquibancada

Teatro Oficina + Teatro de Epidauro

Cena vertical

Cena horizontal

uma ágora

Vista geral

Vista interna

Referências de projetos

Parque MFO, Zurich-Suíssa
Burckhardt + partner

Escola de Administração, Bordeaux-France
Anne Lacaton et Jean-Phillipe Vassal

Livro “L’architecture de survie”, 1978,
Yona Friedman

O que é agrigultura urbana?
A gente está acostumada com a ideia de que a
sobrevivência da cidade depende dos produtos
alimentícios que vêm do interior. O que significa
transporte, galpões e intermediários demais.
É caro. E quando um dos elos do sistema quebra.
A cidade está com fome.
Por outro lado
A cidade é a maior consumidora de produtos agrários.
Se a cidade não existisse
Os agricultores não teriam de produzir
demais.
Se a cidade não dependesse do interior?
Se a cidade pudesse produzir sua própia comida?
Se a cidade dependesse menos
do transporte,
dos galpões,
dos intermediários?
A meta da agricultura urbana é fazer com que a
cidade alimente-se por ela mesma.

Poderíamos organizar de outra maneira a
sobrevivência das cidades.
Para os cereais que são fáceis de transportar e fáceis
de armazenar o sistema tradicional pode ser mantido.
Em contrapartida os transportes e o armazenamento dos produtos perecíveis (legumes, leite, ovos, etc)
são muito despendiosos.
Assim, seria lógico dum ponto de vista econômico,
produzí-los na cidade mesma, pela transformação
das áreas disponíveis em quintais, estufas agrícolas,
etc.
Os tetos da cidade, os pátios, etc., podem ser transformados em «estufas-estantes» aonde as plantas
podem crescer protegidas contra um clima duro.
E ao mesmo tempo dando oxigênio ao ar da cidade.
A superfície onde se pode cultivar nas «estufas-estantes» pode ser o triplo o o quádruplo da superficie
original.
A gente acha normal cuidar de terraços e de
jardins decorativos dentro das cidades.
Acha-se que as hortas e os quintais são feios ?
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