
TECNOTOPISMO 

ANTONIO CASTELNOU 



Introdução 

A partir dos anos 1960, uma nova geração de 
arquitetos apresentou a UTOPIA como resposta                   
ao descontentamento produzido pela situação                          
da arquitetura e urbanística tardomodernas,                  
dadas as limitações impostas por leis e normas.  

 

Suas propostas, na maioria, teóricas e inviáveis, 
serviram de GERME DO FUTURO, associando                       

aspirações físico-espaciais com                   
possibilidades tecnológicas visionárias. 

 



 Denominou-se TECNOTOPIA                 
o conjunto dessas propostas que, 
baseando-se em parâmetros 
técnico-construtivos, 
desenvolveu propostas de 
espaços fantásticos, através                 
de grupos de vanguarda.  
 

 Expandindo-se pelos                     
mass media e em resposta ao 

american way-of-life, enfatizava 
uma metodologia pseudo-

científica que incentivava 
escolhas libertadoras, visando a 

fundação de uma civilização 
urbana não-alienada, mas que 

ainda  associada à máquina.  

 

Stanley Kubrick (1928-99) 
2001: A Space Oddity (1968) 

City of Ragnitz (1963/69) 
Günther Domenig (1934-) 



 A ARQUITETURA TECNOTÓPICA 
fez pesquisas sobre novas 

tecnologias e agenciamentos 
espaciais, acabando por influenciar 

toda a produção ficcional, em 
especial, a televisão e o cinema a 

partir da década de 1960.  
 

Viagem ao fundo do mar (1964/68)  

Perdidos no Espaço (1965/68) 

Túnel do Tempo (1966/67)  

Terra dos Gigantes (1967/70) 

  Star Trek (1966/69) 

2001, uma odisséia no espaço 
(1968) 

1960’s 

TV Series 





 A destruição da memória urbana, a proliferação de 
periferias e os problemas de transporte e circulação, além 
das implicações ecológicas dos anos 60/70 levaram vários 

arquitetos a discutirem os modelos modernos e proporem 
obras futuríveis baseadas em estruturas altamente 

complexas (megaestruturas), com materiais, técnicas e 
ambientações muito sofisticadas. 

Geodesic Dome City (1959) 
Richard Buckminster Füller (1895-1983) 

Autonomus 
Living Unit (1949) 



Artic City (1966) 
Frei Otto (1925-) 
 

Konrad 
Wachsmann 
(1901-80) 
 
Dynamic 
Structures (1950) 

 



Intrapolis (1958/63) 
Walter Jonas (1923-) 



Space City (1959/62) 
Yona Friedman (1923-) 



 Pode-se considerar o 
FUTURISMO (1909/14) – 
movimento artístico do 
início do século XX, que se 
desenvolveu na Itália – 
como precursor da atitude 
tecnotópica de renovação 
total, buscando em um 
novo conceito dinâmico             
da realidade o princípio                                     
de uma nova estética.  

 

Luigi  Russolo (1885-1947),  
Carlo Carrà (1881-1966),  

Filippo T. Marinetti (1876-1944) 
e Umberto Boccioni (1882-1916) 

Élasticità (1912) 
Umberto Boccioni 

(1882-1916) 



 Os artistas futuristas intentaram 
expressar a vivência dinâmica do 

mundo cotidiano, querendo 
vencer a condição mecânica dos 
fenômenos, pela “captação” do 
ritmo particular da cada objeto, 

sua inclinação e movimento; 
enfim, sua “força interior”. 

 

Umberto Boccioni (1882-1916) 

Carica di Lancieri  (1915) 

Ballerina  
blu (1912) 
Gino Severine 
(1883-1966) 

Carlo Carrà (1881-1966) 
La rivolta (1911) 



 O principal arquiteto futurista, Antonio Sant’Elia (1888-
1916), propôs várias perspectivas marcadas pela elasticidade, 
ligeireza e novidade constantes, isto é, uma visão fantástica da 
cidade moderna (Città Nuova, 1912/14), baseada em uma rede 
complexa de serviços de transporte (sobreposição de vias) e de 
circulação (elevadores de vidro).  

Antonio Sant’Elia (1888-1916) 

Città Nuova 
(1912/14) 



 Propondo o emprego de novos 
materiais e técnicas, Sant’Elia 
abolia o ornamento e 
apresentava uma visão 
tridimensional da metrópole, 
acabando por influenciar 
muitos discípulos, como Mario 
Chiattone (1891-1957) e 
Virgilio Marchi (1895-1960). 

Costruzioni per una  
metropoli moderna (1914) 

Cattedrale VI  

(1914) 

Mario Chiattone  

(1891-1957) 

Casa e  
appartamenti VII  
(1915) 



 A ARQUITETURA FUTURISTA 
repudiava toda e qualquer 

tradição, considerando a guerra 
um agente limpador da 

sociedade; era assim fascinada 
pelo dinamismo, o que gerou 

inúmeras experiências sobre o 
movimento mecânico, o uso de 
diagonais e a exploração da luz.  

Città 
fantastica 

(1919) 

Virgilio Marchi 

(1895-1960) 

Idroporto  
e case  

(1925/26) 

Edificio visto da un  
aeroplano virante (1919/20) 



O TECNOTOPISMO influenciou toda uma 
geração, a qual via a tecnologia como 
solucionadora de todos os problemas, 
especialmente os urbanos e ambientais.  
 

Objetivando a eficiência técnica, os arquitetos 
tecnotópicos transportaram-na para a questão 
de qualidade do ambiente construído, o que fez 

com que influenciassem as realizações 
ultratecnicistas. 

 

Do mesmo modo, surgiram novas fantasias 
formais e espaciais, que até hoje encontram nos 

meios de comunicação de massa um amplo e 
crescente campo de incentivo (Science Fiction).  



EXPOSIÇÃO UNIVERSAL  
DE MONTREAL (1967, Canadá) 



EXPOSIÇÃO UNIVERSAL  
DE OSAKA (1970, Japão) 

Toshibia-IHI Pavilion 

Takara Beautilion 

 Pavilion 

 

Kisho Kurokawa 

(1934-2007) 



Grupo Metabolista 

 Em 1959, um grupo de 
arquitetos japoneses 
liderados por Kiyonori 
Kikutake (1928-)  passaram 
a propor uma visão futura 
da cidade habitada pela 
sociedade de massa, que se 
caracterizaria por grandes 
estruturas renováveis, 
flexíveis e extensíveis, as 
quais permitiriam um 
processo de crescimento 
urbano orgânico.  

 Ocean ou Marine City (1958/63) 
Kiyonori Kikutake (1928-) 



 Inspirado pelo problema da congestão urbana no Japão e 
tomando como base a idéia de que as leis tradicionais de 

forma e função estavam obsoletas, o METABOLISMO 
apoiava suas propostas nos conceitos de reciclagem 

(substituição dos elementos) e flexibilidade (mudança 
constante de uso) constantes, resgatando a herança 

shinto (xintoísmo), que pregava a mudança eterna das 
coisas e a continuidade do eterno no transitório. 

Tower City (1968) 

Floating City (1970) 

Kiyonori Kikutake (1928-) 



 Os metabolistas concebiam a 
arquitetura como algo móvel e 

efêmero, cuja forma deveria 
ser adaptável a uma sociedade 

igualmente em processo.  
 

 Portanto, a urbe deveria ser 
considerada um sistema aberto 

e dinâmico o que permitiria 
transformações periódicas, nas 

quais a ordenação do tráfego 
seria seu elemento essencial.  

 

Floating City 
(1968) 
Kisho Kurokawa 
(1934-2007) 

 
 
 
 
 

City in the Sky 
(1962) 

Arata Isozaki 
(1931-) 



 Sua originalidade estava no 
conceito de espaço de eficiência 
máxima, rigidamente separado 
das unidades de serviço e 
instalações técnicas, às quais, 
como um organismo vivo,          
caberia metabolizar as              
atividades de desempenho. 
 

 Entretanto, tratava-se de uma 
proposta reducionista das 
atividades humanas, totalmente 
baseada na carência espacial e no 
crescimento de seu país. Mesmo 
assim, suas idéias contribuíram 
para se vislumbrar o futuro.  

 
Takara Beautilion (Expo’70, Osaka) 

Kisho Kurokawa (1934-2007) 

 



 Os participantes                                                 
do grupo que mais se                           

destacaram foram: 
 

  Kenzo Tange (1913-2005) 

 Masato Otaka (1923-) 

 Youji Watanabe (1923-83) 

 Kazuo Shinohara (1925-2006) 

 Akira Shibuya (1925-) 

 Noboru Kawazoe (1926-) 

 Fumihiko Maki (1928-) 

 Arata Isozaki (1931-)  

 Kisho Kurokawa (1934-2007) 

 

Arata Isozaki (1931-) 

Cluster in the air (1960/62) 



Helix City 

(1961) 

Kisho 

Kurokawa 

(1934-2007) 



Kenzo Tange (1913-2005) 

A Plan for Tokyo  (1960) 



Kenzo Tange (1913-2005) 

A Plan for Tokyo  (1960) 



Kenzo Tange (1913-2005) 
 

Yamanashi Press & 

Broadcasting Center 

(1966, Kofu 

 Japão) 

Fuji Televisiopn Building 
(1996, Odaiba Tokyo, Japão) 

 

Shizuoka Newspaper Company Building 
(1967, Ginza, Japão)  



Kisho Kurokawa 
(1934-2007) 
Resort Center  
Hawaii Dreamland 
(1966/67,  Yamagata 
Japão) 

Sky Building N.3 
(1970, Shinjuku, Tokyo) 
Youji  Watanabe 
(1923-83) 



Kisho Kurokawa (1934-2007) 

Nakagin Capsule Tower 

(1972, Tokyo) 



De 600 a700 quartos (cápsulas de  2 x 1,50 x 1,50m) 
Luz/TV/Fone de ouvido/travesseiro e cobertor/Cabide 
Roupas e outros  objetos  são deixados em armários 
Não há áreas comuns (salas de estar, restaurantes e banheiros)    

Shinjuku 

Capsule Hotel 

(1980, Tokyo) 

 

 

 

Living in  

a Capsule 

 

1966 

Akira Shibuya 

1967 

Youji Watanabe 

1970/72 

Kisho 

Kurokawa 

 



Grupo Archigram 

 Na Inglaterra, formou-se em 1961 
um grupo de arquitetos em torno   
da Archigram Magazine, o qual                  
foi bastante influenciado pela Pop 
Art   e pelo neo-realismo norte-
americano (grises).  
 

 De motivações mais socioculturais 
que arquitetônicas e mais 
estruturais que técnico-formais, 
começou a chamar a atenção 
mundialmente por propor 
ambientes totalmente                  
tecnificados (computer cities). 

N.4 

 

N.3 

Exposition 

Diane Jowsey 



 Inicialmente, a Revista 
Archigram era uma publicação 

contestatória (Comic-strip + 
Pop Art + Science Fiction), 

destinada a fazer propaganda 
comercial nos EUA, que 

acabou enveredando-se como 
veículo de expressão das 

idéias de um grupo de 
arquitetos defendidos pelo 
crítico de arquitetura inglês 
Reyner Banham (1922-98), 

um dos responsáveis pela 
divulgação da revista e dos 

trabalhos do grupo 

Seaside Bubbles (1966) 
Ron Herron (1930-95) 

David Greene (1937-) 
Living Pod (1966) 



 Através de um idealismo estético-tecnocrático, a publicação, 
que tinha só duas páginas e periodicidade irregular, trazia 
desenhos e manifestos pop. Sua primeira exposição foi a 
Living City (1963) e causou polêmica no ambiente londrino. 



 O ARCHIGRAM propunha cidades 
fantásticas, transitórias e auto-
reguláveis, através de uma 
linguagem gráfica inusitada                               
e provocativa.  
 

 Tentava utopicamente resolver                     
o brusco crescimento populacional          
e urbano, oferecendo uma visão 
sedutora do futuro, mas que 
desprezava temas sociais e 
ambientais. 

Ron Herron (1930-95)  
e Peter Cook (1936-) 
Instant City  (1969/70) 



Instant City  (1969/70) 
Ron Herron (1930-95)  e Peter Cook (1936-) 
 



 Empregando malhas 
neutras em diagonal, nas 

quais dispunha ruas 
comerciais, moradias e 

escolas, tentava 
“redesenhar” a cidade 

moderna sob uma ótica de 
acentuado aspecto 

tecnológico, no qual o 
conceito de arquitetura 

tradicional era suprimido 
por completo. 

Peter Cook (1936-) 
Plug-In City 
(1964/66) 

Metropolis  
(Archigram Magazine N. 5 ) 
Ron Herron (1930-95) 
c/Barry Snowden 



 O ARCHIGRAM era              
inicialmente formado por : 
 

 Warren Chalk (1927-87) 

 Ron Herron (1930-95) 

 Dennis Crompton (1935-) 

 Peter Cook (1936-) 

 David Greene (1937-) 

 Mike Webb (1937-)  

 

D. Green, W. Chalk, P. Cook, M. Webb,  
R. Herron e D. Crompton 

Banquet features Montecarlo (1969) 
Cook, Crompton & Herron 

Electronic Tomate 
(1969) 
Chalk & Greene 

 



Ron Herron (1930-95) 
Commonwealth Games Festival 
(1958, Cardiff Castle UK) 
  



Tuned Suburb (1968) 
  Ron Herron (1930-95) 

Peter Cook (1936-) 
Blow-Out Village (1966) 

Mike Webb 
Cuishicle (1965) 



Proposta especulativa de Peter Cook mostrando a substituição gradual da  cidade 

tradicional pelas estruturas  alternativas do ARCHIGRAM,  fundindo equipamentos  

e instalações com as estruturas convencionais e nostálgicas. 



Peter Cook 

Plug-In City 

(1964/66) 



A Walking City  

(1964) 

Ron Herron 

(1930-95) 



RWTH Faculty of Medicine 
Aachen University  
(1968/86, Alemanha) 
Weber, Brandt and Partners 

Richard Rogers  (1933-) 
e Renzo Piano (1937-) 

Centre Georges Pompidou 
(1977, Paris, França) 

) 



Conclusão 

 As principais características 
das propostas tecnotópicas 
foram: 
 

1. Proposição de espaços 
variáveis e flexíveis no uso, 
principalmente através da 
reciclagem de elementos 
secundários móveis, que 
seriam agregados a 
estruturas primárias fixas, 
estas normalmente servindo 
à circulação e serviços. 

 Intrapolis (1958/63) 
Walter Jonas (1923-) 

 



2. Criação de megaestruturas 
extensivas, formadas por paredes e 

pavimentos adaptáveis através de 
encaixes, deslizamentos ou 

acoplamentos: emprego de películas 
pneumáticas móveis e de “células” 

sintéticas produzidas industrialmente. 
 

3. Imagem de uma “fantasia” 
tecnológica na conformação de seus 

ambientes arquitetônicos e 
urbanísticos: disposição de robôs 

acionados por computadores, 
sistemas auto-reguláveis, 

mecanismos transitórios, circulações 
etc. 

 

 

Vernal M. Tyler & Carl F. Asiala 
Rational City (1975) 

Submarine Hotel (1975) 
Harris Stewart 



4. Desconsideração dos demais pontos de vista alheios à 
arquitetura, como os de economistas, sociólogos, 
psicólogos, tecnólogos e futurólogos, resultando em seu 
caráter essencialmente utópico. 

 

Richard Dietrich  
Metalcity Building System 
Metastadt (1965/72) 



 A iniciativa de vislumbrar                 
o futuro através da 
arquitetura consiste em 
uma área de grande 
repercussão nos âmbitos 
da cultura arquitetônica 
contemporânea: projetar 
cidades intergaláticas, 
submarinas, subterrâneas 
ou suspensas ainda 
constitui um importante 
exercício de imaginação e 
criatividade arquitetônicas. 

 Metropolis (1927) 
Fritz Lang (1890-1976) 



Ferrohouse 
(1970, Zurich, Suíça) 

Urban structures for the future (1971) 
 

Justus Dahinden (1925-) 

Kiryat Ono Leisure City  
(1984, perto de TelAviv, Israel) 



Blade Runner (1982) 
Riddley Scott (1937-) 



Luc Besson (1959-) 

The Fifth Element (1997) 

George Lucas (1944-) 
Star Wars 

(1977) 
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