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Esta masterclass parte de três filmes-ensaio de Harun Farocki (1944-2014) para pensar e discutir (1) 
o desproporcionado/perverso poder que os arquitectos têm e exercem ao organizar e construir o 
mundo em que vivemos (Sauerbruch Hutton Architects, 2013), (2) o fabrico e o uso do tijolo em 
Burkina Faso, Índia e no triângulo França-Suíça-Áustria enquanto metáfora para analisar e denun-
ciar a desigualdade social, a crescente industrialização e a consequente substituição da liberdade 
individual e colectiva pela sociedade tecnológica actual (In Comparison, 2009) e (3) a responsabili-
dade da Arquitectura e seus actores (arquitectos projectistas, constructores, engenheiros e clientes) 
na construção de centros comerciais ao serviço de políticas capitalistas, que consistem nos 
principais núcleos criadores e formadores da actual sociedade de consumismo compulsivo (The 
Creators of Shopping Worlds, 2001).

Esta formação propõe um retorno às questões da responsabilidade e função social da Arquitectura 
(amplamente debatidos pelo Movimento Moderno na primeira metade do séc. XX) sob o novo 
olhar-pensamento do Cinema, na figura de um dos autores mais críticos, actuais e inconformados 
da História recente do Cinema. Farocki filmou a arquitectura, nós estudamos a arquitectura filmada 
com o objectivo de propor uma revisão disciplinar e provocar o reencontro da Arquitectura com as 
suas questões mais fundamental e intemporais: a ligação às pessoas (vida) e aos lugares (matéria).

Pode o Cinema realizar o arco que a traz a Arquitectura para a contemporaneidade e, simultanea-
mente, reavivar temas antigos (responsabilidade social)?
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