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O arquitecto Álvaro Siza Vieira vai assinar um projecto de intervenção em Milão, Itália, que inclui a remodelação da Avenida
Sempione e a criação de um museu dedicado a Leonard Da Vinci e a Bramantino. O convite foi feito a Siza Vieira pela
presidente da câmara municipal de Milão, Letizia Moratti, no âmbito de um plano de reestruturação de pontos vitais da
cidade italiana para acolher a Exposição Internacional Milão 2015, a mesma que Saragoça realiza este ano.
O arquitecto italiano Roberto Cremascoli, há vinte anos a viver em Portugal e que irá trabalhar neste projecto com
Siza Vieira, explicou que as obras de intervenção irão decorrer entre 2010 e 2014, mas escusou-se a revelar o montante
financeiro.
O projecto, ainda em fase de estudos, incidirá sobre a Avenida Sempione, semelhante à dos Campos Elíseos, em Paris,
mandada construir por Napoleão no século XIX e que tem cerca de dois quilómetros de comprimento. Esta avenida, que
terá mais espaços pedonais e faixas laterais para os veículos, liga o largo do Arco da Paz a um espaço arborizado onde
ficará o futuro museu dedicado a Leonard da Vinci e a Bramantino.
O projecto de Siza incluirá ainda a recolocação na Avenida Sempione da famosa estátua Grande Cavalo, que Da Vinci
projectou em bronze com mais de sete metros, mas nunca chegou a ver construída. "Milão vai fazer aquilo que foi feito
em Lisboa por altura da Expo'98: dar vida a partes da cidade que estavam mais decadentes", disse Roberto Cremascoli,
milanês de nascimento.
Segundo Cremascoli, que diz ser "uma honra participar neste projecto", o trabalho de Siza Vieira para Milão é
semelhante ao que desenhou para o eixo Prado-Recoletos de Madrid. "Não vai ser nada fácil", alertou o arquitecto
italiano, referindo-se ao facto de este projecto, tal como o de Madrid, mexer com o espaço público, com a vida da cidade
e dos seus habitantes. Ainda assim, Roberto Cremascoli recorda que "Siza Vieira é um dos melhores arquitectos do
mundo, que consegue sempre perceber e interpretar os locais de forma pragmática e dar-lhes vitalidade".
Siza Vieira e o gabinete de arquitectura de Cresmascoli estão ainda a trabalhar num complexo habitacional próximo do
aeroporto de Milão cuja construção arrancará em 2009.
Álvaro Siza Vieira, 75 anos, Prémio Pritzcker em 1992, já assinou vários projectos arquitectónicos em Itália,
nomeadamente em Roma, Vicenza, Caorle e Palermo. Entre as obras mais recentes que contam com assinatura de
Siza Vieira contam-se o Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre, Brasil, e a Biblioteca Municipal de Viana do Castelo.
publico.pt

http://www.laspecula.com

Powered by Joomla!

Generated: 25 May, 2013, 13:41

