
ARQUITETURA COMO OBRA DE ARTE 

Como pode uma casa de 300 m² ser arrematada por 16 milhões 
de dólares? Quanto vale, afinal, a boa arquitetura? 
Pois recentemente uma casa considerada ícone do modernismo no pós-guerra, 
construída no deserto da Califórnia, foi a leilão e atingiu a cifra acima citada.  
Parte de um lote de arte contemporânea da Christie’s esta casa foi a mais 
fotografada do século 
 
Erguida no deserto da Califórnia, em Palm Springs, a casa Kaufmann é uma 
das obras-primas do arquiteto austríaco Richard Neutra, radicado nos Estados 
Unidos nos anos 20. Construída em 1946 com materiais como vidro, aço e 
pedra, ela ajudou a moldar o modernismo do pós-guerra. Pela primeira vez, um 
imóvel foi  leiloado como obra de arte – a casa integrou a badalada venda de 
arte contemporânea e do pósguerra, no qual figuram trabalhos de Andy Warhol 
e Francis Bacon. Neste contexto, a obra de Neutra levou a arquitetura a um 
outro patamar, ao de arte colecionável, como a pintura e a escultura. 

Sobre o artista Arquiteto 

Para Neutra, a boa arquitetura reconcilia a humanidade com a natureza em 
uma "dança exultante de interconexões". A relação de Neutra com a psicologia 
experimental embasava suas idéias sobre como o edifício, a natureza e a 
humanidade se inter-relacionam. Para ele a natureza não era o outro, e sim 
nós mesmos, e em sua arquitetura se utilizava disto com divisórias móveis de 
vidro, espelhos d’água e coberturas que "entravam" no exterior, atravessando 
os limites do edifício. A melhor representação desta relação interior/exterior é 
encontrada nas suas escolas, como no caso da Corona School (1935), em Bell, 
Califórnia. Para ele não se tratava somente de levar a sala de aula para o 
exterior, mas também dar uma nova abordagem ao sistema educacional. 

Encomendada a Neutra pelo magnata Edgar J. Kaufmann, de Pittsburgh, a 
casa ficou vaga após a morte dele, em 1955, teve vários donos e resistiu a 
algumas reformas. Em 1992, foi comprada por US$ 1,5 milhão pelo 
administrador de investimentos Brent Harris e pela historiadora de arquitetura 
Beth Edwards Harris, que agora estão se divorciando. O imóvel estava à venda 
havia mais de três anos e, segundo eles, corria o risco de ser demolido ou 
completamente modificado, pois em Palm Springs casas no estilo espanhol 
dominam o cenário. 

Os Harris fizeram uma cuidadosa restauração. Contrataram arquitetos que 
examinaram minuciosamente os projetos de Neutra, tiveram acesso a dezenas 
de fotografias feitas em 1947 do interior da casa e encontraram outros 
documentos nos arquivos da Universidade de Colúmbia que ajudaram a 
resgatá-la como ícone arquitetônico. No fim da década de 90, finalmente, a 
casa Kaufmann recuperou seu esplendor original. Agora, espera- se que o 
novo proprietário faça jus a esta obra de arte. 

 


