
Tipo de propostas:

 

produções gráficas (desenhos, 
colagens, pinturas), produções arquitetônicas (ima

gens 3D, imagens de maquetes) recebemos também 

textos, vídeos, testemunhas, entre outras formas em 

que seja possível visualizar a proposta.

Envio das propostas até dia 16 de outubro de 2020 

Prêmio atribuído pelo júri: 1.500 reais pelo 
vencedor, 1.000 pelo segundo lugar 

Divulgação: Além da divulgação nas redes sociais, os 
melhores trabalhos serão reunidos e expostos no 
próprio Andar 43.  

Curadoria do Andar43: @CharlyOsbourne.

Parceiros do Edital: Base-colaborativa 

o monstro que   
comia sementes

ANDAR 43
Uma sala encara a metrópole. O volume é amplo, total-

mente vazio, como uma folha branca. Bem-vindos ao 

Andar 43, o penúltimo andar do maior edifício de São 

Paulo, o Mirante do Vale. O que vai conseguir brotar 

daqui, nas alturas? 

Aberto a arquitetos, cenógrafos, ilustradores e so-

nhadores, este manifesto é para quem gosta de cons-

truir castelinhos de areia nos oceanos de concreto. 

Os convidamos a idealizar um espaço híbrido, modular, 

lugar de trabalho, espaço social e refúgio poético. 



MANIFESTO :  
ervas daninhas

Um monstro de concreto fecha o Vale de Anhangabaú, já o 
repararam? Inaugurado em 1966, o Mirante do Vale é o 
prédio mais alto de São Paulo, mas poucos sabem disso. 
Considerado por muitos como “feio”, “anti-cartão 
postal”, esse edifício brutalista tem paradoxalmente “a 
cara” de São Paulo, cujo poder se vê na verticalidade, 
cuja legenda celebra a eficiência e o trabalho. 
Concebido por um engenheiro, o prédio foi uma 
verdadeira ”monocultura de escritórios”; 50 andares 
quase uniformes, corredores monótonos e 1.000 salas 
comerciais. No início, eram todas iguais. E agora? 

No andar 43 chega muita luz, e muito ar. O que pode 
brotar naquele microclima? 
Será que não seria possível fugir um instante das 
estufas comerciais e tentar propiciar outra atmosfera?  

No andar 43 temos fés nas ervas daninhas. Robustas, 
elas não procuram terrenos fáceis. Inventivas, lidam 
com os imprevistos. Obstinadas, tentam se fabricar num 
mundo habitável, abrindo o caminho para outras plantas. 
Cada organismo tem o poder de fazer mudar o mundo dos 
outros. Em alemão, "construir" tem a mesma raiz que 
"morar" e que "cultivar". Em vez de idealizar um 

projeto já pronto, preferimos plantar sementes e deixar 
crescer.  

Sendo assim, abrimos a discussão. Nos interessam suas 
reflexões, seus rascunhos, feitos à mão, pintados, 
colados, entre outras formas de expressão gráfica. 
Vamos olhar com curiosidade suas maquetes, seus 
projetos 3D. Nos interessam também seus textos, 
comentários, utopias. Nos interessa ver os caminhos 
múltiplos de seus pensamentos. 
Assim, como equilibristas, queremos transformar sem 
negar, propor sem se opor, cuidar sem se apropriar. 
Vamos fugir dos planos de negócios, esquecer de coisas 
bonitas e de coisas úteis. Deixar um espaço para o 
imprevisto, para o ambíguo. Fazer com que surjam novas 
possibilidades. 

Que esta sala vazia seja sua folha branca, seu espaço 
de projeção. Possibilitar tudo, não esperar nada, seus 
projetos já são ruínas, vivendo em nossas imaginações. 
Otimistas melancólicos, seguimos alimentando a cidade 
com nossos sonhos, e nos deixar engolir pelo Mirante, 
nosso querido monstro.



Espaço de 9,0 metros x 7,8 metros.  
O teto fica a 3,0 metros de altura 
A fachada dando sobre o Anhangabaú vai ficar totalmente vidrada 
O Espaço é atravessado por vigas de concreto (pintadas de preto) 
O único bloco sanitário do andar (água/esgoto) fica fora da 
sala, do outro lado do corredor. Para instalar um banheiro e uma 
cozinha na própria sala tem que puxar a água e mandar as águas 
usadas de volta através de um sistema de triturador/bomba.  
No elevador do prédio, a diagonal faz mais ou menos 3,0 metros de 
comprimento. 
A sala conta com duas portas/entradas 
As salas vizinhas são escritórios 
O prédio proíbe trazer: animais, crianças, gás e máquinas de 
lavar 

Os convidamos em entrar em contato conosco para visitar o 
espaço. 

algumas  
especificidades  

técnicas. 
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CONTEXTO
“Isto não é um apartamento”

Verdadeira cidade-vertical, o Mirante é como um 

ecossistema perturbado, tentando se adaptar a 

profundas mutações urbanísticas e sociais. Nesses 

últimos anos o prédio está vivenciando o fim de um 

ciclo, o dos pequenos escritórios de advocacia e 

dos síndicos estabelecidos aqui há décadas e que 

pouco a pouco vendem suas unidades. As salas 

recém-compradas estão sendo reformadas para entrar 

no século XXI, a dos “home-office”, “coworking”, 

“open-spaces” e outros anglicismos.  

Mesmo em mutação, o prédio fica categorizado como 

“comercial”, como o comprova seus quatros 

mandamentos: não instalar gás, nem máquina de 

lavar, não trazer animais, nem crianças. Porém, 

depois da implementação de uma portaria 24 horas, 

dois anos atrás, muitas unidades se transformaram 

em acomodações disponíveis para locação, o que na 

verdade participou muito na revitalização do 

edifício. Agora sim se pode dormir no Mirante, 

tomar uma ducha, cozinhar, e sem que isso possa se 

chamar “residir”.  

O bom lado das regras é que nos permitem 

potencializar a imaginação. Foi a partir daquelas 

restrições que nasceu a ideia de construir um 

espaço ambíguo, além da moradia, além do ateliê ou 

do escritório, um espaço que soe como reticências, 

um “terceiro lugar”, como diria Foucault. 

nosso querido monstro.



Deixar-habitar 

Como criar um conceito original, forte, que também se 
deixe-habitar? Como construir sem “congelar”, como deixar 
as coisas evoluírem? Para um arquiteto, para um artista, é 
sempre um desafio conseguir se desprender de sua visão, 
assumir o transitório, aceitar que o tempo remodele suas 
obras, se desprender delas para deixar elas viverem.

TEMA(S)  
Mais do que um tema único, esperamos 

que sua imaginação consiga brincar 
entorno de quatros nós:“Cuidar do Monstro” 

“Monocultura”, “monstro”, até agora não fomos muito gentis com 
aquele Mirante, prédio que se pode considerar como “desumani
zante”, personalizando o produtivismo, a burocratização, a ver
ticalização. Os aconselhamos nos escrever para visitar o Miran
te, conhecer a sala, presenciar o prédio para se impregnar de 
sua personalidade. Como introduzir um pouco de magia nessa ci
dade-vertical? Na verdade chamar o Mirante de “monstro” não 
impede sentir por ele um certo carinho. A final, o que nos en
sinam as histórias de monstros, senão que eles precisam de ser 
aceitos como são, de serem amados?!

“Opsis”, a cidade como palco 

Melhor avisar: naquela sala vidrada do Andar 43 o panorama 
fica violento. É como se um mar de concreto batesse nas jane-
las. Impossível tirar os olhos deste tsunami imobil. E para o 
maior prazer dos apreciadores de vistas, a sala fica acima do 
Vale de Anhangabaú, aquela praça-palco remodelada a cada 30 
anos. O que fazer naquele panóptico?  No Mirante parece que 
se consegue enxergar um futuro distópico, pronto para nos ab-
sorver. Como criar um espaço que tenha também algo de íntimo 
no meio daquele show?Duas portas, personalidade dupla 

Sonhamos um espaço do cotidiano, aberto ao imprevisto, 
privado e social, lugar para dormir, cozinhar, e também 
receber, expor, festejar, um abrigo-palco, um refúgio-
aberto. Como resolver essas tendências esquizofrênicas? Por 
sorte o espaço já conta com duas portas distintas, duas 
entradas para melhor assumir seu desdobramento de 
personalidade. Se pode imaginar um espaço bem resolvido, 
procurar o equilíbrio, ou o oposto, se abandonar a loucura. 



Este edital é um convite para liberar sua imaginação, uma 
oportunidade para divulgar conceitos fortes, ideias 
originais, produções gráficas e intelectuais inventivas. O 
que nos interessa é criar um diálogo entre artistas e 
aquele lugar. Sendo assim, não se censurem. Naqueles quase 
70 metros quadrados pode-se abrir a caixa de Pandora, 
porque não vamos premiar necessariamente os projetos mais 
realistas, e porque não vamos executar necessariamente o 
projeto premiado. 

Vale destacar que no Mirante do Vale existem muitas outras 
salas quase iguais. Sendo assim um acidente é sempre 
possível: algumas propostas divulgadas através deste edital 
podem chamar a atenção de outros proprietários desejosos de 
transformar suas salas.  

Serão aceitas propostas das mais variadas: maquetes digi-

tais 3D, produções gráficas, desenhos, pinturas, colagens, 

entre outras formas de expressão. Estamos abertos para ler 

contribuições teóricas, textos, pesquisas, etc. Premiamos a 

originalidade da ideia e a arte na forma. 

Além dos modestos prêmios financeiros, as propostas serão 

divulgadas nas redes sociais, e as melhores serão reuni-

das numa exposição no próprio Andar 43. 

PROPOSTA  

E PANDORA



Cronograma | 

11/09 - Lançamento do edital.  

16/10 - Data limite para o envio das propostas. 

24/10 - Divulgação do resultado.

Participação 
A participação está aberta a todas e todos. 
Será aceita 1 proposta, que poderá ser 
individual ou coletiva.

Envio 
Enviar um dossiê para o e-mail 
charlyandral@hotmail.fr  
Acompanhar as ilustrações de um manifesto.  
Adicionar umas linhas sobre você(s) 
Indicar também alguns links de interesse, 
sites, redes sociais, entre outros que julgar 

necessário para a compreensão da proposta.

Podem também, de maneira complementar, se 

candidatar através do Instagram, postando seu 

projeto e marcando o “andar43.sp” 

(https://www.instagram.com/andar43.sp/). 

Resultado 
Os resultados serão divulgados por email e nas redes 

sociais, de acordo com o cronograma. 

Premiação 
R$ 1.500,00 para o primeiro lugar. 
R$ 1.000,00 para o segundo lugar. 

Todas as propostas recebidas serão postadas na página do 
Andar 43 no Instagram, algumas delas tambem nos perfis de 

nossos parceiros e, ao fim do processo, os melhores 
trabalhos serão reunidos e expostos no próprio Andar 43. 



JURI´  

Paula Monroy 
Pesquisadora, curadora e fotógrafa chileno-equatoriana 

morando em São Paulo. Paula Monroy reflete sobre as 
interseção entre arte, política e cidade. Em 2019 foi 

curadora da obra “São Paulo: Diálogos y límites”, para a 
XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, bienal 

da qual editou os quatro volumes do catálogo. Em São 
Paulo se interessou ao diálogo entre moradia e arte 

através de sua pesquisa sobre a Ocupação Ouvidor 63. 
Paula Monroy é atualmente professora titular na 

Faculdade de Arquitetura da Universidad de las Américas 
(Santiago, 2020). 

André Scarpa  
Arquiteto, André Scarpa tem mais de 10 anos de 

experiência em escritórios, trabalhando em projetos de 
diversas escalas, entre os quais projetos de urbanização 

com edifícios de uso misto. Fotógrafo de arquitetura, 
seus trabalhos foram publicados nos principais portais 

da área. Flâneur, compartilha seu olhar organizando 
tours arquitetônicos no Centro de São Paulo. Em outubro 

dará o curso online “Morar moderno – o que os mais 
interessantes edifícios residenciais de São Paulo têm a 

ensinar”, na plataforma Superbacana+. 

Michelle Jean de Castro  
Arquiteta e curadora originária de Recife, Michelle 
Jean de Castro é uma familiar do Mirante. Conhece a 
história e a energia do prédio por ter movimentado lá a 
galeria LAMA-SP, junto com o fotógrafo Leonardo 
Finotti. O espaço serviu como plataforma para 
exposições, publicações, instalações e performances, 
dialogando com o prédio e o centro de São Paulo.  Como 
curadora, Michelle idealizou várias exposições de 
fotografias de arquitetura no Brasil e no exterior. 
Escreveu também para revistas de arquitetura. Como 
arquiteta, trabalhou em escritórios nos Estados Unidos, 
em Portugal e no Brasil. 

Igor Costa Spanger 
Arquiteto e urbanista formado pela UFPR (2003), Igor 
Costa Spanger é Sócio fundador da Grifo Arquitetura 
(Curitiba), escritório multi-premiado que vê no 
concurso “uma forma democrática que estimula o debate”. 
Autor de diversos projetos de arquitetura nas mais 
diversas escalas. 

Charly Osbourne/Andral 
Curador do espaço. Francês instalado em São Paulo há 
dois anos que ama as boas vistas e os velhos monstros. 
Atua no ramo da comunicação e eventos, com carinho 
especial pela noite, a memória, o equívoco. Como curador 
independente, idealiza performances festivas em lugares 
estranhos, um projeto chamado “ubris”.



para agendar uma visita ou conversar 
sobre o edital podem escrever para o Charly  

CONTATO

charlyandral@hotmail.fr  

Instagram @andar43.sp  


