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THE CIT Y UP IN THE AIR

A C I DA DE P E L O A R

The city is not (only) a form, nor is it (only)

compose the city, space no longer needs

A cidade não é (só) uma forma, nem (só)

os ritmos que faziam a cidade, o espaço já

a physical structure. The city is a space of

to respond to codified activities or forms.

uma estrutura física. A cidade é um espaço

não necessita de responder a formas ou a

relationships, a place built by the people

It simply makes itself available. The city

de relações, é um lugar construído pelas

atividades codificadas; ele simplesmente

who inhabit it.

is volatile, simultaneously realistic and

pessoas que o habitam.

presta‑se a elas. É ao mesmo tempo uma

fantastic, a space of lacerated and mu-

cidade volátil, realista e fantástica, um es-

The City Up in the Air is a reflection on the

table borders, the quintessential theatre

O livro A Cidade pelo Ar é uma reflexão

paço de fronteiras dilaceradas e mutáveis,

resilience of public life in cities.

of the tentacular (dis)connections im-

sobre a resiliência da vida pública nas ci-

teatro por excelência da tentacular (des)co-

posed upon us by the moment we are cur-

dades.

nexão que o momento presente nos impôs.

The COVID-19 pandemic and the restrictions

imposed

by

governments,

rently going through.

A crise pandémica da COVID‑19 e os

Paralelamente, a COVID‑19 demons-

which forced the majority of cities around

At the same time, the COVID-19 pan-

condicionamentos impostos pelos gover-

trou irremediavelmente a importância das

the world to accept widespread and grow-

demic irremediably exposed the impor-

nos, que obrigaram a maioria das cidades

novas tecnologias e das redes sociais:

ing limitations, exposed the importance

tance of new technologies and social media

por todo o mundo a paralisações e a enor-

720 272 313 906 976 foram as visitas (720

of public life and reconfigured its dynam-

networks. There were 720 272 313 906 976

mes e consecutivas restrições, vieram evi-

biliões) via computador e dispositivos

ics and the spaces in which it unfolds.

visits (720 trillion) via computer and mo-

denciar a importância da vida pública, re-

móveis (tablets e smartphones) em todo

The pandemic not only demonstrat-

bile devices (tablets and smartphones)

configurando as suas dinâmicas e os seus

o mundo só durante os meses de março a

ed just how crucial public space is, it

around the world between March and May

espaços.

maio de 2020 (SimilarWeb, junho de 2020).

also revealed the existence of another

2020 alone (SimilarWeb, June 2020).

A pandemia demonstrou não só quan-

Efetivamente, uma porção cada vez

type of public space, less physical, less

Indeed, an increasingly larger portion

to é fundamental o espaço público, como

mais significativa das nossas atividades,

permanent. Not “designed” accord-

of our activities, personal and profession-

também que existe outra forma de espaço

pessoais e profissionais, acontece agora no

ing to the parameters of “classical”

al alike, takes place online. There are no

público, menos física, menos duradoura,

mundo online, e as sobreposições de luga-

architecture or urbanism, but instead

longer any overlaps between places and

que não é «desenhada» segundo parâ-

res e setores, que antes eram estruturados

the result of countless, small, tem-

sectors previously structured accord-

metros da arquitetura ou do urbanismo

segundo categorias claramente distintas e

porary, anonymous, almost invisible

ing to clearly distinct and differentiated

«clássicos», mas através das inumerá-

diferenciadas, deixaram de existir. Vamos

intrusions-occupations-appropriations-

categories. We now visit the supermar-

veis pequenas, temporárias, anónimas,

ao supermercado sem sair da cozinha,

intermittences
- collisions between peo-

ket without leaving the kitchen, we work

quase invisíveis intromissões‑ocupações

trabalhamos a partir de casa, assistimos a

ple, objects and activities.

from home, we watch a play sitting on the

‑apropriações‑intermitências‑colisões de

uma peça de teatro sentados no sofá, e os

couch and our children go to school in

pessoas, coisas e atividades.

nossos filhos estão na escola de pijama.

In the midst of abyssal moments of silence, which substituted the great rhyth-

their pyjamas.

No meio de abissais pontos de silêncio,

As nossas amizades, relações, identida-

mic beating, the eternal dissonance and

Our friendships, relationships, identi-

que substituem a grande batida rítmica e

des, significados, até mesmo memórias…

the agitation of the various rhythms that

ties, meanings, and even our memories…

o eterno desacordo e a agitação de todos

já não se constroem no espaço público,
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are no longer constructed in the public

rarefaction of the trajectory of views, the

mas sim na rede. De facto, durante o confi-

Não parte da realidade, mas tenta che-

space, but online. In fact, during the lock-

sign of lineaments, the flowing or freezing

namento, as atividades sociais ocorreram

gar à realidade, trabalhando não tanto a

down, social activities unfolded almost

of the lines of a movement we imagine.

quase inteiramente no espaço intangível

partir de uma ideia de espírito do lugar,

entirely on the intangible and shapeless

Vinagre does not begin with reality

e sem forma da Internet. E se já não é no

mas de espírito no lugar. Como o flâneur

internet. So, if identities, meanings and

but seeks to arrive at it. He does not work

espaço público que identidades, signifi-

de Baudelaire, o fotógrafo é um viandante

social relationships are no longer pro-

with an idea of spirit of place but of spir-

cados e relações sociais são produzidos,

que percorre a cidade vazia, vasculhando

duced, codified and maintained in the

it in place. Like Baudelaire’s flâneur, the

codificados e mantidos, agora é por meio

os vestígios das suas histórias, focando os

public space, can they now be cultivated,

photographer is a wanderer who moves

do espaço público virtual que podem ser

sinais de uma paisagem polimorfa e atem-

articulated and represented in virtual

through the empty city, in search of the

nutridos, articulados e representados?

poral. Com essas imagens lê — narra, in-

public space?

traces of its stories, bringing the signs of a

This book is an answer.

Este livro é uma resposta.

polymorphous and atemporal landscape

que, na pele dos seus habitantes, nos seus

into focus. With these images he reads
***

terpreta, vasculha, experiencia — a cidade

***

— narrates, interprets, scrutinises, expe-

traços, nos seus gestos, tem talhada as histórias desse momento.

riences — the city, which has etched the

A Cidade pelo Ar, com textos em português

Numa representação sem idílio, apar-

The City Up in the Air, featuring texts in

stories of this moment into the flesh of

e inglês, expõe a cidade das pessoas atra-

tado do sensacionalismo e do excecional

English and Portuguese, presents the

its inhabitants, into their features, their

vés da lente do fotógrafo Valter Vinagre

— onde se renuncia à vista de pássaro ou

city of people through the lens of pho-

gestures.

que, entre fevereiro e março de 2020, em

à perspetiva aérea, marcada por coorde-

tographer Valter Vinagre, who between

In a non-idyllic representation, far

pleno confinamento, vagueia pelas cida-

nadas de uma visão ideologicamente es-

February and March 2020, in the midst

from sensationalism and the exceptional

des desertas e dá vida ao projeto «Nuvem».

tável —, numa paisagem observada com

of lockdown, wandered around deserted

— renouncing the bird’s-eye or the aerial

Mantendo-se fiel ao seu estilo habitual

um olhar diferente, sem o peso do hábito,

cities, bringing the “Cloud” project to life.

view, with its ideologically stable vision

de testemunho de «lugares imprecisos»,

Vinagre propõe espaços quase sempre

Faithful to his usual style of capturing

— in this landscape observed through

Vinagre representa a urbe com uma aten-

habitados por presenças, e também por

“imprecise places”, in “Nuvem”, Vinagre

different eyes, freed of the weight of

ção diferente às formas da cidade, que já

lugares densos de ausências e de silên-

depicts the city by focusing a different at-

habit, Vinagre presents spaces almost

não conta com os seus espaços urbanos

cios. E é justamente essa densidade que

tention on its diverse forms. The city no

always filled with people, together with

por excelência (as ruas, as praças, as ar-

distingue o seu olhar: mesmo quando

longer places its trust in quintessential

places dense with absences and silenc-

quiteturas) como se estes fossem por si só

não há pessoas, tudo está impregnado

urban spaces — streets, squares, buildings

es. It is precisely this density that distin-

resolutivos; como se bastassem para evo-

dos seus corpos, de respirações, de olha-

— as if they were resolutive on their own;

guishes his way of observing: even when

car e representar os caracteres, a essência

res. E quando essas histórias se tornam

as if they were enough to evoke and repre-

the human figure is absent, everything

e o espírito da cidade. Procura, ao invés,

virtuais, as imagens adquirem uma cor-

sent the characters, the essence and the

is impregnated by the human body, by

um olhar que pressupõe os habitantes, os

poreidade mágica e muitas vezes irreal,

spirit of the city. Instead, Vinagre works

breathing, by observing. And when these

seus nomes, as suas práticas e, assim, as

onde sentimos o encanto do silêncio, da

with an observation that presumes inhab-

stories become virtual, the images ac-

histórias da cidade, agora suspensas entre

quietude e, em alguns casos, o fascínio da

itants, their names, their practices, and,

quire a magical and often unreal corpore-

o real e o virtual. Fixa a volatilidade imor-

solidão.

therefore, the stories of the city, now sus-

ality, in which we sense the enchantment

talizando pessoas, descrevendo as suas

O olhar do fotógrafo torna‑se uma só

pended between the real and the virtual.

of silence, of stillness, and in some cases,

formas, pela perceção individual feita de

coisa com o medium fotográfico, neutro e

He fixes their volatility by immortalising

the fascination of solitude.

consistência de luz, densidade de cores

sem preconceitos. Vinculado ao presente,

becomes

e de matéria; pelo confluir e dispersar da

este regista a existência plural, multies-

a more individual perception composed of

one with his camera, neutral and with-

trajetória dos olhares, dos traços, do fluidi-

pacial, multitemporal, multicêntrica e,

the consistency of light, the density of co-

out prejudice, bound to the present mo-

ficar e do congelar das linhas de um movi-

ao mesmo tempo, monádica do viver em

lours and matter, the concentration and

ment, capturing the plural, multi-spatial,

mento imaginado.

pandemia.

people and describing their forms through

12

The

photographer’s

eye

13

multi-temporal, multi-centric and simul-

The texts by Andreia Garcia, Emilia

A Cidade pelo Ar é um catálogo fotográ-

de Simone, Mariana Pestana e Xavier

taneously monadic existence of life during

Giorgi, Javier Echevarría, Liliana de

fico, um romance de imagens, que é uma

Llarch Font descodificam as fotografias

a pandemic.

Simone, Mariana Pestana and Xavier

forma de dar conta do multifacetado mo-

de Vinagre e sugerem algumas pistas de

The City Up in the Air is a catalogue

Llarch Font decode Vinagre’s photo-

mento atual, mas também de observar a ci-

leitura possíveis, guiando quem os lê,

of photographs, a novel of images. It is a

graphs and offer some clues to possi-

dade através de um prisma específico, o ar.

por entre a rarefação dos espaços e de um

means of depicting the current multifac-

ble interpretations. They guide readers

Este livro expande o tempo e o espaço

tempo ainda suspenso. Cada um deles

eted moment, but also of observing the

through airy spaces and stillness, sus-

da cidade, multiplica os níveis de expe-

interpela o espaço urbano à sua maneira,

city from a specific angle, in the “air”.

pended time. Each is a personal discus-

riência tangível e intangível, e define uma

sendo que o conjunto dessas diferentes

The City Up in the Air expands the time

sion of urban space, and together these

quarta dimensão.

reflexões levanta/projeta/manda a cidade

and space of the city, multiplies its tangi-

reflections raise/project/send the city we

ble and intangible levels of experience,

used to know up in the air.

Os textos de Andreia Garcia, Emi-

que conhecíamos pelo ar.

lia Giorgi, Javier Echevarría, Liliana

and defines a fourth dimension.
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vários revistas e jornais italianos,
incluindo La Repubblica, Il Manifesto,
Icon Design, Domus, Abitare.

J AV I E R E C H E V E R R Í A
well as a researcher at the Department of
Science, Technology and Society (CSIC,
Madrid) and an Ikerbasque researcher at
the Department of Sociology (University
of the Basque Country) and at Sinnergiak
(Social Innovation Centre, UPV-EHU).
He has written 22 books, coordinated
another 30 and published several
articles; his work has been recognised
through numerous awards.

Licenciado em Filosofia e Letras e
Licenciado em Matemática (1970) pela
Universidade Complutense de Madrid,
é doutorado em Filosofia pela mesma
universidade e doutor d’Etat‑ès Lettres
et Sciences Humaines pela Université
Paris Panthéon‑Sorbonne (1980).
Reformado desde 2018, foi professor
na Universidade Politécnica de Madrid
e na Universidade do País Basco, além
de investigador no Departamento

de Ciência, Tecnologia e Sociedade
(CSIC, Madrid) e investigador
Ikerbasque do Departamento de
Sociologia (Universidade do País
Basco) e no Sinnergiak (Centro de
Inovação Social, UPV‑EHU).
Escreveu 22 livros, coordenou
outros 30 e é autor dezenas de artigos,
tendo a sua obra sido distinguida
com sucessivos prémios.

149

S H O R T B IO S

N O TA S B IO G R Á F IC A S

LILIANA DE SIMONE

LILIANA DE SIMONE

An architect, she did her master’s
degree in Urban Development and
has a PhD in Architecture and Urban
Studies from PUC-Chile. She is a
professor and researcher at the PUC
Chile Faculty of Communication, where
she runs the Consumption, Culture
and Society Observatory (OCCS-FCOM/
UC). She has been a guest professor
at University of California, Berkeley.

She specialised in the inclusion of
rights and gender equality in plans
and projects for the Organisation of
American States (Washington, USA)
and is a member of Red de Mujeres por
la Ciudad (Chile) and of the Pandemic
Observatory (Brazil-Chile-Spain).
She has written several essays
and has been a speaker at a
number of conferences.

Arquiteta, fez o mestrado em
Desenvolvimento Urbano e doutorou‑se
em Arquitetura e Estudos Urbanos pela
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