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Lisboa

Trienal de Arquitectura: três meses
de exposições, debates e projectos
“Close, Closer” inaugura na quinta-feira um programa de três
meses: exposições, debates, publicações, concursos e projectos
sobre a prática arquitectónica contemporânea
Texto de Lusa • 09/09/2013 - 16:46
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A 3.ª edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa,
“Close, Closer”, inaugura nesta quinta-feira um
programa de três meses que irá apresentar
exposições, debates, publicações, concursos e
projectos sobre a prática arquitectónica
contemporânea.
A sede da Trienal de Arquitectura de Lisboa está
instalada no Palácio Sinel de Cordes, em Lisboa, mas
a programação desta edição, a decorrer até 15 de
Dezembro, será descentralizada para vários pontos da
cidade. Beatrice Galilee é a curadora-geral da Trienal
e a equipa de curadores desta edição é composta por
Mariana Pestana, José Esparza e Liam Young.
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Na quarta-feira vai ser feita uma apresentação da
semana inaugural do evento dedicado à arquitectura, e
apresentados os pólos expositivos: “A Realidade e
Outras Ficções (Espaço Carpe Diem Arte e
Pesquisa), “Futuro Perfeito” (Museu da Electricidade)
e “O Efeito Instituto” (MUDE - Museu do Design e da
Moda, Coleção Francisco Capelo).
Esta edição da Trienal vai descentrar-se do edificado
em tijolo e cimento para se focar em projetos
complexos, multidisciplinares, com a ajuda das
inovações tecnológicas, aproveitando o espaço
público existente. Na exposição “Futuro Perfeito”, com
curadoria de Liam Young, será imaginada a cidade do
futuro e, em “A Realidade e Outras Ficções”, da
responsabilidade de Mariana Pestana, são
reencenados os diferentes usos do edifício ao longo
da sua história. O curador José Esparza será
responsável pelo Fórum Novos Públicos, com um
programa de debates, intervenções e performances
realizado em vários espaços públicos da cidade e
aberto à participação colectiva.
No projecto “O Efeito Instituto”, que decorrerá no
Museu do Design e da Moda (MUDE), estarão
representantes de cerca de vinte instituições
internacionais — desde revistas, museus e grupos
independentes — para falar sobre a difusão de ideias
e movimentos que marcam a contemporaneidade.
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Ao longo de três meses, a programação apresentará
ainda eventos, discursos, conversas, peças de teatro,
campanhas, concursos, debates, publicações,
interfaces, e ações cívicas. O evento internacional
pretende, segundo a organização, “analisar a
condição em que a arquitectura é exercida, assim
como a forma como é enquadrada, expressa e
entendida”.
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