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4 JUL > 12 SET / PRAÇA CCB
UMA PRAÇA NO VERÃO
JOSÉ NEVES
A cidade e as suas obras transformam-se ao calor das estações do
ano. No Verão, a praça do Centro Cultural de Belém é palco para
uma construção efémera que sublinha essa dimensão transitória
dos lugares e das coisas. Através de uma obra de arquitetura em
cortiça, capaz de estimular os sentidos e reconstituir uma mecânica
do espaço, é possível dar corpo a essa transformação do lugar que,
também, se transforma numa oportunidade de experimentar a
natureza dos materiais, dos seus comportamentos estruturais e
potencial técnico. A convite da Garagem Sul, o arquiteto José Neves
concebeu para a praça do CCB uma construção multifacetada,
que conjugará usos num objeto singular cuja vida efémera será
eventualmente capaz de se prolongar na memória de quem terá o
prazer de a experimentar.
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APOIOS

ENTRADA LIVRE

25 PRAÇA CCB / 21H30

/ ARQUITETURA

25 BIS

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE

CINEMA

MÚSICA 19H

QUINTAS-FEIRAS,
SÁBADOS E
DOMINGOS

BÊKA & LEMOINE

LÍNGUA ORIGINAL Francês LEGENDAS Inglês PRODUÇÃO

JARDIM DAS OLIVEIRAS

CINEMA 21H30

SEXTAS-FEIRAS
(CICLO DE CINEMA)
PRAÇA CCB

Bêka & Partners, França DURAÇÃO 46’
25 Bis é um retrato íntimo de uma obra-prima do início da carreira do arquiteto Auguste Perret: o
edifício localizado na 25 Bis, Rue Franklin, em Paris. Este filme procura o elemento subjetivo e intangível
da história do edifício: a profundidade da marca humana. O edifício surge como uma sedimentação
das histórias de vida, onde cada camada deixou o rasto de uma passagem. A partir da natureza íntima
destas histórias, este filme desenha esta frágil e indefinida essência que pode ser chamada de “a alma
do lugar”.

LA MADDALENA

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
LÍNGUA ORIGINAL Italiano LEGENDAS Inglês PRODUÇÃO Bêka & Partners, França DURAÇÃO 12’
A ilha de La Maddalena devia ter sido o local de encontro da cimeira do G8 em julho de 2009, mas a
23 de abril do mesmo ano, o Primeiro-ministro Sílvio Berlusconi, decidiu mudar o evento para Áquila,
uma cidade que tinha acabado de ser destruída por um terramoto. O novíssimo complexo do antigo
Arsenal na ilha, projetado por Stefano Boeri para receber o evento, foi sendo lentamente abandonado.
O local, que era suposto ter sido recuperado, prossegue poluído e fechado. Este filme é uma
deambulação introspetiva do arquiteto Steafano Boeri por este espaço abandonado.

26 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

DIOGO VIDA piano
YURI DANIEL baixo eléctrico
VICKY MARQUES bateria e percussão

V3 é o novo projeto de originais de Diogo Vida, onde o pianista e compositor apresenta o seu mais recente
trabalho. Estas novas composições, declaradamente melódicas, pessoais e intransmissíveis, são criadas
a pensar na linguagem natural dos músicos que formam este trio – Yuri Daniel no baixo elétrico, Vicky
Marques na bateria e Diogo Vida no piano.
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Neste concerto gravado ao vivo, em 2006, Amy Winehouse percorre o álbum Back to Black que, de
certo modo, a lança para o estrelato mundial e onde as suas influências musicais — soul, jazz e blues
—, se combinam num doloroso exercício em que a arte imita a (sua) vida.

8 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H
NOA

Nuno Costa guitarra / Óscar Graça teclados / André Sousa Machado bateria
O projeto NOA explora diferentes dimensões e ambientes musicais, privilegiando a interação entre os
músicos intervenientes. O seu repertório inclui temas originais e arranjos de canções do universo musical
popular nacional e internacional, onde é evidenciada uma sonoridade elegante, personalidade musical bem
vincada e melodias bem delineadas, a par da música improvisada com origem no Jazz.
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MARCO OLIVEIRA guitarra e voz
OTTO PEREIRA violino

Enraizado na cultura e vivência do fado Marco Oliveira, artista multifacetado, possui uma voz que nos
transporta do passado para o contemporâneo, onde está sempre presente a alma dos fadistas de outrora
que marcaram gerações. Colocação de voz, sentimento, classe e uma afinação perfeita são algumas das
características que tornam os seus concertos em momentos únicos.

13 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H
CÍCERO LEE TRIO

Cícero Lee contrabaixo / Tiago Oliveira guitarra / Joel Silva bateria
Acompanhado por dois músicos que se revelam sempre surpreendentes, Cícero Lee apresenta música
original composta para este trio, bem como versões de temas do seu último disco Those Who Stay.

CINEMA

14 PRAÇA CCB / 21H30

/ MÚSICA

JAMIROQUAI:
LIVE AT MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Sob a liderança de Jay Kay, Jamiroquai é uma mistura explosiva e dançante de funk, soul e acid
jazz, como é bem visível neste concerto gravado em Montreux, e que o público português já teve a
oportunidade de ver ao vivo em concertos realizados em Portugal.
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DIEGO EL GAVI

Diego el Gavi voz / Carlos Mil-Homens cajon / Paulo Croft guitarra flamenca / Ricardo Pinto trompete

27 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H
SABRE

André Santos guitarra / António Quintino contrabaixo / Joel Silva bateria
André Santos, António Quintino e Joel Silva tocam juntos há largos anos em diversos projetos (LA New
Mainstream, AQ Trio) e, em SABRE, juntam composições de cada um, unificando-as através duma voz que
nasceu e se desenvolveu naturalmente ao longo do tempo.

/ MÚSICA

SCISSOR SISTERS: WE ARE SS AND SO ARE YOU

Gravado no Brighton Dome, este concerto dos Scissor Sisters é a confirmação do sucesso mundial do
álbum Ta Dah e a afirmação de uma banda irreverente, provocadora e libertária.
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SUZIE’S VELVET

Inês Sousa voz / Margarida Campelo voz e piano / Bruno Pernadas guitarra e banjo
Gonçalo Leonardo contrabaixo / João Correia bateria
Suzie’s Velvet é um grupo de jazz com influências dos famosos grupos vocais The Andrew Sisters ou The
Mills Brothers.O seu repertório é essencialmente composto por temas norte-americanos da década de 30 e
40, marcado pelo swing e blues. Os arranjos vocais e os acompanhamentos musicais criam uma atmosfera
nostálgica de cabaré.
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MARO / CARLOS GARCIA

Maro voz e guitarra / Carlos Garcia piano
Maro, guitarrista, pianista e cantautora de 22 anos, irá apresentar vários dos seus temas originais em
português e inglês, acompanhada pelo talentoso pianista Carlos Garcia. Com grandes influências do jazz,
folk, música brasileira e de outros cantos do mundo, Maro pretende mostrar a combinação destes estilos
com a sua veia portuguesa. Um set acústico que promete!

AGOSTO

3 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

ANDRÉ SANTOS guitarra
ROMEU TRISTÃO contrabaixo
RICARDO TOSCANO saxofone

Habituados a tocar nos mais variados contextos, este trio toca essencialmente melodias do cancioneiro
americano com uma classe e sensibilidade irrepreensíveis, proporcionando excelentes momentos a cada
atuação.

4 PRAÇA CCB / 21H30
CINEMA

BÊKA & LEMOINE

EISA PROJECT

Orlanda Guilande voz / João Balão voz e bateria / Carlos Mil-Homens percussões
Nascido com o propósito de abordar vários géneros musicais, EISA PROJECT é uma banda de formação
variável que tem como base a voz de Orlanda Guilande. Neste concerto, Eisa apresenta-se em trio, passeando
entre o jazz e sonoridades afro, através da música de Dobet Gnahore, India Arie, Bill Evans, entre outros.

28 PRAÇA CCB / 21H30

/ ARQUITETURA

KOOLHAAS HOUSELIFE

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
LÍNGUA ORIGINAL Francês LEGENDAS Português PRODUÇÃO Bêka & Partners, França
DURAÇÃO 58’
Primeiro projeto da série Living Architectures, Koolhaas Houselife retrata uma das obras-primas da
arquitetura contemporânea: a Casa em Bordéus da autoria do arquiteto Rem Koolhaas/OMA. O filme
deixa o espetador entrar na intimidade da vida quotidiana da casa, através das histórias e tarefas diárias
da “mulher-a-dias”, Guadalupe Acedo, e das outras pessoas que tomam conta da casa. Profundo,
divertido e comovente

20 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H
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João Nuno Bernardo piano elétrico / Francisco Brito contrabaixo / Pedro Felgar bateria
João Bernardo propõe-se a um repertório mainstream, em alternativa à sonoridade introspetiva que os
caracteriza. Serão abordados temas do cancioneiro americano e outras canções.

Desidério Lázaro saxofone / João Firmino guitarra / Francisco Brito contrabaixo
Joel Silva bateria
Um dos maiores talentos do jazz nacional, Desidério Lázaro consolida o seu lugar no núcleo dos mais
relevantes sopradores, assumindo uma maior exposição de solista e improvisador, trabalhando a herança de
Coltrane, Rollins e Lacy com rigor e sobriedade. Apresenta-se com o seu quarteto, com quem toca há mais
de uma década.

PARCEIRO
MEDIA

APOIO
INSTITUCIONAL

JOÃO BERNARDO TRIO

DESIDÉRIO LÁZARO QUARTETO

/ ARQUITETURA

1 A 10 VÁRIOS ESPAÇOS / VÁRIOS HORÁRIOS /

GHERY’S VERTIGO

FREDERICO BC – NICE’N’EASY

Alexandre Alves bateria / Nuno Tavares piano / João Sanguinheira baixo elétrico
Frederico BC preparava-se para ir de férias e, por engano, levou no seu saco de viagem um disco de Frank
Sinatra. A partir desse momento a sua vida mudou radicalmente, e viveu a sua adolescência a ouvir e a
descobrir Miles Davis, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Tony Bennett, entre muitos outros. Uma das vozes mais
cobiçadas de momento estará no CCB de Verão com versões de Frank Sinatra, Jamie Collum, Michael Bublé
ou Jimmi Hendrix, prometendo um final de tarde descontraído.

Diego El Galvi é o nome do flamenco em português. Contando com as clássicas guitarras e percussão cria,
com a inovadora introdução do trompete, um novo género para este género musical, dando espaço para a
criatividade de todos os músicos, garantindo sempre espetáculos cativantes e envolventes.
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11 PRAÇA CCB / 21H30

23 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

NEMAYA

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
LÍNGUA ORIGINAL Espanhol LEGENDAS Inglês PRODUÇÃO Bêka & Partners, França DURAÇÃO 48’
Terceiro projeto da serie Living Architectures, Gehry’s Vertigo oferece uma rara e vertiginosa viagem
sobre as coberturas do Museu Guggenheim de Bilbao. Através da equipa de limpeza dos vidros,
das suas ascensões, técnicas e dificuldades, este filme observa a complexidade e a virtuosidade da
arquitetura de Frank Gehry.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E PEDAGÓGICA FILIPE PINTO-RIBEIRO

VERÃO CLÁSSICO
ACADEMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE LISBOA

MASTERCLASSES E FESTIVAL DE MÚSICA DE CÂMARA

O Festival de Música de Câmara VERÃO CLÁSSICO terá concertos diários, alguns com entrada livre,
que contarão com a presença dos professores que orientarão as Masterclasses, referências mundiais
dos seus instrumentos, e ainda dos jovens músicos participantes na Academia, laureados nacional e
internacionalmente.

THE SUBMARINE

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
LÍNGUA ORIGINAL Francês LEGENDAS Inglês PRODUÇÃO Bêka & Partners, França DURAÇÃO 39’
The Submarine é uma imersão no edifício do IRCAM da autoria de Renzo Piano, o mundo insonorizado
da investigação e experimentação musical. Um verdadeiro submarino que flutua nas profundezas do
submundo Parisiense. Este filme faz parte do Inside Piano, o quinto projeto da série Living Architectures
composto por três filmes sobre três edifícios simbólicos da carreira de Renzo Piano.

12 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

SETEMBRO
1 PRAÇA CCB / 21H30

NEGA JACI voz
CLAUDIO KUMAR guitarra

Esta talentosa cantora já percorreu vários países, apresentando-se em grandes palcos. O seu currículo conta
com participações em bandas como Sucata Mania e Percucia, dois álbuns e muitas outras colaborações.
Neste CCB de Verão, Nega apresenta repertório de Chico Buarque e Elis Regina, trazendo o melhor da
música brasileira com muito samba, num espetáculo cheio de energia e muito dançante!
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ELISA RODRIGUES voz
PEDRO VIDAL guitarra

Dona de uma voz poderosa e profunda, capaz de derreter a mais gélida plateia, Elisa Rodrigues conquistou
já o respeito da crítica e uma legião de fãs que a tornam numa das mais empolgantes descobertas da música
portuguesa dos últimos tempos. Mais recentemente, a banda britânica These New Puritans, convidou-a a
participar no seu último CD, Fields of Reeds.

KHARGA

/ ARQUITETURA

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
LÍNGUA ORIGINAL Inglês PRODUÇÃO Bêka & Partners, França
COPRODUÇÃO Centro Barbican, Reino Unido DURAÇÃO 90’

Concebido como um díario pessoal, The Infinite Happiness é uma experiência arquitetónica incomum.
O filme leva-nos a um dos modelos de maior sucesso de habitação coletiva contemporânea: o gigante
“8 House” da autoria do atelier dinamarquês BIG-Bjarke Ingels Group, localizado nos subúrbios de
Copenhaga. Ila Bêka e Louise Lemoine relatam a sua experiência subjetiva de viver durante um mês
nesta aldeia vertical, eleita em 2011 “o melhor edifício de habitação do mundo”. Como um Lego, este
filme constrói uma série de histórias de vida, todas elas interligadas pela sua relação pessoal com o edifício.
O filme desenha as linhas do mapa humano que permite ao espectador descobrir o edifício através de um
ponto de vista interno e íntimo e questionar a capacidade da arquitetura na criação de felicidade coletiva
revelando os resultados surpreendentes deste novo tipo de modelo social do século XXI.

/ ARQUITETURA

SELLING DREAMS

Nuno Tavares piano, composições / Carlos Mil-Homens percussão / Paulo Neves baixo
Raimundo Semedo saxofones / Sérgio Caldeira bateria
Projeto instrumental onde se encontram músicos de diferentes mundos musicais, desde o Flamenco e Afro-Peruano, passando pelo jazz , até à música erudita. A componente rítmica está presente e torna a música
enérgica e impetuosa.

BARBICANIA

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
Bêka & Partners, França COPRODUÇÃO Bjarke Ingels

LÍNGUA ORIGINAL Inglês PRODUÇÃO
Group, Dinamarca DURAÇÃO 85’

8 PRAÇA CCB / 21H30
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/ ARQUITETURA

THE INFINITE HAPPINESS

CINEMA

/ MÚSICA

AMY WINEHOUSE: I TOLD YOU I WAS TROUBLE
LIVE IN LONDON

Margarida Campelo voz / Inês Laginha piano / Cláudio Alves guitarra / António Quintino
contrabaixo / João Lopes Pereira bateria
Depois de um percurso entre a música clássica e o jazz, Nemaya é o primeiro projeto de originais da pianista
Inês Laginha. Este projeto é uma exploração em torno de canções, algumas sem letra, outras usando poemas
escritos por mulheres.

BÊKA & LEMOINE

CINEMA

7 PRAÇA CCB / 21H30

Mané Fernandes guitarra / Filipe Louro contrabaixo / Pedro Vasconcelos bateria
Mané Fernandes apresenta-se em trio com a secção do seu primeiro disco BounceLab (Porta-Jazz 2014) e do
seu mais recente projeto The Mantra of the pHat Lotus ainda a ser lançado. Propõe-nos uma viagem honesta
e exploratória de fortes contrastes.

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
Bêka & Partners, França DURAÇÃO 25' + 9’
As plataformas de arrendamento de casas mudaram drasticamente a vida de Mark. De uma vida
familiar normal e confortável, este jovem passou por um vórtex marcado por uma experiência de
vida aventureira pouco usual. Agora Mark ganha a vida a arrendar apartamentos, vivendo única e
exclusivamente em quartos de hotel, mudando todos os dias de morada. Revelando as suas estratégias
de sucesso, ao vender sonhos à medida para hospedes que procuram “a verdadeira experiência
escandinava”, Mark leva o sistema de arrendamento ao limite. Graças a esta experiência encontrou
uma nova forma de liberdade que combina um elevado nível de desapego material com o máximo de
mobilidade.
LÍNGUA ORIGINAL Inglês PRODUÇÃO

CINEMA

ROQUE

João Roque composição, guitarra elétrica & acústica / João Capinha saxofone alto & soprano,
clarinete baixo / Xico Santos contrabaixo / João Rijo bateria
Canções do compositor e guitarrista João Roque, onde se fundem influências do rock e jazz numa estética
particular, privilegiando melodias cativantes e ambientes sonoros com forte componente imagética.
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BOUNCE CORE

BÊKA & LEMOINE

6 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H
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VIEIRA POWER TRIO

CINEMA

JOANA MACHADO

Joana Machado voz / Bruno Santos guitarra / Óscar Graça piano
Romeu Tristão contrabaixo / Joel Silva bateria
Uma das mais originais e sofisticadas cantoras e compositoras nacionais dos últimos anos dá a conhecer
o seu novo álbum, Lifestories. É fruto de trabalho de equipa, de pesquisa de sonoridades e grooves, de
afirmação de uma estética onde o Jazz é o terreno perfeito para reunir influências musicais que vão do soul
ao rock n’roll.

TUBAX

Sérgio Carolino tuba / Mário Dinis Marques saxofone
Resultado de uma parceria musical que se iniciou em 1986, TUBAX DUO nasce de uma permanente troca
de experiências musicais a que dois grandes amigos decidiram dar forma, abordando obras de compositores
como Howie Smith, Petri Keskitalo, Jon Hansen e trabalhando em arranjos de temas de John Zorn e Ennio
Morricone. O primeiro álbum do duo, atualmente em produção, conta com a participação especial de
SPARKY, o Basset Hound.

Manuel João Vieira voz, guitarra, ukelele / Gimba baixo / Luís Desirat bateria
Vieira Power Trio é a versão “mini e compacta” das bandas de Manuel João Vieira que, com Gimba, membro
fundador dos Afonsinhos do Condado, e Luís Desirat, baterista dos Ena Pá 2000, irão interpretar “temas de
sempre e de nunca”, assim como “alguns originais inusitados como canções do antigamente…”

BÊKA & LEMOINE

2 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H
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DESBUNDIXIE

Manuel Sousa trompete / Flávio Cardoso clarinete / César Cardoso saxofone tenor / Ricardo
Carreira trombone / Pedro Santos banjo e voz / Daniel Marques tuba / João Maneta bateria
Desbundixie é uma formação que tenta reviver o estilo jazzístico denominado Dixieland, procurando
inspiração nas sonoridades nascidas em Nova Orleães no início do século XX. Nesta viagem pela história do
jazz e da sua génese, os sete elementos dos Desbundixie abordam o Dixieland com uma linguagem marcada
pelo improviso e pela irreverência, proporcionado sempre momentos de grande animação e alegria no
público.

CINEMA

+ artista a anunciar
Pedro Segundo é um baterista residente em Londres e acompanha Judith Owen, juntamente com o
trombonista de jazz Dennis Rollins, além de tocar em bandas como Kansas Smittys e Ronnie Scott House
Band e Allstars. Acompanhado por Ross Stanley, um virtuoso em Hammond Organ, adivinha-se um concerto
inesquecível e que irá inaugurar o CCB de Verão.

DAVID BOWIE: A REALITY TOUR

Concerto que percorre trinta anos da carreira deste músico camaleónico e referência fundamental da
música pop/rock. Neste concerto, gravado em Dublin, podemos assistir ao Bowie de Rebel Rebel, Ashes
to Ashes, Heroes para terminar com três canções do alienígena Ziggy Stardust.

6 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

BÊKA & LEMOINE

PEDRO SEGUNDO bateria
ROSS STANLEY hammond organ

CINEMA

1 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

/ MÚSICA

Ila Bêka e Louise Lemoine permaneceram durante um mês no Barbican Center and Estate, uma das
mais representativas realizações da arquitetura Brutalista. Construído como um diário pessoal, o filme
relata tudo o que os realizadores descobriram durante a sua viagem urbana, dos pisos superiores das
torres aos pisos inferiores do centro de arte. Através de uma impressionante galeria de retratos, o filme
desenha um íntimo mapa humano do lugar, incutindo vida a este hostil território e questionando a
durabilidade desta utopia dos anos 50.

19 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

KABEÇÃO handpan
JOÃO M. NUNES guitarra

VOYAGE AUTOUR DE LA LUNE

DE ILA BÊKA E LOUISE LEMOINE
LÍNGUA ORIGINAL Françês PRODUÇÃO Bêka & Partners, França DURAÇÃO 76'
Voyage autour de la Lune é um diário urbano, uma deambulação pessoal que desenha as linhas de um
mapa emocional e psicológico da cidade de Bordéus ao longo do chamado “Port de la Lune”, antigo
nome dado ao rio Garonne devido à grande curva com a qual abraça a cidade. O filme é uma viagem
de uma semana nas margens renovadas do rio, um projeto ambicioso do arquiteto francês Michel
Corajoud. Numa linguagem cinematográfica íntima, Ila Bêka e Louise Lemoine falam sobre a identidade
de um espaço público que mudou profundamente na mente coletiva da cidade. O filme leva-nos ao
longo do enorme e tumultuoso rio e deriva nas turbulências pessoais de todas as pessoas encontradas
no local durante a viagem. Um exemplo de um filme onde a cidade é retratada através de uma coleção
de histórias pessoais.

+ CONVIDADOS

Kabeção Rodrigues é um músico entusiasta e apaixonado pela World Music e pelo som do Handpan. Músico
de uma rara sensibilidade, o seu talento é reconhecido mundialmente, sendo considerado um dos melhores
do mundo na execução deste instrumento musical. O som produzido neste instrumento conduz-nos a uma
experiência de bem -estar, de paz e relaxamento.

20 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

UMA COISA EM FORMA DE ASSIM

Filipe Valentim saxofones / Carlos Garcia piano e teclados / Eduardo Jordão baixo elétrico /
Eduardo Lála trombone / Emanuel Marçal acordeão / Gonçalo Santos bateria e percussão /
Sónia Oliveira voz
O projeto Uma Coisa em Forma de Assim nasceu com o intuito específico de tocar músicas para danças
tradicionais europeias, e apresenta-se ao vivo em formato concerto-baile, onde a interação com o público
está sempre presente.

24 JARDIM DAS OLIVEIRAS / 19H

NUNO GUEDES CAMPOS TRIO

Nuno Guedes Campos composições e guitarra / Nelson Cascais contrabaixo
Bruno Pedroso bateria
Este trio liderado pelo compositor e guitarrista Nuno Guedes Campos irá apresentar músicas do último álbum
Sensations - Illusions (2015). A juntar ao repertório apresentarão também músicas inéditas que irão constar
no próximo disco deste trio.

EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURA

CINEMA

JULHO

21 PRAÇA CCB / 21H30

11 JUL > 15 OUT
GARAGEM SUL — EXPOSIÇÕES DE ARQUITETURA
FERNANDO GUERRA: RAIO X DE UMA PRÁTICA
FOTOGRÁFICA

Curadoria: Luís Santiago Baptista Luís Santiago Baptista
A fotografia de arquitetura ganhou, com o novo milénio, uma preponderância exponencial na relação
dos arquitetos com a sociedade. O escritório FG+SG tem assumido os desafios da mediatização
da arquitetura, sendo hoje uma prática fotográfica premiada e reconhecida internacionalmente.
A afirmação progressiva de Fernando Guerra tem acompanhado a produção arquitetónica
contemporânea e as suas reportagens fotográficas, difundidas a uma escala global através da
plataforma virtual Últimas Reportagens, constituem um ponto de vista privilegiado sobre a arquitetura
de hoje. Por outro lado, a sua prática fotográfica responde à evolução técnica do campo da fotografia
nas últimas décadas, marcada essencialmente pela afirmação dos novos meios digitais. Esta exposição
apresenta o trabalho autoral de Fernando Guerra atravessado por uma cartografia da atividade
do escritório FG+SG, convocando o seu arquivo de imagens e evidenciando os seus processos de
produção. Mostrando a obra fotográfica e os seus modos de fazer, a prática de Fernando Guerra é
assim exposta como que submetida a um Raio X.
Entrada 4€ De terça a domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h30)

TODA A PROGRAMAÇÃO EM
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