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Sempre existiu uma relação íntima entre a
arquitetura e os desafios de cada sociedade.
Ser arquiteto exige competências específicas que permitem combinar uma prática
crítica com uma resposta pragmática. Essa
combinação tende a gerar perceções originais a respeito dos dilemas da vida contemporânea. Hoje, há uma nova geração de
arquitetos cuja prática tem dado corpo à
relevância cultural da sua profissão, uma
atitude que permite ao seu trabalho ultrapassar a mera reprodução dos modelos da
arquitetura do século XX. As Conferências
da Garagem pretendem apresentar várias
vozes através das quais os arquitetos estão
hoje a redefinir o seu papel na sociedade,
práticas com a coragem necessária para
investigar e explorar áreas menos óbvias
da arquitetura e para encontrar formas
adequadas de construção do nosso mundo.
Architecture has always been closely entangled with the major challenges faced by each
society. Being an architect requires unique
skills which make it possible to combine a
critical practice with a pragmatic response.
Such a combination provides powerful insights into the quandaries of contemporary
life. A new generation of architects have been
developing their practice while simultaneously acknowledging the cultural relevance
of their profession: their work goes far beyond
the mere replication of twentieth-century
models. This series of lectures seeks to present the wide range of different positions
through which architects are currently
redefining their role in society, having the
courage to research and explore less obvious
areas of architecture in order to find appropriate ways for building our world.
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Se fosse necessário resumir a história da modernidade (até a um
passado recente) num título, um dos conceitos cruciais seria a
incessante procura do «novo». Mas o que poderia signiﬁcar a
passagem do velho para o novo, do moderno para o pós-moderno,
considerando-os não apenas ﬁguras retóricas, mas verdadeiros
fenómenos físicos? O que poderia signiﬁcar não representar o
«novo» enquanto postulado, mas estudá-lo no momento exato
em que se torna obsoleto: quando os materiais falham, a infraestrutura deixa de funcionar, e a construção não cumpre os requisitos
pretendidos? Qual seria o resultado de um estudo da arquitetura
moderna não apenas em termos das suas inovações, mas debruçando-se também sobre o que ocorre com as inovações à medida
que o tempo passa? Quais as implicações de prestar atenção à
passagem do tempo e de estudar a arquitetura no ponto em que
o edifício e os seus utilizadores deixam de seguir o seu programa,
o ponto no qual a arquitetura se desintegra, é destruída, abandonada ou, simplesmente, deixa de cumprir as suas premissas?

Marina Tabassum pertence a uma geração mais jovem de arquitetos do Bangladesh que reage às condições da prática arquitetónica da sua região de um modo impressionante. As constantes
mudanças e alterações na paisagem, o informalismo dos edifícios
e da forma de habitar e, também, os processos adaptativos que
formam a vivência e os meios de subsistência das pessoas são elementos-chave da sua prática arquitetónica. Provinda de um país
com 160 milhões de habitantes, a sua posição é principalmente
orientada para as pessoas. Aborda as técnicas de construção tradicionais e as transformações tecnológicas com uma perspetiva
equilibrada que resulta em respostas arquitetónicas radicais.
Os seus projetos lidam com uma enorme diversidade de escalas,
desde Masterplans a edifícios residenciais ou equipamentos públicos. Os seus edifícios reﬂetem sobre materiais, tecnologias e
aspirações de sustentabilidade ecológica. Tabassum acredita que,
em países como o Bangladesh, a arquitetura desempenha um papel
para além da arquitetura em si. A sua conferência irá centrar-se
nos desaﬁos e nas recompensas da sua prática.
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Acabaram-se as Belas-Artes! Vivemos o ano de 1968 em França,
chega de copiar, vamos inventar! O quê, qual é o rumo? Veremos…
Há múltiplas direções, e os cruzamentos são, por vezes, perigosos.
Mas não importa, os arquitetos são jovens e a maior parte está
bastante envolvida. Envolvida politicamente à esquerda, como
é evidente, mas inclinada para uma renovação teórica: chegou a
hora do estruturalismo especulativo com a sua “efeitologia” que
irá recorrer tanto à lógica matemática como à linguística. Os arquitetos, em particular os mais jovens, desconsideram profundamente a construção, em nome de uma dupla rejeição: para baixo
(a desqualiﬁcação no seio dos grandes escritórios) e para cima
(a ﬁgura do arquiteto-burguês). Mas negar-se como arquiteto
“tradicional” não signiﬁcava uma rejeição completa da arquitetura: será através de um regresso ao projeto e à sua própria história que esta geração alcançará um lugar de destaque. Apesar de se
construir a partir da rejeição, nenhuma geração pode cristalizar-se
sem criar um ideal e procurar transmitir algumas referências e
representações partilhadas.
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Arquitetura de Emergência
Architecture of Emergency
Todos os anos, desastres naturais e conﬂitos armados causam uma
enorme destruição e a deslocação massiva de pessoas. Em 2016,
o número pessoas deslocadas internamente devido a conﬂitos,
violência e desastres ascendeu a trinta e um milhões, o equivalente
a uma pessoa forçada a abandonar os seus pertences e a sua casa
em cada segundo que passa. Isto signiﬁca que, em todo o mundo,
existe a necessidade de providenciar apoio de emergência e abrigo,
de procurar soluções para o deslocamento interno de pessoas, de
estabelecer as bases para a reconstrução e, sempre que possível,
estarmos preparados para uma evacuação massiva em qualquer
parte do mundo. Um abrigo é um elemento central no percurso
que conduz da sobrevivência à recuperação. Um abrigo é a essência do espaço habitável. É concebido para responder aos requisitos mínimos de proteção, segurança e dignidade para as famílias
afetadas. Um abrigo é, também, uma âncora num lugar em que
as pessoas podem assentar, ainda que temporariamente. Assim,
num cenário pós-crise, proporcionar abrigo vai para além do fornecimento de paredes e tetos: tem de ser entendido e desenvolvido
enquanto catalisador da recuperação.

OMA, Dans Theater, Den Haag, 2016. Foto / Photo Hans Werlemann
Mesquita Bait Ur Rouf, Daca / Bait Ur Rouf Mosque, Dhaka.
Foto / Photo Rajesh Vora

Marina Tabassum belongs to a generation of younger Bengali architects who are reacting to the conditions of architectural practice
in their region in an impressive way. The constant shifts and changes
in the landscape, the informality of building and inhabiting as well
as the adaptive processes that shape people’s lives and livelihoods are
key to her approach. Coming from a country of 160 million inhabitants, her stance is primarily centred on people. She addresses local
craftsmanship and technological transformations from a balanced
perspective that informs up a radical architectural response. Her
projects address a variety of scales, from master plans to housing
and public facilities, and her buildings delve into environmental
materials, forms of technology and aspirations. Believing that in
countries like Bangladesh architecture has a role that goes beyond
architecture itself, this lecture will focus on the challenges and rewards of practice.

Were one to summarize the history of modernity (up to the recent
past) under a single heading, one of the crucial concepts that would
have to be named is the untiring search for the “new”. But what
would it mean to examine the succession from the old to the new,
from the modern to the postmodern, not simply as rhetorical ﬁgures
but rather as real, physical phenomena? To no longer represent the
new as a postulate, but to study it precisely at the juncture where it
becomes outdated, where the materials fail, where the infrastructure no longer performs? What would be the result, if modern architecture were to be studied not simply in terms of its innovations,
but rather also in terms of what occurs to them, when time elapses?
What would the implications be were one to seriously pay attention
to the passage of time and to equally study architecture at the point
where the building and its users do not follow the program inscribed
therein; where the architecture breaks down, is abandoned, or simply does not fulﬁll its premises?

Paquistão, Sindh. 2013 / Pakistan, Sindh. 2013 Foto / Photo: Amina Saoudi

11 mois sous pression, le 12e sous contrôle!
in Jornal Tout! nº1, septembre 1970

It’s the end of Fine Arts! It’s the 1968’s in France, enough imitation...
Let’s invent! What, where are we heading? We'll see... There are
still multiple directions, and the crossroads are sometimes dangerous. But what does it matter, these architects are young, and still
strongly committed for the most part. Politically committed, to the
left-wing of course, but drawn to theoretical renewal: it’s time for
speculative structuralism with its ‘effectology’, borrowing elements
from both mathematical logic and linguistics. The youngest architects thus dismiss construction as part of a double-edged rejection:
downwards (the lack of skills existing in large agencies) and upwards
(the ﬁgure of the bourgeois architect). But denying one’s identity as
a ‘traditional' architect does not signify a rejection of architecture.
On the contrary, it is through a return to the project and the rediscovery of its own story that this generation will soon reach the
limelight. Even if it is built primarily on rejection, no generation
can crystallise without simultaneously creating an ideal and seeking to convey some of the references and shared representations.

Natural disasters and armed conﬂicts cause massive destruction and
displacement of people every year. In 2016 31 million people were
internally displaced by conﬂict, violence and disasters, which is the
equivalent of one person forced to leave their house and belongings
behind every second. This means that around the globe there is the
need to provide emergency support and shelter, seek solutions for displacement, lay ground for reconstruction and where possible prepare
evacuation at a massive scale across the globe. Shelter is a central
element in the path from survival to recovery. Shelter is the essence
of the habitable space and is designed to meet the most minimum
requirements to provide protection, safety and dignity to the affected families. Shelter is also the anchor to a place where people settle
even if temporarily, and therefore the provision of shelter in a postcrisis scenario goes beyond the delivery of walls and a roof and needs
to be understood and developed as a catalyzer of recovery.
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de L’Arsenal / Produced
by the Pavillon de
L’Arsenal
6 Mar – 17 Jun 2018
—
Lisboa Francesa.
1879-1938
Visitas à exposição e na
cidade / Visits to the exhibition and in the city
Sábados / Saturdays
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Marina Tabassum (BGD)
is an architect graduated from
Bangladeh University of Engineering
and Technology (BUET). She is the academic director of Bengal Institute for
Architecture, Landscapes and Settlements. She has taught in BRAC University since 2005. She taught at UTA,
Texas in 2015 and, currently, she is
teaching at Harvard University Graduate School of Design. She received the
Aga Khan Award for Architecture in 2016
for her project Bait ur Rouf mosque in
Dhaka. Tabassum is the principal of
Bangladesh based architecture practice MTA established in 2005. MTA began
its journey in the quest of establishing
a language of architecture that is contemporary to the world yet rooted to the
place. MTA stands against the global
pressure of Industrial materials – easy
and quick – fast breed of buildings,
confused and impersonal, out of place
and context; thus is the pledge to root
architecture to the place; thus the material palette - the climate, the location,
the culture of the people, history of
the land.
Marina Tabassum (BGD)
é arquiteta pela Bangladesh University
of Engineering and Technology (BUET).
É diretora académica do Bengal Institute for Architecture, Landscapes and
Settlements. É professora convidada
da BRAC University desde 2005. Lecionou na UTA, Texas em 2015 e, atualmente, é professora na Graduate School
of Design da Harvard University, ambas
nos EUA. Recebeu o prémio Aga Khan
de Arquitetura de 2016 pelo seu projeto
da mesquita de Bait ur Rouf, em Daca.
Tabassum dirige o atelier MTA, no Bangladesh, fundado em 2005. O MTA iniciou o seu percurso com o objetivo de
estabelecer uma linguagem arquitetónica que seja contemporânea para o
mundo, mas que tenha raízes no lugar.
Opõe-se à pressão global dos materiais
industriais que resultam na proliferação – fácil e rápida – de edifícios confusos e impessoais, deslocados e fora
de contexto. Daqui resultam o empenho em enraizar a arquitetura no lugar
e uma paleta de materiais – o clima, o
lugar, a cultura das pessoas, a história
da terra.

The University Is Now
on Air: Broadcasting
Modern Architecture
Joaquim Moreno
Produzida pelo Canadian Centre for Architecture (CCA) /
Produced by the Canadian Centre for Architecture (CCA)
13 Nov 2018 – 10 Fev /
Feb 2019
Building Stories
Histórias Construídas
Amélia Brandão Costa
e Rodrigo da Costa Lima
10 Jul – 14 Out / Oct
2018

Laurent Stalder (CH)
is professor and researcher at the Institu
gta and ETH Zurich. His research focuses
on the history and theory of architecture
from the 19th century to today and
where it intersects with the history of
technology. His most recent publications
include Hermann Muthesius: Das Landhaus als kulturgeschichtlicher Entwurf
(2008), Valerio Olgiati (2008), Der
Schwellenatlas (2009), and God & Co.
François Dallegret: Beyond the Bubble
(2011). Laurent Stalder is a member of
the board of trustees of the Swiss Architecture Museum in Basle and the
Werner Oechslin Library Foundation, and
member of the scientiﬁc board of the
Jaap Bakema Center in Rotterdam and
the LIAT, of the ENSA-Paris-Malaquais.
In 2015 he was awarded the Golden Owl
for his teaching at the Department of
Architecture at ETH Zurich.
Laurent Stalder (CH)
é professor e investigator no Institut
gta e na ETH Zurique. O seu trabalho
incide nos pontos de interseção entre
a arquitetura e a tecnologia na história
e na teoria desde o século XIX até aos
dias de hoje. Das suas publicações
mais recentes, destacam-se Hermann
Muthesius: Das Landhaus als kulturgeschichtlicher Entwurf (2008), Valerio
Olgiati (2009), Der Schwellenatlas (2009)
e God & Co. François Dallegret: Beyond
the Bubble (2011). É membro do Conselho de Administração do Swiss Architecture Museum e da Werner Oechslin
Library Foundation, e membro do Conselho Cientíﬁco do Jaap Bakema Center
em Roterdão e do LIAT da ENSA-ParisMalaquais. Em 2015, foi distinguido
com o prémio Golden Owl pelo seu trabalho como professor do Departamento
de Arquitetura da ETH Zurique.
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—
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Jean-Louis Violeau (FR)
is a sociologist and professor at the
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, as well as a lecturer at
the Ecole Urbaine at Sciences Po in
Paris. He belongs to the editorial board
of the journals Place Publique and Urbanisme. He leads the collective curatorship of an exhibition on Les années
68 et l’enseignement de l’architecture
at the Cité de l’Architecture et du Patrimoine. He contributed to two displays
held as part of the Venice Biennale of
Architecture in 2014, Radical Pedagogies and the French Pavilion catalogue.
He is currently preparing a publication
on the years of May 1968 in Les Halles
(De la contre-culture à la culture parallèle) and has just coordinated the translation of an anthology of the journal
Utopie. Texts and Projects, 1967-1978
supported by publishing houses Semiotexte and MIT Press. His thesis on
Les architectes et mai 68 was published in 2005 by Recherches. The sequel
Les architectes et mai 81, was published
in 2011 by the same publishing house.
Jean-Louis Violeau (FR)
é sociólogo e professor na École Nationale Supérieure d’Architecture de
Nantes e docente na École Urbaine de
Sciences Po de Paris. É membro dos
Conselhos de Redação das revistas
Place Publique e Urbanisme. É responsável pelo comissariado coletivo da
exposição Les années 68 et l’enseignement de l’architecture, na Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Contribuiu
para duas manifestações que decorreram no âmbito da Bienal de Arquitetura
de Veneza de 2014, Radical Pedagogies
e o catálogo do Pavilhão francês. Está
a preparar uma obra sobre os anos do
maio de 1968, em Les Halles (De la
contre-culture à la culture parallèle),
e terminou a coordenação da tradução
de uma antologia da revista Utopie.
Texts and Projects. 1967-1978, apoiada
pelas editoras Semiotext(e) e MIT Press.
A sua tese sobre Les architectes et mai
68 foi publicada, em 2005, pela editora
Recherches. A sequela, Les architectes
et mai 81, foi publicada, em 2011, na
mesma editora.
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Maria Moita (PT)
is an architect graduated from Faculdade de Arquitectura da Universidade
do Porto (FAUP). In 2002, Maria started
working and researching about construction in post-crisis scenarios, both
man-made and natural disasters and
since then worked in Timor-Leste, Haiti,
Pakistan, Nepal, Philippines, Micronesia and Vanuatu. Currently, Maria works
in Bangkok, in the Regional Ofﬁce for
Asia and the Paciﬁc of the International
Organization for Migration (IOM) as the
Emergency and Post-Conﬂict Specialist.
She supports disaster responses in
countries across the region, dealing
with housing and infrastructure destruction, displacement of population,
relocation, reconstruction and evacuation, in coordination other humanitarian
agencies and in line with global standards and best practices.
Maria Moita (PT)
é arquiteta pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP).
Em 2002, inicia projetos e uma investigação sobre construções em cenários
pós-catástrofe, tanto de origem humana como desastres naturais. Desde
então, trabalhou em Timor-Leste, Haiti,
Paquistão, Nepal, Filipinas, Micronésia
e Vanuatu. Atualmente, trabalha em
Bangkok, no Escritório Regional para
a Ásia e o Pacíﬁco da International
Organization for Migration (IOM), como
especialista em Emergência e PósConﬂito. Dá resposta a desastres em
países da região, lidando com a destruição de habitações e infraestruturas,
deslocamentos da população, recolocação, reconstrução e evacuação, em
coordenação com outras agências humanitárias e de acordo com os padrões
globais e as melhores práticas.

