exposições
Histórias
Construídas
Building Stories
10 jul

14 out

Curadoria

Amélia Brandão Costa | Rodrigo da Costa Lima
Produção

Garagem Sul – CCB

Histórias Construídas debruça-se
sobre aquilo que, na arquitetura,
não é óbvio à primeira vista: é uma exposição
sobre como a arquitetura é produzida
e construída. Apesar do processo
de construção ser apenas um dos aspetos
do edifício, é utilizado como leitmotif
desta exposição, permitindo entender
a arquitetura na sua complexa globalidade.
Histórias Construídas oscila entre
a escala territorial e a dimensão individual,
acompanhando o imaginário dos arquitetos.
Projetos realizados, pontos de viragem
ou simples anotações e desejos dos ateliers
de arquitetura de vylder vinck taillieu,
Maio e Ricardo Bak Gordon são apresentados
como expressões vivas de um universo
mais amplo.

Informações gerais
General information

(+351) 213 612 614 ⁄ 5
garagemsul@ccb.pt
terça-feira
10h 18h

O Território
da Arquitetura
Gregotti e Associati
1953-2017
13 nov

27 jan 2019

Curadoria

Ao celebrar os seus 25 anos,
o CCB acolhe uma exposição retrospetiva
da obra de Vittorio Gregotti.
Esta exposição apresenta uma narrativa
explicativa das atividades abrangentes
deste arquiteto e do seu gabinete
ao longo de mais de seis décadas
de projetos em Itália e no resto do mundo.
O seu projeto ambicioso para a arquitetura
está documentado na exposição através
de plantas e maquetes originais,
bem como reproduções e fotografias.

Guido Morpurgo
Exposição organizada pelo

Padiglione d’Arte Contemporanea Milano

domingo

Jardim das Oliveiras
Avenida da Índia

Exposição

Setembro 2018
Julho 2019

visitas guiadas
6€

6€

Entrada gratuita
para menores de 18 anos
e Cartão Amigo CCB
50% de desconto
para estudantes
e maiores de 65 anos

50% de desconto
para público escolar
entrada na exposição incluída

oficinas
6€

fim de semana

3,50€
escolas

Escolas Parceiras
e Protocolo Universidades
O projeto Escolas Parceiras e o Protocolo Universidades
têm como objetivo fortalecer as relações entre a Garagem Sul
e as entidades de ensino (escolas e universidades) de modo
a definir em conjunto formas eficazes de colaboração
no domínio da educação. Este projeto e este protocolo
convidam as entidades de ensino a apoiarem objetivos
de cooperação mútuos, no sentido de promover
o envolvimento de docentes e de alunos nas atividades
desenvolvidas pelo Serviço Educativo da Garagem Sul.
As entidades de ensino inscritas no programa Escolas Parceiras
ou que tenham realizado o Protocolo Universidades
poderão usufruir de descontos e de vantagens em todas
as atividades do serviço educativo.
Para mais informações sobre este projeto envie e-mail para:
garagemsul@ccb.pt

Difundir a Arquitetura
Moderna / Reino Unido
1975-1982
19 fev 2019

26 mai 2019

Curadoria

Joaquim Moreno

Apoios
institucionais

Apoios mecenáticos
e patrocínios

Departamento de Arquitetura
da Universidade Lusófona

Amorim Isolamentos
Canon

Faculdade de Arquitetura
da Universidade de Lisboa

IKEA

Ordem dos Arquitetos

SuperBock Group

Trienal de Arquitetura
de Lisboa

Ficha técnica

Exposição organizada pelo

Canadian Centre for Architecture

Robbialac

Centro Cultural de Belém

Direção de Marketing e Desenvolvimento

Madalena Reis
Programador

André Tavares

Praça do Império
1449-003 Lisboa
Portugal

tel (+351) 213 612 400
ccb@ccb.pt
www.ccb.pt

Serviço educativo

Ana Filipa Custódio
Filipe Araújo
Acolhimento

18 jun 2019
Curadoria

Mario Rinke
Produção

Garagem Sul – CCB

8 set 2019

Transportes

Ana Arnaut
Produção

E15

Diogo Nunes
Inês Maurício
Margarida Ventosa

728 / 714 / 727 / 729 / 751
Cais do Sodré
Belém

APOIO
INSTITUCIONAL

Os Ossos
da Arquitetura

Para além dos materiais que dão forma
e aparência a um edifício, há pré-condições
físicas que permanecem fundamentais
– a sua sustentação como um todo
e a capacidade de se manter em pé.
Os edifícios têm lógicas internas que
não são negligenciáveis, a interconexão
dos seus materiais e componentes
dá-lhes força e, como consequência,
essas lógicas impõem formas,
padrões, ordens e constrangimentos.
Serão apresentados trabalhos e métodos
de sete arquitetos e engenheiros
que permitem refletir sobre princípios,
regras, estratégias e métodos
de conceção estrutural.

Belém

Porto Brandão

Cascais
Trafaria

© XXXX

A Universidade
Está no Ar

Esta exposição explora o programa
A305: History of Architecture and Design,
1890-1939, um curso de arte pós-laboral
em formato televisivo, emitido pela
primeira vez em 1975 pela Open University,
com sede em Milton Keynes, no Reino
Unido. O curso foi uma experiência crucial
nas novas formas de educação superior
no campo da arquitetura e é um exemplo
fundamental para analisar as relações
com os novos meios de comunicação
como uma nova ferramenta na transformação
da forma de transmitir e disseminar
o conhecimento.

Num momento em que a arquitetura
é reconhecida como um pilar fundamental
da cultura portuguesa, a Garagem Sul
está a dar continuidade ao longo trabalho
do Centro Cultural de Belém e do seu
programa de exposições, conferências,
debates e edições de arquitetura.
Instalado num antigo parque de estacionamento,
a Garagem Sul tem uma dimensão e uma atmosfera
única para mostrar obras e ideias arquitetónicas.
Estas exposições realizam-se em parceria com outras
instituições nacionais e internacionais, inscrevendo
a Garagem Sul e Lisboa nas rotas de partilha
e invenção do que é a arquitetura contemporânea
na Europa e no mundo.

ccb.pt
A programação deste desdobrável pode estar sujeita
a alterações de calendário e/ou de horário.

Férias
na garagem

Escolas

10h 17h
7 anos 13 anos
mediante marcação prévia

Acolhimento 9h30 10h | 17h
Atividades 10h 17h

17h30

110€ | semana almoço incluído

garagemsul@ccb.pt

Visitas
guiadas às
exposições
terça sexta
10h 17h30

Natal 2018

Metrópolis

Arquitetura e ficção

Estas visitas procuram aprofundar
o conhecimento dos participantes sobre
as exposições patentes, através de um percurso
orientado, onde se questiona, dialoga e partilha
um conjunto de perceções e perspetivas
sobre a exposição.

17

Páscoa 2019

Estamos no ar!

mediante marcação prévia
garagemsul@ccb.pt

15

Oficinas
terça sexta
10h 17h

Pré-escolar (4 anos)

3.º ciclo

O esqueleto
das nossas casas

garagemsul@ccb.pt

1.º | 2.º | 3.º ciclo

Casa-livro
1.º ciclo

Cidades
sustentáveis

Arquitetura e engenharia
A partir das obras apresentadas na exposição
patente na Garagem Sul, esta oficina procura
criar uma consciência do papel do arquiteto
na criação da paisagem construída, por meio
de atividades didáticas e práticas nas quais
os participantes irão aprender alguns
conceitos base em arquitetura.

15

2.º | 3.º ciclo

19 jul 2019

Xenákis

Música e arquitetura

2

Uma casa que é um livro ou um livro que é uma
casa. Nesta oficina vamos intuitivamente utilizar
alguns métodos tradicionais de representação
da arquitetura, criando um livro pop-up que
é também a maqueta de uma casa.

6 set 2019

Crianças
e famílias

Nesta oficina os participantes irão refletir e tentar
criar em conjunto um modelo de cidade capaz
de reduzir a poluição e utilizar de forma
sustentável os recursos naturais.

Oficinas

1.º ciclo

Cidades
imaginárias

18 abr 2019

Para as Férias da Páscoa, a exposição
A Universidade está no Ar. Retransmitir
a Arquitetura Moderna será o mote para uma
semana de atividades em que a arquitetura
e os meios de transmissão de conhecimento
nos anos 1970 terão um papel fundamental.

Verão 2019

mediante marcação prévia

Oficina-exposição

21 dez

Metrópolis é uma cidade de muitos mundos
da ficção. Do filme de Fritz Lang (1927)
à manga de Osamu Tezuka (1948),
da cidade dos comics do Super-Homem
à anime de Rintaro (2001). Nas Férias de Natal
de 2018 vamos criar pequenas novas ficções
em filme e banda desenhada nesta cidade
imaginária de Metrópolis.

domingos 11h
7 anos 13 anos
mediante marcação prévia

E se os homens voassem, ou o mundo
estivesse coberto por água e se fôssemos viver
para Marte, como seriam as nossas cidades?
A partir destes e outros pressupostos
os participantes vão imaginar e criar pequenos
filmes de animação das cidades destes mundos
alternativos.

garagemsul@ccb.pt

A partir da exposição Os Ossos
da Arquitetura, iremos, durante as Férias
do Verão de 2019, conhecer a complexa
natureza das estruturas (esqueletos)
dos edifícios por meio da construção
de modelos em formato digital e manual.

Nas Férias do Verão de 2019, em setembro,
vamos celebrar a obra do compositor
e arquiteto Iánnis Xenákis com uma semana
de atividades de música e arquitetura.

Cidades sustentáveis
2 set

Mãos à obra
7 out

Projetar-construir-habitar
2 dez

Banco

6 jan 2019

Cidades imaginárias
3 fev 2019

Modulor
7 abr 2019

Casa livro
5 mai 2019

Mãos à obra
2 jun 2019

Banco

Projetar-construir-habitar
Pré-escolar | 1.º | 2.º ciclo

7 jul 2019

Focada no desenvolvimento de métodos
de conceção espacial, nesta oficina serão
abordados conceitos como forma, função,
programa e escala, e serão desenvolvidos métodos
de representação, construção e trabalho em grupo.
Uma sala irá tornar-se numa casa, projetada,
construída e habitada pelos participantes.

Programação
especial
horários a anunciar

7 anos

13 anos

mediante marcação prévia

Modulor
1.º | 2.º | 3.º ciclo

Banco
2.º | 3.º ciclo

Mãos à obra

Dia da arquitetura
30 set

Dia da poesia
24 mar 2019
28

29 abr 2019

Dia da criança
1 jun 2019

Público
em geral

Nesta oficina, os formadores oferecem a madeira
e ensinam cada participante a construir e pintar
o seu próprio banco. Trata-se de madeira que
sobra dos espetáculos e exposições que acontecem
no CCB. No final podem levar consigo o banco
que construíram.

Visitas guiadas
às exposições

Projetar e construir um edifício que servirá
de cenário a um teatro de sombras,
onde as personagens que o habitam ganham
vida através dos participantes e da sonoplastia.

domingos 15h
mediante marcação prévia
garagemsul@ccb.pt

FOTOS © DR

FOTOS © DR

22 | 23 set

Dias da Música em Belém

© XXXX

Pré-escolar | 1.º | 2.º ciclo

garagemsul@ccb.pt

O Modulor é uma conceção do arquiteto
Le Corbusier. É um sistema modular com base
nas proporções do corpo humano de um indivíduo
de estatura média. A partir deste sistema,
vamos explorar, através do desenho, a relação
do corpo com o espaço e os objetos.

Open House Junior

Histórias Construídas
2 set | 7 out

Bastidores do CCB
4 nov | 3 mar 2019

O Território da Arquitetura
2 dez | 6 jan | 3 fev 2019

A Universidade Está no Ar
3 mar | 7 abr | 5 mai 2019

Os Ossos da Arquitetura
7 jul | 4 ago | 1 set 2019

