Em Casa
Projetos para Habitação Contemporânea
—
CCB – Garagem Sul, 16 de abril a 5 de setembro de 2021
Visita Guida para a Comunicação Social:
7 de abril, quarta-feira, 11h30, CCB – Garagem Sul

Em que casas vivemos? Como é que os arquitetos de hoje
projetam as nossas casas? Como mudaram as noções de
habitar ao longo da última geração?
Esta exposição analisa investigações e respostas a estas questões
através de obras de vários arquitetos. Construída a partir da coleção
do museu MAXXI, Museu Nacional das Artes do Século XXI, em
Roma, a exposição constitui-se num percurso que começa com
abrigos de escala reduzida e termina com projetos de habitação
coletiva de grande escala, revelando experiências híbridas e
complexas que são testemunho de novos modos de relação entre o
indivíduo e a comunidade.
—

O ponto de partida para a exposição foi a associação entre duas obras.
Documentos originais, constantes do arquivo histórico de arquitetos italianos
existente no MAXXI, oferecem um contraponto revelador a obras de arquitetura
contemporânea. Em Lisboa, os pares apresentados em Roma foram amplificados
com um exemplo português, expandindo significados e leituras potenciados pelos
materiais apresentados.

De habitações individuais em que foi possível um maior grau de experimentação
graças às liberdades permitidas pelo tema, localização ou cliente, a projetos em
zonas urbanas onde a experiência do indivíduo é influenciada pela dimensão da
comunidade, desde obras que são respostas diretas a encomendas de clientes
particulares a outras cujo impacto resulta de políticas públicas e normas de
construção, de obras em relação próxima com a natureza a outras que se
inscrevem no tecido urbano, independentemente da sua escala, os projetos
arquitetónicos para habitação são uma oportunidade de pensar as formas e os
materiais da arquitetura.
O leitmotiv da exposição é o diálogo constante entre obras de arquitetos de
gerações passadas com outras de gerações mais recentes. Usando exemplos
italianos como ponto de partida, estabelece-se uma conversa com a arquitetura
internacional. Os projetos apresentados na exposição estão afastados no tempo e
no espaço, mas evocam noções equivalentes no que toca aos métodos usados, ao
modo como se relacionam com os contextos em que foram erigidos e à
investigação formal que os inspirou. Se uma comparação formal e não presencial
das obras gera novas pistas para a sua compreensão e descoberta, acima de tudo,
tais comparações evidenciam a variedade e a complexidade dos espaços de
habitação contemporâneos e o potencial da arquitetura para os reinventar
constantemente.
—

Em Casa. Projetos para Habitação Contemporânea é uma exposição organizada pelo
Centro Cultural de Belém / Garagem Sul em colaboração com MAXXI, o Museo
nazionale delle arti del XXI secolo em Roma e tem a curadoria de Margherita Guccione,
Pippo Ciorra, André Tavares e Sérgio Catumba.
—
Contamos com a vossa presença, na quarta-feira, dia 7 de abril, na Garagem
Sul do CCB para acompanharem a visita guiada com os curadores da
exposição.

