ARCHITECTURE & DESIGN OF PORTUGAL
HABITAR PORTUGAL 2003/2005 & DESIGN PORTUGUÊS
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28. september – 14. október 2007
trvanie výstavy
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design factory, Bottova 2, Bratislava
miesto výstavy
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Ve¾vyslanectvo Portugalskej republiky / design factory / Ordem do arquitectos (Rád portugalských architektov) / aicep Portugal Global
organizátori výstavy
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José António Bandeirinha
generálny kurátor Habitar Portugal 2003/2005
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Ve¾vyslanectvo Portugalskej republiky / aicep Portugal Global / design factory
idea a organizácia Design Português
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design factory uvedie koncom septembra ïalšiu z úspešných výstav, tento krát bude témou súèasná portugalská architektúra a dizajn.
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Pri príležitosti Národného roka architektúry (2003) spustil portugalský Rád architektov projekt Habitar Portugal. Poèas troch rokov zostavil
v spolupráci s generálnym kurátorom a so šiestimi regionálnymi kurátormi prehliadku súèasnej portugalskej architektúry, ktorá odráža lokálne
architektonické riešenia i rozmanitosś jednotlivých tvorivých prístupov. Projekt Habitar Portugal sa doteraz stal základom pre dve vydania výstavy
s rovnakým názvom.
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Výstava Habitar Portugal 2003/2005 je druhou v poradí. Bola zostavená v roku 2006 a predstavená na 10. Bienále architektúry v Benátkach.
Originálna inštalácia prezentuje 18 stavieb z rokov 2003 – 2005, medzi inými Mestský futbalový štadión, Braga (Eduardo Souto de Moura),
Rieèny park, Mondego (Camilo Cortesão) èi Konzervatórium vo Vila Real (António Belém Lima).
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Súèasśou výstavy je komplexný katalóg, ktorý obsahuje 79 diel portugalských architektov, zahàòajúc kolektívnu bytovú výstavbu, rodinné domy,
verejné stavby, obchodné centrá a urbanistické riešenia šiestich regiónov Portugalska – Norte, Porto, Centro, Açores a Madeira, Lisboa a Sul.
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Výstava Design Português bola zostavená v spolupráci s Ve¾vyslanectvom Portugalska na Slovensku špeciálne pre túto spoloènú výstavu
architektúry a dizajnu. Je to výber spomedzi 180 najlepších produktov portugalského dizajnu, ktorý v roku 2004 zostavilo Portugalské
centrum dizajnu. Kolekcia dizajnu reprezentuje súèasnú produkciu, ktorá zahàòa svietidlá, keramiku, textil a nábytok.
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Výstava je otvorená denne od 10.00 do 17.00, info@designfactory.sk, www.designfactory.sk
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