Nota de Imprensa

13 Maio de 2010
No próximo dia 21 de Maio, o MUDE – Museu do Design e da Moda cumpre o seu 1º
aniversário.

A caminho dos 200 mil visitantes, é tempo agora de fazer um balanço e de perspectivar
o futuro. Neste sentido, preparámos um vasto programa comemorativo de 1 ano de vida
e de actividade do museu, que passa pela realização de conferências, debates, oficinas
e concertos.

Na semana que começa com a noite dos museus, no dia 15 de Maio, e que culmina
com o nosso 1º aniversário, o MUDE - Museu do Design e da Moda convida todos a
participarem e a festejarem connosco!

Programa Comemorativo do 1º Aniversário
Ponha os Olhos na Baixa…
…e de telemóvel na mão descubra os pormenores que a tornam única. Dos candeeiros às lojas,
da calçada às fachadas, redescubra a Baixa. Participe e venha construir connosco um mural
colectivo de fotografias.
Envie-nos os seus MMS, de 15 a 21 de Maio, para o email: ponhaosolhosnabaixa@gmail.com
Venha descobrir e assinar a sua fotografia na inauguração do Mural Colectivo
21 Maio, 18h

Dia 15, Sábado – Noite dos Museus
22h Trio de musica experimental Slow Job
Concerto de Rua

Dia 18, Terça-feira – Dia Internacional dos Museus
Das 11h às 17h Oficinas para Todas as Idades
Ir aos Arames Fios, pulseiras e anéis aqui vais inventar, constrói a bijutaria que te vai fazer brilhar.
Vê as linhas com que te coses Pontos e pospontos nos tecidos vão ficar, lenços, cintos e bolsas
para casa vais levar.
Deita as mãos ao papel Quadrados em cadeiras, triângulos em talheres, quantos papéis queres?

13h / 15h/ 18h 2 Dedos de conversa
Em 15 minutos conheça um dos núcleos do museu. Estes aperitivos abrem-lhe o apetite para vir
conhecer o resto da exposição.
Visitas Guiadas Gerais
17h António Garcia, Designer - zoom in/zoom out por Sofia Costa Pessoa, comissária da
exposição.
19h Ante-Estreia, Flashes do MUDE por Bárbara Coutinho, Directora do Museu.

Dia 21, Sexta-feira – Primeiro Aniversário do MUDE
13h /15h 2 Dedos de Conversa
Em 15 minutos conheça um dos núcleos do museu. Estes aperitivos abrem-lhe o apetite para vir
conhecer o resto da exposição.
18h Ponha os Olhos na Baixa…
Inauguração do Mural Colectivo realizado ao longo da semana.
18h15 Concerto de música clássica com a Orquestra Geração
Concerto de Rua
19h-20h30 Conversa À volta do MUDE
Um ano depois da abertura ao público, convidamos diferentes personalidades para uma conversa
sobre o papel e o lugar dos museus na contemporaneidade, em particular na área do design e da
moda.
Bárbara Coutinho (Moderação)
Dalila Rodrigues
Eduarda Abbondanza
Fernando António Baptista
João Brigola
Henrique Cayatte
Raquel Henriques da Silva
21h Visita guiada Musicaandando
Percurso pela exposição Ante-estreia, Flashes do MUDE ao ritmo de cada época
22h Baile Urbano com Projecto OMIRI
Mistura de instrumentos estranhos e sintetizadores convergem música “trad” e vídeo em tempo
real. O baile tem um cenário, a tela de projecção.

Dia 22, Sábado – Aniversário do MUDE
Das 11h às 17h Oficinas para Todas as Idades
Ir aos Arames Fios, pulseiras e anéis aqui vais inventar, constrói a bijutaria que te vai fazer brilhar.

Vê as linhas com que te coses Pontos e pospontos nos tecidos vão ficar, lenços, cintos e bolsas
para casa vais levar.
Deita as mãos ao papel Quadrados em cadeiras, triângulos em talheres, quantos papéis queres?
11h30 Ao Dobrar da Esquina. Pedipaper na Baixa Pombalina.
Quem com um olhar de pedra de uma esquina nos vigia?
Quem tem Graça e dá Prazer mas falta o seu número saber?
Venha palmilhar a Baixa e as respostas encontrar, mas terá de se apressar.

Visitas Guiadas Gerais
12h António Garcia, Designer - zoom in/zoom out
15h Ante-Estreia, Flashes do MUDE
17h A Dança das Cadeiras
Jogo para todas as idades ao ritmo da música.
18h-19h30 Conversa MUDE a Baixa
Abrimos as portas à cidade e chamamos para uma conversa outros “moradores” da Baixa.
Revitalizar e reanimar o centro histórico são os tópicos lançados para a mesa.
Bárbara Coutinho (Moderação)
António Campos Rosado, Gestor Cultural e Presidente da Associação de Moradores da Baixa
Pombalina
António Manuel, Presidente da Junta de S. Nicolau
Vasco Mello, Presidente da União das Associações do Comércio e Serviços
Ana Paula Cunha, Directora da Unidade de Projecto Baixa-Chiado
Representante da Iniciativa Baixa’09 (a confirmar)
21h Visita guiada Musicaandando
Percurso pela exposição Ante-estreia, Flashes do MUDE ao ritmo de cada época

