Objet Préféré
MUDE, 1 piso
05 de Setembro a 26 de Janeiro de 2014

Organizada pela Fabrica Benetton e pelo Grand Hornu Images a exposição “Objet Préféré” inaugura no dia 05 de
Setembro, às 19h, no piso 1 do MUDE – Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo.
Em resposta a um convite do centro de design Grand-Hornu , na Bélgica, esta exposição traduz a resposta a uma
questão colocada a todos os membros das equipas que trabalham no centro: “Qual é o seu objeto preferido?”.

Durante uma semana a equipa de design da Fabrica concebeu uma série de peças que servem de “white cubes” ou
de pedestais, utilizados como suportes das peças resultantes da pergunta inicial. Um total de 15 peças de mobiliário
que representam, na perfeição, a fusão entre a criatividade e o talento dos artistas da Fábrica Benetton com a
perícia dos técnicos do Grand-Hornu.
Uma exposição que coloca sob o foco de observação o próprio objecto do design, acabando por reflectir sobre a sua
existência, estatuto e dimensão na cultura material contemporânea.
Fabrica Benetton:
A Fábrica é um centro de pesquisa financiado pelo Grupo Benetton, fundado em 1994, que tem como objetivo
conciliar a cultura com a indústria oferecendo a oportunidade aos jovens de todo o mundo de desenvolverem um
crescimento criativo e uma troca cultural. Sediada em Treviso, a Fábrica convida novos artistas/designers para
criarem projetos nas áreas do design, multimédia, comunicação, fotografia, música e publicidade.
www.fabrica.it
www.fabricfeatures.com
Grand-Hornu Images:
Fundado em 1984, esta associação sem fins lucrativos, tem como seus objetivos a promoção do turismo e do
património local através da organização de exposições internacionais de design e de arte. Construindo também uma
coleção de design consistente com a política expositiva. A associação é atualmente considerada pela comunidade de
língua francesa da Bélgica como uma referência para a promoção do design.
www.grand-hornu-images.be

Patente até 26 de Janeiro.
Entrada livre

