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No âmbito do programa de Intercâmbio Internacional, o MUDE - Museu do Design e da Moda,
Colecção Francisco Capelo apresenta no próximo dia 21 de Abril, pelas 19h, uma instalação
intitulada Em casa | Home from Home da autoria do atelier inglês Carl Turner Architects, que poderá
ser visitada no museu até ao dia 22 Maio.

Três arquitectos do Reino Unido, Carl Turner Architects, KrausSchönberg e MA Projects, foram
convidados pela principal organização de relações culturais do Reino Unido, o British Council, em
colaboração com o Arquitect Foundation, a Ordem dos Arquitectos (OdA) e o MUDE, a submeter
propostas para serem incluídas no programa de intercâmbio internacional “New Architects: Portugal
UK”.
“Foi difícil decidir entre três propostas muito fortes,” explica Vicky Richardson, Directora de
Arquitectura, Design & Moda, British Council. “No entanto, ficámos particularmente impressionados
com o trabalho e investigação da Carl Turner Arquitects sobre a ideia de “casa”. O resultado será
um conjunto de módulos que criam vários espaços informais e envolventes para o visitante
explorar.”

A proposta da Carl Turner Architects, intitulada Em casa | Home from Home, tem como finalidade
recriar uma casa típica inglesa ao produzir uma instalação que estimulará os visitantes a
envolverem-se nos rituais da vida doméstica. Aqui, as actividades realizadas dentro de uma casa –
ler, dormir, comer, ver televisão e brincar – serão organizadas para que os seus habitantes tenham
oportunidade de experienciar a casa “britânica”.

A proposta incita os visitantes a aprender e brincar no cenário do museu: os adultos podem utilizar
as peças de mobiliário, as crianças podem explorar e experimentar, além de se poder tornar num
veículo para expor informação sobre habitações britânicas (publicações, som e filme). Elementos
tipicamente britânicos – uma chávena de chá, uma garrafa de água quente, um guarda-chuva –
serão expostos com o intuito de levar os visitantes a analisarem as pequenas diferenças entre os
objectos quotidianos típicos do Reino Unido e de Portugal, e a questionarem-se sobre o que faz de
uma casa um lar.
Os Novos Arquitectos: intercâmbio Portugal-Reino Unido – o mais recente de uma série de
programas internacionais actuais para jovens arquitectos iniciados pela Arquitecture Foundation –
têm permitido aos ateliers do Reino Unido e Portugal de participar em visitas alternadas, workshops
intensivos, apresentações públicas, networking e iniciativas de investigação. O intercâmbio focouse no lar como resposta ao tema da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010 “Falemos de casas”,
e em questões mais amplas sobre habitação que têm surgido tanto no Reino Unido, como em
Portugal.

Informação completa para Novos Arquitectos: intercâmbio Portugal_Reino Unido
http://www.architecturefoundation.org.uk/programme/2010/new-architects-portugal_uk
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