Arquitetura e design nos espaços da ARCOlisboa
A Cordoaria Nacional, um dos mais notáveis exemplos da arquitetura industrial do século XVIII,
estará ligada, durante este evento, à arquitetura mais contemporânea do país. Graças a uma
colaboração com a Trienal de Arquitetura de Lisboa, os visitantes poderão desfrutar de um novo
espaço de restauração e descanso, criado pelo Atelier JQTS e cuidadosamente projetado para a
Cordoaria e para os participantes da ARCOlisboa.
O Atelier JQTS (João Quintela, Tim Simon), juntamente com os seus colaboradores Daniel Maio e
o escultor Carlos Nogueira, são os responsáveis pelo design de Viaticus, localizado num dos pátios
do edifício. Inspirando-se nas esculturas de Sol LeWitt e do casal Christo e Jeanne-Claude, consiste
numa estrutura que se desdobra longitudinalmente e para cima, envolvida e protegida por uma tela
colorida, como se fosse uma vela de navio. O trabalho conta também com a participação das
empresas Aresta Renovada, Nomalism e da Serralharia António Silva Unipessoal.
Este projeto foi o vencedor do concurso organizado pela IFEMA/ARCO e pela Trienal, para o qual
foram convidados três outros estúdios de arquitetura recentemente estabelecidos em Lisboa:
KWY.studio, Warehouse e Camarim Arquitectos. O júri, formado por Augusto Ezequiel - Marinha
Portuguesa -; Maria Manuel Ferreira - EGEAC / CML -; José Manuel dos Santos – MAAT -;
Cristina Guerra – galerista -; Roberto Antón – IFEMA -; Carlos Urroz – ARCO - e José Mateus Trienal de Arquitetura de Lisboa - reconheceu o grande empenho dos participantes e destacou a
elevada qualidade de todas as propostas.
Adicionalmente, a ARCOlisboa 2018 terá cafés e bares abertos ao público, assim como um salão
privado especial projetado por Gracinha Viterbo.
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