
Novas Tendências da Arquitectura na Europa e na Ásia - Pacífico
Uma rede de cumplicidades para o século XXI

New Trends in Architecture in Europe and in Asia - Pacific 
A 21st century network of involvement

A Exposição/Simpósio Internacional,  «Novas Tendências  da Arquitectura  na 
Europa e na Ásia - Pacífico», é uma iniciativa que reuniu, até ao presente, 91 
arquitectos de 29 países (e regiões), seleccionados por 11 comissários, para 5 
edições, apresentadas em 25 itinerâncias ao longo de 10 anos. 

Se a abrangência do projecto é evidente, colocar-se-á à partida a questão de 
saber qual a razão da escolha desta Exposição/Seminário para celebrar em 
2010 os 150 anos do Tratado de Paz, Comércio e Amizade entre Portugal e o 
Japão. A resposta, não sendo evidente, é simples: no mundo global em que 
vivemos, esta iniciativa que tem mobilizado o continente euro-asiático, do 
Porto  a  Melbourne,  de  Tóquio  a  Istambul,  de  Lille  a  Perth,  é  fruto  da 
cooperação  luso-nipónica,  resultante  de  um  projecto  português  com 
organização japonesa.  

No primeiro semestre do ano 2000 coube a Portugal a Presidência da União 
Europeia. Com o objectivo de promover um projecto comum no seio do grupo 
dos Conselheiros para a Informação e Cultura, a Presidência portuguesa em 
Tóquio  encontrou  na  Arquitectura  a  maneira  certa  de  reunir  os  então  15 
Estados membros num só projecto de promoção da Europa no Japão. Fosse 
qual fosse o país ou a sua dimensão, só a Arquitectura poderia promover a 
especificidade  cultural  do  seu  povo,  tão  bem  plasmada  nos  seus  hábitos 
culturais, mentalidades e criatividade, sem ofuscar o vizinho ou o parceiro. 
Neste projecto todos ganhariam o mesmo peso e a mesma importância. Do 
outro lado, no Japão, país onde se pretendia divulgar a diversidade cultural 
europeia,  encontrávamos  uma  tradição  e  uma  riqueza  arquitectónica 
contemporâneas que dariam ao projecto a garantia de sucesso.

Assim nasceu um plano conceptual que se foi redesenhado ao longo dos anos e 
que,  da  ligação  entre  a  Europa  e  o  Japão,  passou,  graças  ao  enorme 
entusiasmo e repercussão entre os arquitectos, para uma iniciativa que hoje 
envolve a Europa e a Ásia - Pacífico.  
As  “Novas  Tendências…”,  projecto  ao qual  nunca se quis  impor um tema, 
passaram a ser um fórum de divulgação de nomes emergentes da arquitectura 
dos mais diversos países do espaço euro-asiático e também de encontro de 
jovens  arquitectos,  os  quais,  moldados  pela  cultura  que  os  viu  nascer, 
procuram uma resposta contemporânea para o quotidiano que os envolve. Em 
diálogo com os comissários, personalidades reconhecidas e experimentadas da 
Arquitectura  contemporânea,  as  “Novas  Tendências…”  foram  servindo  a 
construção de uma imensa rede de contactos pessoais e profissionais.
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As “Novas Tendências…”, promovidas sob a rigorosa organização da Galeria 
Art Front de Tóquio, foram ao longo dos anos e das edições ganhando aliados, 
quase  sempre  pontuais  e  ocasionais,  dotando  o  projecto  de  uma  enorme 
independência.
Se ocasiões existiram em que a própria União Europeia patrocinou a iniciativa, 
foi o empenho independente das organizações culturais e empresariais (aliado 
ao esforço titânico da Galeria Art Front), que manteve de pé este projecto ao 
longo  de  uma  década.  Instituições  intergovernamentais  como  a  União 
Europeia,  a  que  já  se  fez  referência,  representações  diplomáticas, 
ministérios,  institutos  culturais,  associações  de  arquitectos,  organizações 
governamentais,  municipalidades,  fundações,  museus  e  galerias,  bancos, 
companhias aéreas, instituições empresarias e muitas pessoas confluíram nos 
seus interesses para produzirem esta iniciativa que tem percorrido a Europa e 
a  Ásia  - Pacífico.  Adaptando-se  à  dinâmica  do  percurso  sem desvirtuar  o 
ideário com que tinha sido criado, este projecto tem servido a arquitectura 
contemporânea e ficará para a história como uma experiência única entre os 
arquitectos  que,  no  presente,  moldam  sociedades  tão  dinâmicas  e 
culturalmente tão ricas como as da Europa e da Ásia - Pacífico. Quem esteve 
envolvido na sua realização pode testemunhar como, nos momentos cruciais 
do projecto - graças aos meios disponíveis na aldeia global - se podia estar 
quase concomitantemente em linha com a Finlândia, o Japão, a Turquia, a 
Estónia ou a Austrália.

Esta década de intercâmbio, que começou em Tóquio e agora termina em 
Lisboa,  constitui  um  tremendo  desafio  para  portugueses  e  japoneses  que 
agora celebram 150 anos de relações  diplomáticas,  mas cujo encontro em 
1543 foi pioneiro nas relações entre o Japão e a Europa. Espera-se que, neste 
ou  noutro  formato,  se  multipliquem  iniciativas  capazes  de  projectar  a 
Arquitectura no mundo contemporâneo e as relações entre os arquitectos na 
sociedade moderna e humanista, que deve tomar, como brilhante exemplo, o 
relacionamento luso-nipónico.         

The  International  Exhibition/Symposium  «New  Trends  in  Architecture  in 
Europe  and  in  Asia  - Pacific»  is  an  initiative  that  has  thus  far  brought 
together 91 architects from 29 different countries (and regions), selected by  
11 commissioners over the 5 events and presented at 25 touring exhibitions 
over the course of a decade. 

While the sheer scope of the project  is  clear this  immediately  raises  the 
question of ascertaining the reason behind the choice of this Exhibition /  
Seminar  to  commemorate  the  150th  Anniversary  of  the  Treaty  of  Peace,  
Trade, Commerce and Friendship between Portugal and Japan in 2010. The 
response, while not obvious, is simple: in this globalised world we live in,  
this initiative has managed to mobilise the European-Asian continents, from 
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Oporto to Melbourne, Tokyo to Istanbul, Lille to Perth and is the fruit of 
Portuguese-Japanese cooperation, resulting from a Portuguese project with 
Japanese organisation.  

Throughout  the  first  half  of  2000,  Portugal  held  the  Presidency  of  the  
European Union.  With the objective  of  staging a  joint  project  under  the  
auspices  of  the  Council  for  Information  and  Culture,  the  Portuguese 
Presidency in Tokyo found in architecture the ideal means for uniting the 
then  fifteen  member  states  around a  single  project  promoting  Europe  in  
Japan. Whatever the country or its size, only architecture is able to promote 
the specific cultural characteristics of its  people as shaped by its cultural  
habits, mentalities and creativity without overshadowing that of neighbours  
and partners. In this project, all participants gain by the same measure and  
the  same  importance.  Furthermore,  in  Japan,  the  country  hosting  this  
promotion  of  European  cultural  diversity,  we  found  a  contemporary 
architectonic tradition and richness able to ensure the project’s success from 
the outset.

Hence, there emerged a conceptual plan that was redesigned over the course 
of the years and this bond between Europe and Japan became, due to the 
enormous enthusiasm and repercussions for architects, an initiative that now 
extends across Europe and the Asia - Pacific region.  
 “New Trends…”, a project that never sought to impose a single theme, has  
become a forum for raising the profile of emerging architects from the most  
diverse countries  across  Euro-Asia  and also providing a  meeting place for  
young architects. Moulded by the culture they were raised in, participants 
seek out contemporary answers to the daily realities they are involved with. 
In dialogue with the commissioners, renowned and experienced figures from 
the  field  of  contemporary  architecture,  “New Trends…” has  fostered  the 
building of an immense network of personal and professional contacts.

Over  the  years  and  editions,  “New  Trends…”,  staged  under  the  careful  
supervision of the Art Front Gallery of Tokyo, has won allies, almost always  
sporadic  and  occasional,  thus  endowing  the  project  with  enormous  
independence.
While there were occasions when the European Union itself sponsored the 
initiative, it was the independent commitment of cultural and private sector 
organisations  (in  conjunction  with  the herculean  efforts  of  the Art  Front 
Gallery),  that  has  kept  this  project  up  and  running  throughout  the  last  
decade.  Intergovernmental  institutions,  such  as  the  aforementioned 
European  Union,  diplomatic  delegations,  ministries,  cultural  institutions,  
architectural  firms,  state  and  local  government  entities,  foundations, 
museums  and  galleries,  banks,  airline  companies,  businesses  and  many 
individual  citizens  have  found  their  interests  converging  around  the  
production of this initiative that has run the length and breadth of Europe  
and Asia - Pacific. Adapting to the dynamics encountered along the way and 
without  ever  ignoring  its  founding  ideals,  this  project  has  well  served  
contemporary  architecture  and  will  go  down  in  history  as  a  unique  
experience among the architects who currently shape the destinies of such 
dynamic and culturally rich societies as those of Europe and Asia  - Pacific. 

3



Whoever  has  been  involved  along  the way  may bear  due witness  that at  
crucial project moments – thanks to the means available in this global village  
– it is possible to be simultaneously in synchronization with Finland, Japan,  
Turkey, Estonia  or Australia.

This decade of interchange, that began in Tokyo and now ends in Lisbon, 
represents  a  tremendous  challenge  to  the  Portuguese  and  Japanese  now 
celebrating the 150th anniversary of diplomatic relations, but whose first  
meeting in 1543 pioneered relationships between Japan and Europe. It may 
be  hoped  that,  in  whatever  the  format,  initiatives  able  to  project 
architecture within the contemporary world and the relationships between 
architects in modern and humanist societies may multiply through taking the 
Portuguese-Japanese relationship as one brilliant example.         
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