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Close, Closer, a 3ª edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa, examinará as formas políticas, 
tecnológicas, emocionais e institucionais da prática espacial. Ao questionar publicamente a terminologia, 
os aspetos práticos, as inspirações, as invenções e as influências na cidade, abrimos a prática espacial, 
onde se encontra a arquitetura, a novas audiências e novos públicos. 
 
Durante três meses a equipa de curadores analisará as múltiplas possibilidades da produção 
arquitetónica através de exposições, eventos, performances e debates que decorrerão em diversos 
espaços da cidade. 
 
O objetivo da curadora geral Beatrice Galilee e dos curadores José Esparza, Mariana Pestana e Liam 
Young é proporcionar uma plataforma de debate e apresentar uma proposta alternativa para a 
compreensão da arquitetura enquanto forma de prática espacial. As exposições, conferências, palestras 
e projetos associados organizados pela equipa curatorial apresentarão ao público, e uma nova geração 
de arquitetos, este amplo e muitas vezes inexplorado campo. 
 
 
Close, Closer apresentará três exposições, um programa público, uma série de publicações digitais, um 
prémio para estudantes, um Prémio Début para jovens arquitetos e um Prémio Carreira. Esta edição 
criou também um novo tipo de concurso, apelidado de Crisis Buster, que concede um número limitado 
de bolsas a equipas que apresentem ideias de projetos a curto ou a longo prazo para Lisboa. 
 
 
De setembro a dezembro de 2013, a Trienal de Arquitectura de Lisboa vai ser uma plataforma 
fundamental para a pluralidade da prática espacial contemporânea. Os eventos e exposições vão 
apresentar a arquitetura como uma disciplina que não é exclusiva a profissionais ou definida apenas por 
edifícios, mas sim como um campo em expansão, com a qual sociólogos, cientistas, curadores e artistas 
estão envolvidos de forma dinâmica. 

 

 

 

 
 



Notas biográficas: 
 
 
Beatrice Galilee, Curadora Geral 
Residente em Londres, Beatrice Galilee é curadora, escritora, crítica e professora, bem como 
especialista na divulgação da arquitetura e do design contemporâneos. É cofundadora e diretora do The 
Gopher Hole, um espaço de exposições independente em Londres, criado como plataforma para o design 
político e social interdisciplinar, e para o debate. Beatrice Galilee é formada em Arquitetura e tem um 
mestrado em História da Arquitetura. Foi curadora na Bienal de Design de Gwangju em 2011, na Coreia, 
e na Bienal das cidades de Shenzhen e Hong Kong em 2009. Trabalhou como editora de arquitetura para 
a revista Icon entre 2006 e 2008. Atualmente, contribui como freelancer para diversas publicações 
internacionais na área da arquitetura e do design. Beatrice é professor associada na Central Saint 
Martins College of Art and Design. 
 
 
Liam Young, Curador 
Liam Young é um arquiteto que se move nos espaços entre o design, a ficção e o futuro. É fundador do 
laboratório de ideias Tomorrows Thoughts Today, um grupo que explora as possibilidades de urbanismos 
fantásticos, perversos e imaginários. Também é responsável pelo workshop nómada Unknown Fields 
Division, que parte em expedições anuais para os confins da Terra com o objetivo de investigar paisagens 
irreais e esquecidas, terras estranhas e ecologias industriais. Os projetos de Liam desenvolvem 
especulações ficcionais como ferramentas críticas para avaliar as consequências de futuros ambientais 
e tecnológicos emergentes. 
 
 
Mariana Pestana, Curadora 
Mariana Pestana é arquiteta e curadora. Constrói espaços para encenar experiências reais e irreais nos 
quais os utentes representam ou se autorrepresentam. Geralmente, o seu trabalho desenvolve- se sob a 
forma de exposições, instalações e eventos. Cofundadora do colectivo “The Decorators” e editora da 
revista Design Exchange, Mariana é licenciada em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto e detém um mestrado em Ambientes Narrativos pela Central Saint Martins 
College of Art and Design. Atualmente está a desenvolver o doutoramento na Bartlett School of 
Architecture. 
 
 
José Esparza, Curador 
José Esparza explora a arquitetura em eventos, exposições e materiais impressos. O seu trabalho é 
profundamente influenciado por questões políticas, tanto contemporâneas como históricas, numa 
tentativa de situar a arquitetura no âmbito de um discurso social mais abrangente. José Esparza 
concluiu o mestrado em Práticas Concetuais, Curatoriais e Críticas em Arquitetura na Universidade de 
Columbia em 2012 e foi curador assistente na galeria Storefront for Art and Architecture, em Nova 
Iorque. Atualmente, é editor da revista Domus México. 
 
 
Zak Group, Design gráfico 
Zak Group é um estúdio de design fundado em Londres em 2005 por Zak Kyes. Em 2012 Grégory Ambos 
tornou-se sócio. O trabalho do estúdio foi incluído nos seguintes eventos e exposições: 22ª Bienal 
Internacional de Design Gráfico (Brno, 2009); “Graphic Design for and Against Cities” (Corner College, 
Zurique, 2009); “The Malady of Writing” (MACBA, Barcelona, 2009); “Wide White Space” (CCA Wattis, 
São Francisco, 2011); “Graphic Design Worlds” (Triennale Design Museum, Milão, 2011) e “Zak Kyes 
Working With…” (criado na Galerie Fu ̈r Zeit Genössische Kunst, 2011–12). 
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