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AAVSLX - Design for Change
A Architectural Association trará a Portugal, através do seu Programa no estrangeiro
(Visiting School) e em colaboração com a Trienal de Arquitectura de Lisboa, um novo
projeto educativo. Este projeto, apelidado AAVSLX (Architectural Association Visiting
School Lisbon) consiste num curso de curta duração com base no sistema de ensino e
aprendizagem de arquitetura através de exploração, experimentação e crítica que é
característico da AA.
Sob o tema "Design for Change" (“Projetar Para a Mudança”), o curso da AAVSLX
será um exercício criativo concentrado no uso de técnicas digitais generativas como
meio para analisar e transformar os edifícios vazios da cidade de Lisboa. AAVSLX Design for Change irá proporcionar 11 dias de treino intensivo, trabalho de projecto
e discussão sob a orientação de docentes da Architectural Association, e estará
aberto a estudantes e arquitectos que desejem adquirir novas aptidões assim como
alargar o seu domínio de técnicas e conceitos contemporâneos de projecto de
arquitectura.
Antecipando a primeira sessão da AAVSLX em 2013, a Trienal acolherá na sua sede
no dia 13 de Abril às 18h30 uma apresentação da Architectural Association Visiting
School dada por alguns dos seus docentes, seguida de uma mesa-redonda.
João Bravo da Costa, Diretor do Programa AAVSLX: "Estamos muito entusiasmados
perante este desafio particular de iniciar um projecto educativo em Portugal
juntamente com nossos parceiros da Trienal, e acreditamos que a AAVSLX vai ajudar
a enriquecer a cultura da arquitectura contemporânea em Portugal."
Oradores:
Christopher Pierce, Diretor da AA Visiting School
João Bravo da Costa, AAVS Lisboa
Liam Young, AAVS Unknown Fields
Nathalie Rozencwaig, AAVS Singapura, AAVS Penang
Elif Erdine e Alexandros Kallegias, AAVS Atenas / Istambul
Sobre a AA
A Architectural Association (AA) é a escola de arquitectura mais antiga do Reino
Unido, e a única independente que permanece no país. Ao longo dos anos, consagrouse como um ambiente unicamente diverso e fértil para a aprendizagem de
arquitetura e expansão das suas fronteiras criativas. Gerações recentes de arquitetos
como Ben van Berkel, Peter Cook, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Cedric Price e Richard
Rogers têm-se apoiado no legado de inovação da AA para inspirar e influenciar a
arquitetura contemporânea a nível mundial.
http://www.aaschool.ac.uk/STUDY/visitingProgramme.php

