


  

 

 
 
 
 
 

 
  

Lançamento NU #40.  Entrevistas. Antologia Crítica 2002-2012 
 
21 de Fevereiro às 21h30 
Grande Auditório da Culturgest 
 
Conversa com Tony Fretton, Álvaro Domingues e Didier Faustino 
Moderadores: Diogo Seixas Lopes e Paulo Providência 
 
ENTRADA LIVRE 
 
 
Inserido no ciclo de debates e conferências DISTÂNCIA CRITICA, a Trienal de Arquitectura de Lisboa 
e a Revista NU do Núcleo de Estudantes do Departamento de Arquitectura da Universidade de 
Coimbra apresentam o livro NU#40 Entrevistas. Antologia Crítica 2002-2012, dia 21 de Fevereiro 
às 21h30 no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa. 
 
A PUBLICAÇÃO 
Um lançamento que assinala os 10 anos da Revista NU (2002-2012), esta antologia crítica permite 
um olhar sobre o percurso da revista e a relação estabelecida com alguns dos temas que marcaram 
a arquitetura contemporânea neste período. 
A par da reedição de um conjunto alargado de entrevistas a figuras de destaque na teoria e 
prática, são publicados alguns textos inéditos: uma entrevista a Kurt Forster e 6 ensaios da autoria 
de antigos redatores  e colaboradores da NU.  
Estes servem de introdução contextualizadora aos 5 temas em torno dos quais se agrupam as 
entrevistas de, entre outros, Bjarke Ingels, Beatriz Colomina, Ellen Van Loon, Denise Scott Brown, 
Mansilla + Tuñon, Gonçalo Byrne, Nuno Teotónio Pereira e Eduardo Souto de Moura.  
 
 
O LANÇAMENTO 
A sessão de lançamento terá como intervenientes convidados Tony Fretton, Álvaro Domingues e 
Didier Faustino, também eles entrevistados pela NU em diferentes edições, numa conversa 
moderada por Diogo Seixas Lopes e Paulo Providência. O diálogo vai girar em torno de 5 grandes 
eixos temáticos nos quais se organiza a Antologia:  
 

1. Significado, percepção e símbolo 
2. Paisagem, objecto e território 
3. Postura, mercado e prática  
4. Campo, investigação e experimentação  
5. Trocas, contexto e comunicação  

 
 
 
 
 



 

 

Sobre a Revista NU 
A Revista NU surge no ano letivo de 2001-2002, integrada no programa de objetivos do NUDA, o 
Núcleo de Estudantes do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. O primeiro 
número, Encruzilhadas, é lançado em Maio de 2002, e a NU torna-se, aí, uma revista periódica de 
reflexão e debate sobre temas relacionados com a arquitetura, que se propõe, essencialmente, 
como um pretexto de discussão e como uma ferramenta de aprendizagem para quem a faz e para 
quem a lê. 
 
Desde então já foram publicados 39 números da NU, assumindo a revista como uma publicação de 
teoria e crítica, focada em temas de interesse à produção arquitetónica mas também extra-
disciplinar. Assim, aos textos de crítica produzidos pelos estudantes acrescentam-se inúmeras 
colaborações de nomes nacionais e internacionais ao longo dos anos, tais como Álvaro Siza, 
Eduardo Souto de Moura, Dominique Perrault, MVRDV, Josep Maria Montaner, Beatriz Colomina, 
Toyo Ito, Paulo Mendes da Rocha, Sas- kia Sassen, Hans Ibelings, Mansilla+Tuñón, Alberto Campo 
Baeza, Bjarke Ingels, FOA (Foreign Office Architects), Gonçalo Byrne, Kurt Forster, Denise Scott 
Brown, Pezo von Ellrichshausen, Tony Fretton, entre outros. 
 
Em 2004, a convite do Instituto das Artes, a Bienal de Veneza conta com a presença da NU , com o 
número #20 Onde está Portugal?, integrado na representação portuguesa comissariada por Pedro 
Gadanho. Em 2007, o programa Gau:di, de apoio a publicações sobre arquitetura de vários países 
europeus, faz uma recolha a ser apresentada em feiras internacionais e inclusa numa antologia, e 
distingue a NU para representar a crítica portuguesa de arquitetura. Recentemente, foi incluída na 
colecção Archizines que reúne as principais revistas de referência na área da teoria da arquitetura 
de todo o mundo. 
 
http://arquivonu.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tony Fretton 
Tony Fretton (1945) é um arquiteto britânico conhecido pelos seus 
edifícios residenciais e públicos, em especial espaços ligados às artes. 
Formado pela Architectural Association School of Architecture (AA), 
trabalhou para Arup, Neyland and Ungless, e Taylor Chapman, antes 
de fundar o seu próprio gabinete, Tony Fretton Architects, em 1982. O 
seu primeiro grande projeto foi a Galeria Lisson em 1990. Ele é 
conhecido por projetar "espaços dedicados às artes de sensíveis ao 
contexto em que se situam", usando uma combinação de abordagens 
vernáculas e minimalistas. A par da Direção de Projeto de todos os 
trabalhos do seu gabinete, Tony Fretton tem um papel ativo na teoria 
projetual através da participação em palestras, conferências e na 
escrita. 
 
 

 
 
Didier Faustino 
O arquiteto e artista Didier Faustino trabalha sobre a relação íntima 
entre o corpo e o espaço. A sua abordagem é multifacetada e vai da 
instalação à experimentação, da criação de arte visual subversiva a 
espaços que exacerbam os sentidos. Criou o Bureau des 
Mésarchitectures em 2002 e recebeu o prémio carreira Déjean da 
Académie d’Architecture em 2010, tendo sido agraciado por diversas 
vezes com o Prémio Chernikhov (Moscovo). Caraterizados pela sua 
dimensão ficcional e crítica, a sua liberdade face a códigos e 
capacidade de proporcionar novas experiências ao corpo individual e 
coletivo, os seus projetos integram coleções de grandes instituições 
como o MoMA, Fonds National d’Art Contemporaine e Centre 
Pompidou.  Dedica parte do seu tempo à atividade docente e é 
responsável pelo Diploma Unidade 2 da AA. Entre os trabalhos 
atualmente em curso contam-se uma biblioteca e centro cultural no 

México, um espaço expositivo em Paris no pilar da margem esquerda da Ponte Alexandre III e uma 
casa experimental em Espanha para Solo House.  

 
Álvaro António Gomes Domingues (Melgaço, 1959) 
Geógrafo e professor na Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto (FAUP) onde também é investigador no CEAU – Centro de 
Estudos de Arquitectura e Urbanismo. Publica com regularidade sobre 
temáticas relacionadas com a geografia urbana, o urbanismo e a 
paisagem. Das suas publicações mais recentes destacam-se Vida no 
Campo (Dafne editora, Porto, 2012); A Rua da Estrada (Dafne editora, 
Porto, 2009); “Paisagens Transgénicas”, in BANDEIRA, Pedro, CATRICA 
(org), Missão Fotográfica: Paisagem Transgénica (INCM, Lisboa, 2012); 
Políticas Urbanas II (com Nuno Portas e João Cabral, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2011) e Cidade e Democracia, 30 anos 
de transformação urbana em Portugal (organização e texto) para Ed. 

Argumentum (Lisboa, 2006).   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Diogo Seixas Lopes (Lisboa, 1972) 
Arquiteto pela FAUTL, Lisboa. Professor Convidado no 
DARQ.FCTUC, Coimbra. Doutorando na ETH Zurique. Director-
adjunto do Jornal Arquitectos. Trabalha como arquiteto em Lisboa, 
em parceria com Patrícia Barbas. Em conjunto com Gonçalo Byrne, 
concluíram recentemente a Requalificação do Teatro Thalia em 
Lisboa, projeto nomeado para os Design Awards 2013 e Mies van 
der Rohe Award 2013. 
 
 
 

 
 
 
João Paulo Providência (Coimbra, 1962) 
Arquiteto pela FAUP em 1989, Doutorado pela Universidade de 
Coimbra em 2007. Professor Auxiliar do DArq - FCTUC. Da sua 
atividade profissional  destaca: Lavadouros e Balneários de S. 
Nicolau  no Porto, Ampliação da Igreja Paroquial de S. Salvador 
de Figueiredo em Braga, Oficinas do Teatro Nacional de S. João 
no Porto, Centro de Saúde de Vila do Conde. Tem escrito sobre 
temas da modernidade: A Cabana do Higienista, Coimbra, Edarq, 
2000; co-editor de Porto 1901-2001, Guia de Arquitectura 
Moderna, Porto 2001; editor de Georges Teyssot Da teoria de 
arquitectura: doze ensaios, Lisboa, Edições 70 e Edarq, 2010. Co-
organizador dos colóquios: Intersecções: Antropologia e 
Arquitectura em 2009, Ensinar pelo Projecto em 2012, e Imagens, 
Medicina, Arquitectura em 2013. 

 

 

 

 

 

 

  
Mais informações: 
Maria Schiappa | mschiappa@trienaldelisboa.com 
Joana Cordeiro | joana.cordeiro@trienaldelisboa.com 
T: + 351 21 346 71 94 
 

 

 

 

 


