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SOBRE CLOSE, CLOSER 

A terceira edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa realiza-se de 12 de Setembro 

a 15 de Dezembro de 2013. Close, Closer vai propor uma leitura alternativa da 

prática espacial contemporânea. Durante três meses, a curadora geral Beatrice 

Galilee e os curadores Liam Young, Mariana Pestana e José Esparza Chong Cuy vão 

examinar as múltiplas possibilidades da produção arquitetónica através de um 

programa experimental e crítico de exposições, eventos, performances e debates a 

decorrer em vários espaços por toda a cidade. Durante a Trienal, a arquitetura será 

retratada como uma força viva, social e artística, que mapeia os territórios cultural, 

político, científico e estético. Ao excluir em larga medida as formas construídas da 

prática da arquitetura, a Trienal reage à mudança no atual clima socioeconómico, 

onde os métodos tradicionais de produção estão a mudar e onde a inovação se 

propaga a ritmo acelerado. 

 

 

SOBRE A TRIENAL 

A Trienal de Arquitectura de Lisboa é uma organização sem fins lucrativos cuja 

missão é investigar, dinamizar e promover o pensamento e a prática em arquitetura. 

Sediada em Lisboa, realiza na capital portuguesa a cada três anos um grande fórum 

de debate, reflexão e divulgação que cruza fronteiras disciplinares e geográficas. A 

primeira edição da Trienal, Vazios Urbanos, realizou-se em 2007 com um programa 

de exposições, concursos e conferências internacionais que envolveu 52 000 

visitantes e participantes. Em 2010, a segunda edição, Falemos de Casas, 

consolidou a presença da Trienal no circuito dos eventos dedicados à arquitetura, 

atraindo 154 357 pessoas. A partir da sua nova sede no Palácio Sinel de Cordes, 

onde está a ser criado um cluster criativo, a Trienal organiza os eventos do 

programa Intervalo, em simultâneo com a preparação da terceira edição, Close, 

Closer que decorrerá de 12 de Setembro a 15 de Dezembro de 2013. A Trienal de 

Arquitectura de Lisboa foi distinguida nas suas três edições (2007, 2010 e 2013) 

com o Alto Patrocínio de S. Exa. O Presidente da República, tendo sido conferido, 

desde 2010, pelo Ministério da Cultura, o estatuto de Interesse Cultural. 

 

 

 

Para mais informações, contactar: 

Maria Schiappa | mschiappa@trienaldelisboa.com 

 Joana Cordeiro | joana.cordeiro@trienaldelisboa.com 

 T: + 351 21 346 71 94 




