Série presente no Archdaily, plataforma de arquitectura mais vista em todo o mundo

“Arquitectura à Moda do Porto” mostra a transformação da
cidade nos últimos 20 anos
Série conta com edifícios assinados por Siza Vieira, Souto de Moura, Rem Koollhas e Aires
Mateus

Porto, 28 de Janeiro de 2015 - A série em vídeo “Arquitectura à Moda do Porto”
arrancou, em Dezembro de 2013, pelas mãos de Sara Nunes (Building Pictures), Filipa
Figueira e Tiago Vieira. Todos arquitectos e apaixonados pela arquitetura de
excelência da Invicta decidiram mostrar obras emblemáticas dos últimos 20 anos do
Porto e o carácter cosmopolita que a cidade adquiriu.
Neste momento, a série já conta 10 episódios: luz, escadas, varandas, natureza,
texturas, portas, janelas, claraboias, pavimentos e estruturas, e pode ser vista todas as
quintas no Archdaily (plataforma de arquitectura mais vista em todo o mundo) todas as
terças no CT Channel (canal web/televisão português dedicado à arquitectura), em
todos os postos de Turismo Porto e Norte de Portugal e no website do projeto
(http://arquitecturaamodadoporto.com/).
A seleção das obras presentes na série conta com cerca de 30 edifícios, com a
assinatura de premiados arquitectos nacionais e internacionais como Siza Vieira,
Souto de Moura, Rem Koollhas, Aires Mateus, e também com uma geração mais
jovem de arquitectos: Nuno Grande, Nuno Valentim, Barbosa e Guimarães, entre
outros. Mais do que identificar um estilo de arquitectura, ligado à escola do Porto, as
obras selecionadas pretendem evidenciar a grande transformação da cidade do Porto
nos últimos 20 anos, momento em que a cidade assumiu o carácter cosmopolita, à
moda do Porto, reconhecido hoje como o casamento entre o melhor do século XVIII e
o século XXI.
“A Arquitectura à Moda do Porto, pretende mostrar que o Porto não é apenas uma
cidade histórica e com bom vinho, mas também de grande variedade e qualidade no
que toca à sua Arquitectura Contemporânea”, refere Sara Nunes, sócia-fundadora da
Building Pictures, empresa incubada no UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da
Universidade do Porto.
Os vídeos são curtos, leves, divertidos com uma forte relação com a música e
pretendem estimular o interesse pelo gosto da arquitectura e pela cidade do Porto, não
só de arquitetos, mas do público em geral.
Com o sucesso e impacto da série, a equipa está a preparar um mapa de Arquitectura
da cidade do Porto para ser distribuído nos postos de turismo e está atualmente à
procura de parceiros e sponsors para a internacionalizar o conceito, para outras
cidades europeias, como Londres, Barcelona, Paris, Berlim, Viena, Roterdão, Milão.
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Mais informações:
“Arquitectura à Moda do Porto”_Site
http://arquitecturaamodadoporto.com/
“Arquitectura à Moda do Porto”_ Facebook
https://www.facebook.com/arquitecturaamodadoporto
“Arquitectura à Moda do Porto”_ Vimeo
https://vimeo.com/arquitecturaamodadoporto
E-mail contacto:
info@arquitecturaamodadoporto.com

Episódios:
Episódio 10_Estructuras
https://vimeo.com/116532123
Episódio 09_Pavimentos
https://vimeo.com/113948886
Episódio 08_Clarabóias
https://vimeo.com/111414351
Episódio 07_Janelas
https://vimeo.com/108802961
Episódio 06_Portas
https://vimeo.com/97419234
Episódio 05_Texturas
https://vimeo.com/94956420
Episódio 04_Natureza
https://vimeo.com/91737998
Episódio 03_Varandas
https://vimeo.com/88547455
Episódio 02_Escadas
https://vimeo.com/86342859
Episódio 01_Luz
https://vimeo.com/82498899
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