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Lisboa, 10 de Maio de 2016
PRIMEIRA PEDRA é um programa de pesquisa experimental, de âmbito internacional, sobre as
potencialidades de utilização da pedra portuguesa, alicerçado nas suas propriedades materiais e
catacterísticas distintivas.
Concilia indústria e design através do desenvolvimento de novas aplicações da pedra portuguesa
sendo um dos objectivos do programa sensibilizar para as suas especificidades e para a indústria
que lhe está associada, num total de 1500 empresas do sector, das quais 40 estão associadas ao
cluster da pedra natural.
Durante 18 meses, a experimentadesign é, assim, responsável pela estratégia de comunicação,
posicionamento e divulgação da pedra portuguesa no mundo.
No centro da PRIMEIRA PEDRA estão mais de 35 arquitectos, designers de produto e desigenrs
gráficos, bem como outros protagonistas do território da criação cultural, nacionais e
internacionais, convidados a desenvolver trabalhos que enfatizam não só o material em bruto e
processado mas também o próprio local da sua extracção, as pedreiras, a sua envolvente sóciocultural e o seu papel na paisagem e no ambiente.
O projecto tem como matéria-prima diversos tipos de pedra portuguesa, de diversas regiões do
país, nomeadamente rochas ígneas (granitos e rochas afins, gabros, sienitos, etc.), rochas
metamórficas (mármores, em especial, xistos metamórficos e outras rochas metamórficas, como
gneisses e serpentinitos) e rochas sedimentares (fundamentalmente calcários, dolomitos e
brechas).
PRIMEIRA PEDRA engloba três grandes projectos de pesquisa e desenvolvimento – RESISTANCE, STILL
MOTION e COMMON SENSE – que serão apresentados internacionalmente em diversas acções de
contacto com o grande público.
No decorrer do projecto até final de Outubro de 2017, a PRIMEIRA PEDRA apresenta-se, assim, em
Veneza (Bienal de Veneza, Maio 2016), Milão (Fuorisalone di Milano, Abril 2017), Nova Iorque (NYC
Design Week, Maio 2017), Basileia (Art Basel, Junho 2017), Londres (London Design Festival,
Setembro 2017) e Dubai (Dubai Design Week, Outubro 2017).

Do programa fazem ainda parte um website abrangente sobre o tema da pedra portuguesa, um
documentário, em parceria com a RTP, sobre a realização dos vários projectos e a concepção de
duas aplicações para plataformas digitais móveis. De destacar já em Setembro próximo, uma
apresentação performativa mixmedia in loco - INSIDE - que levará um conjunto de arquitectos,
designers, jornalistas e opinion-makers à profundidade de uma pedreira portuguesa, em Vila
Viçosa, para um espectáculo de videomapping e som.
A primeira apresentação da PRIMEIRA PEDRA, com o projecto RESISTANCE, acontece na prestigiada
15ª Bienal de Arquitectura de Veneza, inaugurando já dia 25 de Maio, às 17:00 na Giudecca, com
projectos do português, e representante oficial de Portugal, Álvaro Siza, da britânica Amanda
Levete, do estúdio chileno Elemental, dirigido por Alejandro Aravena, do indiano Bijoy Jain,
director do Studio Mumbai, e da sueca Mia Hägg.
____________________________________________________________________________
PRIMEIRA PEDRA tem curadoria e produção da experimentadesign e é desenvolvido em parceria com
a ALTA_International Creative Alliance, nas áreas de vídeo, mixmedia, videomapping, sound design
e das plataformas digitais móveis.
O projecto foi aprovado no âmbito dos fundos comunitários do Quadro 20/20, através do programa
Compete, numa candidatura liderada pela Assimagra - Associação Portuguesa dos Industriais de
Mármores, Granitos e Ramos Afins.
www.experimentadesign.pt
www.primeirapedra.com
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