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PARCEIROS INSTITUCIONAIS PATROCINADO POR

COOPERAÇÃO / PROTOCOlOS

APOIOS

 7 Novembro – 22 Dezembro

mosteiro Dos JeróNimos, belém

METAMORPHOSIS é uma das exposições nucleares da Bienal de design e arquitectura, EXD’13,  
e será apresentada no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, em parceria com a DGPC/Mosteiro 
dos Jerónimos. O conceito curatorial, comissariado pela experimentadesign em parceria com a Corticeira 
Amorim, tem como base um processo de investigação e desenvolvimento iniciado em 2011, sobre as 
potencialidades e limites de um material enraizadamente português, a CORTIÇA. 
Para o projecto, desenvolvido em parceria e produzido pela Corticeira Amorim, foram convidados 
reconhecidos arquitectos e designers da contemporaneidade: vencedores do Prémio Pritzker, Álvaro Siza, 
Eduardo Souto de Moura e Herzog & de Meuron, juntamente com os conceituados arquitectos Alejandro 
Aravena, Amanda Levete, João Luís Carrilho da Graça e Manuel Aires Mateus, e três notáveis designers 
de produto, James Irvine, Jasper Morrison e Naoto Fukasawa. Este grupo internacional de talentos 
singulares propõe novos produtos e aplicações, com base nas propriedades únicas da cortiça, explorando 
novas áreas e tipologias, em simbiose ou metamorfose com outras propriedades, materiais ou conceitos. 
METAMORPHOSIS é um projecto experimental onde foi atribuída aos autores uma liberdade criativa 
total para a concepção de novos territórios, funções e formas a partir da cortiça, que se constitui como um 
recurso relevante na cultura material e produção no século XXI. 
Este conjunto de criadores esteve envolvido em todas as fases do processo, num trabalho conjunto 
com a curadoria e a indústria, desde a elaboração do conceito à escolha do tipo de cortiça e testes 
de prototipagem.
METAMORPHOSIS pretende estimular e inspirar a comunidade criativa a uma exploração  
mais aprofundada deste material secular, inteiramente sustentável, em que as fronteiras do seu uso  
se encontram ainda em expansão – a cortiça.
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