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albertojteixeira@expressodoave.com

Na sexta-feira, foi apre-
sentada, na Plataforma das Artes, a
primeira edição da Contextile, uma
trienal de arte têxtil que reúne um
vasto conjunto de iniciativas, desde
eventos pop-up, residências artísti-
cas e ainda exposições e um ciclo
final de conferências. Contextile es-
tará na cidade de 1 de Setembro a
14 de Outubro e tem como princi-
pal objectivo reforçar a ligação
entre a arte e a produção têxtil.

A Fundação Cidade de
Guimarães (FCG) e a “Ideias Emer-
gentes” são parceiras nesta inicia-
tiva, inspirada e ligada à Bienal de
Arte Têxtil de Kaunas, na Lituânia.
Joaquim Pinheiro, da “Ideias Emer-
gentes”, explica que uma das pre-
tensões da Contextile é evidenciar
as mais-valias que resultam da 
ligação entre criatividade e a pro-
dução têxtil. “A iniciativa pretende
colocar o têxtil no contexto da arte,
estabelecendo-se como um espaço
de diálogo entre criadores, artistas 
e comunidade, tendo em vista a
valorização do têxtil.”

Por seu turno, Conceição
Rios entende que existe “uma 
lacuna na indústria têxtil”, que 

assenta no desinvestimento que se
tem vindo a verificar na arte têxtil,
nomeadamente o desaparecimento
progressivo dessa disciplina das Es-
colas de Belas Artes. Assim, a Con-
textile surge como uma proposta
para reflectir essa lacuna, eviden-
ciando a importância da arte têxtil.
A conferência sobre arte têxtil que
irá encerrar a trienal, entre 2 e 3 de
Outubro, será um fórum de debate
onde se irá traçar o “diagnóstico 
da arte têxtil contemporânea, bem
como uma elucidação sobre o po-
tencial dos mercados e as oportu-
nidades da área”. Para além dos

Contextile 2012 pretende aproximar a
arte da produção industrial
Para além das exposições e das residências artísticas no âmbito deste evento, o maior
objectivo é mesmo destacar a importância da arte têxtil na produção industrial.

workshops e das residências 
artísticas, que têm contado com a
participação de empresas locais, o
Bordado de Guimarães assume um
papel de destaque, sendo inclusive
tema para uma das residências. 

Casa da Memória 
aberta ao público
Presente na conferência

de imprensa, o director-geral da
FCG, Carlos Martins, salienta que
será no âmbito da Contextile que 
a Casa da Memória receberá as
primeiras iniciativas, abrindo-se ao
público. O responsável enfatizou,
para além das exposições e das
conferências, a importância da lig-
ação entre a produção industrial,
no caso a têxtil, com a arte e com
os artistas. Carlos Martins referiu
ainda que o objectivo é manter a
realização da trienal para além de
2012. Nesse contexto, a parceria
estabelecida com a Bienal de 
Kaunas é muito importante.

Inserida na programação
da área Cidade, a Contextile con-
tribui para alcançar os objectivos
traçados para aquela área especí-
fica, uma vez que coloca em 
diálogo “artistas, criadores e a co-
munidade, contribuindo para a val-
orização do têxtil e da artes têxtil”,
ao mesmo tempo, que reforça o
posicionamento da cidade a nível
internacional, através da criação de
novas parcerias.

Um desses objectivos 
é “reimaginar a cidade, olhar os 
recursos já existentes a partir de
novas perspectivas e abordagens”.
Nesse sentido, segundo Carlos
Martins, o Contextile é um evento
de grande relevância na perse-
cução dessa meta. A primeira
acção da Contextile decorreu na
sexta-feira. “Tecer Guimarães”
pretendeu chamar a atenção da
população de Guimarães para este
projecto. Não deixe de ver a re-
portagem vídeo na ExpressodoAvetv.!

“A iniciativa pretende colocar o têxtil no
contexto da arte, estabelecendo-se como um
espaço de diálogo entre criadores, artistas
e comunidade, tendo em vista a valorização
do têxtil.”

! Casa da Memória será o palco do Contextile
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