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Contextile, Trienal de Arte Têxtil Contemporânea
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/08/2012

Meio: Magnética Magazine Online

URL: http://www.magneticamagazine.com/artigo/cultura/contextile-trienal-de-arte-taxtil-contemporanea

 
01 de Agosto de 2012
 
 Entre 1 de Setembro e 14 de Outubro, Guimarães 2012 organiza a primeira edição da Contextile,
trienal de arte têxtil contemporânea. A forte ligação de Guimarães à indústria têxtil e o facto de a
cidade ser este ano a Capital Europeia da Cultura, serviram de incentivo à realização da Contextile. A
iniciativa pretende promover o diálogo entre artistas, criadores e a comunidade, contribuindo para a
valorização da arte têxtil e das indústrias culturais e criativas. O programa da Contextile 2012 integra
diversas iniciativas, nomeadamente um exposição internacional, que resulta de um open call de
Guimarães 2012 e que contempla obras de mais de 50 criativos seleccionados por um júri
especializado, uma conferência que pretende promover o debate sobre o futuro da Arte Têxtil
Contemporânea e várias intervenções artísticas públicas.
 
 

Guimarães2012: Trienal Contextile quer provocar nova contextualização do têxtil
através da arte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2012

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/22062/

 
27-07-2012 17:22 |
 
 Fonte: Agência Lusa
 
 Guimarães, 27 jul (Lusa) - A Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012 vai receber, entre 01 de
setembro e 14 de outubro, a primeira trienal de arte têxtil Contextile, que pretende "provocar" uma
nova contextualização do têxtil através da arte contemporânea.
 
 O evento foi hoje apresentado como uma extensão e uma parceria com a bienal de Kaunas, na
Lituânia, e é organizado em colaboração com o coletivo Ideias Emergentes.
 
 Esta é uma iniciativa integrada na programação cultural de Guimarães 2012, através da área Cidade,
justificada com a "forte ligação" da cidade à indústria têxtil.
 
 Para o coordenador, Joaquim Pinheiro, "este projeto é uma mais-valia ligado à criatividade na área
mãe de Guimarães, que é a área têxtil".
 
 O objetivo da Contextil, passa por, segundo o responsável, "mobilizar os artistas para uma
abordagem inovadora e experimental nas artes visuais relacionadas com o têxtil".
 
 Este certame pretende-se assumir como uma "plataforma criativa e de debate de ideias e projetos",
assim como facilitar o desenvolvimento de "redes internacionais de troca de valores práticos" ligados
ao setor.
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 "A ideia é provocar uma outra contextualização do têxtil através da arte contemporânea", afirmou
Joaquim Pinheiro.
 
 Para isso, adiantou, irá ser criado um "espaço eclético de produção e diálogo entre artistas e
criadores, contribuindo para a valorização da arte têxtil e do têxtil".
 
 O evento irá incluir exposições, residências artísticas, conferências e workshops, actividades das quais
a organização destacou uma "exposição competitiva", com 65 obras de 55 artistas de mais de 15
nacionalidades, que irá ser apresentada na Arte da Memória.
 
 "Esta vai ser a iniciativa de abertura da Casa da Memória, o que tem um simbolismo assinalável, uma
vez que este é um edifício que pretende celebrar a memória de Guimarães", assinalou o diretor-geral
de Guimarães 2012, Carlos Martins.
 
 Haverá também uma conferência de análise aos mercados, à arte têxtil e de debate sobre o que se
passa nas escolas de artes que "omitem" a arte têxtil, no Centro Cultural Vila Flor.
 
 O primeiro momento da Contextile começa já esta noite, na Alameda de S. Dâmaso, com a iniciativa
Pop Up Tecer Guimarães.
 
 Numa das principais artérias da cidade, quatro "performers", com o apoio de vários voluntários, vão
formar um tear humano que irá tecer uma "grande" peça têxtil através do movimento coordenado
entre todos os participantes.
 
 No final, será apresentada uma malha com vários padrões alusivos à cidade de Guimarães.
 
 JYCR
 
 Lusa/Fim.
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Guimarães 2012 organiza primeira edição da Contextile em Portugal Angola é a
melhor arma contra a crise na Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2012
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Entre 1 de Setembro e 14 de Outubro, Guimarães 2012 organiza, em colaboração com a Ideias
Emergentes, a primeira edição da Contextile, trienal de arte têxtil contemporânea.
 
 O país é já o maior mercado externo das construtoras portuguesas e peça-chave para compensar as
perdas no mercado interno.
 
 

Guimarães 2012 organiza primeira edição da Contextile em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/07/2012
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/form 
Entre 1 de Setembro e 14 de Outubro, Guimarães 2012 organiza, em colaboração com a Ideias
Emergentes, a primeira edição da Contextile, trienal de arte têxtil contemporânea. A forte ligação de
Guimarães à indústria têxtil e o facto de este ano a cidade ser Capital Europeia da Cultura serviram de
incentivo à realização da Contextile, enquanto certame de impacto internacional.
A iniciativa pretende promover o diálogo entre artistas, criadores e a comunidade - incluindo cidadãos
e empresas locais -, contribuindo para a valorização da arte têxtil e fomentando, simultaneamente, as
indústrias culturais e criativas. O evento assume-se como uma plataforma criativa, dando a conhecer
as obras de artistas emergentes e conferindo novas abordagens à utilização do têxtil.
O programa da Contextile 2012 integra inúmeras iniciativas, nomeadamente uma exposição
internacional, que resulta de um open call de Guimarães 2012 e que contempla obras de mais de 50
criativos seleccionados por um júri especializado; residências artísticas, como "Bordado de Guimarães"
e "In Factory"; uma conferência que pretende promover o debate sobre o futuro da Arte Têxtil
Contemporânea e várias intervenções artísticas públicas.
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Trienal Contextile quer provocar nova contextualização do têxtil através da arte
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30-07-2012
 
 A Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012 vai receber, entre 01 de setembro e 14 de outubro, a
primeira trienal de arte têxtil Contextile, que pretende provocar uma nova contextualização do têxtil
através da arte contemporânea.
 
 O evento foi apresentado como uma extensão e uma parceria com a bienal de Kaunas, na Lituânia, e
é organizado em colaboração com o coletivo Ideias Emergentes.
 
 Esta é uma iniciativa integrada na programação cultural de Guimarães 2012, através da área Cidade,
justificada com a forte ligação da cidade à indústria têxtil.
 
 Para o coordenador, Joaquim Pinheiro, este projeto é uma mais-valia ligado à criatividade na área
mãe de Guimarães, que é a área têxtil.
 
 O objetivo da Contextil, passa por, segundo o responsável, mobilizar os artistas para uma abordagem
inovadora e experimental nas artes visuais relacionadas com o têxtil.
 
 Este certame pretende-se assumir como uma plataforma criativa e de debate de ideias e projetos,
assim como facilitar o desenvolvimento de redes internacionais de troca de valores práticos ligados ao
setor.
 
 

Iniciativa vai decorrer entre 1 de setembro e 14 de outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/07/2012
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Sexta, 27 Julho 2012 16:24
 
 Iniciativa vai decorrer entre 1 de setembro e 14 de outubro.
 
 A Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura (CEC) vai organizar, entre os dias 1 de setembro e 14
de outubro, juntamente com a Ideias Emergentes, a primeira edição da Contextile, trienal de arte
têxtil contemporânea.
 
 O evento visa promover o diálogo entre artistas, criadores e a comunidade - incluindo cidadãos e
empresas locais - contribuindo, assim, para a valorização da arte têxtil e fomentando,
simultaneamente, as indústrias culturais e criativas.
 
 Em comunicado, a organização da CEC explicou que a iniciativa surge como "uma plataforma criativa,
dando a conhecer as obras de artistas emergentes e conferindo novas abordagens à utilização do
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têxtil".
 
 A trienal de arte têxtil apresenta um programa composto por várias atividades, como uma exposição
internacional, que resulta de um open call de Guimarães 2012 e que contempla obras de mais de 50
criativos selecionados por um júri especializado; residências artísticas, o evento "Bordado de
Guimarães" e "In Factory", conferência que pretende promover o debate sobre o futuro da Arte Têxtil
Contemporânea.
 
 

Guimarães 2012 organiza primeira edição da Contextile em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/07/2012

Meio: Digital de Vizela.com

URL: http://www.digitaldevizela.com/2012/07/guimaraes-2012-organiza-primeira-edicao.html

 
Trienal de Arte Têxtil Contemporânea integra residências artísticas, exposições, workshops e
conferências, tendo como mote o têxtil Entre 1 de Setembro e 14 de Outubro, Guimarães 2012
organiza, em colaboração com a Ideias Emergentes, a primeira edição da Contextile, trienal de arte
têxtil contemporânea. A forte ligação de Guimarães à indústria têxtil e o facto de este ano a cidade ser
Capital Europeia da Cultura serviram de incentivo à realização da Contextile, enquanto certame de
impacto internacional. A iniciativa pretende promover o diálogo entre artistas, criadores e a
comunidade - incluindo cidadãos e empresas locais -, contribuindo para a valorização da arte têxtil e
fomentando, simultaneamente, as indústrias culturais e criativas. O evento assume-se como uma
plataforma criativa, dando a conhecer as obras de artistas emergentes e conferindo novas abordagens
à utilização do têxtil. O programa da Contextile 2012 integra inúmeras iniciativas, nomeadamente uma
exposição internacional, que resulta de um open call de Guimarães 2012 e que contempla obras de
mais de 50 criativos seleccionados por um júri especializado; residências artísticas, como "Bordado de
Guimarães" e "In Factory"; uma conferência que pretende promover o debate sobre o futuro da Arte
Têxtil Contemporânea e várias intervenções artísticas públicas. Tear Humano será criado com a ajuda
dos vimaranenses Hoje, até às 20h00, e integrado na Contextile 2012, decorre, na Alameda de São
Dâmaso, o Pop Up Tecer Guimarães. Quatro performers e vários voluntários, entre vimaranenses e
visitantes, vão construir um tear humano, criando uma peça têxtil à sua própria escala, através do
movimento coordenado entre todos os participantes. O objectivo passa por fabricar uma malha com
vários padrões que vão aludir à cidade de Guimarães.
 
 

CEC promove dinamização do têxtil com arte na trienal Contextile
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2012

Meio: Guimarães Digital.com

URL: http://www.guimaraesdigital.com/index.php?a=noticias&id=49323

 
Vai decorrer de 1 de Setembro e 14 de Outubro a primeira edição da Contextile.
 
 É uma organização da Capital Europeia da Cultura levada a cabo pela área de programação Cidade.
 
 O coordenador do projecto, Joaquim Pinheiro, fala de um evento que pretende valorizar o sector
tradicional têxtil, conjugando-o com a arte.
 
 A consultora do projecto, Guilhermina Conceição, diz que o evento constituiu uma excelente
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oportunidade para demonstrar como o sector têxtil é muito mais do que desemprego e salários baixos.
 
 O Contextile assume-se como uma iniciativa trienal. O evento integra residências artísticas,
exposições, workshops e conferências, tendo-se iniciado esta sexta-feira, na Alameda de S. Dâmaso
com o 'tear humano'.
 
 Do programa da Contextile, destaca-se  uma exposição com 65 obras de 53 artistas de 20
nacionalidades que estará patente na Casa da Memória. Outra exposição, extensão da bienal da
Kaunas, vai estar patente no Paço dos Duques, uma conferência sobre arte têxtil e um espectáculo
interdisciplinar da coreógrafa  Né Barros.
 
 

Vimaranenses ajudaram a criar «Tear Humano»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2012

Meio: Guimarães TV Online

URL:
http://www.gmrtv.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=11630:vimaranenses-ajudaram-a-criar-ltear-
humanor&catid=63:cec-2012&Itemid=82

 
Sexta, 27 Julho, 20:01
 
 Quatro performers e vários voluntários, entre vimaranenses e visitantes, procuraram construir um
tear humano, criando uma peça têxtil à sua própria escala, através do movimento coordenado entre
os participantes. O objectivo passou por fabricar uma malha com vários padrões que aludam à cidade
de Guimarães.
 
 A iniciativa decorreu esta sexta-feira na Alameda de S. Dâmaso, integrada na Contextile 2012, um
programa que integra inúmeras iniciativas, nomeadamente uma exposição internacional, que resulta
de um open call de Guimarães 2012 e que contempla obras de mais de 50 criativos seleccionados por
um júri especializado.
 
 

HOJE | Guimarães 2012 faz antevisão da primeira edição da Contextile
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2012
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URL:
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Sexta, 27 Julho, 09:34
 
 Em ano de Capital Europeia da Cultura, Guimarães vai acolher a primeira edição da trienal de arte
têxtil Contextile 2012. A iniciativa vai decorrer de 01 de Setembro a 14 de Outubro em diferentes
pontos da cidade.
 
 Este evento de arte contemporânea propõe reavivar os costumes de uma região associada ao sector
têxtil através da exposição internacional de 65 obras de 53 artistas; residências artísticas Bordado de
Guimarães e In Factory (esta última a decorrer nas fábricas Sampedro e Pereira da Cunha SA);
workshops e uma conferência sobre Arte Têxtil Contemporânea e várias intervenções artísticas
públicas.
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 Esta sexta-feira, pelas 11 horas, na Plataforma das Artes, a CEC vai apresentar as várias iniciativas
que integram o projecto. A conferência de imprensa contará com a presença de Paulo Cruz,
administrador da Fundação Cidade Guimarães, Carlos Martins, director executivo, Joaquim Pinheiro,
coordenador geral do projecto, e Guilhermina Rios, consultora da Contextile2012.
 
 Ainda esta sexta-feira, entre as 10 e as 20 horas, e integrado na Contextile 2012, vai decorrer, na
Alameda de São Dâmaso, o Pop Up Tecer Guimarães. Trata-se de uma performance em que visitantes
ou habitantes locais vão construir um tear humano.
 
 Coordenados por quatro performers, os participantes são envolvidos no processo de fabricação de
uma peça têxtil à escala humana. O resultado deste esforço colectivo coordenado será uma malha
com diversos padrões alusivos à cidade de Guimarães.
 
 Tags:
 
 cec 2012
 
 contextil 2012
 
 tear humano
 
 têxtil
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