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 Pesquise aqui

Pesquisa avançada

arqa—Arquitectura e Arte Contemporâneas — Portuguese Contemporary Architecture and Art Magazine

Pesquisa

Arquiteto e Urbanista, Docente Universidade de Giza, co-
fundador CLUSTER, Cairo

arqa: Tendo em conta a sua atividade em África, e no âmbito
do fenómeno de urbanização global, qual a especificidade do
contexto territorial, urbano e arquitetónico Africano? 

 arqa: Perante os acentuados contrastes económicos,
políticos e sociais característicos da África, como pode o
arquiteto ter uma intervenção positiva na melhoria e
desenvolvimento das cidades? 

 arqa: No âmbito da evolução e mutação constantes das
estruturas territoriais e urbanas Africanas, como pode a
arquitetura responder a essa lógica efémera e informal de
transformação e mudança?

  
ON: 1. Revolução Urbana do Cairo: A cidade, Espaço
Público e Novos Modos de Cidadania 

 A "Primavera Árabe" está a criar uma nova paisagem política
e ordens urbanas alternativas um pouco por todo a região.
Somente pelo seu tamanho e pela sua posição histórica e
cultural, o Cairo oferece uma lente para examinar algumas
das raízes, manifestações e ramificações de tal revolução
urbana. Sem uma distância crítica de uma luta que ainda se
desenvolve, as seguintes secções, escritas em vários
períodos dos últimos 18 meses, incluem observações,
reflexões e polémica sobre um processo revolucionário que
ainda está em desenvolvimento.

 (…)
Out 2012

XI BIAU - BIENAL IBERO-
AMERICANA DE ARQUITETURA
E URBANISMO
arqa (1) O título da presente edição da ARQA é “(NON)
urban”. Que comentário lhe sugere este título no contexto de
uma transurbanidade que, aparentemente, já não distingue o
que… 
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