


Programa

“lixARTE – transformar o lixo em Arte”, tapeçarias criadas por diversas
escolas dos concelhos de Faro e Olhão a partir de lixo recolhido na nossa
costa;

"For a Plastic Free Ria Formosa", exposição de fotografia pelos alunos do
9ºB do AE Alberto Iria (Olhão) durante as recolhas de lixo marinho ao longo
de 2021-2022 no âmbito do projeto “lixARTE";

“Upcycling Clothes and Minds”, projeto internacional sobre upclycling de
roupas e tecidos, com transformação de peças de vestuário ao vivo pela
Associação Amarelarte. Leve uma peça de roupa usada para doar ao
projeto e habilite-se a ganhar um saco confeccionado a partir da mesma.

“Ria Formosa: amor litterae”, desenho em t-shirts inspirado na Ria
Formosa, por Guillherme Gonçalves. Possibilidade de ver o artista a
trabalhar ao vivo e conhecer de perto o seu processo criativo.

"O Bioco", peça desenvolvida com diversos materiais e recorrendo a
diferentes técnicas tradicionais, por Joana Bandeira Rocha;

"Prémios Vencedores do Prémio Regional de Arquitetura", pela Secção
Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos;

“Projetos Inspiradores Al-Bauhaus”, galeria digital de projetos belos,
sustentáveis e para todos desenvolvidos no Algarve.

Projeção live do “THE FESTIVAL” do Novo Bauhaus Europeu a decorrer em
Bruxelas

15h00 | Sonhar a Fábrica
Workshop de desenho criativo com crianças e jovens sobre uma futura Fábrica
da Cerveja Bela, Sustentável e para Todos.

16h00 | Abertura do espaço de exposição  

Escola de Música e Sala Siga

Sala Morcego



“Civic Crowdfunding ToolKit” , por Cláudio Calveri, Consultor de Estratégias
Culturais Digitais

“Novo Bauhaus do Mar”, por Mariana Pestana, Investigadora Instituto
Superior Técnico, Universidade Lisboa;

“Como Habitar? Viver as nossas cidades e governar as nossas paisagens",
por José Brito, Arquiteto Paisagista/CCDR Algarve

Key note speaker: José Alegria,  Arquiteto e Cônsul Honorário de Marrocos
no Algarve -  “A importância dos saberes e dos materiais locais”
Talk moderada pela Seção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos
(convidados a confirmar)

16h30 | Novos Espaços Culturais Al-Bauhaus 
Sessão de grupos de debate livre utilizando a metodologia "Open Space
Technology" sobre novos espaços culturais no Algarve que possam
corresponder aos princípios NEB “Belo, Sustentável e para Todos”

18h00 | Al-Bauhaus Open Mic

18h30 | Al-Bauhaus Talk “(Re)Construções com Identidade,
Inovação e Natureza” 

20h30*  | Quem nunca: Feio, Insustentável e Individualista
Live Quiz por Maia e Peanuts

*Sugestão: 
A ARCM conta com serviço de bar e restaurante, podendo desfrutar de uma agradável refeição enquanto
assiste ao nosso Live Quiz

22h00 | DJ set
Renato (aka Renato)
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"AL-Bauhaus Dream Factory" visa celebrar o movimento Novo Bauhaus
Europeu mas acima de tudo criar um espaço privilegiado para imaginar,
sonhar e co-projetar os futuros espaços culturais do Algarve, para que sejam
belos, sustentáveis   e inclusivos. 

Com este evento pretendemos igualmente promover boas práticas, projetos e
criativos de Faro e do Algarve, cujo trabalho se enquadra no movimento Novo
Bauhaus Europeu.

O local escolhido para o evento também acarreta simbolismo. O "AL-Bauhaus
Dream Factory" terá lugar na ARCM, sito na "Fábrica da Cerveja" um edifício
proeminente e emblemático na cidade velha de Faro, que recentemente foi
prometido ser reabilitado para se tornar um centro cultural e criativo. 

Participa no "AL-Bauhaus Dream Factory" e vem reconectar-te à verdadeira
identidade da nossa região através de ideias e projetos que são belos,
sustentáveis e para todos.

Este é um evento de entrada gratuita.

AL-Bauhaus Dream Factory
O Conceito

https://www.faro2027.eu/fabrica-cerveja-building.html


Associação Al Mouatamid Ibn Abbad
Associação Cultural e Recreativa de Músicos
Associação Designers do Sul
Darquiterra
Europe Direct Algarve | CCDR Algarve
Faro2027 | Município de Faro
Ordem dos Arquitetos Secção Regional do Algarve
Sul Informação
Universidade do Algarve 

O AL-BAUHAUS, Algarve belo, sustentável e para todos, é uma iniciativa
promovida por um conjunto de parceiros regionais, nomeadamente:

Acreditando no potencial dos Algarvios e do Algarve, é objetivo deste grupo de
parceiros informar, inspirar e esclarecer sobre este grande movimento
Europeu na esperança de que o Algarve e os seus agentes possam participar
de forma ativa na construção do Novo Bauhaus Europeu.

AL-Bauhaus
Os Promotores


