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This shift from thinking 
about applications to 
implications creates a 
need for new design roles, 
contexts and methods.

Post 
Millennium 
 Tension  
2019

Porto Design Biennale

Dunne & Raby  



02 03

PORTO DESIGN BIENNALE 

A Porto Design Biennale é um projeto sem fins lucrativos 
cuja missão é promover, dinamizar e internacionalizar 
o pensamento e a prática em design, realizando a cada 
dois anos um grande evento, integrando uma oferta 
diversificada de exposições, conferências, intervenções 
no espaço público, onde se incluem um programa 
que envolve todas as escolas superiores de design a 
nível nacional, um Prémio Nacional de Design e uma 
programação dedicada a um país convidado. 

Promovido pela Câmara Municipal do Porto e pela 
Câmara Municipal de Matosinhos, assumindo a sede em 
Matosinhos, o projeto ambiciona ser distinguido com o 
Alto Patrocínio do Presidente da República, ver atribuído 
o estatuto de Interesse Cultural pelo Ministério da 
Cultura, ter um apoio efetivo do Ministério da Economia e 
Ministério do Ambiente e envolver empresas de referência 
nacional entre os seus principais sponsors. 

A Porto Design Biennale guia-se por objetivos 
regionais, nacionais e internacionais.
1. Em termos regionais, visa consolidar um grande 
fórum de debate, reflexão e divulgação em design, com 
sede no Porto e em Matosinhos, que envolva diversos 
protagonistas, designers, empresas, entidades públicas  
e privadas e universidades;
2. Contribuir para a investigação e intervenção sobre  
o espaço público do Porto e Matosinhos, promovendo  
o desenvolvimento de projetos da microescala à escala da 
arquitetura e urbanismo, e uma reflexão sobre as formas 
de habitar, as experiências de cidadania e inclusão social, 
consolidando um território urbano inteligente e criativo; 
3. A nível nacional, reforçar a ligação entre a universidade 
e a indústria; valorizar o design enquanto disciplina  
e promover uma maior consciência da sua relevância 
económica e social; funcionar como uma plataforma 
de integração de expressões plurais e catalisadora 
de investigação que contribua para a inovação social, 
científica e tecnológica;
4. A nível internacional, promover o território (Porto/
Matosinhos), o design português, as empresas e indústria; 
contribuir para a valorização de setores industriais; criar 
uma rede ativa entre a Porto Design Biennale e os grandes 
eventos internacionais na área do design. 

A BIENAL E AS CIDADES

A Porto Design Biennale terá a sua primeira edição  
entre setembro e dezembro de 2019 e pretende afirmar, 
com grande relevância, a região norte de Portugal no 
mapa dos grandes eventos internacionais na área do 
design. O evento será promovido pela Câmara Municipal 
do Porto e Câmara Municipal de Matosinhos e ocupará 
diversos locais das duas cidades. 

Para além de ambicionar ser um evento, de 
regularidade bienal, capaz de promover a cultura  
do design, a sua discussão pública e a produção  
de conhecimento crítico a partir de Portugal, a Bienal 
pretende desenvolver um trabalho continuado de 
investigação e divulgação do design português e 
internacional, potencializando a associação de recursos 
entre disciplinas, designers, empresas, a academia,  
a indústria e os diversos sectores sociais. 

Porto e Matosinhos têm-se destacado por uma  
aposta consistente e contínua na qualidade do espaço 
urbano, na programação cultural, na valorização da 
arquitetura e do design. Ciclos de conferencias como 
Personal Views e Fórum do Futuro, a existência de 
equipamentos e instituições culturais como a Casa  
do Design, Casa da Arquitectura, Museu da Fundação  
de Serralves, Casa da Música e diversos espaços 
municipais de programação cultural ligados à arte 
contemporânea, ao teatro, dança, cinema e literatura, 
caracterizam este território urbano como um espaço 
diferenciado de diversidade e vitalidade cultural.  
O acolhimento de importantes eventos de design tem 
acontecido, nos últimos anos, com regularidade, quer  
em Matosinhos quer no Porto, tal como o exemplificam  
a AGI Open (Porto, 2010) a European Academy of Design 
Conference (Porto, 2010), as exposições nacionais  
e internacionais de design apresentadas na Galeria Quadra 
e Casa do Design de Matosinhos, as exposições da edição 
2015 da Bienal Experimentadesign ou o acolhimento  
aos European Design Awards (Porto, 2017).

A relevância da vida académica, com um papel de 
destaque para a ESAD – Escola Superior de Artes e Design, 
Faculdade de Belas Artes e Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto, e a importância dos inúmeros 
ateliers de design e arquitetura, conferem a necessária 
massa crítica a estas duas cidades.  

Com a realização da Porto Design Biennale pretende 
potencializar-se recursos já existentes, consolidar 
atividade crítica e reforçar a programação e produção  
em design. A Bienal será antecedida por uma Conferência 
Internacional (com coordenação científica de Ana Teixeira 
Pinto), a ter lugar em outubro de 2018, onde o tema será 
analisado e discutido por especialistas de diferentes 
áreas disciplinares, e pelo o início do funcionamento do 
Laboratório de Curadoria dirigido por Mariana Pestana. 

A Bienal dará particular relevo a um País Convidado, 
que nesta edição será a Itália e desenvolverá uma vasta 
programação com curadoria de Maria Milano.

A par da Programação Nuclear, diversos eventos  
darão forma a uma Programação Satélite, plural e 
diversificada nas suas formas e expressões, desdobrada 
no Satélites Internacional (curadoria de Emanuel Barbosa) 
e Satélites Nacional (curadoria de Andreia Garcia) para 
além de um Programa Escolas de Design (curadoria  
de Francisco Providência). 

We are living in a time of political 
design, of professional image making. 
Boris Groys

The end of the world is a permanent 
reality; it constantly repeats.
Alexander Men Post 

Millennium 
 Tension  
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POST-MILLENNIUM TENSION 

A primeira edição da Porto Design Biennale terá início em 
setembro de 2019 sob o tema Post-Millennium Tension. 
Com este tema procura analisar-se a atual configuração 
disciplinar do design. A reflexão considera, por um lado,  
a perspetiva histórica e as relações de tensão, afastamento 
e proximidade entre o design contemporâneo e o modelo 
do projeto moderno que vigorou até ao fim do milénio.  
Por outro lado, as formas e as funções do design 
produzido nas duas primeiras décadas do corrente século 
e milénio e, nessa análise, problematiza-se a eficácia social 
do design e as novas ligações que, a montante e a jusante, 
sucedem com a dimensão económica, tecnológica, 
cultural e ambiental. A mudança de milénio coincidiu 
com um quadro profundo, alargado e diversificado de 
mudanças estruturais e conjunturais que, em grande 
medida, redefiniram o mundo em que vivemos. Configurar 
um mundo em mudança tornou-se num desafio central 
ao pensamento crítico e, neste contexto, o quadro 
epistemológico de enquadramento do design alterou-
-se dando lugar a novas ideias, modelos e processos 
de intervenção (no campo material), de exploração (no 
campo relacional) e de resistência (no campo ideológico). 

Um olhar atento é focado nos designers Millennials, 
a chamada Geração Y, refletindo-se sobre o que pode 
caracterizar e diferenciar uma geração que é educada 
e se integra no mercado de trabalho em circunstâncias 
movediças, marcadas por novos cenários geopolíticos, 
pelo poder da web 3.0, pela retórica política neoliberal,  
a crise do setor financeiro, a ubiquidade do terrorismo  
e a proliferação de novas formas de ameaça difusas,  
a disseminação da cultura open source, a reconfiguração 
das formas de produção e a valorização da produção 
imaterial, do pensamento crítico e das ações coletivas. 
Talvez nunca, como nos últimos 20 anos, o pensamento 
em design tenha estado tão focado em questões 
identitárias. A crise dos modelos financeiros e políticos 
dominantes gerou um certo trauma pós-colonial que, 
por sua vez, suscitou uma demanda reflexiva sobre uma 
identidade radical, autêntica, honesta. Alguns valores 
do Projeto Moderno (como a “adequação ao propósito” 
ou a “moralidade social”) são retomados num contexto 
de reincidência pós--moderna que abre campo para 
a releitura de propostas teóricas e a recuperação 
de experiências originárias das movimentações de 
neovanguarda e das contraculturas dos anos 60 e 70, 
mesmo quando essa reinvindicação crítica se revela  
num contexto de manifesta anacronia. 

O programa nuclear da Porto Design Biennale 
privilegiará o desenvolvimento de três eixos 
programáticos: o primeiro decorre da problematização 
do tema da bienal. Trata-se de tecer o mapeamento 
crítico das tensões pós-milénio e, por um lado, de refletir 
sobre as especificidades de caracterizção disciplinar; por 
outro lado, de trabalhar as linhas de intersecção, conflito, 
confluência ou consequência entre o design, outros 
domínios disciplinares e as tessituras políticas, financeiras, 
tecnológicas e culturais envolventes.  
O segundo eixo focar-se-á no contexto político do design  
e sobretudo numa reflexão sobre possíveis modalidades 
de relação entre design e democracia. Alguns dos eventos 
a desenvolver neste núcleo vão resultar de um Orçamento 
Participativo, discutido em assembleias populares, 
promovidas com o apoio das Juntas de Freguesia e 
votados online. O terceiro eixo procurará criar condições 
para, no interior da Bienal, se desenvolver um trabalho 
de auto-reflexão continuado, ao longo do qual se possa 
problematizar a pertinência, atualidade e eficácia dos 
vários formatos explorados (exposição, conferência, 
instalação, catálogo, conversa), bem como a definição dos 
estatutos e papéis tendencialmente definidos (comissário, 
curador, autor, editor, produtor, espetador). 
José Bártolo

The transformative 
potential of Utopia 
depends on locating 
it in the future, on 
thinking through 
the process of 
transformation 
from the present, 
and identifying the 
potential agents of 
transformation.

 

Ruth Levitas
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ANA TEIXEIRA PINTO 

Ana Teixeira Pinto é escritora e teórica cultural 
sediada em Berlim. É professora na Universität 
der Künste, Berlim, e investigadora da 
Leuphana University, Lüneburg. Os seus  
textos foram publicados na e-flux journal,  
art-agenda, Mousse, Frieze/de, Domus, 
Inaethetics, Manifesta Journal ou Texte zur 
Kunst. É a editora de The Reluctant Narrator 
(Sternberg Press, 2014) e recentemente 
contribuiu para Alleys of Your Mind: Augmented 
Intelligence and its Traumas (editado por 
Matteo Pasquinelli, 2015) e Nervöse Systeme 
(editado por Anselm Franke, Stephanie Hankey 
e Marek Tuszynski, 2016). 

ANDREIA GARCIA

Andreia Garcia é arquiteta, curadora  
e investigadora em áreas da arquitetura,  
da cidade, da cenografia urbana e do teatro.
De 2011 a 2012, coordenou o projeto Smaller 
Cities na Guimarães 2012 Capital Europeia da 
Cultura, em 2015 curou o Projecto Memória 
que celebrou o centenário do Theatro Circo 
de Braga e, em 2016, foi responsável pela 
coordenação editorial e de programação  
da Representação Portuguesa na XXI Trienal  
de Milão. Atualmente é curadora para a área de 
arquitetura da Bienal de Arte Contemporânea 
da Maia. O doutoramento que concluiu em 
Teoria e História da Arquitetura pela Faculdade 
de Arquitectura da Universidade de Lisboa 
(FAUL, 2015) recebeu o Prémio Professor 
Manuel Tainha, pela melhor Dissertação no 
Doutoramento em Arquitetura de 2014/2015.  
Desde finais de 2016 é cofundadora, com 
Diogo Aguiar, da Galeria de Arquitectura,  
no Porto.

EMANUEL BARBOSA

Emanuel Barbosa é designer, licenciado pela 
ESAD, com pós-graduação e mestrado pela 
Univ. de Barcelona e doutorado pela Univ. 
Politécnica de Valência. Desde 1995 os seus 
trabalhos são publicados e distinguidos 
em mais de 60 publicações internacionais. 
É fundador da empresa Vestígio Design; 
professor adjunto na ESAD, onde leciona desde 
1998. Integra o Conselho Técnico-Científico 
da ESAD; coordenador internacional da 
ESAD; consultor científico da revista DeForma 
(Valência); de 2012 a 2016 foi director criativo 
da revista Casa International (Pequim) - que 
utilizou para promover o design Português 
na China; coordenador internacional do Art 
on Chairs (Paredes). É curador e promotor 
de: Aus Portugal Mit Liebe (Berlim); Marcia 
Prentice (Matosinhos); Portuguese Design and 
Architecture (Pequim); FG+SG Photography 
(Pequim); David Carson (Matosinhos); 
Face to Face (Ludwigsburg); Bo Bergström 
(Matosinhos); Art Chantry (Matosinhos); That’s 
It! - Eero Aarnio (Porto). É presidente da ACLC - 
Associação Cultural Luso-Chinesa.

FRANCISCO LARANJO

Francisco Laranjo é um designer gráfico e 
investigador sediado no Porto e Londres (Reino 
Unido). É doutorado pela University of the Arts 
London e mestre pelo Royal College of Art. 
Os seus textos são publicados em diversas 
publicações tais como o Design Observer, 
Eye, Creative Review, Grafik, Público, entre 
outros. Tem sido professor convidado em 
instituições tais como o Sandberg Institute 
(Holanda), Royal College of Art, Central Saint 
Martins, London College of Communication, 
Kingston University (Reino Unido), Zürich 
University of the Arts, University of the Arts 
Bern (Suíça) e conferencista na University of 
Applied Arts Vienna (Austria), University of 

South Australia (Australia), Universidade de 
Coimbra, Universidade de Lisboa, entre outras. 
É editor da revista de crítica de design Modes 
of Criticism e codiretor da plataforma de 
investigação e design Shared Institute.

FRANCISCO PROVIDÊNCIA 

Francisco Providência, formado em Design de 
Comunicação pela Faculdade de Belas Artes 
da Univ. do Porto (1985), concilia o projeto com 
a docência nesta escola e na Faculdade de 
Arquitectura da Univ. do Porto, reconhecendo 
a poética como fator de inovação.
Integrou a Universidade de Aveiro (1997), 
onde colaborou na estruturação curricular 
em design (3 ciclos). Cofundador do ID+ 
(Unidade de Investigação em Design), é 
diretor do Programa Doutoral em Design e 
representa Portugal no comité assessor da 
Bienal Iberoamericana de Design. Prémios: 
Museu Europeu (nomeado EMYA) e Museu do 
Ano (APOM), 2017 e 2010; Museu do Dinheiro, 
(Banco de Portugal), 2017; Best Wine Tourism 
(Museu do Douro), 2016; Museu Municipal de 
Penafiel, 2010; Red Dot Design Award, 2008; 
Nacionais de Design (Centro Português de 
Design), 1999.

HELENA SOFIA SILVA 

Helena Sofia Silva é docente e investigadora 
em Design. Licenciada em Design de 
Comunicação (Faculdade de Belas-Artes da 
Univ. do Porto) e mestre em Design (Escola 
Superior de Artes e Design), leciona na ESAD, 
desde 2000, temas relacionados com a história 
e a teoria dos média e da moda. Frequenta o 
Programa Doutoral em Design – PhDD (UP, UA, 
UPTEC, FCT), onde investiga sobre gráficos de 
protesto em Portugal.  
Autora de Design Português – 1980/1999  
(Verso da História, 2015), escreveu capítulos 
nas monografias dedicadas aos designers João 
Machado e Francisco Providência (Cardume, 
2016) e foi coautora de monografias sobre 
os arquitectos Siza Vieira e Souto de Moura 
(Quid Novi, 2011). Juntamente com Francisco 
Providência assumiu a curadoria da exposição 
Burilada | arte-factos para a sobrevivência,  
que em junho de 2016 inaugurou a Casa  
do Design (Matosinhos).

JOSÉ BÁRTOLO 

José Bártolo é curador independente desde 
1998. Foi comissário do Pavilhão de Portugal 
na XXI Trienale de Milão (2015) e curador, entre 
outras, das exposições Discos Orfeu (1956-
1983) — Imagens, Palavras, Sons (Matosinhos, 
2017), DUETS (Beijing Design Week, 2014), A 
Revolução tem de estar perto (Coimbra, 2014),  
A Liberdade da Imagem (Porto, 2014). 
É doutorado em Ciências da Comunicação 
(FCSH/UNL, 2006) e realizou provas de 
Agregação em Design em 2015 (IADE-U). 
Atualmente é professor coordenador com 
agregação da ESAD de Matosinhos. Colabora, 
como avaliador na área do design, com a A3ES 
e FCT. É membro do CECL – Centro de Estudos 
de Comunicação e Linguagens da UNL e 
diretor científico do esad — idea, Investigação 
em Design e Arte. É editor da revista PLI Arte & 
Design e autor diversos artigos e livros na área 
da teoria crítica e da história do design. 

MARIA MILANO

Maria Milano é arquiteta formada pela 
Università degli Studi di Palermo (Itália, 1994), 
desde 1996 coordenadora dos cursos de 
Design de Interiores e Design e Equipamento, 
sendo atualmente professora adjunta e diretora 

do Mestrado em Design de interiores na ESAD.
Desde 1997 é responsável por várias 
exposições e seminários internacionais de 
arquitetura e design. Coautora da coleção 
A Casa de Quem Faz as Casas (2016/17) 
distribuída pelo Jornal Público, é produtora 
e coautora dos documentários emitidos pela 
TVI24, A Casa de Quem Faz as Casas (2016/17), 
comissária da exposição Siza Design. A Procura 
do Sentido do Tempo (2015), diretora da 
coleção Arquitectos Portugueses 1º e 2º série, 
ed. Quid Novi, (2011 e 2013), distribuída pelo 
Jornal Público. É comissária da exposição 
DUETS /Art On Chairs (2012). É autora da 
monografia José Gigante, ed. Quid Novi, (2011), 
autora do livro Paolo Deganello. As Razões 
do Meu Projecto Radical (2009), autora de 
diversas obras de reabilitação de edifícios.

MARIANA PESTANA

Mariana Pestana é curadora e arquiteta.  
Vive e trabalha em Londres, onde cofundou 
o coletivo The Decorators e lecionou na 
Central Saint Martins, Chelsea College of Arts 
e Royal College of Arts. Foi responsável pela 
curadoria da exposição A Realidade e Outras 
Ficções na Trienal de Arquitectura de Lisboa 
de 2013 e do projeto This Time Tomorrow, uma 
parceria entre o Victoria and Albert Museum 
e o Fórum Económico Mundial, em 2016. 
Integrou a representação oficial portuguesa 
na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2014, 
comissariada pelo arquiteto Pedro Campos 
Costa. Neste momento trabalha como 
curadora no departamento de Arquitetura, 
Design e Digital no Victoria and Albert Museum 
e desenvolve doutoramento na Bartlett School 
of Architecture.

MÁRIO MOURA

Mário Moura, blogger, conferencista, crítico. 
Escreve no blogue ressabiator.wordpress.com. 
Parte dos seus textos foram recolhidos no livro 
Design em Tempos de Crise (Braço de Ferro, 
2009). A sua tese de doutoramento trata da 
autoria no design. Dá aulas na Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto (História 
e Crítica do Design Tipografia, Edição) e 
pertence ao Centro de Investigação i2ads.
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