Memória descritiva da exposição
Cabinet of Wonder Évora:
geométricos da cidade.
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Data da exposição: 5 – 28 junho 2019

Exposição de desenhos e de maquetas geométricas dos alunos do
1ºano do Mestrado Integrado de Arquitetura, da Escola das Artes, da
Universidade de Évora. No âmbito das unidades curriculares de Introdução
ao Desenho II e de Geometria Descritiva II, os alunos têm estado a desenhar,
a observar, a “maquetear” o espaço urbano e edifícios emblemáticos da
Cidade de Évora.
As expressões gabinete de curiosidades (Cabinet of Wonder) e quarto
das maravilhas designam os lugares onde, durante a época das grandes
explorações e descobrimentos dos séculos XVI e XVII, se colecionava uma
multiplicidade de objetos raros e estranhos, mas também coleções de pintura
e desenho. Nesta exposição os objetos expostos são desenhos e maquetas da
exploração do espaço urbano de Évora, retratos de uma caminhada visual
que possa levar ao desconhecido, à descoberta, a algo novo.
Os gabinetes de curiosidades podem ser considerados como os
precursores dos atuais museus de arte, logo a pertinência deste título na
ligação dos trabalhos expostos com o próprio espaço do Museu de Évora,
lugar emblemático da exibição da história da cidade. O título Cabinet of
Wonder Évora remete para uma exploração visual, gráfica e tridimensional
da malha urbana e dos seus edifícios, da cidade de Évora, sempre com um
olhar de descoberta.
O desenho surge como meio de desenvolvimento da capacidade de
observação do espaço arquitetónico de Évora, como desenho narrativo de
espaços e ambientes e do processo de análise e recolha de elementos
inerentes. As maquetes concretizam momentos edificados que contam
histórias e memórias de várias gerações.
A representação do espaço urbano, seja gráfica ou tridimensional,
sempre através de um olhar criativo, artístico e individual.
Curadores: Professora Auxiliar Maria do Céu Tereno, Universidade de Évora.
Professor Auxiliar Vitor dos Santos Gomes, Universidade de Évora.

