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expoSIção  5 diAs
perFormance
paLeStraS
conFerêncIaS
documentárIoS
workShopS
deBate



Uma boa conversa é feita 
de boas perguntas, e de 
melhores respostas. 

Uma boa conversa criativa 
é sempre composta por 
perguntas inesperadas.

Durante 5 dias em Lisboa, 
a criatividade seguirá a 
curiosidade.

perguntas,
respostas,
conversa, 
Curiosidade.



Conversa Informada 
Formatos dinâmicos como workshops, projecções, 
conferências e performances, estimulam o diálogo na 
comunidade criativa sob o mote da conversa de igual 
para igual, como veículo de partilha de conhecimento.

Diversidade  
Divulgação de projectos em torno do design nas 
suas várias áreas de intervenção: design de produto, 
comunicação, moda e arquitectura, entre outros.

Transversalidade 
Cruzamento e extensão do design a outras áreas de 
actividade – ambiental, política, social, económica, 
etc.

Universalidade / Localidade 
Participantes de 3 continentes juntam-se a criadores 
nacionais para debater temas de importância global.

Comunicação Urbana  
Uma forte presença cénica e urbana, que atrai não só 
a comunidade de design, como também o público em 
geral, em especial um público jovem, consumidor de 
produtos e conteúdos de elevada qualidade.

Impacto 
Um projecto catalisador, que pretende influenciar os 
media, a opinião pública, o poder político e o tecido 
empresarial.

inspired
Lisbon é:



Promover e divulgar conteúdos relacionados com 
novas problemáticas tecnológicas, ambientais e 
sociais.

Estimular directamente a discussão e contribuir 
para a criação de uma capacidade crítica, mas 
também para a aplicação da capacidade criativa dos 
agentes envolvidos.

Fomentar uma articulação dinâmica com as 
escolas portuguesas, através da sua participação 
na discussão, e nos projectos desenvolvidos, 
promovendo a criação de novos públicos.

Atrair o maior número possível de pessoas, criando 
um clima de convívio e de celebração em torno do 
design e do seu impacto na sociedade.

Potenciar parcerias entre agentes empresariais e 
institucionais.

Criar um projecto que possa vir a tornar-se, de uma 
forna progressiva e sustentada, um evento regular 
dedicado às temáticas ligadas às áreas criativas, em 
Lisboa.

Objectivos



Se o design é por 
natureza uma disciplina 
que procura resolver 
problemas, o que 
acontece quando são 
os próprios designers 
e outros profissionais 
criativos a colocar 
questões sobre o 
presente, e o futuro, das 
nossas sociedades?

Tema

F.A.Q.



Inspired Lisbon by 
Bombay Sapphire 
pretende chamar a 
Lisboa indivíduos e 
colectivos que têm vindo 
a fazer essas perguntas, 
e ao mesmo tempo a 
dar-lhes respostas 
criativas, informadas e 
responsáveis.

Tema

Future
Asked 
Questions



Em debates, conferências 
e palestras, workshops, 
documentários, uma 
exposição e uma 
performance, perguntas 
e respostas farão de 
Inspired Lisbon by Bombay 
Sapphire um programa 
dedicado à criatividade. 
Mas não só.

Q&A



PergunTAs 
COm
FuTurO



O que fazer com o 
património industrial 
moderno esquecido, ou 
em ameaça, de muitos 
países europeus?

O que perguntar a quem 
tem tanto para dizer, 
e como partilhar esse 
conhecimento?
 

no mundo (do design) 
globalizado, onde estão 
as nossas raízes?

Como responder 
às necessidades e 
exigências de objectos e 
produtos do grupo etário 
com maior crescimento 
no mundo desenvolvido?

Ao trabalhar sobre a herança material 
e simbólica da República Checa antes, 
durante e depois do estado socialista, 
Velcovsky alcançou um reconhecimento 
ímpar na Europa, e com apenas 30 anos 
acaba de ser nomeado director criativo 
da UP, uma antiga marca de mobiliário 
checa que após ter sido a maior fábrica 
de móveis da Europa Central está agora 
a renascer.

A plataforma internacional sediada 
em Berlim junta intelectuais e outros 
pensadores livres, com o objectivo 
de criar uma forma moderna de 
comunicação e activismo pacíficos. A 
sua iniciativa pioneira The Table of Free 
Voices reuniu 112 personalidades para 
responder a perguntas de indivíduos de 
todo o mundo. 

Este jovem designer sul-africano decidiu 
conscientemente procurar as suas 
raízes e começou a integrar elementos 
da sua cultura local, regional e nacional. 
A produção dos seus objectos, que 
controla totalmente, responde 
igualmente a necessidades locais, 
desde a escolha das matérias-primas 
ao método de fabrico e à mão-de-obra 
utilizada.

Chamam ao seu trabalho design 
baseado na etnografia, e é a partir dessa 
abordagem que estas duas designers 
austríacas têm estado a desenvolver 
um projecto dedicado ao design para 
pessoas com mais de 60 anos. Sem 
nunca descurar a componente estética 
ou mesmo de estilo, estão a responder a 
um cada vez mais importante núcleo de 
consumidores à escala global.

maxim Velcovsky
república checa, design de produto

dropping Knowledge
alemanha, documentário

Heath nash
áfrica do Sul, design de produto

danklhampel
áustria, design de produto



Onde podemos começar 
a mudar o destino do 
planeta?

Como se pode manifestar 
o mundo digital no 
mundo físico?

Onde e como podemos 
guardar e partilhar as 
coisas que sabemos? 

Pode um campo de 
futebol ser o centro de 
uma comunidade?

Trabalhando a partir da premissa 
de que todas as ferramentas para 
construir um futuro melhor estão ao 
nosso alcance (e não são apenas da 
responsabilidade do poder político ou 
empresarial), esta plataforma online 
dedica-se a ligar indivíduos de todo o 
mundo que possam trabalhar melhor 
em conjunto, de forma a potenciar 
sinergias e “juntar as peças do puzzle”.

Como influencia o cyberespaço o 
espaço físico?  Como é que as suas 
inovações digitais influenciam as 
nossas acções no quotidiano? Desde 
1995 que Bartholl vem reflectindo 
sobre a relação entre o espaço de 
dados em rede e o mundo físico real, e 
questionando-a, a partir de instalações 
e dispositivos lúdicos, alguns dos quais  
apresentará em Lisboa.

O Banco Común de Conocimientos 
é uma experiência-piloto sobre o 
intercâmbio de conhecimentos 
potenciado a partir da expansão das 
novas tecnologias e das redes digitais, 
e um campo de acção colectiva baseado 
na transferência de conhecimentos e 
na educação mútua. Um laboratório 
para experimentar novas formas de 
produção, aprendizagem e cidadania.

Vencedores de uma menção honrosa no 
concurso mundial da Architecture for 
Humanity com o seu projecto para uma 
comunidade na África do Sul, o atelier 
de arquitectura português mostra como 
a criação de comunidades é tão ou mais 
importante do que os edifícios que se 
constroem.

WorldChanging
eua, activismo ambiental

Aram Bartholl
alemanha, design Interactivo

Banco Común de Conocimientos
espanha, plataforma cultural

moov
portugal, arquitectura



Conseguiremos 
encontrar estratégias 
de integração para 
refugiados e imigrantes 
ilegais nas nossas 
sociedades?

Aprenderemos alguma 
coisa com a cidade mais 
‘verde’ do mundo?

Como, ao contar a 
história de um produto, 
fazemos com que seja 
um sucesso de vendas?

Que perguntas nos 
colocam os objectos que 
nos rodeiam?

Estabelecendo colaborações 
entre imigrantes, instituições de 
solidariedade social e a comunidade 
criativa local (primeiro na Bélgica, e em 
breve na Alemanha) a Plataforma Illegal 
Beauty criada por Kathi Stertzig e Álbio 
Nascimento dá a oportunidade para 
que imigrantes ilegais e  refugiados se 
tornem visíveis numa sociedade que os 
tende a ignorar. 

A cidade de Curitiba, no Sul do Brasil, 
tem servido de inspiração para 
arquitectos, urbanistas e outros 
cidadãos com sensibilidade ambiental 
durante décadas. No entanto, a maior 
parte do mundo - desenvolvido e em 
desenvolvimento - parece ainda não ter 
aprendido com muitas das suas simples 
lições. Paul Romauch e Jörg Pibal 
realizaram em 2007 um documentário 
sobre esta cidade.

A mastiha, a resina extraída de uma 
árvore que apenas existe na ilha grega 
de Chios, é famosa há séculos por todo o 
Mediterrâneo. Ainda hoje é unicamente 
explorada por uma cooperativa de 
agricultores da ilha, e utilizada em 
produtos, como pastilhas elásticas e 
cremes de beleza. E desde que toda a 
identidade gráfica dos produtos desta 
cooperativa foi redesenhada tornou-se 
um autêntico sucesso comercial.

Fernando Brízio é um dos designers de 
produto portugueses mais conceituados 
a nível internacional. A sua perspectiva 
única sobre os objectos, e sobre a forma 
como eles moldam o nosso quotidiano, 
tem dado corpo ao seu trabalho ao 
longo dos últimos 15 anos. Presente 
em exposições por todo o mundo, e 
regularmente publicado na imprensa 
nacional e estrangeira, Brízio fará a sua 
primeira grande conferência em Portugal.

Kathi stertzig / Álbio nascimento 
alemanha/portugal, design de produto

8Film
áustria, documentário

smaro Politi
Grécia, Branding

Fernando Brízio
portugal, design de produto



A 12 perguntas como 
estas andam a responder, 
através do seu trabalho, 
profissionais criativos 
oriundos de 3 continentes. 

Estes são apenas 12 
supreendentes exemplos 
do que poderá ser visto 
e ouvido, mas também 
debatido e respondido, 
durante os 5 dias de 
Inspired Lisbon by 
Bombay Sapphire.



Fevereiro 13 14 15 16 17

QuArTA-FeirA QuinTA-FeirA seXTA-FeirA sÁBAdO Feira da Ladra dOmingO

11h00 workshop 1
maxim Velcovsky (cZ, des. prod.)

workshop 2
Banco conocimiento común (eS)

12h00

13h00

14h00

15h00 Q&a
hans maier-aichen (de, des. prod.) 
heath nash (Za, des. prod.) 
moov (pt, arq.)

k. Stertzig/a. nascimento (pt/de, d.p.) 
danklhampel (at, des. prod.)
Smaro politi (Gr, Branding)

maxim Velcovsky (cZ, des. p.) 
deBate

workshops apresentação resultados

16h00 conferência encerramento VideOCOnFerÊnCiA

world changing (uSa, act. amb.)
17h00

18h00 Inspired talk
cocktail encerramento

19h00 Inspired talk
cocktail Inaugural

Glass competition 2008 conferência nuclear
Fernando Brízio (pt, des. prod.)

20h00

21h00 mude asks Questions
Inauguração exposição e debate

22h00 palestra/performance
aram Bertholl (de, design interact.)

projecção documentário
8Film (at, cinema)

projecção documentário
dropping knowledge (de, cinema)

23h00

24h00 Inspired movement Festa

mude Asks Questions
o mude - museu do design e da moda convidou 6 designers 
portugueses a fazerem 6 perguntas a 6 peças da sua colecção. na 
noite de inauguração, e após uma visita guiada às peças em questão, 
os designers convidados juntar-se-ão à directora do mude, Bárbara 
coutinho, numa conversa informada, e certamente inquisitiva. as 
peças, e as perguntas, estarão expostas durante os restantes 4 dias 
do evento.

F.A.Q. sessão Palestras e debate 
Seis participantes responderão a uma FaQ (Future asked Question) 
através da apresentação do seu processo criativo ou de um projecto 
específico. Seguir-se-á um debate, moderado pelo designer alemão 
hans maier-aichen, onde as perguntas do futuro se juntarão às 
respostas do presente.

Conferência nuclear e Videoconferência de encerramento 
o designer português Fernando Brízio apresentará a forma única 
como tem olhado sobre os objectos, e o processo de design, ao longo 
da sua carreira, na sua primeira grande conferência em portugal. o 
jornalista e activista ambiental alex Steffen irá apresentar a filosofia 
da plataforma online worldchanging, de que é o co-fundador e editor 
executivo. em directo de Seattle, eua e através de videoconferência, 
mostrará o que é necessário para ligar pessoas em torno de um 
objectivo comum: o desenvolvimento sustentável.

documentários 
o documentário Curitiba - It’s Possible dos austríacos 8Film 
mostrará como a cidade brasileira de curitiba tem servido de 
inspiração para arquitectos, urbanistas e outros cidadãos com 
sensibilidade ambiental durante décadas. a plataforma dropping 
knowledge pretende, com o seu trabalho, criar uma forma moderna 
de comunicação e activismo pacífico. apresentará em Lisboa uma 
amostra dos seus diversos projectos, entre os quais a iniciativa 
Table of Free Voices, onde 112 personalidades mundiais respondem a 
perguntas comuns.

Conversa informada
Independentemente dos formatos apresentados, Inspired Lisbon by 
Bombay Sapphire irá fomentar o debate e a conversa informada, em 
permanência e ao longo dos seus 5 dias. os cocktails Inaugural e de 
encerramento Inspired talk, assim como a festa Inspired movement, 
são momentos de convívio entre os participantes e o público, que 
potenciam a difusão da temática a um número alargado de pessoas, 
em momentos informais de conversa.

Workshops 
o designer de produto checo maxim Velcovsky perguntará aos 20 
participantes deste workshop quem são os novos “descobridores 
portugueses do design”. a plataforma Banco de conhecimento 
comum recolherá em Lisboa o conhecimento valioso, curioso, ou 
especial detido por todas as pessoas, acrescentando-o ao seu 
crescente arquivo de conhecimento partilhado. 

Lançamento glass Competition 2008 
Sessão técnica de esclarecimento em Lisboa.

Performance/Apresentação 
o designer alemão aram Bartholl mostrará como o seu trabalho desafia 
as fronteiras do real e do virtual. trará ainda a Lisboa o dispositivo Chat, 
que promoverá a interacção e comunicação com o público.



Com uma posição privilegiada, em pleno Chiado e sobranceira ao Rossio, o 
Palácio Valadares tem apenas o acesso ao miradouro do elevador de Santa 
Justa a separá-lo das ruínas do Carmo. A sua história remonta ao séc. XIII: foi 
nele que em 1290 D. Dinis mandou instalar, com o nome de Estudo Geral, a 
primeira Universidade Portuguesa, para o estudo das Leis e Medicina.

Tendo sofrido grandes danos no terramoto de 1755, o palácio foi reedificado 
integralmente, e de novo reconstruído após um incêndio em 1798. Durante o 
séc. XIX, serviu de sede à Assembleia e ao Clube Lisbonense. No início do séc. 
XX começou por albergar o Liceu Nacional do Carmo e depois Liceu Feminino 
D. Maria Amália Vaz de Carvalho. Mais tarde alojou uma secção do Liceu 
Passos Manuel e, a partir de 1941, recebeu os alunos da Escola Comercial 
Veiga Beirão.

Enfatizando a ideia de um espaço onde tudo acontece, o Palácio Valadares 
albergará nas suas diversas salas as várias componentes do programa 
Inspired Lisbon by Bombay Sapphire. O salão nobre e antigo ginásio será 
transformado em auditório para as conferências documentários e debates, 
podendo receber até 250 pessoas sentadas. As outras salas do primeiro andar 
do edifício serão ocupadas pelos workshops e ainda pela exposição ‘MUDE 
Asks Questions’, sendo a sala da cafetaria o verdadeiro ponto de encontro de 
todo o programa.

Local
Palácio Valadares



CArLA m CArdOsO 
conceIto, coordenação, produção

Licenciada em Design de Produto pela FA-UTL, 
Carla (1976) completou ainda a parte curricular do 
Mestrado em Ciências da Comunicação na UNL.

Trabalhou como designer de produto entre 1999 e 
2002, ano em que integra a equipa da Associação 
Experimenta até 2007. Aí coordenou vários 
projectos, a destacar: a Experimenta Design 
– Bienal de Lisboa, a exposição itinerante Voyager 
e a marca Designwise. Entre 2004 e 2006 foi 
também co-directora da Associação.

Actualmente trabalha como Consultora de Design 
e Designer de Produção freelance.

FrederiCO duArTe 
conceIto, coordenação, curadorIa

Depois de estudar design de comunicação em 
Lisboa, e de ter trabalhado nesta área em Kuala 
Lumpur e Treviso, Frederico (Lisboa, 1979) integrou 
a equipa da Associação Experimenta de 2003 a 
2006. 

Tendo trabalhado nas áreas de comissariado, 
programação e comunicação da 
ExperimentaDesign - Bienal de Lisboa e de outros 
projectos, foi ainda sub-comissário para a área de 
design de equipamento da exposição (P) - Design 
de Portugal, com mostras em Milão e Lisboa. 
Actualmente trabalha como designer, comissário 
e jornalista freelance em vários projectos e 
publicações.

nAmALimBA COeLHO 
conceIto, coordenação, comunIcação

Licenciada em Direito em 2000 e com um 
Mestrado em Direito e Relações Internacionais 
em Paris, Namalimba (Angola, 1976) colaborou 
com o departamento de Comunicação das 
Nações Unidas em Lisboa, e mais tarde com 
a representação de Angola na Comissão 
Internacional da ONU em Genebra. 

Em Janeiro de 2003 integra a equipa da Associação 
Experimenta, tendo sido responsável pelos media 
Nacionais e Estrangeiros até Janeiro de 2007. 

Simultaneamente, contribuiu para várias 
publicações de economia, e geriu as relações 
com a imprensa para o festival Jazz em Agosto da 
Fundação Calouste Gulbenkian. De 2005 a 2007 
trabalha também como adida de imprensa em 5 
edições da ModaLisboa – Lisbon Fashion Week. De 
Novembro 2006 a Maio de 2007 gere as relações 
com a imprensa para a Bombay Sapphire.  

Namalimba tem também trabalhado na área da 
assessoria de imprensa para vários projectos 
nomeadamente nas áreas de design e da arte.

Autoria



uma Iniciativa

conceito, programação e organização

apoio e programação mude asks Questions

apoio

media partner

Coordenação 
Carla m Cardoso Produção 
Frederico duarte Curadoria 
namalimba Coelho Comunicação

Assistência à Coordenação 
Patrícia Domingues

Contabilidade 
Fernando Morgado

Assistência de Produção 
Sara Nobre

Assistência de Comunicação e de r.P. 
Armando Ribeiro

identidade e design gráfico 
+2 designers

Webdesign 
Marco Reixa

revisão de Texto e Tradução 
Isabel Soares

desenho de espaço 
Ubiquidade

Audiovisuais 
SoundPlace

 

Ficha técnica



conVerSe.  
perGunte.
InSpIre-Se.

OBrigAdO.


