
James Turrell, Skyspace 
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Como projetar o tempo na cidade? 

Partindo de diferentes escalas e usos para pensar o projeto do 
espaço e, sobretudo, do tempo, este curso explora as esferas da 
arquitetura efêmera, cenografia, expografia, cross-programming, 
arquitetura performática, intervenções urbanas e outros projetos 
não baseados nas ideias de firmeza, solidez e durabilidade. 
 
Interessa aqui pensar o projeto de forma mais conectada ao 
espírito do nosso tempo, à fluidez, à pluralidade, à mobilidade, às 
transformações que atravessamos ao longo dos dias e dos anos.  
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Philippe Rahm, stratus cloud 
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Allan Kaprow, Meteorologia 
Equipe da 9ª Bienal 

Como projetar o tempo na cidade? 

A sustentabilidade da arquitetura contemporânea, sua relação com 
as práticas artísticas, sua materialidade, seu potencial de inovação 
e uso como ferramenta de projeto (dentro e fora do campo da 
arquitetura) são temas protagonistas.  
 
A prática tem enfoque, através da abordagem de fundamentos 
para elaboração de projetos viáveis e de qualidade em todas suas 
etapas: criação, planejamento, produção, execução, 
desmontagem e possíveis desdobramentos. 
 
A ênfase é no cruzamento entre cidade, arte e filosofia, explorando 
experiências práticas e sensíveis a serem realizadas durante o 
curso para tratar do tema “como projetar o tempo”. A cada 
encontro, teremos um exercício a ser desenvolvido em aula, a 
partir de um projeto lançado pela própria turma. Ao longo dos dias, 
esse projeto ganhará complexidade e ao final será realizado 
coletivamente.  
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Christo e Jeanne Claude, Floating Piers 
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Data | Horário 18/03 | quarta | 19h às 22h 23/03 | segunda | 19h às 22h 

Local 
Hotel Plaza São Rafael – Sala Andrômeda  

(Av. Alberto Bins, 514) 
Hotel Plaza São Rafael – Sala Andrômeda  

(Av. Alberto Bins, 514) 

Programa 

Apresentação do curso e plano de trabalho + 
conceitos de tempo e sua relação com o espaço 
urbano. O tempo como protagonista do projeto      
em diferentes momentos da história. O projeto    

como processo e exercício criativo como  
potencializador de novas linguagens. Definição de 

efêmero e de arquitetura efêmera +  
      defesa da sua matriz de pensamento e de seu 

uso como ferramenta de projeto. 
 Experiência prática: desenhar o tempo. 

Breve histórico da arquitetura efêmera.  
Tipologias e possíveis aplicações com  
apresentação de exemplos ilustrados e 

detalhados: cases de projetos culturais e 
comerciais: 

 arquitetura nômade, performática, expografia, 
cenografia, museografia, cross-programming. 

Experiência prática: lançar ideias para 
intervenção/instalação em Porto Alegre. 

Data | Horário 25/03 | quarta | 19h às 22h 30/03 segunda | 19h às 22h 

Local 
Terraço da Duque  

(Duque de Caxias, 830)  
Hotel Plaza São Rafael – Sala Andrômeda  

(Av. Alberto Bins, 514) 

Programa 

A materialização do tempo na arte: estudos de         
               caso para cinema, teatro e artes visuais – 

projeção de trabalhos existentes e de seus 
bastidores. A arquitetura do tempo em diferentes 
experiências de intervenção/instalação urbana.  
Experiência prática: pensar o projeto para Porto 

Alegre em sua execução, apresentação e registros 

O tempo das estruturas e dos materiais  
(firmitas x venustas x utilitas). Investigação e 

proposições para arquitetura a partir da matéria-
prima, de suas temporalidades e estética 

específicas.  A exploração dos 5 sentidos em 
diferentes ocupações do tempo/espaço - 

estratégias de projeto. 
Experiência prática: desenvolver a proposta     

lançada a partir dos materiais e do apelo visual/
sonoro/ olfativo/ tátil/ palatável/ háptico presente 

nos projetos. 
 

Data | Horário 01/04 | quarta | 19h às 22h 04/04 | sábado | 13h às 19h 

Local 
Visita guiada à montagem dos espaços 
expositivos da 12ª Bienal do Mercosul 

A definir durante o curso 

Programa 

 
 O tempo do projeto: projeto como processo,  

projeto e cronograma executivo, projeto e  
     patrimônio, projeto e sustentabilidade.            

Análise de casos e ferramentas de projeto,    
produção executiva e de gestão, montagem e  

          desmontagem (fases de produção).  
     Experiência prática: desenvolver o projeto  

             visando sua viabilidade e sustentabilidade 
em todas as etapas. 

Atividade especial externa de fechamento:  
execução de projeto desenvolvido no curso -  

vivência/ experiência sensorial e 
       coletiva de outros tempos em espaços 

urbanos de Porto Alegre. Registro e debate sobre  
     possíveis desdobramentos das atividades  

realizadas.  
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Tomás Saraceno, In Orbit 
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ela.fabrica: ação experimental de fabricação  
satélite Barraco Cultural 

ela. Escola Livre de Arquitetura 
elaescolalivre.com 

A Escola Livre de Arquitetura busca distintas formas de fazer 
arquitetura além da práxis tradicional do projeto e da construção. Uma 
delas é pensar a arquitetura da cidade como artefatos e ações 
produzidos, também, através da educação.  
A arquitetura, neste cenário contemporâneo, é multidisciplinar e 
relaciona-se com as artes, com a comunicação, com a tecnologia, com 
a saúde e com os modos de vida no século XXI.  
Neste convívio interessa romper os padrões esperados, tanto na ação 
de quem projeta quanto na construção do espaço, entendendo o 
processo de criação e desenvolvimento de projetos como uma 
interessante possibilidade de expandir o campo de pensamento. 
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Fundação Sicredi, RBS, Instituto Ling, entre outros. Trabalhou em 6 

edições consecutivas da Bienal do Mercosul, destacando-se 

coordenação de museografia e de produção executiva de 2009 a 2014 

e foi gestora cultural da Fundação Iberê Camargo, de 2014 a 2017. 

Desde 2015 atua como professora independente em pós-graduação, 

graduação, extensão e cursos livres. 

Germana Konrath, Noiva  

Arq. Ma. Germana Konrath 

Arquiteta, urbanista, gestora cultural e 

produtora artística, graduada pela UFRGS, 

doutoranda e mestra pela mesma instituição. 

Desde 2003 atua na intersecção entre arte e 

cidade, realizando intervenções urbanas e 

projetos para CCMQ, SESI, Universidade de 

Fortaleza, Galeria dos Correios do Rio (RJ),  
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Studio Arne Quinze, Ucronia  
Burning Man festival 

Studio Arne Quinze, Ucronia  
Burning Man festival 
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Bases e satélites 
A Escola Livre de Arquitetura se configura atravessada pelo olhar de 

curadores e pelo trabalho de dezenas de colaboradores em ações 

transversais e contínuas. Espalhando-se e polinizando-se como uma 

ideia, um significado, está pulverizada em diversos lugares chamados 

de satélites, cada um com significado próprio.  

	
	
	

 
Plaza – Sala Andrômeda 

O espaço Andrômeda do Plaza São 

Rafael foi completamente 

reformulado pela ela, dentro do 

projeto UFO space, e traz móveis e 

obras de arte do antigo hotel 

retrabalhados em diálogo com peças 

contemporâneas.   

 
Terraço da Duque 

Situado no 14° andar, nos altos da 

Duque de Caxias – este terraço de 

um edifício residencial conta com 

vista panorâmica do centro à zona 

sul de Porto Alegre. Área para 

projeções e ações ao ar livre, é a 

morada expandida de Germana. 
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BIENAL MERCOSUL 
 

Visita a espaços expositivos 

que estarão em processo de 

montagem para a 12ª Bienal 

de Artes Visuais do Mercosul 

acompanhada pela equipe 

de produção/museografia 

(MARGS/ Memorial/  

Fundação Iberê Camargo). 

CENTRO POA 
 

Para a atividade de 

encerramento serão 

selecionados locais centrais 

da cidade a partir dos projetos 

desenvolvidos durante o 

curso. A prática está 

diretamente relacionada à 

ideia de arquitetura temporal, 

efêmera e suas possibilidades 

em diálogo com a arte. 

Tatzu Nishi, obra em montagem 
8ª Bienal do Mercosul 

Tony Smith, Bat Cave  
9ª Bienal 
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Floa&ng	Piers	-	Christo	e	Jeanne	Claude	

Festival das lanternas flutuantes -  Índia 



www.elaescolalivre.com | @ela.escolalivre | ela@elaescola.com 

Colaboradores 

Raquel Timm Kvitko 

Thiago Engers 

Luciana M. Fonseca 

Étienne-Jules Marey , Fotograma 
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nArchitects, Windshape 
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Datas:  18, 23, 25 e 30 de Março, 01 e 04 de Abril 
Horário: Segundas e quartas – das 19h às 22h 
Sábado – das 13h às 19h 
 
Locais | Satélites:  
•  Plaza São Rafael – Sala Andrômeda – Av. Alberto Bins, 514 – 

Bairro Centro 
•  Terraço da Duque – Rua Duque de Caxias, 830 – Bairro Centro 
•  Espaços expositivos da Bienal do Mercosul (MARGS/Memorial 

do RS/Fundação Iberê Camargo) 
•  Local da atividade de fechamento – conforme projeto do curso    
 
Carga horária: 21h 
Número de vagas: 25  
 
Investir com propósito: 
Curso completo: R$495,00 
Ingresso para Estudantes: R$395,00 
(mediante apresentação de carteirinha de estudante ou 
comprovante de matrícula no primeiro encontro) 
*Colaboradores da Escola Livre de Arquitetura e alunos da IMED 
tem 20% de desconto sobre o valor do curso completo* 
 
 
Docente: Arq. Ma. Germana Konrath 

Síntese 



Henrique Oliveira, Tapumes 
7ª Bienal do Mercosul 
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