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Pavilionul pe care ni l-am imaginat pentru Walk & Talk vrea
să depășească graniţele, la fel ca şi festivalul de artă publică
în sine. Am creat un spaţiu complet permeabil care oferă un
tavan și protecţia necesară pentru diferitele sale funcţii. La fel
ca în multe dintre proiectele noastre, începem proiectarea cu
arhetipuri, care sunt adaptate cerinţelor clientului și primesc
inspiraţii ale elementelor locale și ale arhitecturii vernaculare.
Structura modulară din lemn a pornit de la ideea de a
construi o «casă» și a împrumutat proporţia din serele unice
de ananas ale insulei pentru a înrădăcina proiectul și a crea
o structură mai largă și flexibilă. Un sistem paralel de piloni
poartă greutatea acoperișului dublu și fixarea modularităţii
structurii: o secvenţă de portaluri interblocate, asemănătoare
unei structuri bisericești care prezintă un naos central
superior și o navă laterală periferică.
A-ţi imagina o casă temporară într-un spaţiu public deschis
ar putea reprezenta un manifest al idealurilor pe care
Festivalul le-a consolidat în cei 8 ani de existenţă. Însușirea
și revitalizarea spaţiului public și interacţiunea publicului,
reprezintă principalele aspecte ale proiectului, cu pavilionul
ca punct central al unui program care gravitează în jurul
acestuia. Locuri, cum ar fi barul sau cantina, unde artiștii și

personalul își mănâncă mesele zilnice, plasate într-o piaţă
publică în care toţi ar putea participa și pot interacţiona unul
cu celălalt.
Structura modulară a fost concepută astfel încât să
poată varia cu ușurinţă în dimensiune și se împarte în
două fragmente, scena și spaţiul principal cu o zonă
multidisciplinară, bar și cantină. Scena ar putea fi plasată
în anumite poziţii, în funcţie de tipul și dimensiunea
evenimentului care are loc, deschizându-se mai mult sau mai
puţin, spre piaţă și teatru. În timpul festivalului, pavilionul a
găzduit numeroase evenimente, de la ateliere la discuţii; de
la brunch-uri de dimineaţă până la concerte sau spectacole
noaptea târziu. Artiștii au putut interacţiona cu spaţiul în
diferite moduri și, astfel, proiectul a devenit mai bogat de
fiecare dată.
Structura din lemn este realizată din lemn certificat local,
numit Criptomeria, un cedru japonez adus în insule acum
mulţi ani. Deși este un lemn moale, se îmbină perfect cu
vremea umedă și ploioasă a insulelor Azore, deoarece este
foarte poros, «respiră» și se usucă cu ușurinţă.
Textul aparţine arhitecţilor
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Axonometrii/ Axonometric views

The pavilion we envisioned for Walk&Talk wants to override
borders like the public art festival itself. We have created a
completely permeable space that offers a ceiling and the
necessary protection for its different functions. As in many of
our projects, we start designing with archetypes, which are
adapted to the client's requirements and get inspirations of
local elements and vernacular architecture.
The modular wooden structure started from the idea of
building a «house» and borrowed the proportion of the island’s
unique pineapple greenhouses to root the project and create
a wider and flexible structure. A parallel system of pillars carry
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the weight of the double shaped pitched roof and fixed the
structure’s modularity: a sequence of interlocked portals, much
like in a church structure presenting a central higher nave and
a peripheral aisle.
Imagining a temporary home in an open public space could
be read as a manifesto of the ideals that the Festival has been
consolidating over its 8 years of existence. The appropriation
and revitalisation of public space and the interaction with the
population where main issues in the project, with the pavilion
as the central point of a program that gravitates around it.
Functions such as the bar or the cafeteria, where the artists

Faţada estică / East Façade

and the staff eat their daily meals, where placed in a public
square where everyone could participate and engage with
each other.
The modular structure has been designed in such a way as
to be able to vary in size easily and its splits in two parts, the
stage and the main space with a multidisciplinary area, bar
and canteen. The stage could be placed in certain positions
depending on the type and size of the event taking place,
opening more or less to the square and theatre. During
the festival the pavilion hosted many type of events, from
workshops to talks; morning brunches to late night concerts or

Faţade: bar și cantină / Façades bar and canteen

performances. Artists could interact with the space in different
manners and that made the project richer every time.
The wooden structure its all made with local certified wood,
called cryptomeria, a Japanese cedar which was introduced in
the islands many years ago. Although it’s a soft wood it relates
perfectly with the Azores humid and rainy weather as it’s very
porous it «breaths» and easily dries.
Text provided by architects
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