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Uma conhecida artista plástica norte-americana, em visita ao espaço 
Lumiar Cité e à Alta de Lisboa, um dos últimos grandes bairros construídos 
de raiz nesta cidade, criticou a intervenção comentando: “a opção pela 
construção de uma boa arquitetura não tem necessariamente um custo 
maior do que o verificado aqui”.  
A exposição que agora inaugura no espaço Lumiar Cité, constituída  
por esculturas que evocam formas modulares de construção em betão 
apresentadas num diálogo com filmes, fotografias e textos, resulta de uma 
colaboração do artista plástico e cineasta berlinense Florian Zeyfang com 
Lisa Schmidt-Colinet e Alexander Schmoeger, ambos membros do gabinete 
vienense schmidt-colinet.schmoeger, dedicado à investigação em torno  
da prática artística e arquitetónica. 
Além das referências subtis a exposições que aconteceram anteriormente 
no Lumiar Cité, Schmidt-Colinet, Schmoeger e Zeyfang calibram o seu 
projeto documental e analítico em torno de exemplos de políticas de  
habitação verificadas em Cuba durante os primeiros anos do regime de 
Fidel Castro, nomeadamente o fenómeno da criação de microbrigadas, 
para as características arquitectónicas e ressonâncias psicológicas do 
próprio espaço Lumiar Cité ou mesmo da Alta de Lisboa, um grande projeto 
de requalificação urbana que, precisamente, mistura habitação social  
com a de mercado livre. 
A exposição evoca as microbrigadas como uma solução ímpar para responder 
aos problemas de construção de habitação – com reminiscências ao  
projeto SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) desenvolvido em Portugal 
no período pós 25 de Abril –, e sublinha o legado na procura de soluções 
esteticamente ambiciosas, manifestadas no “Instituto André Voisin” de  
Vittorio Garatti, sem ignorar os problemas estruturais que tiveram de diluir  
a promessa utópica.

Lisa Schmidt-Colinet e Alexander Schmoeger são arquitetos e membros 
do gabinete schmidt-colinet.schmoeger, sedeado em Viena. Florian Zeyfang 
vive em Berlim como artista plástico e cineasta. Desde 2003, colaboram 
em projetos e são responsáveis pela curadoria de exposições que pensam 
a arquitetura e a produção cinematográfica em Cuba, durante o regime de 
Fidel Castro. Incorporando slides e filmes, apresentaram instalações no 
Rio de Janeiro, Los Angeles, Havana, Gdansk e Berlim, entre outros locais. 
No contexto da 8ª Bienal de Havana publicaram, com Eugenio Valdés 
Figueroa, “Pabellón Cuba, 4D – 4 Dimensions, 4 Decades” (b_books, 2008), 
compêndio sobre arte, arquitetura e cinema em Cuba. Recentemente, o 
seu trabalho foi também apresentado no Festival de Cinema de Berlim 
(2015 e 2013).
José Neves vive e trabalha em Lisboa como arquiteto. Entre os seus projetos 
mais recentes destacam-se a requalificação e ampliação da Escola Francisco 
de Arruda (Prémio Secil 2012 e Prémio Valmor 2011), a remodelação do 
Cinema Ideal e a coordenação da publicação “O Lugar dos Ricos e dos 
Pobres no Cinema e na Arquitectura em Portugal” (2014).  
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A renowned American artist, on visiting Lumiar Cité in Alta de Lisboa, one 
of the last entirely new neighbourhoods to be built in Lisbon, commented 
that “good architecture does not have to be more expensive then what  
has been built here.”
The exhibition at Lumiar Cité displays sculptures evoking modular forms  
in concrete that are installed in dialogue with films and texts. The project  
is a collaboration between the Berlin-based artist and filmmaker Florian 
Zeyfang and Lisa Schmidt-Colinet and Alexander Schmoeger, members of 
the Viennese office schmidt-colinet.schmoeger dedicated to architecture 
and artistic research.
Besides the subtle references to earlier exhibitions at Lumiar Cité,  
Schmidt-Colinet, Schmoeger and Zeyfang translate their documentary  
and analytical project on housing construction initiatives in Cuba during the 
first years of Fidel Castro’s regime – with an emphasis on the phenomena 
of ‘microbrigadas’ – to the architectural characteristics and psychological 
resonances of the Lumiar Cité space itself and the Alta de Lisboa  
neighbourhood, an urban requalification project that blends social with 
free-market housing.
The exhibition evokes the ‘microbrigadas’ as a unique solution to address 
housing construction problems – reminiscent of the Portuguese SAAL 
project developed in the wake of the 1974 revolution –, and emphasises 
the legacy of seeking aesthetically ambitious solutions, manifest in Vittorio 
Garatti’s ‘Instituto André Voisin’. However, it does not ignore the structural 
problems that have diluted the utopian promise.

Lisa Schmidt-Colinet and Alexander Schmoeger are architects living and 
working in Vienna. Florian Zeyfang is an artist and filmmaker based in 
Berlin. They have collaborated on projects and curated exhibitions that 
examine architecture and film in Cuba since 2003. They have exhibited 
spatial installations–incorporating slide and video projections–in Rio de 
Janeiro, Los Angeles, Havana, Gdansk and Berlin, among others places.  
In the context of the 8th Havana Biennial they published ‘Pabellón Cuba, 
4D – 4 Dimensions, 4 Decades’ (b_books, 2008) with Eugenio Valdés 
Figueroa, a compendium on art, architecture and film in Cuba. Recently, 
their work has also been presented at the Berlinale (2015 and 2013).
José Neves is a Lisbon-based architect. His most recent projects include 
the expansion of the Francisco de Arruda School (Secil Prize 2012 and 
Valmor Prize 2011), the refurbishment of the Cinema Ideal and coordination 
of the publication ‘O Lugar dos Ricos e dos Pobres no Cinema e na  
Arquitectura em Portugal’ (2014).
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