
A Aliança Francesa do Rio de Janeiro e o Serviço Cooperação e Ação Cultural do 

Consulado da França no Rio de Janeiro com o apoio do Institut Français têm o prazer de 

apresentar ao público brasileiro uma programação francesa de qualidade no âmbito da UIA 

2021 - 27º Congresso Mundial de Arquitetos, promovido pela União Internacional de 

Arquitetos (UIA), desde 1948 e que ocorre pela primeira vez no Brasil. 

No dia 19 de julho estarão abertas ao público na plataforma do Congresso Mundial de 

Arquitetos, duas exposições virtuais que valorizam a produção arquitetônica francesa 

contemporânea, seja no âmbito urbanístico ou paisagístico.  

Uma é a exposição AJAP -  Álbuns dos Jovens Arquitetos e Paisagistas, com 25 projetos 

de jovens Arquitetos e Paisagistas e a outra é a AFEX - Arquitetos Franceses para 

Exportação, com a seleção de projetos destacados dos últimos dez anos, premiados e 

desenvolvidos ao redor do mundo.  
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A exposição AJAP -  Álbuns dos Jovens Arquitetos e Paisagistas, apresenta 25 projetos 

e trajetórias de vidas de arquitetos e paisagistas premiados dentro do concurso AJAP 

organizado pelo ministério da Cultura Frances. Os Álbuns dos Jovens Arquitetos e 

Paisagistas dá origem a uma exposição a cada dois anos, desde 1980, com o apoio da Cité 

de l’architecture et du patrimoine. Essas mostras representam o contexto ideal para 

impulsionar artistas com menos de 35 anos, tanto na França quanto no estrangeiro. A ideia é 
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fomentar a inovação com um cenário que valoriza a singularidade de cada projeto, assim 

como suas influências e processos. 

Para visitar a exposição acesse: https://www.expoajap.com.br/ 
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A AFEX - Arquitetos Franceses para Exportação apresenta a exposição 

“Arquiteto - Cidade” com diferentes projetos vencedores e destacados dos 

últimos dez anos em conexão com os eventos produzidos pela AFEX. 

AFEX, Architectes Français à l'Export, é uma associação francesa com mais de 200 

membros, incluindo 120 escritórios de arquitetura, assim como engenheiros, urbanistas, 

paisagistas, designers de interiores, gerentes de projetos e industriais, agregando mais de 

5000 profissionais. 

Como parte de suas missões, a AFEX organiza o Grande Prêmio AFEX de arquitetura 

francesa no mundo, desde 2010. Este Grande Prêmio e os eventos associados visam divulgar 

e promover, na França e no mundo inteiro, a qualidade da produção arquitetônica francesa 

no exterior. 

Para visitar a exposição acesse: https://www.expoafex.com.br/ 
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Um dos projetos em destaque desta exposição é o projeto da "Cidades das Artes" (RJ), do 

arquiteto e urbanista francês Christian de Portzamparc. Sua arquitetura responde às belas 

curvas das montanhas e à linha do mar. Porta de entrada da Barra da Tijuca, a Cidade das 

Artes é vista como uma grande casa, uma varanda sobre a cidade, homenagem a um 

arquétipo da arquitetura brasileira. Christian de Portzamparc, graduou-se na École Nationale 

des Beaux Arts em Paris, em 1970 e desde então tem sido notado por seus projetos arrojados 

e seu toque artístico; seus projetos refletem uma sensibilidade com seus ambientes e a 

cidade é um princípio básico de seus trabalhos. 


