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Luxembourg Pavilion 
EXPO2020 Dubai

  MARIA PIRES      METAFORM ARCHITECTS

O Luxemburgo é um dos 200 países que vai marcar pre-
sença na Exposição Universal Dubai 2020, entre outubro de 
2020 e abril de 2021. Sob o tema “Oportunidade”, o pavilhão 
luxemburguês reflete a história do país, assim como o pre-
sente e o futuro. O pavilhão proposto é como o país: peque-
no e ambicioso, intrigante e reconfortante e, acima de tudo, 
generoso e aberto. Com o traço arquitetónico da Metaform 
architects e cenografia de The Space Factory, o pavilhão, 
que será implantado numa área de 2100 m2, será inspirado 
numa tira de Möbius, sem começo e sem fim, simbolizando 
o infinito e a economia circular que alia recursos humanos, 
naturais, técnicos, industriais e financeiros.

Luxembourg is one of the 200 countries that will be 
present at the Dubai 2020 Universal Exposition, to be held 
between October 2020 and April 2021. Under the theme 
of “Opportunity”, the Luxembourg pavilion reflects the 
country’s history as well as its present and future. The pro-
posed pavilion is like the country itself: small and ambitious, 
intriguing and comforting and, above all else, generous and 
open. With architectural design by Metaform architects and 
scenography by The Space Factory, the pavilion, which will 
stand in an area of   2100 sqm, is inspired by a Möbius strip, 
with no beginning or end, symbolising infinity and the circu-
lar economy that brings together human, natural, technical, 
industrial and financial resources.

ECONOMIA CIRCULAR CIRCULAR ECONOMY

WWW.METAFORM.LU
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SFA House
  MARIA CRUZ      RAFAEL GAMO

Fiel aos requisitos do cliente, a SFA 
House, com 950 m2, é um projeto de 
remodelação, com assinatura Arqmov 
Workshop – que transformou uma casa 
de infância numa nova habitação familiar. 
Tirando partido da localização oposta a 
um campo de golfe, demoliu-se, por um 
lado, e ergueu-se, por outro, um novo 
volume. A altura dupla é bem visível, e 
as janelas enormes, na parte traseira da 
casa e na fachada interior para o jardim e 
piscina, fazem com que a entrada de luz 
natural dê as boas-vindas a quem chega. 
A casa é dividida por áreas: um salão com 
lareira e grandes paredes com folheados 
de pedra bege, lâmpadas penduradas em 
forma de anel; a área de bar é emoldurada 
por painéis e pisos de madeira; a sala de 
jantar é compacta e bastante acolhedora; 
a sala de estar é de altura dupla e faz a 
transição para o jardim e para o resto das 
áreas de entretenimento; e, por último, 
as áreas privadas compreendem três 
quartos. A SFA House está localizada em 
Torreón, México. 

REDESENHADA 



REDESIGNED

Faithful to the customer’s requirements, 
the 950-sqm SFA House is a renovation 
project, featuring the design of Arqmov 
Workshop - which has transformed a 
childhood home into a home to suit the 
owner’s new family. Taking advantage 
of the location opposite a golf course, it 
knocked down one side, building a new 
volume on the other. The double height is 
easy to see, and the huge windows, to the 
rear of the house and the interior facade 
facing the garden and pool, ensuring 
the entrance of natural light welcomes 
anyone arriving. The house is divided into 

areas: a living room with fireplace and 
large walls with beige stone slab veneers, 
ring-shaped pendant lamps; the bar area 
is framed by wooden panels and floors; 
the dining room is compact and rather 
cosy; the living room is double height and 
makes the transition to the garden and 
to the rest of the entertainment areas; 
and, finally, the private areas comprise 
three bedrooms. SFA House is located in 
Torreón, Mexico.

WWW.ARQMOV.COM
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Alaska Exhibition
  MARIA CRUZ      GSM PROJECT

Os tons escuros consagram impacto à nova ex-
posição permanente, bem no coração de um dos 
pavilhões renovados do Anchorage Museum, no 
Rasmuson Center – este que é o maior museu 
do Alasca. A GSM Project teve a tarefa de criar 
um novo visual para esta exposição que veio 
substituir uma que fora concebida na década de 
1980. A nova galeria demorou três anos a ficar 
concluída e adotou um estilo contemporâneo 
inovador, levando o design a contar a história 
do Alasca com uma abordagem mais apelativa 
e interativa. O objetivo foi o de mostrar o Norte 
e a identidade do Alasca diante dos desafios 
ambientais que se têm vivenciado ao longo dos 
anos. Este projeto representa um novo pensa-
mento sobre as diferentes formas de representar 
a cultura e a História. Agora, desde setembro 
passado, um espaço mais aberto e interativo, 
com os olhos postos na tecnologia futura, pro-
porciona uma experiência diferente. 

Dark hues bring impact to the new permanent 
exhibit right in the heart of one of the renovat-
ed pavilions in the Anchorage Museum, in the 
Rasmuson Center – Alaska’s largest museum. 
GSM Project was entrusted with creating a new 
look for this exhibition that replaced one that 
was designed in the 1980s. The new gallery took 
three years to complete and adopted an inno-
vative contemporary style, in which the design 
tells the story of Alaska with a more appealing 
and interactive approach. The goal was to show 
the North and the identity of Alaska in the face of 
environmental challenges that have been expe-
rienced over the years. This project represents a 
new notion on the different ways of representing 
culture and History. Now, since last September, a 
more open and interactive space, looking towards 
future technology, provides a different experience.

UMA EXPERIÊNCIA CULTURAL A CULTURAL EXPERIENCE

WWW.GSMPROJECT.COM



“Fora deste mundo enigmático” – este foi o 
lema que deu origem à história do Enigma, em 
Barcelona, Espanha. O chef Albert Adrià quis criar 
um conceito que refletisse a sua gastronomia e a 
sua carreira. E da vontade logo se passou à prá-
tica. Os vencedores do prémio Pritzker 2017, RCR 
Arquitectes, desenharam a ideia e, juntamente 
com a ajuda de Neolith® by TheSize, fabricante 
e designer da Sintered Stone, transformaram o 
espaço num ambiente imersivo, capaz de cativar 
qualquer convidado. Todo o interior reflete a 

paixão do chef pela cozinha. RCR, em colabora-
ção com o arquiteto Pau Llimona, desenhou uma 
pintura de aguarela do tamanho de duas folhas 
A3 – foram aplicados nos pisos, nas paredes, nos 
WC, nas bancadas, nos armários e nos sistemas 
de extração de ar. Em toda a obra existe uma 
combinação de cores exata, a intensidade das 
mesmas encaixou com os outros materiais e com 
a decoração. Juntos criaram este novo espaço 
orgânico cheio de curvas e corredores estreitos.

UM LABIRINTO COM FORMAS

ENIGMA 
  MARIA CRUZ      ENIGMA

“Out of this world and enigmatic” – this 
was the motto that gave rise to the his-
tory of Enigma, in Barcelona,   Spain. Chef 
Albert Adrià wanted to create a concept 
that reflected his gastronomy and his 
career. And his desires were soon turned 
into reality. 2017 Pritzker Prize winners 
RCR Arquitectes have designed his idea 
and, together with the help of Neolith® 
by TheSize, manufacturer and designer 
of Sintered Stone, have transformed the 
space into an immersive environment 
that enthrals any guest. The entire interior 
reflects the chef’s passion for cuisine. 
RCR, in collaboration with the architect 
Pau Llimona, designed a watercolour 
painting the size of two A3 sheet, which 
has then been applied to the floors, walls, 
toilets, countertops, cabinets and air 
extraction systems. In all the work there is 
an exact colour combination, where their 
intensity matched the other materials and 
the décor. Together they have created 
this new organic space full of curves and 
narrow corridors.

A LABYRINTH WITH SHAPES

WWW.ENIGMACONCEPT.ES
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Apartment in Moscow
  MARIA CRUZ     DMITRY CHEBANENKOV

A ideia da equipa do Monoloko Design, ao 
projetar este espaço, foi a de transfor-
mar o interior do apartamento na visão 
do Windows. Chamar a atenção para 
as vistas panorâmicas do parque que 
existe na proximidade foi um dos fatores 
fundamentais no desenvolvimento do 
projeto. O estilo atribuído ao interior pode 
ser descrito como minimalista e funcional. 

Os móveis, feitos por medida, estão todos 
ligados à geometria geral do espaço, mas 
podem ser alterados sempre que o pro-
prietário desejar. Também as cores claras 
cedidas ao espaço tornam o ambiente 
mais acolhedor, dando uma sensação de 
liberdade. A área do apartamento, situado 
em Moscovo, na Rússia, é de 60 m2. 

MINIMALISTA E FUNCIONAL
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The idea of   the Monoloko Design team, 
when designing this space, was to trans-
form the interior of the apartment to give 
its windows maximum impact. Drawing 
attention to the panoramic views of the 
nearby park was one of the key factors 
in the development of the project. The 
style attributed to the interior can be 
described as minimalist and functional. 
The pieces of custom-made furniture are 
all connected to the overall geometry of 
the space, but can be changed whenever 
the owner wishes. The light colours given 
to the space make the environment more 
welcoming too, giving it a sensation of 
freedom. The apartment area, located in 
Moscow, Russia, is 60 sqm.

MINIMALIST AND FUNCTIONAL

WWW.MONOLOKO.RU



Miniki
  MARIA PIRES      DIREITOS RESERVADOS

Por necessidade, ou por gosto, os miniapartamentos 
são cada vez mais uma tendência nas grandes cidades, 
mas os pequenos espaços precisam de adaptações 
para oferecerem conforto. Em pequenos apartamen-
tos, onde a cozinha e a sala são muitas vezes uma só 
divisão, é necessário que a cozinha desapareça após o 
uso. A pensar nisso, nasceram as miniki, pequenas co-
zinhas modulares desenhadas na Alemanha por Tobias 
Schwarzer. Feitas à mão com materiais sustentáveis de 
alta qualidade, as miniki são compostas por módulos que 
combinam com todos os requisitos: frigorífico, fogão e 
lava louça, consoante a necessidade. Fáceis de montar, 
as miniki são uma opção flexível, versátil e multifuncional. 
Quando fechadas, assemelham-se a uma simples peça 
de mobiliário.

FLEXÍVEIS, VERSÁTEIS E MULTIFUNCIONAIS

Out of necessity or out of taste, mini apartments are a 
growing trend in cities, but the small spaces need to be 
adapted to offer comfort. In small apartments where 
the kitchen and living room are often a single room, the 
kitchen needs to be able to disappear after use. With 
this in mind, the miniki came into being, small modular 
kitchens designed in Germany by Tobias Schwarzer. 
Handcrafted, using high quality sustainable materials, 
miniki are composed of modules that combine with 
any appliances: fridge, oven and dishwasher, according 
to your needs. Easy to assemble, miniki is a flexible, 
versatile and multifunctional option. When closed, they 
resemble a simple piece of furniture. 

FLEXIBLE, VERSATILE AND MULTIFUNCTIONAL

WWW.MINIKI.EU
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