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O projeto Europeu “Textile Herita-
ge Inspiring Creatives – Createx” 
surge da consciência de que a ex-
ploração do património têxtil e do 
know-how das regiões industriais 
representa um elemento relevante 
de competitividade e crescimento 
do setor da Indústria Têxtil e do 
Vestuário. 

A ideia do projeto nasceu de uma sé-
rie de iniciativas para melhorar os ar-
quivos têxteis, realizados nos últimos 
anos pela Fundação do Museu do Teci-
do de Prato e pela ACTE - Associação 
das Coletividades Têxteis Europeias, 
que fomentaram a colaboração entre 
cidades têxteis, museus e empresas 
para melhorar o seu património e fa-
cilitar a transição dos sistemas terri-
toriais para a economia do conheci-
mento. Todos os parceiros do projeto 
provêm de cidades com vocação têxtil 
pertencentes à Associação (Santo Tir-
so em Portugal, Gironella em Espa-
nha, Boras na Suécia, Lodz na Polónia 
e Prato em Itália), que decidiram es-
tender a colaboração para o setor cul-
tural. A abordagem proposta foca-se 

no aprimoramento do patrimônio têxtil 
por meio da conservação e digitaliza-
ção de arquivos de museus têxteis e 
empresas envolvidas. A sua exploração 
concentra-se na reinterpretação criati-
va como fonte potencial de inspiração 
e inovação para jovens designers e ar-
tistas.

DESCRIÇÃO  
DO PROJETO



As atividades do projeto visam au-
mentar a consciencialização e fortale-
cer as competências de preservação e 
aprimoramento de arquivos, disponibi-
lizando a todos os parceiros ferramen-
tas e metodologias partilhadas para a 
digitalização do patrimônio têxtil. Além 
disso, visam destacar o potencial criativo 
de novas gerações de designers têxteis 
e de moda, que utilizarão e experimen-
tarão o património têxtil para criar novos 
produtos baseados numa abordagem 
inovadora no desenvolvimento de futu-
ras coleções têxteis e de moda.

PRINCIPAIS 
CONTRIBUTOS

O primeiro semestre dedica-se a propor-
cionar aos jovens designers uma melhor 
compreensão do papel que o património 
têxtil pode ter na criação artística e na 
criação de uma estratégia de comuni-
cação. O segundo e terceiro semestres 
do projeto serão dedicados à aquisição 
de novas competências profissionais, 
ideias e relacionamentos como resulta-
do da reutilização do patrimônio têxtil 
e das residências criativas, bem como 
à criação de novos produtos / serviços 
inspirados no património têxtil e possí-
vel abertura de novas oportunidades de 
mercado.

+ 5 workshops para a promoção da cons-
ciencialização sobre preservação e aprimo-
ramento de arquivos têxteis envolvendo 
profissionais criativos, artistas, designers 
e artesãos.

+ digitalização de arquivos têxteis e de 
moda através do software Heritage Mana-
ger, desenvolvido pelo Museu do Tecido de 
Prato.

+ 5 workshops sobre a interpretação cria-
tiva e contemporânea do património têxtil.

+ 5 residências criativas, envolvendo 15 
jovens designers e artistas dos países par-
ceiros sobre a reutilização contemporânea 
do património têxtil. Os designers serão 
selecionados através de uma open call.

+ 15 pequenas coleções realizadas como 
resultado do trabalho realizado durante as 
residências criativas.

+ 1 exposição final de demonstração do 
trabalho realizado pelos jovens artistas e 
designers.



DURAÇÃO DO PROJETO
O projeto Createx iniciou-se  
em setembro de 2018 e as suas ativida-
des desenvolvem-se por um período de 
18 meses, até fevereiro de 2020.

ORÇAMENTO
O orçamento total do projeto é de 
330.000 €, cofinanciados em 198.000 
€ e com contribuição de 132.000 € dos 
parceiros.

PARCERIA
Fundação do Museu do Tecido  
de Prato, Coordenador (Itália)
Município de Santo Tirso (Portugal)
Academia Nórdica de Têxteis (Suécia)
Academia de Belas Artes de Łódź 
(Polónia)

Município de Gironella (Espanha)
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