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CONCEITO GERAL 
A Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporâ-
nea apresenta um conjunto de exposições especialmen-
te concebidas para serem apresentadas em espaços 
fora do Museu pertencentes a Câmaras Municipais. Es-
tas mostras, apesar de conceptualizadas e fixadas atra-
vés de uma temática e de uma lista de obras, podem ser 
adaptadas, em termos de número de obras de arte, aos 
espaços que solicitem recebê-las.

CATÁLOGO DE EXPOSIÇÕES
Através deste catálogo que as apresenta de forma de-
talhada, os potenciais interessados poderão conhecer 
cada exposição e decidir qual se adapta aos espaços 
existentes na sua edilidade. O catálogo contempla:

1 ) Conceito expositivo, bem como uma lista de obras;

2) Descrição das atividades pedagógicas que lhe estão 
associadas – oficinas, visitas orientadas e atividades 
para professores e alunos, concebidas pelo Serviço 
Educativo de Serralves;

3) Descrição das especificações técnicas para a monta-
gem das obras e características indispensáveis dos 
espaços de exposição;

4) Historial expositivo de cada mostra;

EXPOSIÇÕES 
ITINERANTES
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CONDIÇÕES MUSEOLÓGICAS
NECESSÁRIAS NOS ESPAÇOS

1 ) As obras devem ser expostas em local fechado, com 
entrada controlada, sistema de alarme de intrusão 
apropriado e adequada proteção contra incêndio;

2) As salas destinadas à exibição das obras deverão ser 
constantemente vigiadas por um vigilante em cada 
uma das salas de exposição;

3) As condições de temperatura e humidade devem ser 
mantidas entre 50-60% de humidade relativa, con-
troladas entre 18º - 20º C de temperatura;

4) As obras não devem ser expostas à luz solar e devem 
ser protegidas da luz artificial e manter o nível de 
lux recomendado pelo ICOM (pinturas 150 - 200 lux, 
obras sobre papel 50 lux).

COMO AGENDAR UMA EXPOSIÇÃO
A calendarização da exposição deverá ser feita 4 meses 
antes da data pretendida e diretamente para o seguinte 
endereço electrónico: i.lhano@serralves.pt.
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1. MÚSICA E PALAVRAS: 
OBRAS DA COLEÇÃO DE SERRALVES

A exposição “Música e Palavras: Obras da Coleção de 
Serralves” propõe um percurso no interior da Coleção 
de Serralves pontuado por peças que, embora criadas 
em diferentes contextos históricos e geográficos, parti-
lham a incorporação da experiência do som no seu dis-
curso visual e conceptual.  
Desde a visão estética do acontecimento ao papel do 
artista como performer, passando por práticas sonoras 
experimentais, a mostra proporciona uma aproximação 
à experiência sonora a partir da sua dimensão social no 
contexto contemporâneo. A materialidade do som, o po-
der da palavra como ferramenta sonora, a catarse asso-
ciada aos elementos musicais e alusões à frenética es-
tética do videoclipe delimitam um percurso ao longo de 
diferentes propostas ligadas de maneira mais ou menos 
transversal ao som, à música e à palavra. 
Nesta mostra é também apresentada uma seleção de ca-
pas de discos em vinil pertencentes à Coleção Salvador 
Massada, em depósito na Fundação de Serralves. Esta 
seleção conta com capas desenhadas por artistas por-
tugueses e internacionais como Jean-Michel Basquiat, 
Willem de Kooning, Robert Frank, Keith Haring, Damien 
Hirst, Barbara Kruger, Sol LeWitt, Roy Liechtenstein, Da-
niel Malhão, Robert Mapplethorpe, Jorge Martins, Paulo 
Nozolino, Robert Rauschenberg, Peter Saville, Andy Wa-
rhol, Laurence Weiner, entre outros. 

Lista de artistas:
Vasco Araújo, Dara Birnbaum, Luís Paulo Costa, Luisa 
Cunha, João Paulo Feliciano, Dan Graham, Ricardo Ja-
cinto, Tony Oursler, Tone Scientists, Rui Toscano e Pedro 
Tudela.

Curadoria: 
Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

COLEÇÃO  
DA FUNDAÇÃO  
DE SERRALVES
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Rui ToscanoLuís Paulo Costa
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Características dos espaços e especificações técnicas:
•	 Área expositiva: 300 a 600 m2;
•	 3 monitores pretos de 50/70 polegadas, 3 leito-

res DVD e cabos de alimentação ( Obras de Dara 
Birbaum, Dan Graham e Tony Oursler)

•	 Sala isolada do restante espaço com dimensões mí-
nimas de 3 x 3 x 3 m para a obra do Vasco Araújo;

•	 10 metros lineares para projeção vídeo da obra de 
Tone Scientists (3 projetores 5.000 Ansilumens e 
3 leitores de DVD e cabos de alimentação );

•	 Área mínima de chão de 8 x 7 m para a obra de 
Ricardo Jacinto;

•	 Espaço com pé directo mínimo de 3 metros para 
a obra João Paulo Feliciano;

•	 Janela com vista para o exterior para a obra de 
Luisa Cunha.

Historial expositivo:
Edifício AXA, Porto, de 12 de Outubro a 15 de Dezembro 
de 2013.

2. HABITAR(S). OBRAS DAS COLEÇÕES 
DA FUNDAÇÃO DE SERRALVES E DA 
FUNDAÇÃO LUSO-AMERICANA PARA O 
DESENVOLVIMENTO (FLAD)

Esta exposição, que decorre do protocolo de depósito 
da coleção da FLAD na Fundação de Serralves, firmado 
em 1999, apresenta obras da coleção da Fundação de 
Serralves e obras da coleção da Fundação Luso-Ameri-
cana para o Desenvolvimento (FLAD) que se encontram 
em depósito na Fundação de Serralves. 
A mostra desenvolve-se em torno da ideia – plural - de 
habitar. Habitar um espaço de estudo e de investigação, 
como faz Augusto Alves da Silva nas fotografias da sé-
rie “ist”, confrontar os objetos com a arquitetura que os 
alberga, como é sugerido nas esculturas de José Pedro 
Croft, ou refletir num espaço alternativo para uma casa 
inspirando-se nos modelos japoneses como faz Alicia 
Framis, são alguns exemplos do que poderá ser visto na 
exposição. As gelosias de Cristina Iglesias, por sua vez, 
tratam a importância da luz nos espaços que habitamos 
e remetem para arquiteturas ancestrais do Sul, enquan-
to a aparente escultura minimal de João Onofre é afi-
nal um palco onde uma banda de death metal atuará na 
inauguração e no fecho da exposição.
A seleção das obras teve em vista o estabelecimento de 
pontos de contato e de diálogo entre as duas coleções. 
Mostrar-se-ão artistas de diferentes gerações, nacio-
nais e internacionais e que trabalham uma diversidade 
de técnicas artísticas, como a escultura, a fotografia, a 
pintura, o desenho e o vídeo.

Lista de artistas:
Pedro Calapez, Alberto Carneiro, Mauro Cerqueira, José 
Pedro Croft, Alicia Framis, Eberhard Havekost, Cristina 
Iglesias, João Onofre, Pedro Cabrita Reis, Augusto Alves 
da Silva, Rui Toscano e Francisco Tropa.

Curadoria: 
Suzanne Cotter, Isabel Sousa Braga e João Silvério
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Cristina Iglesias

José Pedro Croft

Características dos espaços e especificações técnicas:
•	 Área expositiva: 500 a 900 m2;
•	 Espaço com pé directo mínimo de 5 metros e 

área de 7 x 5 m para a obra de Cristina Iglesias;
•	 Sala com 55 m lineares para a obra de Augusto 

Alves da Silva;
•	 Contratação de uma banda death metal que de-

verá atuar no mínimo 2 vezes (700 € por apresen-
tação extra protocolo) para a obra João Onofre;

Historial expositivo:
Biblioteca Almeida Garrett, Porto, de 01 de Dezembro de 
2013 a 23 de Fevereiro de 2014.
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3. ESTUDOS DE LUZ. INDÍCIOS, REFLEXOS 
E SOMBRAS NA COLEÇÃO DE SERRALVES

Esta exposição, apresentando o trabalho de vários ar-
tistas, portugueses e internacionais, que integram a Co-
leção do Museu de Serralves, e que exploram as várias 
potencialidades da luz, permite-nos perceber como po-
dem ser os fenómenos lumínicos traduzidos em obras 
singulares, que recorrem a diversos meios e que apon-
tam para temáticas e preocupações muito distintas.
A forma como os objetos reagem a diferentes tipos de 
luminosidade sempre constituiu, ao longo da história da 
arte, um dos elementos mais importantes para o trabalho 
de pintores e escultores. A luz, as sombras e os contornos 
que ela define, ajudaram, por exemplo, a distinguir escolas 
de pintura renascentistas do Sul e do Norte da Europa.
Na atualidade, a luz continua a ser “matéria” explorada 
por artistas visuais - pintores e escultores -, mas tam-
bém por artistas que utilizam o filme e a fotografia, ou 
que recorrem ao vídeo ou à instalação. 
O explorar de fenómenos lumínicos permite-lhes ques-
tionar a materialidade da expressão artística - “ será 
que o trabalho dos artistas terá sempre de resultar em 
objetos palpáveis, que ocupem espaço?”, perguntam-
nos -, assim como iludir a nossa perceção, ou explorar o 
mínimo denominador comum que permite formar quais-
quer imagens. Não é por acaso que os artistas que uti-
lizam a fotografia são tão sensíveis à luz, que é no fun-
do aquilo que forma as imagens, ainda antes de serem 
captadas, fixadas, exibidas e postas a circular. Também 
os artistas que trabalham com filme e com vídeo enca-
ram a luz como aquilo que lhes permite, antes de tudo 
e independentemente de escolhas iconográficas ou nar-
rativas, captar e projetar imagens. Não espanta, portan-
to, que diversos fotógrafos, vídeo-artistas e artistas que 
fazem filmes - analógicos ou digitais - se dediquem, em 
experiências mais ou menos tautológicas, a explorar as 
potencialidades da “matéria imaterial” que está inevita-
velmente na base do seu trabalho. 

Ana Hatherly
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Lista de artistas:
Ignasi Aballí, Fernando Calhau, Lourdes Castro, João Paulo 
Feliciano, Ana Hatherly, Marine Hugonnier, Jorge Martins, 
Charlotte Moth, Maria Nordman, Paulo Nozolino, Luís Pal-
ma, Silvestre Pestana e António Cerveira Pinto

Curadoria:
Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

Características dos espaços e especificações técnicas:
•	 Área expositiva: 200 a 400 m2;
•	 Parede com dimensões mínimas de 3 x 4 m para 

a obra de Ignasi Aballí;
•	 Projetor vídeo 5.000 Ansilumens, leitor de DVD, 

ecrã 3 x 3 m e cabos de alimentação para a obra 
de Charlotte Moth;

•	 Parede com dimensões mínimas de 3 x 3 m para 
a obra de António Cerveira Pinto;

•	 Parede com dimensões mínimas de 2,5 x 7 m para 
a obra de Fernando Calhau;

•	 Área de 10 x 6 m de chão para a obra de Silvestre 
Pestana.

Historial expositivo:
Quinta da Cruz, de 04 de agosto a 05 de outubro de 2014

Jorge Martins



Charlotte Moth Maria Nordman
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4. A MINHA CASA É A TUA CASA. 
REPRESENTAÇÕES DO URBANO E DO 
DOMÉSTICO NA COLEÇÃO DE SERRALVES

Esta exposição revela-nos as diferentes formas como 
os artistas contemporâneos têm olhado para a casa - 
enquanto símbolo de proteção, de abrigo, mas também 
enquanto espaço de produção e exibição de arte (não 
por acaso, várias casas de artista são autênticas casas- 
-museu, mesmo em vida dos artistas), sem esquecer as 
potencialidades dos espaços domésticos enquanto pal-
co privilegiado de dramas e conflitos.
A casa, e principalmente as noções de abrigo e de interior 
doméstico (acolhedor espelho do proprietário, proteção 
do caótico mundo-lá-fora), sempre foi um tema explorado 
por artistas, independentemente dos meios a que recor-
rem, que além das tradicionais pintura e escultura podem 
passar pela fotografia, pelo vídeo e pela instalação. 
A estas preocupações vêm associar-se as pesquisas de 
artistas sobre as estratégias para individualizar essas 
caixas-máquinas de habitar que são a maioria das casas 
nas nossas urbes, que aparentemente tudo tentam fa-
zer para homogeneizar, nivelar, tornar idêntico. 
As obras de Serralves que integram esta exposição devem 
permitir questionar o significado atual das expressões 
“casa”, “lar”, “abrigo”, revelando as tensões entre exterior 
e interior, entre intimidade e vida pública e entre individu-
alidade e homogeneização.

Lista de artistas:
Helena Almeida, Fernando Brito, Tony Cragg, Gil Heitor 
Cortesão, José Pedro Croft, Ângela Ferreira, Fernanda 
Fragateiro, Patrícia Garrido, Ana Jotta, Gordon Matta-
-Clark, Matt Mullican, Juan Muñoz, Bruce Nauman, Pe-
dro Cabrita Reis, Francisco Queirós, Miguel Ângelo Ro-
cha, Martha Rosler, Christopher Williams e Ana Vieira

Curadoria: 
Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

Ana Vieira
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Patricia Garrido
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Características dos espaços e especificações técnicas:
•	 Área expositiva: 300 a 500 m2;
•	 3 monitores pretos de 50/70 polegadas, 3 leitores 

DVD e cabos de alimentação ( Obras de Gordon 
Matta-Clark, Bruce Nauman e Martha Rosler);

•	 Parede com dimensões mínimas de 3 x 4 m para 
a obra José Pedro Croft;

•	 Área de chão com dimensões mínimas de 17 x 4 
m para a obra de Patrícia Garrido;

•	 Área de chão (junto a um canto) de 5 x 1 m para a 
obra de Miguel Ângelo Rocha;

•	 Sala isolada do restante espaço com dimensões 
mínimas de 3 x 3 x 3 m para a obra de Francisco 
Queirós.

Historial expositivo:
Galeria Municipal de Matosinhos, de 24 de maio a 30 de 
agosto de 2014

Galeria de Arte de Barcelos, de 12 de setembro a 23 de 
Novembro de 2014

Martha Rosler
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Bruce Nauman

5. FERNANDO LANHAS: FRAGMENTOS.
ALGUMAS OBRAS NA COLEÇÃO DE SERRALVES.

A presente exposição reúne um conjunto significativo 
de obras de Fernando Lanhas, um dos mais importantes 
artistas portugueses do século XX: “mapa das ocorrên-
cias verificadas no Universo desde a Explosão Inicial”, 
um painel fotográfico representando a sua “[…]visão do 
Universo” e um outro com a “Hipótese de Universo com 
predomínio progressivo de um vazio central”, três painéis 
fotográficos apresentando sonhos do artista, duas foto-
grafias com o percurso e distribuição de meteoros, duas 
pinturas figurativas, dez pinturas abstratas, datadas das 
décadas de 1940, 50, 60 e 70, e 6 seixos pintados.

Fernando Lanhas é um dos exemplos mais importantes 
e singulares da história da arte portuguesa do século 
XX. Foi este arquiteto de formação que introduziu a abs-
tração em Portugal, na década de 1940, exatamente na 
altura em que ela estava a ser praticada e exibida com 
sucesso no contexto internacional. Apresentar a sua obra 
numa exposição é um desafio: além de pintor, o artista 
interessou-se por áreas de conhecimento muito diversas 
– arquitetura, astronomia, etnografia, arqueologia, entre 
muitas outras –, que contribuíram para o seu pensamen-
to artístico tanto ou mais do que os seus estudos sobre 
arte. Por isso a presente mostra, pretendendo sublinhar 
a diversidade da sua obra, assim como a relação idios-
sincrática de Fernando Lanhas com a realidade e com a 
natureza, apresenta uma série de pinturas preabstratas, 
várias obras geométricas e abstratas, muito rigorosas em 
termos de processo de feitura, lado a lado com desenhos 
e fotografias que atestam os interesses citados anterior-
mente – nomeadamente pela astronomia e pela arquite-
tura –, materiais transformados depois de recolhidos na 
natureza (os famosos seixos pintados) e experiências grá-
ficas muito singulares. 

Curadoria: 
Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau
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Características dos espaços e especificações técnicas:
Área expositiva: 200 a 400 m2;

Historial expositivo:
Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, de 05 de 
setembro a 11 de outubro de 2014

Museu Municipal Póvoa do Varzim, de 25 de fevereiro a 
26 de abril de 2015

Galeria de Exposições do Centro de Arte de Ovar, de 15 
de maio a 30 de agosto de 2015 
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6. O REGRESSO DO OBJECTO: ESCULTURA DOS 
ANOS 1980 NA COLECÇÃO DE SERRALVES

Esta exposição apresenta obras escultóricas de artistas, 
portugueses e internacionais, que surgiram, ou que al-
cançaram legitimação institucional e sedimentaram os 
seus discursos artísticos nos anos 1980. 
Alguns dos artistas nela integrados – é o caso de Alberto 
Carneiro, ou de João Vieira –, alcançam a década com 
um percurso que começa muito antes, nos anos 1960, 
e um registo considerável de bem sucedidas e exem-
plarmente documentadas exposições nos decénios an-
teriores; outros, como Rui Sanches, Pedro Cabrita Reis 
e XANA, são entendidos enquanto verdadeiros “artistas 
dos anos 1980” – porque surgiram durante esses anos; 
porque personificam exemplarmente as transforma-
ções radicais a que a arte foi sujeita nesse período. Fora 
de Portugal, Tony Cragg é exemplo maior da chamada 
“New British Sculpture” [Nova Escultura Britânica], que 
também integrou nomes como Richard Wentworth, Bill 
Woodrow, Richard Deacon e Anish Kapoor.
Depois de anos marcados pelas tentativas de desma-
terialização do objecto artístico, pelas intervenções de 
cariz político e por uma estética cinzenta, neutra, de 
carácter conceptual, os anos 1980 são vistos como um 
regresso a temáticas, matérias, cores e referências as-
sociadas à arte clássica. 
A presente exposição, ao juntar nomes que marcaram 
aquela década, permite repensar a validade dos precon-
ceitos que a associam acriticamente a furores do merca-
do da arte, ao regresso da materialidade e das referên-
cias clássicas (temas históricos, artistas que marcaram 
a “Grande arte” dos séculos anteriores), bem como a 
interferências na chamada Alta Cultura da cultura po-
pular, do consumo de massas. É que se é verdade que 
determinados materiais e técnicas voltam ao campo da 
arte, também é verdade que eles reentram nesta arena 
ao serviço da ironia e do consciente gosto pelas cita-
ções que marcaram aqueles anos.

Rui Sanches
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Pedro Cabrita Reis
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Harald Klingelhöller

Lista de artistas:
António Barros, Joaquim Bravo, Alberto Carneiro, Rui 
Chafes, José Pedro Croft, Tony Cragg, Georg Herold, Ha-
rald Klingelhöller, Juan Muñoz, Pedro Cabrita Reis, Rui 
Sanches e João Vieira

Curadoria: 
Marta Moreira de Almeida e Ricardo Nicolau

Características dos espaços e especificações técnicas:
•	 Área expositiva: 200 a 400 m2;
•	 Área de chão de 11 x 5 m para a obra de Georg 

Herold. Será necessário o destacamento de uma 
equipa para a construção da obra, assim como 
a aquisição de materiais. Serviços que terão que 
ser assegurados directamente com a entidade re-
ceptora.

•	 Área de chão com dimensões mínimas de 5 x 4 m 
para a obra de Rui Sanches

•	 Área de chão com dimensões mínimas de 10 x 4 
m para obra de Pedro Cabrita Reis.

Historial expositivo:
Primeira apresentação
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Juan Muñoz
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7. UM REALISMO COSMOPOLITA: O GRUPO 
KWY NA COLEÇÃO DE SERRALVES

A partir de finais dos anos 1950, o grupo KWY foi res-
ponsável pela abertura da arte portuguesa ao contexto 
internacional e pela franca adesão às novas linguagens 
figurativas que deram impulso a um dos períodos mais 
estimulantes da cultura europeia do século XX. Consti-
tuído pelos artistas portugueses Lourdes Castro, René 
Bertholo, António Costa Pinheiro, João Vieira, José Es-
cada e Gonçalo Duarte, pelo búlgaro Christo e pelo ale-
mão Jan Voss, o grupo congregou-se em Paris em torno 
da edição da revista KWY, publicada entre 1958 e 1964. 
A exposição parte do espírito cosmopolita e experimen-
tal da revista KWY e apresenta uma seleção de obras 
e publicações de artista da Coleção de Serralves que 
integraram o grupo KWY, de artistas portugueses e es-
trangeiros que colaboraram no projeto editorial KWY, 
como António Areal, François Dufrêne, Raymond Hains, 
Bernard Heidsieck, Jorge Martins e Manolo Millares e de 
outros projetos editoriais ativos na altura, como a Daily 
Bul, a Sens Plastique ou a Dé-collage. As obras apre-
sentadas correspondem a um período mais lato que o 
da existência da revista KWY e dividem-se em quatro 
momentos distintos: um ligado à abstração a que os ar-
tistas se encontravam filiados em finais da década de 
1950, outro empenhado na exploração visual e sonora 
de palavras e signos, outro dedicado à colagem, aos ob-
jetos e às ações de rua e finalmente um que demonstra 
a renovada vitalidade da pintura figurativa a partir da 
década de 1960. 
No seu conjunto, a exposição demonstra como o inte-
resse, simultaneamente entusiasta e crítico, pelas novas 
configurações do real, pelos objetos e acontecimentos 
quotidianos, pela sociedade de consumo e pela omni-
presença da imagem no espaço público é um sinal de 
como a arte se pode colocar no centro dos aconteci-
mentos socioculturais do seu tempo.

René Bertholo
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Lista de artistas:
António Areal, René Bertholo, Lourdes Castro, Christo, 
António Costa Pinheiro, François Dufrêne, José Escada, 
Raymond Hains, Bernard Heidsieck, Jorge Martins, Ma-
nuel Millares, João Vieira, Jan Voss, Wolf Vostell.
 
Curadoria:
Catarina Rosendo

Características dos espaços e especificações técnicas:
•	 Área expositiva: 100 a 200 m2;
•	 90 metros lineares de parede;
•	 São necessárias 8 vitrinas com 17 x 60,5 x 120 

cm.

Historial expositivo:
Museu de Serralves, Porto, de 22 de maio a 27de setem-
bro de 2015

Lourdes Castro



50 51

8. ARTES INCOERENTES: O CABINET 
DE ALVESS. OBRAS DA COLEÇÃO DO MUSEU 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE SERRALVES

Manuel Alvess (Viseu, 1939 – Paris, 2009) foi um artista pra-
ticamente desconhecido do público até 2008, ano em que 
o Museu de Arte Contemporânea de Serralves lhe dedicou 
aquela que foi a sua primeira exposição antológica. Esta 
mostra abrangeu cerca de 40 anos de carreira, dando a co-
nhecer uma obra diversificada e complexa, composta por 
pinturas, desenhos, fotografias, filmes, objetos, arte postal e 
performance. Na sequência desta exposição foi incorporado 
na Coleção de Serralves um conjunto muito significativo de 
obras de Alvess, que permite desvendar o “artista secreto”, 
como lhe chamaram. 
A exposição “Artes Incoerentes: O Cabinet de Alvess”, ao 
apresentar pela primeira vez fora do Museu de Arte Con-
temporânea de Serralves um núcleo considerável daqueles 
trabalhos, em diálogo com outros artistas presentes na co-
leção, divulga um autor que, apesar do isolamento (autoim-
posto, em grande medida) em que trabalhou, construiu a 
partir do seu sótão de Paris uma obra em que se detetam 
processos e preocupações comuns a artistas seus contem-
porâneos: a promoção da indistinção entre a arte e a vida, a 
crítica em relação aos processos de legitimação da obra de 
arte, o recurso constante e irónico a sistemas de categori-
zação do mundo administrativos e burocráticos, impondo o 
artista como “mero” copista, num perpétuo desafio à rela-
ção entre arte e imaginação, ou criatividade. 
Uma obsessão detetável na obra de Alvess é o uso e a des-
construção da precisão de unidades de medida, sejam elas 
as de peso, as de comprimento e as de tempo. Balanças, ré-
guas e calendários são objetos a que a sua obra alude com 
frequência. Vários dos artistas que com ele dialogam nesta 
mostra também revelam esta vontade, inevitavelmente ina-
cabável, de categorizar e medir o mundo, em gestos repeti-
tivos, entediantes; como com ele partilham a convicção de 
que arte e vida se devem confundir. A performance, meio 
artístico a que Alvess também se dedicou, permitiu-lhe re-

fletir com humor acerca destas questões. No contexto desta 
exposição reconstituem-se duas performances do artista, 
L’Œuvre Collective (réalisation à grandeur) [A obra coletiva 
(realização em tamanho natural)], de 1969 e Hors-Catalo-
gue [Fora de catálogo], de 1971; também se apresenta I Will 
Not Make Any More Boring Art [Nunca mais farei arte abor-
recida], uma performance do artista norte-americano John 
Baldessari datada de 1971.

Manuel Alvess
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Lista de artistas:
Alvess, John Baldessari, James Lee Byars, Manuel Ca-
simiro, E. M. de Melo e Castro, Mauro Cerqueira, Guy de 
Cointet, Robert Filliou, Ana Hatherly, Alex Hay, Rita Ma-
cBride, Jorge Pinheiro, António Sena.
 
Curadoria:
Paula Fernandes e Ricardo Nicolau

Características dos espaços e especificações técnicas:
•	 Área expositiva: 150 a 300 m2;
•	 são necessárias duas vitrines c. 120 x 60 x 10 cm;
•	 3 projecções, que dependendo do espaço  podem 

ser apresentadas em monitores/ ecrãs ou pare-
de, 3 leitores DVD e cabos de alimentação (obras 
de Alvess e John Baldessari);

•	 podem ser realizadas 2 performances do artista 
Alvess durante o período da exposição. Estas ac-
ções podem ser levadas a cabo através da parce-
ria com escolas de artes locais.

Historial expositivo:
Quinta da Cruz, Município de Viseu, de 17 de setembro 
de 2015 a 3 de janeiro de 2016

Manuel Alvess
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9. O PROCESSO SAAL : ARQUITETURA E 
PARTICIPAÇÃO 1974—1976

CIDADE A CIDADE, BAIRRO A BAIRRO, ILHA A ILHA, CASA 
A CASA E QUARTO A QUARTO
Nuno Portas 

Nascido da Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal, 
o SAAL — Serviço Ambulatório de Apoio Local — desenca-
deou um dos mais empolgantes processos da arquitetura 
do século XX. Foi uma experiência pioneira no contexto eu-
ropeu que propunha a constituição de brigadas técnicas 
lideradas por arquitetos que, em colaboração com as po-
pulações, tinham por objetivo enfrentar as prementes ne-
cessidades habitacionais de comunidades desfavorecidas 
em todo o país. Do levantamento das condições de vida 
ao apoio às comissões de moradores, do projeto arquitetó-
nico ao acompanhamento dos processos de expropriação 
dos terrenos, as brigadas reinventaram a prática da arqui-
tetura, projetando com os moradores e não para eles. Ati-
vo até outubro de 1976, o SAAL concluiria nos seus vinte e 
seis meses de existência cerca de 170 projetos que envol-
veram mais de 40.000 famílias de Norte a Sul, incluindo os 
distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, 
Lisboa, Santarém, Setúbal e Porto. Quarenta anos volvidos 
sobre o início do SAAL, a sua marca continua a definir a 
malha espacial e social das cidades e dos bairros interven-
cionados e a convidar à reflexão sobre processos coletivos 
geradores de transformação social.
Esta exposição foi inicialmente apresentada no Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves entre 31 de outubro a 1 
de fevereiro de 2015, tendo viajado para o Canadian Cen-
tre for Architecture, em Montréal, Canadá entre 12 de maio 
e 4 de outubro de 2015. 
A exposição, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves, é comissariada por Delfim Sardo e Paula Fernandes.

BAIRRO DE SÃO VICTOR, PORTO
Fotografia de André Cepeda, 2014 
Coleção Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto
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Lista dos projetos adequados ao espaço expositivo e 
à zona do país (Norte ou Sul): 

•	 BAIRRO DE SÃO VICTOR, PORTO (Siza Vieira)
•	 BAIRRO DAS ANTAS, PORTO (Pedro Ramalho)
•	 BAIRRO DA QUINTA DAS FONSECAS — QUINTA DA 

CALÇADA, LISBOA (Raúl Hestnes Ferreira)
•	 BAIRRO DA CURRALEIRA — EMBRECHADOS, LIS-

BOA (José António Paradela e Luís Gravata Filipe)
•	 BAIRRO DO CASAL DAS FIGUEIRAS, SETÚBAL 

(Gonçalo Byrne)
•	 BAIRRO DA MEIA-PRAIA, LAGOS (José Veloso)

Curadoria:
Delfim Sardo e Paula Fernandes

Características dos espaços e especificações técni-
cas:

•	 Historial expositivo: apresentada no Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves entre 31 de ou-
tubro a 1 de fevereiro de 2015, tendo viajado para 
o Canadian Centre for Architecture, em Montréal, 
Canadá entre 12 de maio e 4 de outubro de 2015.

•	 Disponibilidade 2016
Condições:
Área expositiva: 250 a 300 m2; espaço deve ser dotado 
das condições de iluminação e climatização adequadas 
à boa conservação dos documentos, bem como condi-
ções de segurança.
São necessárias vitrinas de preferência locais. A exposi-
ção tem projeções, que dependendo do espaço, podem 
ser apresentadas em monitores/ecrãs ou parede.

BAIRRO DA MEIA-PRAIA, LAGOS
Fotografia de José Pedro Cortes, 2014 

Fotografia: cortesia Alexandre Alves Costa
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COLEÇÃO  
EDIÇÕES  
DE ARTISTA  
DA BIBLIOTECA  
DA FUNDAÇÃO  
DE SERRALVES

1. CAIXAS MÖNCHENGLADBACH

Nas décadas de sessenta e setenta, o Städtisches Museum 
de Mönchengladbach (Alemanha) foi um museu de vanguar-
da, precursor tanto no que se refere ao programa de exposi-
ções apresentadas como na política editorial levada a cabo. 
Apesar de situado numa pequena cidade – Mönchenglad-
bach – este museu conseguiu atrair a atenção do mundo da 
arte. O constrangimento financeiro da própria instituição vi-
ria a revelar-se decisivo para o desenvolvimento do projeto 
das “Kassettenkatalog”. Foi durante este período e através 
da ação do então director Johannes Cladders que surgiram 
as “caixas”. Um dos objetivos inerentes a este projeto era o 
de publicar algo singular, diferente das habituais brochuras 
ou catálogos de exposições. Deste modo, qualquer pessoa 
podia ter acesso a uma “obra de arte”, sem que isso impli-
casse um encargo financeiro significativo. 
As “caixas” realizadas entre 1967-78, de edição limitada e 
numerada, são ímpares na sua concepção. O design era da 
inteira responsabilidade de cada um dos artistas convida-
dos. Todas apresentam a mesma medida (c. 21 x 17 x 3 cm) 
mas conteúdos totalmente diversos: brochuras, convites, 
folhas soltas, objetos, etc. A primeira destas “caixas” foi 
criada por Joseph Beuys. Seguiram-se nomes como Carl 
Andre, Robert Filliou, Panamarenko, Piero Manzoni, Jas-
per Johns, Marcel Broodthaers, Blinky Palermo, Gerhard 
Richter, James Lee Byars. Atualmente, todas as caixas são 
consideradas “raridades” ocupando um lugar de destaque 
nas coleções de obras de arte de museus internacionais.

Curadoria: 
Sónia Oliveira

Características dos espaços e especificações técnicas:
Área expositiva: 100 a 300 m2;

Historial expositivo:
Biblioteca de Serralves, de 11 de fevereiro a 17 de Abril 2005
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2. AS PALAVRAS EM LIBERDADE NA COLEÇÃO 
DE E.M. DE MELO E CASTRO

Em 2003, a Fundação de Serralves teve a oportunidade 
de adquirir uma importante biblioteca consagrada à po-
esia visual. Essa coleção, constituída por várias centenas 
de obras foi compilada por E. M. de Melo e Castro, poeta 
visual e autor de numerosas obras teóricas sobre o tema.
É impossível determinar com precisão as origens da po-
esia visual; no entanto, já na Antiguidade se encontra 
poesia traduzida em imagem. Na década de 1920, di-
versos movimentos vanguardistas vão abrir as portas à 
explosão da poesia, libertando as palavras do seu tradi-
cional arranjo na página. Tanto pela sua disposição no 
espaço como pela inovação tipográfica, a poesia visual 
torna-se uma forma artística de direito próprio, sobretu-
do nas décadas de 1960 e 1970.
Devido à sua forma peculiar – na maioria dos casos 
obrigando à publicação de uma edição –, o movimento 
nunca chegou verdadeiramente a entrar no circuito do 
mercado da arte e permanece, ainda hoje, desconhecido 
do grande público – ao contrário da arte conceptual, que
surgiu nos anos 1960 sob a sua influência e que viria 
a tornar-se um dos movimentos mais reconhecidos da 
segunda metade do século XX.

Curadoria: 
Sónia Oliveira

Características dos espaços e especificações técnicas:
Área expositiva: 100 a 300 m2;

Historial expositivo:
Biblioteca da Fundação de Serralves, de 10 Fevereiro a 
23 Abril 2006;
Museu Etnográfico da Póvoa do Varzim, de 20 Fevereiro 
a 04 de Maio de 2014
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3. QUE SAIS—JE?: LIVROS E EDIÇÕES DE 
ARTISTA DA COLEÇÃO DE SERRALVES

Que sais-je? é o nome da famosa enciclopédia de bolso fran-
cesa fundada em 1941. Esta coleção de livros foi pensada para 
fazer chegar ao grande público conhecimentos sobre as mais 
diversas áreas e publicou, desde a sua origem, 3.800 títulos de 
2.500 autores. 
Também a arte contemporânea, e os museus que a colecio-
nam, estudam e apresentam, se relacionam com a produção 
de conhecimento. Basta pensar que atlas, dicionários, enci-
clopédias — formas canónicas de armazenar e transmitir sa-
bedoria — são modelos recorrentemente utilizados pela arte 
desde as primeiras vanguardas do século XX. 
Esta exposição, ao apresentar livros e edições de artista produ-
zidos entre a década de 1960 e a atualidade, permite perceber 
como estes meios sempre apresentaram perspetivas alternati-
vas sobre aquilo que pode significar transmitir conhecimento. 
Os artistas presentes nesta mostra questionam a relação do 
seu trabalho com modelos de transmissão de saber — atestam-
-no o recurso a livros académicos, dicionários, enciclopédias, 
métodos pedagógicos, assim como uma deliberada destruição 
da informação veiculada por revistas e jornais.

Artistas:
Pedro Barateiro, Robert Barry, John Bock, Marcel Broodthaers, 
Stanley Brouwn, Paulo Bruscky & Daniel Santiago, Ernst Cara-
melle, Isabel Carvalho, Claude Closky, Hans-Peter Feldmann, 
Robert Filliou, Dayana Lucas, Charlotte Moth, Bruno Munari, 
Pedro Nora, Paulina Olowska, André Romão, Dieter Roth, Allen 
Ruppersberg, Ricardo Valentim, Ben Vautier.

Curadoria: 
Ricardo Nicolau

Características dos espaços e especificações técnicas:
Área expositiva: 100 a 300 m2;

Historial expositivo:
CAPC - Museu de Arte Contemporânea de Bordeaux, de 
16 Maio a 06 Setembro 2015;
Biblioteca da Fundação de Serralves, de 16 Janeiro a 22 
Maio 2016
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FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

Rua Dom João de Castro, 210
4150-417 Porto . Portugal
Telefone. 808 200 543

Siga-nos
      

WINNER

Versões eletrónicas de Planos de Atividades, Relatórios e Contas e outros documentos, 
estão disponíveis para consulta em:
WWW.SERRALVES.PT
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