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SOBRE A COLEÇÃO 

A Coleção de Serralves é uma coleção de referência que 
oferece um contexto internacional único para a com-
preensão da arte contemporânea em Portugal.

A Coleção é composta por obras adquiridas pela Fun-
dação de Serralves desde a sua criação em 1989, em 
conjunto com depósitos públicos e privados. De entre 
os acertos depositados em Serralves que constituíram 
pontos de referências para o desenvolvimento da Cole-
ção de Serralves contam-se a Coleção da Secretaria de 
Estado da Cultura (SEC) e a Coleção da Fundação Luso-
-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

O núcleo da Coleção de Serralves é a arte contemporâ-
nea produzida desde os anos 1960 até à atualidade. Arte 
produzida antes de 1960 pode também ser considerada 
em função da sua relevância para a Coleção e os artis-
tas nela representados. “Circa 1968”, a exposição inau-
gural do Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
em 1999, deu particular destaque às décadas seminais 
de 1960 e 1970, período histórico de mudanças políti-
cas, sociais e culturais a nível planetário, que assistiu à 
emergência de novos paradigmas do fazer artístico e ao 
nascimento da era pós-moderna.

Cumprindo o seu programa de pesquisa e desenvolvi-
mento permanentes, a Coleção de Serralves pretende 
distinguir-se por uma aturada atenção à criação do sé-
culo XXI, em particular à relação das artes visuais com 
a performance, a arquitetura e a contemporaneidade no 
âmbito de um presente pós-colonial e globalizado.

Embora repercutindo a arte e as ideias do nosso passa-
do recente, a Coleção tem como objetivo refletir sobre o 
modo como a arte de hoje também antecipa o seu futuro.
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CONDIÇÕES MUSEOLÓGICAS NECESSÁRIAS 
NOS ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO

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, 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. CASA DE SERRALVES: O CLIENTE 
COMO ARQUITETO

Qual a autoria do projeto da Casa de Serralves? Ao 
contrário de outras formas artísticas, a arquitetura 
resulta de processos coletivos e de decisões partilhadas.
A presente exposição permite descobrir o complexo e 
atribulado processo através do qual a obra - Casa de 
Serralves- foi sendo delineada, ajustada, transformada, 
demolida e reconstruída de acordo com os desejos do 
cliente e as competências dos arquitetos. 

Comissário:
André Tavares
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2. ANDA A RODA: OBRAS DA COLEÇÃO 
DE SERRALVES

Lista de artistas:
Gerardo Burmester, Rui Chafes, Alexandre Estrela, Ana 
Jotta, Bruce Nauman, Thomas Schütte 

Noções de tempo, a perceção da sua passagem e a 
sua relação com a consciência da finitude humana 
são temas que têm sido recorrentemente explorados 
por diversos artistas contemporâneos. Esta exposição 
apresenta cinco perspetivas singulares sobre a 
ideia de temporalidade, assentes na circularidade e 
alheias a cronologias e a sucessões: a consciência da 
passagem do tempo através da apresentação de ações 
repetitivas (Bruce Nauman), circulares, aparentemente 
despropositadas (Ana Jotta); o confronto com o termo 
da vida (Thomas Schütte); o estabelecer de pontes entre 
a contemporaneidade e referências longínquas com o 
objetivo de revelar o impulso essencial e transversal a 
tempos e tendências na génese da prática artística (Rui 
Chafes); ou a imposição da obra de arte como objeto 
inclassificável (entre arte e design, entre pintura e 
escultura) e de impossível datação (Gerardo Burmester).

Comissário:
Ricardo Nicolau
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3. OUT OF THE BOX: COLEÇÃO DE 
LIVROS E EDIÇÕES DE ARTISTA DA 
FUNDAÇÃO DE SERRALVES

Lista de artistas:
Marcel Broodthaers, Robert Filliou, António Barros, Dieter 
Roth, Francesc Torres, Alvess, Ana Hatherly, E.M. Mello e 
Castro, Richard Serra, Bruce Nauman e Eva Hesse 

A mostra “Fora da Caixa = Out of the box” é uma 
tradução literal do seu título, apresentando obras da 
Coleção de Serralves e da Coleção de livros e edições de 
artista que exploram o formato caixa. Este formato foi 
frequentemente empregue por artistas contemporâneos, 
e são vários os exemplos de importantes artistas 
portugueses e internacionais integrados na Coleção 
de Serralves que o usaram em trabalhos fundamentais 
dentro dos seus percursos.

Comissário:
Ricardo Nicolau
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4. MATÉRIA-PRIMA: UM OLHAR SOBRE 
O ARQUIVO DE ÁLVARO SIZA

Através de plantas, esquissos, correspondência e 
fotografias, o visitante realiza um percurso por vários 
projetos realizados em Portugal pelo arquiteto Álvaro 
Siza, Prémio Pritzker em 1992.
A exposição construída a partir da doação à Fundação 
de Serralves de 40 projetos do arquivo de Álvaro 
Siza, integra-se numa colaboração com a Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e o Canadian Centre 
for Architecture, em Montreal.

Comissário:
André Tavares
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5. PASSAGENS: OBRAS DA COLEÇÃO 
DE SERRALVES

“Passagens” desenha-se a partir da certeza de que a 
especificidade do local de exposição representa um 
desafio não só ao modo como o discurso expositivo se 
sedimenta, mas também às múltiplas receções de que 
vai ser alvo. Concebida para o Terminal de Cruzeiros 
de Matosinhos, local de embarque e desembarque de 
passageiros, poderá ser adaptada a outros espaços 
que permitam igualmente o encontro do público com 
obras de arte num contexto de interpretação menos 
institucionalizados do que o do espaço do Museu e 
ponto de partida para um contacto menos formal com a 
arte contemporânea.

Comissário:
Miguel von Hafe Pérez
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6. ÂNGELO DE SOUSA: QUASE TUDO O QUE 
SOU CAPAZ

Ângelo de Sousa (Lourenço Marques, Moçambique, 1938—
2011, Porto), além de ser uma das figuras mais influentes 
da arte portuguesa da segunda metade do século XX, 
é um dos artistas melhor representados na Coleção de 
Serralves, com trabalhos realizados entre os anos 1960 e 
2010, e que abarcam todos os meios artísticos a que ele 
se dedicou ao longo da sua prolífica carreira: desenho, 
pintura, escultura, instalação, filme e fotografia.
“Ângelo de Sousa: Quase tudo o que sou capaz” junta 
uma parcela muito considerável destas obras — a quase 
totalidade dos desenhos, pinturas e esculturas — com o 
objetivo de sublinhar a importância da contaminação 
entre aquelas disciplinas para a evolução da sua prática 
artística: ao reunir cerca de 35 obras de vários períodos 
da sua carreira, esta exposição combate a imagem 
dominante do pintor Ângelo, mostrando que o desenho 
e a escultura são não apenas facetas fundamentais 
da sua obra como aquelas em que porventura é mais 
evidente o espírito experimentalista da sua obra.  

Comissário:
Marta Almeida e Ricardo Nicolau 
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7. SILVESTRE PESTANA: UM ARTISTA 
DE CONTRACICLOS

Silvestre Pestana (1949, Funchal, Madeira) é uma das 
figuras mais radicais da arte contemporânea portugue-
sa. Poeta, artista plástico e performer, criou desde os 
finais dos anos 1960 uma obra singular através de uma 
grande diversidade de disciplinas. A primeira grande 
exposição da sua obra foi realizada em 2016 no Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves. A partir de obras 
recentemente integradas na Coleção de Serralves, bem 
como obras pertencentes ao artista, a presente expo-
sição sublinha o seu uso pioneiro do desenho, da cola-
gem, da fotografia, da escultura, da instalação, do vídeo 
e da performance para um confronto entre sociedade, 
arte e tecnologia. 

Comissário:
Paula Fernandes 
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8. MESA DOS SONHOS: DUAS COLEÇÕES 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA

“Mesa dos sonhos: Duas coleções de arte contemporâ-
nea” reúne cerca de 30 obras da Coleção de Serralves e 
da Coleção da Fundação Luso-Americana para o Desen-
volvimento (FLAD). A exposição resgata para o seu títu-
lo um poema de Alexandre O’Neill, poeta e artista visual 
com uma relevante obra no âmbito do desenho, e parte 
da mesa enquanto metáfora e realidade vivida — um lugar 
de encontro, de confronto, de comunhão, de deriva, e um 
espaço social, seja na intimidade da casa ou num espaço 
aberto e partilhado como o espaço público.
Embora  as duas coleções tenham perfis e dimensões 
diferentes, aproximam-se e complementam-se exemplar-
mente: a Coleção da FLAD tem um acervo de desenho 
considerável de artistas portugueses, que a Coleção de 
Serralves, muito rica no mesmo período (anos 1960–
2000), vem contextualizar internacionalmente. 

Comissário:
João Silvério
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9. ESTUDOS DE LUZ: INDÍCIOS, 
REFLEXOS E SOMBRAS NA COLEÇÃO 
DE SERRALVES

Lista de artistas:
Ignasi Aballí, Fernando Calhau, Lourdes Castro, Rui 
Chafes, Noronha da Costa, Ana Hatherly, Marine 
Hugonnier, Ana Jotta, Jorge Martins, Charlotte Moth, 
Bruce Nauman, Maria Nordman, Paulo Nozolino, Julião 
Sarmento, Silvestre Pestana, Grazia Toderi

Há já alguns séculos que os artistas têm um fascínio 
pela capacidade do olho humano captar a luz. 
Pintores escultores e outros artistas que usam diferentes 
media, ao longo da história da arte tentaram de uma 
forma ou outra captar esse fenómeno e exterioriza-lo.
Partindo do tema — Estudos de Luz —, procurámos na nossa 
colecção obras de arte que reflectem essa pesquisa. O 
vídeo, a pintura, a fotografia ou a instalação, são alguns dos 
formatos apresentados nesta exposição.

Comissário:
Marta Almeida e Ricardo Nicolau 
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10. A MINHA CASA É A TUA CASA. 
REPRESENTAÇÕES DO URBANO E DO 
DOMÉSTICO NA COLEÇÃO DE SERRALVES

Lista de artistas:
Fernando Brito, Pedro Cabrita Reis, Gil Heitor Cortesão, 
Tony Cragg, Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro, 
Patrícia Garrido, Gordon Matta-Clark, Juan Muñoz, 
Bruce Nauman, Luís Palma, Miguel Ângelo Rocha, 
Martha Rosler, Ana Vieira, Christopher Williams

O título desta exposição corresponde à expressão com 
que asseguramos a alguém que a nossa hospitalidade 
é sincera. Os artistas e as obras nela apresentados 
colocam o doméstico e o quotidiano no centro das suas 
preocupações, propondo diferentes interpretações 
daquilo que se entende por casa. Para alguns ela é 
abrigo, lugar protetor de espera, evocador de estados 
e sentimentos como a solidão e a melancolia; para 
outros ela é o local ideal para, através de um escalpelo 
analítico, identificar e falar de neuroses, de repressões; 
para outros ainda é símbolo da condição feminina e 
portanto cenário e objeto das mais ferozes críticas ao 
papel tradicional da mulher. 

Comissário:
Marta Almeida e Ricardo Nicolau 
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11. REGRESSO DO OBJETO: ARTE DOS 
ANOS 1980

Lista de artistas:
Rui Aguiar, Joaquim Bravo, Gerardo Burmester, José 
Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Juan Muñoz, 
Rui Sanches

“O regresso do objeto” apresenta uma seleção de obras 
de oito artistas que sedimentaram os seus discursos 
artísticos nos anos 1980. Estes trabalhos marcam uma 
reação à predominância da arte minimal e conceptual 
nas décadas anteriores, através do regresso à pintura 
e à escultura e ao uso de materiais tradicionais como o 
ferro, o bronze e a madeira. Assistimos a um regresso 
a temas clássicos da história da arte, ao ressurgimento 
de um imaginário figurativo e metafórico associado a 
títulos poéticos e evocativos e à proximidade com as 
artes decorativas e a cultura popular. 
A exposição é uma oportunidade para revisitar a 
produção artística desta década que, representando 
o fim do isolamento a que a ditadura tinha votado 
Portugal, revela um crescente sincronismo com o 
contexto artístico internacional. 

Comissário:
Marta Almeida e Ricardo Nicolau 
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12. UM REALISMO COSMOPOLITA: UMA 
EXPOSIÇÃO EM TORNO DO GRUPO KWY

Constituído pelos artistas portugueses Lourdes Castro, 
René Bertholo, António Costa Pinheiro, João Vieira, José 
Escada e Gonçalo Duarte, pelo búlgaro Christo e pelo 
alemão Jan Voss, o grupo KWY congregou-se em Paris 
em torno da edição da revista homónima, publicada 
entre 1958 e 1964. A partir de finais dos anos 1950, o 
grupo foi responsável 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.
A exposição parte do espírito cosmopolita e experimental 
da revista KWY e apresenta uma seleção de obras e 
publicações de artista da Coleção de Serralves da autoria 
de artistas que integraram o grupo KWY e de artistas 
portugueses e estrangeiros que colaboraram no seu 
projeto editorial, como Raymond Hains, Jorge Martins 
e António Areal, ou outros projetos editoriais ativos na 
altura, como a Daily Bul, a Sens plastique ou a Dé-collage. 

Comissário:
Marta Almeida e Ricardo Nicolau 
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13. ARTES INCOERENTES: O CABINET DE 
ALVESS. OBRAS DA COLEÇÃO DA COLEÇÃO 
DE SERRALVES

Lista de artistas:
Alvess, Fernando Aguiar, John Baldessari, António 
Barros, James Lee Byars, Manuel Casimiro, Mauro 
Cerqueira, Guy de Cointet, Robert Filliou, Ana Hatherly, 
Alex Hay, Rita McBride, E.M. de Melo e Castro, Jorge 
Pinheiro, António Sena  

Alvess é o nome artístico de Manuel Alves (Viseu, 1939 
— Paris, 2009), artista que viveu grande parte da sua 
vida em Paris, onde decidiu acrescentar um “s” ao seu 
nome rendendo-se ironicamente à forma como ele era 
pronunciado pelos franceses. Apesar da constância 
com que sempre trabalhou, não foram demasiadas 
as ocasiões com grande visibilidade em que Alvess 
mostrou o seu trabalho, motivo pelo qual terá sido 
apresentado, quando da exposição antológica da sua 
obra apresentada no Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves em 2008 como “um dos artistas mais secretos 
e singulares até agora apresentados no Museu”.

Comissário:
Paula Fernandes 
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14. QUE SAIS-JE? LIVROS E EDIÇÕES DE 
ARTISTA DA COLEÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
SERRALVES 

“Que sais-je?” é o nome da famosa enciclopédia de 
bolso francesa 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. 
“Que sais-je?” aborda a utilização por parte de artistas, 
desde as primeiras vanguardas do século XX, de formas 
clássicas de armazenar e transmitir conhecimento, 
como atlas, dicionários e enciclopédias.

Comissário:
Ricardo Nicolau 
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15. CORPO, ABSTRAÇÃO E LINGUAGEM 
NA ARTE PORTUGUESA – OBRAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
EM DEPÓSITO NA COLEÇÃO DE 
SERRALVES

A presente exposição mostra um conjunto de obras 
provenientes da Secretaria de Estado da Cultura (SEC) 
em depósito no Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves desde a criação da Fundação de Serralves e 
demonstra a importância que a pintura e a escultura 
tiveram ao longo dos anos 1960-70-80 na renovação das 
linguagens artísticas em Portugal. O núcleo de obras da 
SEC foi reunido durante cerca de 17 anos, mediante uma 
estratégia continuada de aquisições que arrancou em 
1979 e que se dirigiu à angariação dos exemplos mais 
significativos da arte portuguesa mais atual realizada 
durante esse período, ao mesmo tempo que procurou 
agregar algumas obras representativas das várias 
expressões modernas do passado recente.
A Coleção da Secretaria de Estado da Cultura foi uma das 
que, desde a primeira hora, impulsionou a consolidação 
de um museu de arte na cidade do Porto especialmente 
vocacionado para a contemporaneidade artística.

Comissário:
Marta Almeida 
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS 
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Excepto:

PÁG. 35
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FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

Rua Dom João de Castro, 210

4150-417 Porto . Portugal

Telefone. 808 200 543

Siga-nos

      

Versões eletrónicas de Planos de Atividades, 

Relatórios e Contas e outros documentos,  

estão disponíveis para consulta em:

WWW.SERRALVES.PT
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