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A Conspiração das Formas:  
Obras da Coleção de Serralves

A coleção de Serralves oferece, desde a sua criação em final dos 
anos 1980, uma ampla e segura amostragem da produção artística 
de Portugal e do mundo, desde meados dos anos 1960 até aos dias 
de hoje. Para além disso, a sua atualização continuada permite ter 
confiança num olhar futuro sobre a atividade artística dos nossos dias.

Um programa de exposições de uma coleção fora do seu museu 
e por vários locais do país tem o valor acrescido de permitir o 
contacto com públicos diversos em espaços não necessariamente 
vocacionados para a realização de exposições de arte contempo-
rânea. Esta deslocalização permite, com generosidade, expandir 
as oportunidades de reformulação dos significados da produção 
artística, abertos ao confronto entre as obras e os novos contextos. 

Em “A conspiração das formas”, a seleção de obras da coleção 
de Serralves joga com a ideia de revelação, obrigando ao esforço  
do espectador. Proporciona o confronto, permitindo a reavaliação 
da nossa posição perante elas e da nossa própria posição no mundo. 
A exposição procura deslocalizar a expectativa da nossa perceção 
perante os objetos e os gestos e perante as categorias instituídas  
de certo ou errado, visível ou invisível, previsível ou inesperado. 

Num primeiro momento, parece óbvio afirmar que a itinerância 
altera as condições sob as quais experienciamos as obras  
de arte. Não falamos naturalmente apenas do ordenamento de um 
conjunto de obras num dado espaço. As condições políticas, insti-
tucionais, a dimensão e impacto do mercado, e mais ao largo, as 
condições culturais que determinam modos de produção, por um 
lado, e formas de entendimento das obras e das imagens, por outro, 
têm um papel determinante na relação que estabelecemos com as 
obras de arte e na forma como uma coleção se posiciona perante  
e dentro do sistema da arte e da cultura.

Num segundo momento, e em parte como consequência 
daquelas condições, o regime de visualidade sob o qual tal relação 
tem lugar, possuindo uma incontornável inscrição histórica, inclui 
também uma dimensão corpórea e psicológica que as obras 
podem confrontar ou desestabilizar. Reitere-se que um museu não 
é um espaço neutro e que o contacto que oferece com as obras 
de arte é profundamente mediado. Por isso, a itinerância de uma 
coleção proporciona um questionamento que reformula as próprias 
condições culturais em que a dita coleção cresce e se dá a ver. 

A Coleção de Serralves integra atualmente para cima de 4300 
obras, das quais mais de 1700 são propriedade da Fundação de 
Serralves e as restantes 2600, provenientes de várias coleções 
privadas e públicas, foram objeto de depósito de longo prazo. De 
entre os acervos depositados em Serralves que constituíram pontos 
de referência para o desenvolvimento da Coleção de Serralves 
contam-se a coleção da Secretaria de Estado da Cultura e a coleção 
da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). A 
Coleção de Serralves inclui ainda cerca de 5000 livros e edições 
de artistas. Informação pormenorizada sobre este acervo pode ser 
consultada em http://biblioteca.serralves.pt/.

O núcleo da Coleção de Serralves é a arte contemporânea 
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 artistas nela representados. “Circa 1968“, a 
exposição inaugural do Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
em 1999, deu particular destaque às décadas seminais de 1960 e 
1970, período histórico de mudanças políticas, 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 desenvolvimento 
permanentes, a Coleção de Serralves pretende distinguir-se por uma 
aturada atenção à criação do século XXI, em particular à relação 
das artes visuais com a performance, a arquitetura e a contempo-
raneidade no âmbito de um presente pós-colonial e globalizado. 
Embora repercutindo a arte e as ideias do nosso passado recente,  
a Coleção tem como objetivo refletir sobre o modo como a arte  
de hoje também antecipa o seu futuro.
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Pedro Cabrita Reis 
Echo der Welt, 1993

Na presente exposição procurou-se que as obras escolhidas 
pudessem operar no limiar formado por esse questionamento  
e uma dimensão percetiva no confronto com os seus significados. 
Na reformulação dos significados implicada na localização das  
obras nos seus novos espaços e no enquadramento curatorial em 
causa, importa sublinhar a contingência das relações que as obras 
estabelecem com os espectadores, tanto pela captação distraída  
dos olhares de passagem, como por via da sua própria ambiguidade 
ou poder evocativo. Trata-se de uma dupla generosidade. Por um 
lado, de um contacto proporcionado pela sua saída de portas, e por 
outro da própria significação das obras. 

Reiterando a necessidade do acesso à arte (do passado), o 
crítico de arte, historiador e romancista inglês John Berger escreveu, 
em 1972,  um livro sobre a forma como somos afectados pelo 
constante fluxo de imagens que caracteriza a contemporaneidade. 
Intitulado Modos de ver, fala do posicionamento de um povo  
face à história como uma condição para a própria liberdade. Pode 
dizer-se que na possibilidade de um confronto com obras produ-
zidas num passado próximo, no relacionamento com um tempo que 
(ainda) é o nosso, afirma-se, então, um garante de liberdade futura.

Alguns trabalhos apresentados possuem forte referencialidade 
espacial, como a desconstrução de um espaço dentro de um espaço 
de Echo der Welt (1993), de Pedro Cabrita Reis, ou uma forma do 
próprio desaparecimento fundindo-se com o seu entorno, no caso 
de José Pedro Croft ou evocando uma meta-arquitectura  
descorporizada como na obra “a spine wall supressed all draughts” 
(2008), de Leonor Antunes. Outras, apresentam esta referencialidade 
por associação, como a obra de Hans Haacke que metaforiza um 
espaço atmosférico, ou a de Lawrence Weiner que põe em causa  
a nossa relação com a firmeza do mundo, ou o trabalho de 
Fernanda Gomes que interroga a materialidade do espaço através 
do potencial estremecimento do corpo. Por seu lado, as imagens  
de Rita Magalhães evocam um espaço entre o poético e o banal, 
entre o belo e o ameaçador, de facto deixando à nossa escolha  
a história possível daquele tempo/lugar.

Um outro conjunto de obras reflete sobre as nossas relações 
com o mundo através dos objetos e das nossas ações sobre eles. 
Numa (sem-)idade industrial em que os restos de uma metalurgia 
absurda assinalam a nossa dependência da cultura material (Rita 
McBride), na relação tripartida ação/objeto/mundo com a obra 
de Damián Ortega; ou na obra de José de Guimarães, espécie de 
insinuação maliciosa sobre o nosso lugar no mundo, afinal solitário. 
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Com as peças de Cildo Meireles e António Barros, o conjunto de 
obras cumpre a sua intenção política com clareza. A Árvore do 
dinheiro (1969) de Cildo Meireles fala sobre a questão do valor. 
Utilizando um dispositivo banal em circulação na sociedade, reflete 
afinal sobre o seu valor simbólico ao inseri-lo no sistema da arte. A 
obra Razão (Muro da razão) (1979/99) de António Barros dá conta 
de um outro valor simbólico e seu declínio, a razão, modelando  
uma espécie de tranquilidade impossível em travesseiros brancos. 

Há ainda um outro conjunto  de trabalhos que, em diferentes 
modos, nos fala do corpo. A obra escolhida de Bruno Pacheco  
ilustra um impressionante desconforto, como se fosse o nosso 
próprio corpo encalhado numa praia qualquer. Ou como o vídeo  
de Bruce Nauman que assinala a consciência de finitude do  
nosso corpo através da repetição de um gesto inútil. Na evocação 
que confronta o uso que o corpo parece, afinal, impedido de 
dar aos objetos (Rui Chafes), pelo engano dos sentidos (Richard 
Artschwager), pelo mistério de situação (Susanne Themlitz) ou pela 
evocação do desconforto de um corpo largado (Jene Highstein)  
ou na afirmação da sua fragilidade (Ana Jotta), pertence aos artistas 
a liberdade de nos confrontarem com a desmontagem do mundo. 

Por detrás de gestos aparentemente insignificantes reside por 
vezes uma imensidão de traumas, como por detrás de uma imensa 
negritude pode nada mais residir afinal que um simples final de  
dia tranquilo. 

Por isso as imagens enganam, as obras revelam.

Anna Jotta 
Vasco, 1995
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Bruce Nauman
Thighing (Blue) [Coxa (azul)], 1967
Filme de 16 mm transferido 
para vídeo, cor, som,  
4'36" / 16 mm film transferred 
to video, colour, sound, 4'36"
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2011

Hans Haacke
Narrow White Flow [Fluxo 
estreito branco], 1967–68
Tecido, metal, madeira, 
ventoinha / Fabric, metal, 
wood, fan Ed. 1/3
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2003

José de Guimarães
Telefone / Telephone, 1968
Tecido, ferro, madeira, vidro / 
Fabric, iron, wood, glass
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 1999

Cildo Meireles
Árvore do dinheiro / 
Money Tree, 1969
Notas de 1 cruzeiro, elástico / 
1-cruzeiro notes, elastic band
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Doação do artista em / Artist's 
donation 2001

Richard Artschwager
Blp, 1969
Aço pintado / Painted steel
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 1999

Lawrence Weiner
The Level of Water [O nível da 
água], c. 1970
Contraplacado, pau-de-balsa, 
tinta / Plywood,  
balsa wood, paint
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 1998

António Barros
Razão (Muro da Razão) / 
Reason (Wall of Reason), 
1979/99
Almofadas de algodão,  
papel de jornal / Cotton 
pillows, newspaper
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2010

Rui Chafes
Sem título (da série “Madrugada 
XXI”) / Untitled (from the series 
'Dawn XXI'), 1992
Ferro pintado / Painted iron
Col. / Coll. Fundação 
Luso-Americana para o 
Desenvolvimento, em depósito 
na / on long-term loan to 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em / Deposit 2002

Pedro Cabrita Reis
Echo der Welt I [Eco do mundo 
I / Echo of the World I], 1993
Madeira, gesso cartonado, 
tijolos, serapilheira, cadeira 
e mesa de madeira, radiador, 
jarro de água, óleo sobre 
cartão, desenho sobre papel 
vegetal, livro, tubos de cobre, 
mangueira de borracha, cabos 
elétricos, lâmpadas / Wood, 

plasterboard, bricks, burlap, 
wooden chair and table, 
radiator, water jug, oil on 
cardboard, drawing on tracing 
paper, book, copper tubes, 
rubber hose, electric wiring, 
light bulbs
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 1998

Susanne S. D. Themlitz
Sem título / Untitled, 1995
Caixa de luz, diapositivo /  
Light box, slide
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 1996

Ana Jotta
Vasco, 1998
Serigrafia sobre tecido / 
Silkscreen print on cloth
Col. / Coll. Peter Meeker, 
em depósito na / on 
long-term loan to Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em / Deposit 2000
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Rita McBride 
Parallel Lines / Linhas paralelas, 
2008 
Aço 8 mm ed. única / 8 mm 
steel (single edition) 
188 x 92 cm 
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2011

Leonor Antunes
“a spine wall supressed all 
draughts” [“uma parede mestra 
suprimiu todas as correntes  
de ar”], 2008
Couro, corda / Leather, rope. 
Ed. 1/1
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2013

José Pedro Croft
Sem título / Untitled, 2008
Ferro pintado, espelho, vidro / 
Painted iron, mirror, glass
Col. / Coll. Peter Meeker, 
em depósito na / on 
long-term loan to Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em / Deposit 2008

Damián Ortega
Unión Separación 
[União separação / Union 
Separation], 2000
Madeira, mecanismo giratório, 
pedra, cimento, câmara de 
video, vídeo (cor, som, 31') 
Wood, swivel mechanism, 
stone, cement, video camera, 
video (colour, sound, 31')
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2002

Rita Magalhães
Da série “Ausência” / From the 
series ‘Absent’, 2003
Impressão Lambda, caixa de 
luz / Lambda print, light box 
Ed. 2/3
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2009

Rita Magalhães
Da série “Ausência” / From the 
series ‘Absent’, 2004
Impressão Lambda, caixa de 
luz / Lambda print, light box 
Ed. 1/3
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2009

Fernanda Gomes
Sem título / Untitled, 2005
Tela, madeira / Canvas, wood
Col. / Coll. P.O.P., em depósito 
na / on long-term loan to 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em / Deposit 2010

Rui Chafes
Vê como tremo / Look How 
I Shiver, 2005
Ferro / Iron
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2007

Rita Mcbride
Timeley Circles, 2008
Aço 8 mm ed. única / 8 mm 
steel (single edition)
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2011

Bruno Pacheco
Shoreline, 2009
Óleo sobre tela / Oil on canvas
Col. / Coll. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em / Acquisition 2010

Jene Highstein
Sem título / Untitled, n.d.
Mármore / Marble
Col. / Coll. Fundação 
Luso-Americana para o 
Desenvolvimento, em depósito 
na / on long-term loan to 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em / Deposit 2000
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The Conspiracy of Forms:  
Works From the Serralves Collection

Since its creation in the late 1980s, the 
Serralves collection has offered a broad 
and considered selection of artworks 
from Portugal and abroad, from the 
mid-1960s to the present day. It is con-
stantly being refreshed, thereby guaran-
teeing a prospective look towards works 
currently being produced.

A programme of touring exhibi-
tions throughout the country has enabled 
different audiences to discover works 
from the collection in venues that are not 
necessarily created to host contemporary 
art exhibitions. These exhibitions thereby 
constitute a generous possibility to 
expand the opportunities for reformulat-
ing the meanings of art production, open 
to confrontation between the works and 
the new and surprising contexts.

In ‘The Conspiracy of Forms’, the 
works on display engage with the idea 
of revelation, and require the viewer 
to make an extra effort. They foster a 
sense of confrontation, encouraging us to 
re-evaluate our position before the works 
and thereby allowing us to reassess our 
own position in the world. Constituted  
by a small selection of works from the 
collection, this exhibition seeks to delo-
calise the expectation of our perception 
before objects and gestures and estab-
lished categories of right or wrong, of  
the visible, invisible or predictable. 

At first glance, it seems obvious  
to say that a touring exhibition alters  
the conditions through which works of  
art are experienced. Obviously we’re not 
just talking about arranging a set of works 
in a specific space. The relationship that 
we establish with works of art and the way 
that a collection is positioned in relation to, 
and within, the artistic and cultural system is 
influenced by the political and institutional 
conditions and the market size and impact. 
From a broader perspective, this relationship 
is also influenced by the cultural conditions 
that determine the modes of production, 
on the one hand, and the forms of under-
standing of works and images, on the other.

Partly as a consequence of these con-
ditions, the regime of visuality under which 
such a relationship occurs, involving an 
inescapable historical context, also includes 
a physical and psychological dimension, 
which works can confront or destabilize. 

It should be reiterated that a museum is 
never a neutral space and in fact has a 
profound influence on the contact with 
works of art that it offers. Therefore, 
touring exhibitions of a collection foster  
a spirit of questioning that will reformulate 
the underlying cultural conditions in which 
the collection is developed and seen. 

In the present exhibition an attempt 
has been made to ensure that the chosen 
works may operate on the boundary 
formed by this questioning process and 
a perceptive dimension, in confrontation 
with its meanings. In reformulation of the 
meanings implied in the location of the 
works in their new spaces and in the corre-
sponding curatorial context, it is important 
to underline the contingent nature of 
the relationships that the works establish 
with the spectators, both in terms of the 
distracted capturing of passing glances, 
and by means of their own ambiguity or 
evocative power. This is a dual form of 
generosity: on the one hand, the contact 
provided by departing from the confines 
of the museum, and on the other, the 
implicit meaning of the works.

Reiterating the need for access 
to art (from the past), British art critic, 
historian and novelist, John Berger, wrote 
Ways of Seeing, in 1972, which discusses 
how we are affected by the constant flow 
of images in the contemporary world. The 
book suggests that the position of a pop-
ulation towards its history constitutes a 
condition of the people’s freedom. It can 
be said that the possibility of confronta-
tion with works produced in the near past, 
in the context of the relationship with 
an epoch that is (still) our own, may help 
guarantee our future freedom.

Several of the works on display have 
a strong spatial referentiality, such as 
deconstruction of a space within a space 
in Echo der Welt (1993), by Pedro Cabrita 
Reis, or a form of the disappearance, 
blending with one’s surroundings, in the 
case of José Pedro Croft, or evoking a dis-
embodied meta-architecture in the work, 
“a spine wall suppressed all draughts” 
(2008), by Leonor Antunes. Other works 
present this referentiality through associa-
tion, such as the work by Hans Haacke that 
metaphorises an atmospheric space, or 
that by Lawrence Weiner which questions 
our relationship with the firmness of the 
world, or the work by Fernanda Gomes 
that questions the materiality of space 

Rita Magalhães
Da série “Ausência” 
/ From the series 
‘Absent’, 2004

Rita Magalhães
Da série “Ausência” 
/ From the series 
‘Absent’, 2003
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through the potential shaking of the body. 
In turn, Rita Magalhães’ images evoke a 
space between the poetic and the banal, 
between the beautiful and the menacing, 
allowing us to choose the possible history 
of that time/place.

Another set of works explores our 
relationship with the world — through 
objects, and our actions in relation 
to such objects. Rita McBride’s work 
addresses a (semi) industrial age, in which 
the vestiges of an absurd metallurgy 
highlight our dependency on material 
culture. Damián Ortega’s work talks about 
the tripartite relationship between the 
action/object/world. José de Guimarães’ 
work is a kind of malicious insinuation 
about our place in the world, which is 
ultimately solitary. The set of works by 
Cildo Meireles and António Barros clearly 
fulfil their political intention. Árvore do 
dinheiro [Money tree] (1969) by Cildo 
Meireles talks about the question of 
value: by using a banal device that circu-
lates in society, it ultimately reflects on i 
ts symbolic value, by inserting it into 
the art system. Razão (Muro da razão) 
[Reason (Wall of Reason)] (1979/99) 
by António Barros addresses another 
symbolic value and its decline — reason — 
modelling a kind of impossible tranquility 
on white pillows.

Another set of works addresses the 
body in various different manners. Bruno 
Pacheco’s painting illustrates an impressive 
sense of discomfort, as if our body were 
stranded on a beach. Bruce Nauman’s 
video indicates awareness of the finitude 
of our own body through repetition of a 
useless gesture. Artists are of course free to 
confront us with dismantling of the world. 
This reality can be seen in Rui Chafes’ 
sculpture which confronts the fact that  
the body ultimately seems to be prevented 
from giving a certain use to objects; Richard 
Artschwager’s work that explores the 
deception of the senses; Susanne Themlitz’s 
highlights the mystery of situation; Jene 
Highstein’s piece evokes  the discomfort 
of a detached body; and Ana Jotta’s work 
which affirms the body’s fragility. 

Apparently insignificant gestures 
sometimes conceal an immensity 
of traumas, just as behind immense 
blackness there may be nothing but the 
mere end of a quiet day. 

For this reason, images deceive, 
works reveal.

The Serralves Collection is a  
collection of reference that offers 
a uniquely international context in 
which to understand contemporary 
art in Portugal.

The Serralves Collection is 
comprised of works acquired by 
the Serralves Foundation since 
its creation in 1989, together 
with long-term deposits from 
private and public collections. 
Deposits that have served as 
points of reference for the 
development of the collection 
include the Collection of the 
Portuguese Secretariat of State 
for Culture and the Collection of 
the Luso-American Development 
Foundation (FLAD). 

The focus of the Serralves 
Collection is contemporary art 
produced from the 1960s to the 
present day. The inaugural exhi-
bition of the Serralves Museum 
of Contemporary Art in 1999, 
‘Circa 1968’, served to highlight the 
1960s and 70s, a historic period of 
political, social and cultural change 
that took place around the world, 
as seminal decades out of which 
emerged new paradigms in art 
making and the beginning of the 
post-modern era.

As part of a continued 
research and development of 
the Collection in the twenty-first 
century, the Serralves Collection 
aspires to further distinguish itself 
through its focus on contemporary 
art's relationship to performance, 
architecture and contemporaneity 
in relation to a post-colonial and 
globalized present. While resona-
ting with the art and ideas of our 
recent past, the Collection aims to 
reflect on how the art of today also 
anticipates its future.

Susanne S. D. Themlitz
Sem título / Untitled, 1995
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Porto: Fundação de Serralves, 2015. 
Zero em comportamento / Zéro de conduite: Obras da coleção de Serralves, 
cat. exp., Porto: Fundação de Serralves, 2018. 

Ver/See

Sculpture as Action in Damián Ortega's Art, Brilliant Ideas Ep. 59,  
disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RJ2VVbijG2M
John Akomfrah, The Stuart Hall Project, British Film Institute, Smoking 
Dogs Films, 2013 
Jacques Rancière, A autonomia das imagens, comunicação proferida 
em 14 de março de 2011, Culturgest, Lisboa, disponível em https://www.
youtube.com/watch?v=6OwVuF3zam0

Ouvir/Listen

Claude Debussy, La mer, 1905
George Gershwin, Porgy and Bess, 1935
Miles Davis, Porgy and Bess, 1966
Gábor Szabó, Spellbinder, 1966
Cigarrettes After Sex, Cigarrettes After Sex, 2017
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