
P
or

tu
gu

ês
 E

ng
lis

h

Parque Park 30 JUN — 1 OUT OCT
Galeria Contemporânea Contemporary Gallery 30 JUN — 1 OUT OCT
Hall do Museu Museum Hall 30 JUN — 10 SET SEP
Galeria do Museu Museum Gallery 30 JUN — 3 SET SEP

Ministério da Cultura, Bienal de São Paulo, Itaú e Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresentam
Ministry of Culture, Bienal de São Paulo, Itaú and Serralves Museum of Contemporary Art present
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30 JUN (Sex Fri), 23h30 11:30 pm
OBRA SONORA SOUND WORK
Tiago Carneiro, Tendency, 30’, 2017
Pátio da Adelina
Obra sonora composta para a trabalho Migração, exclusão e resistência de 
Carla Filipe 
Sound work composed for Migration, Exclusion and Resistance by Carla Filipe

06 JUL (Qui Wed), 18h30 6:30 pm
NOVAS PERSPETIVAS: CONVERSAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA 
NEW PERSPECTIVES: CONVERSATIONS BETWEEN ART AND 
ARCHITECTURE
Com os ateliês de arquitetura depA, Diogo Aguiar Studio, FAHR 021.3, fala 
atelier e OTTOTTO, João Ribas, curador da exposição e diretor adjunto 
do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Nuno Grande, arquiteto e 
Anabela Mota Ribeiro, jornalista  
With architecture practices depA, Diogo Aguiar Studio, FAHR 021.3,  
fala atelier and OTTOTTO, and João Ribas, curator of the exhibition  
and deputy director of the Serralves Museum, Nuno Grande, architect,  
and Anabela Mota Ribeiro, journalist
Auditório Auditorium

16 JUL (Dom Sun), 11h00 11:00 am 
ENCONTRO ENCOUNTER 
Com With Priscila Fernandes e and Carla Filipe, artistas artists

10 SET SEP (Dom Sun), 12h00 12:00 am 
VISITA ORIENTADA Guided visit 
Com With Joana Mendonça, educadora educator  
(em Português in Portuguese)

30 SET SEP (Sáb Sat), 15h30 3:30 pm 
VISITA ORIENTADA GUIDED VISIT 
Em Língua Gestual Portuguesa  
In Portuguese Sign Language 
Por By Laredo, Associação Cultural

Gabriel Abrantes, Jonathas de Andrade, 
Sonia Andrade, Alicia Barney, Cecilia 
Bengolea & Jeremy Deller, Lourdes Castro, 
Öyvind Fahlström, Priscila Fernandes, Carla 
Filipe, Leon Hirszman, Grada Kilomba, Lais 
Myrrha, Vídeo nas Aldeias, Bárbara Wagner 
& Benjamin de Burca 

Depois da bem-sucedida colaboração com a 
Bienal de São Paulo em 2015, o Museu de 
Arte Contemporânea de Serralves apresen-
ta em 2017 uma nova edição da Bienal. Sob 
o título “Incerteza Viva: Uma exposição a 
partir da 32ª Bienal de São Paulo”, a mostra 
procura refletir sobre as atuais condições 
de vida e as estratégias oferecidas pela arte 
contemporânea para aceitar ou conviver 
com a incerteza. 

Em Serralves, a exposição reflete o contexto 
físico, social e cultural da cidade do Porto, do 
Parque e Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves, e as obras apresentadas — pinturas 
e esculturas, vídeos e instalações — sinteti-
zam as ideias da exposição brasileira.

No Museu serão mostradas obras de Lais 
Myrrha, Lourdes Castro, Vídeo nas Aldeias, 
Leon Hirszman, Grada Kilomba e uma 
instalação de Sonia Andrade na Galeria 
Contemporânea.

Ao longo do seu trabalho de interrogação 
da sombra enquanto (re)interpretação e 
(re)materialização de um objeto, Lourdes 
Castro (Funchal, Madeira, 1930) experimen-
ta uma variedade de suportes, materiais 
e processos, numa incessante procura de 
adequação às suas metódicas pesquisas em 
torno da representação visual da sombra. 
As obras em exposição, Sombras à volta de 
um centro (1980—87), são disso exemplo, 
representando o modelo (jarras com flores) 
através do contorno das suas sombras que 
se desenvolvem a partir de um epicentro do 
qual emerge toda a matéria. 

Lais Myrrha (Belo Horizonte, 1974) apre-
senta a instalação Dois pesos, duas 

medidas (2016—17), em que duas torres 
— uma composta por materiais utilizados 
tradicionalmente em construções in-
dígenas brasileiras e outra feita com 
materiais de construção contemporâneos 
— representam sociedades distintas, que 
coexistem e se confrontam e cuja sub-
sistência está posta em causa. A artista 
provoca confronto de duas técnicas de 
construção, a tradicional e a contempo-
rânea, evidenciando o modo desigual com 
que a tradição construtiva indígena é tra-
tada em relação à moderna.

O interesse pelas várias realidades culturais 
é também central na obra de Leon Hirszman 
(Rio de Janeiro, 1937 — 1987), que na trilogia 
Cantos de Trabalho (Mutirão, Cacau e Cana-
-de-acúcar) (1974—76) regista trabalhadores 
rurais nas cidades de Chã Preta, Itabuna e 
Feira de Santana cantando enquanto traba-
lham. A técnica de filmagem utilizada por 
Hirszman, que observa através da câmara 
e utiliza a narração off, enfatiza a importân-
cia do registo de práticas ancestrais — como 
estes cantos de trabalho que se encontram 
em vias de desaparecer e que eram entoados 
quando as pessoas se reuniam para executar 
coletivamente tarefas agrícolas em regime 
de solidariedade.

Na Galeria Contemporânea é apresenta-
da a instalação Hydragrammas (1978—93), 
de Sonia Andrade (Rio de Janeiro, 1935). 
Reconhecida pelo seu trabalho em vídeo nos 
anos 1970, no qual o seu corpo está sempre 
presente, o trabalho da artista mantém-se 
à margem das discussões dominantes no 
universo da arte e pauta-se pela indiferença 
em relação às regras do mercado da arte.
Hydragrammas é um inventário de cem 
objetos construídos a partir de materiais 
encontrados no quotidiano e explora as as-
sociações que automaticamente são feitas 
entre palavra e imagem e os seus múltiplos 
significados, em constante construção. Os 
objetos são fotografados e transformados 
em diapositivos, tornando-se um arquivo ao 
qual a artista associa um léxico próprio.



Ainda no Museu, na Sala 14, encontramos o 
coletivo Vídeo nas Aldeias — Ana Carvalho, 
Tita e Vicente Carelli (Olinda, Pernambuco, 
Brasil, 1986), um projeto educativo e de 
mobilização coletiva com grande relevân-
cia político-social no Brasil, que promove a 
formação de realizadores indígenas. A vídeo-
-instalação O Brasil dos índios: Um arquivo 
aberto (2016), que regista gestos, cantos e 
línguas de vinte povos indígenas do Brasil, 
evoca a resistência coletiva às tentativas 
de apagamento destes grupos através da 
divulgação do material audiovisual recolhi-
do em diferentes tempos e em diferentes 
contextos, combatendo a ignorância secular 
das populações brasileiras face ao amplo e 
complexo universo indígena.

Carla Filipe (Aveiro, Portugal, 1973) apresen-
ta uma obra construída a partir da recolha 
de plantas comestíveis não convencionais 
(PANCS). Em Migração, exclusão e resis-
tência (2016), um trabalho inédito de caráter 
contextual e site-specific, a artista parte de 
uma pesquisa iniciada em 2006 que pro-
punha a construção de hortas e jardins em 
ambientes urbanos, instaurando a apropria-
ção de espaços públicos destinados a outros 
fins. Esta obra fala-nos de plantas comestíveis 
inabituais: algumas são plantas silvestres, 
outras ervas daninhas e todas nascem es-
pontaneamente em locais indesejados, numa 
dispersão acidental. Embora sejam normal-
mente excluídas e consideradas indesejáveis, 
estas espécies pertencem à paisagem natu-
ral e poderiam afinal ser integradas na nossa 
culinária. Um exemplo do que o espontâneo 
pode conceber e representar, ultrapassando 
os limites do imaginário. Na inauguração 
da exposição, a artista convidou o mú-
sico Tiago Carneiro (Parede, Portugal, 
1985) que criou a obra sonora Tendency, 
2017, inspirada na ideia central da Bienal 
de São Paulo, “Incerteza Viva”. Os temas 
apresentados partem de sons captados no 
Parque de Serralves, onde foram recolhi-
das algumas das espécies em exposição. 
Esta é uma ocasião para a celebração: ce-
lebração da colheita no passado pagão e 

celebração da cultura popular, agora atra-
vés da música eletrónica.

O Vale de Alicia (2016), de Alicia Barney 
(Cali, Colombia, 1952), é um lugar real no 
qual podemos encontrar animais, cogume-
los psicotrópicos e também petróglifos. É 
um lugar mágico e surpreendente, onde a 
peça-instrumento feita de tubos aleatoria-
mente tocados pelo vento, acompanhada 
por esculturas-cogumelo, constitui um estí-
mulo à perceção do visitante. 

Fåglar i Sverige [Pássaros na Suécia] (1962), 
é um poema sonoro composto por Öyvind 
Fahlström (São Paulo, 1928 — Estocolmo, 
1976) para ser difundido como peça radio-
fónica. Baseada na transcrição do canto de 
pássaros para um sistema musical, a estru-
tura operática deste trabalho permite revelar 
toda uma rede de referências, combinando 
música e linguagem com um princípio organi-
zativo altamente complexo. Os manuscritos 
originais estão em exposição no Museu.

Ainda no Parque de Serralves, foram 
construídos cinco pavilhões, resultado de 
encomendas a ateliês de jovens arquitetos 
do Porto — depA, Diogo Aguiar Studio, FAHR 
021.3, fala atelier e OTTOTTO. Estas estrutu-
ras acolhem as obras de Gabriel Abrantes, 
Priscila Fernandes, Jonathas de Andrade e 
dos duos Jeremy Deller & Cecilia Bengolea e 
Bárbara Wagner & Benjamim de Burca. 

No pavilhão criado por Teresa Otto é apre-
sentado Sonho de Bombom (2016), da 
dupla Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979) 
e Jeremy Deller (Londres, 1966). Neste ví-
deo é abordado o fenómeno de dancehall na 
Jamaica e a sua ligação a movimentos iden-
titários de resistência e afirmação de género, 
sexualidade e comportamento.

Na mesma linha exploratória da cultura 
urbana, num espaço projetado pelo ate-
liê FAHR 021.3, Bárbara Wagner (Brasília, 
1980) e Benjamin de Burca (Munique, 
1975) apresentam o filme Estás vendo 

coisas (2016), em que são destacadas as 
singularidades e as relações entre os agen-
tes do brega, fenómeno de música, dança, 
cena cultural e economia criativa da perife-
ria do Recife.

Remetendo para a prática etnográfica do 
audiovisual, o filme O peixe (2016) regista 
técnicas tradicionais de pesca em Alagoas, 
numa reflexão sobre a vida e a morte, o tra-
balhador e o fruto do trabalho. Esta obra de 
Jonathas de Andrade (Maceió, Alagoas, 
Brasil 1982) é apresentada num espaço cria-
do pelo ateliê depA.

No pavilhão criado por fala atelier é pro-
jetado GOZOLÂNDIA (2016), de Priscila 
Fernandes (Coimbra, 1981), filme em que a di-
cotomia trabalho/ócio é questionada através 
da invocação de Cocanha — país mitológico 
onde a comida é abundante, o clima ameno e 
o trabalho desnecessário. 

Diogo Aguiar é autor do espaço onde se 
projeta Os humores artificiais (2016), de 
Gabriel Abrantes (Chapel Hill, Carolina do 
Norte, EUA, 1984), abordagem dos hábitos 
humorísticos de grupos indígenas brasileiros 
e da sua relação com o progresso através da 
improvável história de amor entre um robô e 
uma índia brasileira.

Ainda no contexto da exposição será apresen-
tada a performance Illusions (2016), de Grada 
Kilomba (Lisboa, 1968), na qual a artista recu-
pera a tradição oral africana através de novas 
narrações e projeções de vídeos, explorando 
temas ligados ao passado colonial e a políticas 
de representação ultrapassadas mas que per-
manecem presentes. Esta apresentação única 
realiza-se na Biblioteca de Serralves a 30 de 
junho de 2017, pelas 22h30.

"Incerteza Viva: Uma exposição a partir da 32ª Bienal de 

São Paulo" é organizada pela Fundação Bienal de São 

Paulo em parceria com Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves, Porto.

Curadores: Jochen Volz, curador da 32ª Bienal de São 

Paulo e João Ribas, diretor ajunto e curador sénior do 

Museu

Coordenação: Paula Fernandes

Apoio à arquitetura da exposição: Maria Eduarda Duarte, 

Joel Correia, Ricardo Marques 

Registo: Daniela Oliveira, Inês Venade 

Coordenação Parque de Serralves: Ricardo Bravo

Equipa de Montagem: João Brites, Hugo Castro, Rui 

Azevedo, Frederico Cunha, Ricardo Dias, Valter Maior, 

Adelino Pontes, Pedro Serrano, Equipa de jardineiros do 

Parque de Serralves 

Vídeo: Ana Amorim, João Soares 

Som: Nuno Aragão, Daniel Oliveira



Área de exposição 
Exhibition area

Livraria
Bookshop

Entrada da 
exposição
Entrance to the 
exhibition

Acesso ao Piso 2
Access to the 2nd Floor

PÁTIO DA ADELINA

Entrada do Museu
Entrance to the 
Museum
Piso Floor 3

Piso Floor 1

Piso Floor 2 

Piso Floor 4 

Biblioteca
Library

Auditório
Auditorium

Bar do 
Auditório

Auditorium 
Bar

Foyer do 
Auditório

Auditorium 
Foyer

Galeria  
Contemporânea
Contemporary 

Gallery

LEON HIRSZMAN
LAIS MYRRHA 

LOURDES 
CASTRO

VÍDEO NAS 
ALDEIAS

SONIA
ANDRADE

ÖYVIND 
FAHLSTRÖM



 

 

Gabriel Abrantes, Jonathas de Andrade, 
Sonia Andrade, Alicia Barney, Cecilia 
Bengolea & Jeremy Deller, Lourdes Castro, 
Öyvind Fahlström, Priscila Fernandes, Carla 
Filipe, Leon Hirszman, Grada Kilomba, Lais 
Myrrha, Vídeo nas Aldeias, Bárbara Wagner 
& Benjamin de Burca 

Following the successful collaboration with 
the Bienal de São Paulo in 2015, the Serralves 
Museum of Contemporary Art presents a new 
edition of the Biennial in 2017. With the title 
‘Live Uncertainty: An Exhibition After the 32nd 
Bienal de São Paulo’, the exhibition seeks to 
reflect on the current living conditions and 
strategies offered by contemporary art to 
accept or to coexist with uncertainty. 

At Serralves, it reflects the physical, social 
and cultural context of the city of Porto 
and the Serralves Park and Museum of 
Contemporary Art while the exhibited 
works — paintings and sculptures, videos 
and installations — synthesize the ideas of 
the Brazilian exhibition.

At the Museum there are works by Lais 
Myrrha, Lourdes Castro, Vídeo nas Aldeias, 
Leon Hirszman, Grada Kilomba and an 
installation by Sonia Andrade in the 
Contemporary Gallery.

Throughout her work of questioning the 
shadow as (re)interpretation and (re)
materialization of an object, Lourdes Castro 
(Funchal, Madeira, 1930) experiments with 
a range of media, materials and processes 
in a ceaseless quest for coherence with 
her methodical research on the visual 
representation of shadow, as exemplified in 
Sombras à volta de um centro [Shadows 
around a Centre] (1980—87), which represent 
the model (jars with flowers) through the 
outline of its shadows, that develop from an 
epicentre from which all matter emerges. 

Lais Myrrha (Belo Horizonte, 1974) 
presents the installation Dois pesos, duas 
medidas [Double standard] (2016—17), 

in which two towers — one made out of 
materials traditionally used in Brazilian 
indigenous constructions, the other made 
out of contemporary construction materials 
— represent different societies, which 
coexist and confront each other and whose 
survival is at stake. The artist confronts two 
construction techniques, traditional and 
contemporary, showing how the indigenous 
constructive technique is treated as inferior.

An interest in various cultural realities is also 
at the core of the work of Leon Hirszman (Rio 
de Janeiro, 1937 — 1987), whose trilogy Cantos 
de Trabalho (Mutirão, Cacau e Cana-de-
acúcar) [Work Songs (Team Work, Cacao and 
Sugarcane] (1974—76) recorded rural workers 
in the cities of Chã Preta, Itabuna and Feira 
de Santana singing as they work. The filming 
technique used by Hirszman, observation 
through the camera and the use of narration, 
emphasizes the importance of recording 
ancestral practices such as these work songs, 
which are starting to disappear and were sung 
as people gathered to collectively perform 
agricultural tasks in solidarity.

The installation Hydragrammas (1978—93) 
by Sonia Andrade (Rio de Janeiro, 1935) 
is featured in the Contemporary Gallery. 
Recognized for her videos of the 1970s, in 
which her own body is always present, the 
artist’s work remains outside the dominant 
debates of the art world and is marked by 
indifference to the rules of the art market. 
Hydragrammas is an inventory of one 
hundred objects built from found everyday 
materials and explores the automatic 
associations between word and image, as 
well as their multiple meanings in constant 
construction. The objects are photographed 
and transformed into slides to become an 
archive with which the artist associates a 
specific vocabulary.

Still at the Museum, in Gallery 14, we 
find the collective Vídeo nas Aldeias — 
Ana Carvalho, Tita and Vicente Carelli 
(Olinda, Pernambuco, Brazil, 1986), an 
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educational, collective mobilization project 
of great political-social significance in 
Brazil to promote the training of indigenous 
filmmakers. The video installation O Brasil 
dos índios: Um arquivo aberto [The Brazil 
of the Indians: An Open Archive] (2016) 
records the gestures, songs and languages 
of twenty Brazilian indigenous peoples, 
evoking the collective resistance to the 
attempts to eliminate these groups through 
divulging audio-visual material collected at 
different times and contexts, and fighting 
the centuries-old ignorance of Brazilian 
populations regarding the vast and complex 
indigenous universe.

Carla Filipe (Aveiro, Portugal, 1973) shows 
a work created from the collection of non-
conventional edible plants. In Migração, 
exclusão e resistência [Migration, Exclusion 
and Resistance] (2016), a new contextual 
and site-specific work, the artist’s point 
of departure is a research begun in 2006 
in which she proposed the construction 
of vegetable gardens and parks in urban 
environments by appropriating public 
spaces destined for other purposes. This 
work draws attention to unusual edible 
plants: some are wild plants, others are 
weeds and all of them grow spontaneously, 
as they spread accidentally, in unwanted 
places. Although usually excluded and 
considered undesirable, these species 
belong to the natural landscape and could 
very well be integrated into our diet. An 
example of what spontaneity can conceive 
and represent beyond the boundaries of the 
imaginary. For the opening of the exhibition 
the artist invited musician Tiago Carneiro 
(Paredes, 1985, Portugal), who created the 
sound piece Tendency, 2017, inspired by the 
core idea of the 32nd Bienal de São Paulo, 
‘Live Uncertainty’. The themes depart from 
sounds recorded at the Serralves Park, 
where some of the species on display were 
collected. This is an occasion for celebration: 
celebration of the harvest in the pagan past 
and celebration of popular culture, now 
through electronic music.

Vale de Alicia [Alicia’s Valley] (2016), by 
Alicia Barney (Cali, Colombia, 1952), is a 
real place in which we can find animals, 
psychotropic mushrooms as well as 
petroglyphs. It is a magical, surprising 
place, in which the piece-instrument made 
of tubes played randomly by the wind, and 
surrounded by mushrooms-sculptures, 
stimulates the viewer’s perception. 

Fåglar i Sverige [Birds in Sweden] (1962), 
is a sound poem composed by Öyvind 
Fahlström (São Paulo, 1928 — Stockholm, 
1976) to be broadcasted as a radio play. 
Based on the transcription of birdsongs into 
a musical system, the operatic structure 
of this work exposes an entire web of 
references, combining music and language 
with a highly complex organizational 
principle. The original manuscripts are on 
display at the Museum.  

Also at the Serralves Park, there are five 
pavilions commissioned to the studios 
of young Porto architects — depA, Diogo 
Aguiar Studio, FAHR 021.3, fala atelier 
and OTTOTTO. These structures house 
the works of Gabriel Abrantes, Priscila 
Fernandes, Jonathas de Andrade and the 
duos Jeremy Deller & Cecilia Bengolea and 
Bárbara Wagner & Benjamim de Burca. 

Bombom’s Dream (2016), by Cecilia 
Bengolea (Buenos Aires, 1979) and Jeremy 
Deller (London, 1966) is shown in the 
pavilion created by Teresa Otto. The video 
looks into the dancehall phenomenon in 
Jamaica and its connection to movements 
of identitarian resistance and affirmation of 
gender, sexuality and behaviour.

Along the same line of urban culture 
exploration, in a space designed by FAHR 
021.3, Bárbara Wagner (Brasília, 1980) 
and Benjamin de Burca (Munich, 1975) 
show the film Estás vendo coisas [You’re 
Seeing Things] (2016), which highlights the 
singularities and the relationships between 
the agents of brega, a phenomenon of 

music, dance, cultural scene and creative 
economy from Recife’s periphery. 

Pointing to the ethnographic practice of the 
audio-visual, the film O peixe [The Fish] (2016) 
records traditional fishing techniques from 
Alagoas in a reflection about life and death, 
the worker and the fruit of his work. This work 
by Jonathas de Andrade (Maceió, Alagoas, 
Brazil, 1982) is shown in a space created by 
studio depA.

In the space designed by fala atelier will be 
screened GOZOLÂNDIA (2016), by Priscila 
Fernandes (Coimbra, 1981), a film in which the 
work/leisure dichotomy is questioned through 
the invocation of Cockaigne — a mythological 
country where food abounds, the climate is 
temperate and work is unnecessary. 

Diogo Aguiar is the author of the space for 
the screening of Os humores artificiais 
[The Artificial Humours] (2016), by Gabriel 
Abrantes (Chapel Hill, North Carolina, USA, 
1984), an examination of the humorous 
habits of Brazilian indigenous groups and 
their relationship to progress through the 
unlikely love story between a robot and an 
indigenous girl.  

Grada Kilomba (Lisbon, 1968) will present her 
performance Illusions (2016) in the context 
of the exhibition. The artist recuperates the 
African oral tradition through new narrations 
and video screenings, while exploring themes 
linked to the colonial past and outdated, but still 
present, politics of representation. This single 
presentation will take place at the Serralves 
Library on 30 June 2017 at 10:30 pm.

‘Live Uncertainty: An Exhibition After the 32nd Bienal de 

São Paulo is organized by the Fundação Bienal de São 

Paulo in collaboration with the Serralves Museum of 

Contemporary Art, Porto.

Curators: Jochen Volz, curator of the 32nd Bienal de São 

Paulo and João Ribas, Deputy Director and Senior Curator 

of the Museum

Coordination: Paula Fernandes

Assistants to the exhibition design: Maria Eduarda 

Duarte, Joel Correia, Ricardo Marques 

Registrars: Daniela Oliveira, Inês Venade 

Coordination Serralves Park: Ricardo Bravo

Installation Team: João Brites, Hugo Castro, Rui Azevedo, 

Frederico Cunha, Ricardo Dias, Valter Maior, Adelino Pontes, 

Pedro Serrano, Gardening team of the Serralves Park 

Video: Ana Amorim, João Soares 

Sound: Nuno Aragão, Daniel Oliveira
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VISITAS ORIENTADAS  
ÀS EXPOSIÇÕES
GUIDED TOURS TO  
THE EXHIBITION

Realizar uma visita orientada permite 
aprofundar o conhecimento e a vivência das 
exposições a partir de percursos desenvolvidos 
pelos educadores do Serviço Educativo.

The guided tour provides a unique framework 
and context, allowing visitors to become more 
familiar with contemporary artistic production.

Acesso: Mediante aquisição de ingresso 
Museu+Parque

Access: Museum+Park admission ticket

VISITAS PARA ESCOLAS
TOURS FOR SCHOOLS 

Sujeitas a marcação prévia, com uma
antecedência mínima de 15 dias.
Para mais informações e marcações,
contactar (2ª a 6ª feira, 10h-13h/14h30-17h)
Minimum two—week advance booking is 
required. For further information and booking,
please contact (Monday to Friday, 10 a.m.— 
1 p.m. and 2.30—5.00 p.m.)

Cristina Lapa: ser.educativo@serralves.pt
Tel. (linha direta/direct line): 22 615 65 00
Tel: 22 615 65 46
Fax: 22 615 65 33

Marcações online em Online booking at  
www.serralves.pt

PT
Dom 12h00—13h00
ING 
1º sábado de cada 
mês às 16h00

PT
Sun 12 p.m.— 1 p.m.
ENG
1st Saturday of each 
month at 4 p.m.

Fundação de Serralves 
Rua D. João de Castro, 210 4150—417 Porto — Portugal

serralves@serralves.pt

Geral General line: 
(+ 351) 808 200 543 (+ 351) 226 156 500

Cofinanciado por 
Cofinanced by

Apoio
Support

Parceria cultural
Cultural partnership

Apoio media
Media support

Patrocinio master
Master sponsorship

Correalização
Co-realization

Apoio ao Programa de Itinerâncias da 32a Bienal de São Paulo
Supporters to the Touring Exhibitions Program of the 32nd Bienal de São Paulo

Patrocinio
Sponsorship

Apoio institucional
Institucional support

Mecenas Exclusivo do Museu 
Exclusive Sponsor of the 
Museum

Apoio
Support

Realização
Production 


