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Athena Tacha, Gestures (detalhe detail), 1973.

FOTOestruturalismo 
A configuração da página enquanto conceito

Artistas:
Gabor Attalai, Christian Boltanski, Jean-
François Bory, Marcel Broodthaers, 
Jordi Cerdà, Fernando De Filippi, Peter 
Downsbrough, Céline Duval, Hans-Peter 
Feldmann, Fischli & Weiss, Félix González-
Torres, Sanja Iveković, Louis Jacob, Françoise 
Janicot, Michel Journiac, Allan Kaprow, 
Ferdinand Kriwet, Sol LeWitt, Frederic Lezmi, 
Richard Long, Ken Lum, Urs Lüthi, António 
Manuel, E.M. de Melo e Castro, Annette 
Messager, Hermann Nitsch, Yoko Ono, Graça 
Pereira Coutinho, Gerhard Richter, Klaus 
Rinke, Michael Schmidt, Malick Sidibé, Robert 
Smithson, John Stezaker, Batia Suter, Athena 
Tacha, Andy Warhol, Marianne Wex

Aexposição “FOTOestruturalismo” confronta-
-nos com uma grande variedade de abor-
dagens conceptuais do uso da fotografia 
nas publicações de artista enquanto ele-
mento formal. Esta é a primeira exploração 
de um aspeto muito específico:  a fotogra-
fia enquanto elemento constitutivo de uma 
estrutura global. Ao contrário da fotomonta-
gem e da fotocolagem tradicionais, em que 
um conjunto de elementos fotográficos com-
põe uma imagem única, aqui a finalidade é 
realçar o espaço estruturado pelo agrupa-
mento de fotografias, que simultaneamente 
têm por si mesmas um valor significativo e 
podem contar toda uma história aberta a 
interpretações subjetivas. Tiradas ou encon-
tradas pelos artistas, dispostas numa página 
autónoma, em várias páginas ao longo de 
todo o livro, compondo um conjunto seriali-
zado, sequencial ou disperso aleatoriamente, 
consistindo numa saturação ou numa foto-
grafia única, a questão central é não apenas 
o modo como a estrutura expõe e organiza 
as fotografias, mas também como as põe 
em movimento. Um movimento ao qual o 
observador pode reagir à sua maneira en-
quanto deixa os olhos percorrerem as fotos 
e os interstícios que as separam, vaguean-
do de cima para baixo, da esquerda para a 

direita, para a frente e para trás. Associando 
afinidades formais ou temáticas inerentes 
às configurações — como repetições, rei-
terações, diferenças, oposições, conflitos, 
justaposições, contactos e separações —, a 
narração começa a deslocar-se e surge um 
espaço para pensar, ler, ver, interpretar e 
descobrir. E são especialmente os intervalos 
entre as imagens que abrem um “espaço co-
mum para o pensamento”, como lhe chamou 
Aby Warburg (1866—1929).

A exposição abre justamente com docu-
mentação de Bilderatlas — projeto iniciado 
em 1924, em que Warburg trabalhou toda a 
vida e que permaneceu inacabado — e com 
o livro de Marianne Wex Let’s Take Back Our 
Space: ‘Female’ and ‘Male’ Body Language 
as a Result of Patriarchal Structures (1979). 
Ambos associam reproduções de grande 
poder simbólico em quadros de diferentes 
domínios temáticos numa análise das impli-
cações de gestos e da cultura, ainda que as 
suas pesquisas sobre as combinações visuais 
tenham diferentes âmbitos e toquem diver-
sas épocas e áreas. Estes dois trabalhos 
podem ser entendidos como uma “gramática” 
introdutória para as obras subsequentes da 
exposição, que devem ser vistas como uma 
seleção exemplar que inclui trabalhos oriun-
dos da Ásia, de África, da Europa Ocidental 
e Oriental, assim como da América do Norte 
e do Sul.

A mostra está agrupada em torno de Das 
Tafelwerk (1992), um trabalho de proporções 
consideráveis de Georg Herold, constituído 
por centenas de polaroides agregadas em 
28 placards de tema em que o artista proble-
matiza o significado dos objetos banais na 
sua própria obra. 

Este trabalho é contrabalançado por nu-
merosas publicações, deliberadamente 
apresentadas sem uma ordem específica 
para permitir que os visitantes escolham os 
seus próprios modos de ler e de ver. #Taksim 
Calling (2013), publicação de Frederic Lezmi, 
apresenta semelhanças com o trabalho de 



Herold no que diz respeito ao layout e ao 
estilo das fotografias. Mas as fotos repro-
duzidas, que documentam os protestos na 
Praça Taksim em Istambul, foram captadas 
com um telemóvel e trabalhadas digitalmen-
te para terem o aspeto de polaroides. 

Um impressionante número de trabalhos 
aborda o corpo humano e as suas atitudes, 
gestos e ações. Aqui se incluem, por exem-
plo, as publicações de Urs Lüthi e Klaus 
Rinke, assim como dois cartazes desdobrá-
veis de Athena Tacha — Expressions 1 (A 
Study of Facial Motions) (1972) e Gestures 
#1: A Study of Fingers Positions (Reduced 
Version) (1973) — que são parte do trabalho 
fotográfico da artista cuja linguagem é cons-
tituída por mímica e gesto. 

Ao contrário destas estruturas puramente 
rítmicas, alguns dos trabalhos apresentados 
na exposição recorrem a uma forma especí-
fica de narração. A publicação Encoconnage 
(1974) engloba uma montagem fotográfica 
da autoria de Guy Schraenen da performan-
ce de Françoise Janicot, que encasula o seu 
corpo, da cabeça aos pés, com uma fina 
corda. O corpo como material artístico surge 
também na série evolutiva de imagens 
Sostituzione (1974) de Fernando De Filippi. 
De Filippi mostra-nos uma progressiva subs-
tituição da sua própria imagem pela do líder 
soviético Lenine. Michel Journiac desen-
volve uma análise dos símbolos e roupas 
que servem para construir uma imagem 
quando encena os papéis da sua mãe e do 
seu pai em Hommage à Freud (1972), de que 
resultam quatro retratos sóbrios, situados 
algures entre a imitação e a caricatura. Estes 
processos de transformação e despersona-
lização também são postos em prática em 
Birgit, doing her make-up (2003), de Hans-
Peter Feldmann, que nos mostra o ritual 
quotidiano de uma mulher numa estrutura 
de 73 passos. 

Transformações muito diferentes podem 
ser encontradas em Parallel Encyclopedia 
(2007) de Batia Suter, Album III (2004) de 

Luis Jacob e Sínteses (1978) de E.M. de Melo 
e Castro. Os três artistas organizam imagens 
encontradas através de ligações formais, 
conceptuais e intuitivas para estabelecer as-
sociações surpreendentes de narrativas em 
permanente mutação. John Stezaker, pelo 
contrário, organiza narrações variáveis com 
minúsculas imagens isoladas espalhadas 
ao longo de todo um livro. No seu The 3rd 
Person Archive (2009) centenas de persona-
gens anónimas de tempos passados viajam 
de página para página.
 
Céline Duval e Hans-Peter Feldmann ofere-
cem contrastes e afinidades sobrepostos no 
seu trabalho Flying (1978), que pode ser con-
siderado como uma espécie de investigação 
artística da nossa cultura visual. Já o livro de 
Sanja Iveković Tragedy of a Venus (1976) 
sobrepõe imagens encontradas de vede-
tas com fotografias da própria Ivekoviććem 
situações similares, realçando a sua vida insig-
nificante e banal como artista desconhecida. 

As semelhanças são também o denomina-
dor comum dos temas visuais do cartaz de 
Graça Pereira Coutinho Terra Areia Sombra 
Sonhos Perdidos (1977) e do livro de Sol 
LeWitt From Monteluco to Spoleto (1976). 
A paisagem percorrida por LeWitt surge 
imagem após imagem, página após página, 
como uma estrutura padronizada. O resultado 
é um inventário de imagens de texturas, 
céus, pedras, muros e outras formas. Index 
(Book) (1967) de Andy Warhol constitui um 
contraste com estas estruturas claras, uma 
composição de entidade desorganizada cuja 
estrutura é aplicada tanto às páginas com-
postas como ao conceito genérico do livro. 
Outra forma oposta e simultaneamente ines-
perada de estruturação pode ser encontrada 
nas fotografias de dupla exposição da série 
Blumen (1997–98) da dupla Fischli & Weiss.

Retratos de jovens do Mali em festas, jogos 
de futebol, casamentos e celebrações duran-
te os anos 1960 constituem o livro de Malick 
Sidibé Chemises (2007), um arquivo fotográ-
fico reunido entre 1962 e 1974. Fotografias 

cuidadosamente numeradas estão distribuí-
das por pastas de arquivo administrativas 
destinadas aos clientes, os motivos centrais 
das imagens. Este livro destaca o impacto do 
contexto na nossa classificação das imagens 
como arte ou não-arte. 

Alguns artistas deixam totalmente nas mãos 
do observador a escolha do critério para 
agrupar ou estruturar as imagens. Torn 
Photograph from the Second Stop (Rubble). 
Second Mountain of 6 Stops on a Section 
de Robert Smithson é formado por quatro 
fragmentos rasgados de uma fotografia de 
escombros numa paisagem. Pode ser com-
posta de modo a salientar a fragmentação 
e a recomposição da fotografia. O jornal em 
formato tabloide Passie/Passion (1996), de 
Christian Boltanski, consiste numa série de 
imagens de olhos que podem ser posiciona-
dos de maneiras completamente aleatórias. 
O cartaz de Félix González-Torres Untitled 
(Death by Gun) (1990) apresenta fotogra-
fias de 460 indivíduos que foram mortos a 
tiro no curso de uma semana nos Estados 
Unidos. 20 filas de pequenas imagens, comple-
tadas pelos nomes, idades, cidades e uma 
breve descrição das circunstâncias da morte, 
suscitam inevitavelmente uma reflexão so-
bre a ausência de controlo de armas. 

No seu conjunto, as obras apresentadas nes-
ta exposição revelam uma diversidade de 
abordagens para associar imagens através 
de afinidades e polaridades. Aparentemente 
rigorosas ou supostamente arbitrárias, elas 
correspondem sempre a uma intenção clara 
do artista e oferecem-nos infinitos caminhos 
a explorar — oportunidade proporcionada por 
cada uma das obras expostas e pelo percurso 
através da exposição na sua totalidade.

“FOTOestruturalismo: A configuração da pági-
na enquanto conceito” é organizada pelo 
Museu de Arte Contemporânea, Porto, e co-
missariada por Guy Schraenen.

PHOTOstructuralism 
The configuration of the page as concept

Artists:
Gabor Attalai, Christian Boltanski, Jean-
François Bory, Marcel Broodthaers, 
Jordi Cerdà, Fernando De Filippi, Peter 
Downsbrough, Céline Duval, Hans-Peter 
Feldmann, Fischli & Weiss, Félix González-
Torres, Sanja Iveković, Louis Jacob, 
Françoise Janicot, Michel Journiac, Allan 
Kaprow, Ferdinand Kriwet, Sol LeWitt, 
Frederic Lezmi, Richard Long, Ken Lum, 
Urs Lüthi, António Manuel, E.M. de Melo e 
Castro, Annette Messager, Hermann Nitsch, 
Yoko Ono, Graça Pereira Coutinho, Gerhard 
Richter, Klaus Rinke, Michael Schmidt, Malick 
Sidibé, Robert Smithson, John Stezaker, 
Batia Suter, Athena Tacha, Andy Warhol, 
Marianne Wex

The exhibition ‘PHOTOstructuralism’ reveals 
a diversity of conceptual investigations 
into the use of photos as formal elements 
in artists’ publications. It explores a very 
specific aspect for the first time: the photo 
as constitutive element of an overarching 
structure. Contrary to the traditional 
photo montage or photo collage, where an 
assembling of photo elements composes 
a singular image, the purpose here is to 
place emphasis on the structured space 
of grouped photos which at the same 
time have a significant value in their own 
right and can tell an entire story open to 
subjective interpretations. Regardless of 
whether the photos are taken or found by 
the artists, whether they are arranged on 
one autonomous sheet, several pages or 
the entire body of a book, and regardless 
too of whether it consists of a serial, 
sequential or randomly scattered ensemble, 
of a saturation or only of one photo, the 
core question is not only how the structure 
exposes and organises the photos but also 
how it sets them in motion. A motion to 
which the beholder can respond in his/her 
way when he/she lets his/her eyes wander 
over the photos and their interspaces, up 



and down, left and right, back and forth. By 
associating formal or thematical affinities 
within the configurations such as repetitions, 
reiterations, differences, oppositions, conflicts, 
juxtapositions, contacts and separations, 
the narration starts to migrate and a space 
for thinking, reading, seeing, interpreting 
and discovering comes to life. In particular 
the spaces in between the images open up a 
‘common space for thought’, as Aby Warburg 
(1866–1929) called it. 

It is a documentation of Aby Warburg’s 
lifelong and unfinished project Bilderatlas 
(since 1924) that opens the exhibition 
together with Marianne Wex’s book Let’s 
Take Back Our Space: ‘Female’ and ‘Male’ 
Body Language as a Result of Patriarchal 
Structures (1979). Both associate 
reproductions of great symbolic power 
on tableaux of different thematic areas to 
investigate implications of gestures and 
culture, even if their research on visual 
combinations have different evidence and 
scopes and touch different eras and areas. 
These two works can be understood as an 
introductory ‘grammar’ for the subsequent 
works of the exhibition which must be seen 
as an exemplary selection including works 
from Asia, Africa, East and West Europe as 
well as North and South America. 

The exhibition is grouped around Das 
Tafelwerk (1992), a work of considerable size 
by Georg Herold. It consists of hundreds of 
Polaroids, assembled on 28 plates of various 
themes, which refer to the meaning of banal 
objects in his own body of work. 

This work is counterbalanced by numerous 
publications which are deliberately 
presented without any obvious order to 
permit the visitors to choose their own ways 
of reading and viewing. The publication 
#Taksim Calling (2013) by Frederic Lezmi 
shows similarities to the work by Herold 
regarding the structure of the layout and 
the style of the photos. But the displayed 
photos, documenting the Gezy protests at 

the Taksim Square in Istanbul, were captured 
with a mobile phone and digitally processed 
to have the look of a Polaroid.  

A striking number of works deal with the 
notion of the human body, its attitudes, 
gestures and actions. This includes, for 
example, the publications by Urs Lüthi and 
Klaus Rinke as well as two folded posters 
by Athena Tacha Expressions 1 (A Study 
of Facial Motions) (1972) and Gestures #1: 
A Study of Fingers Positions (Reduced 
Version) (1973), which are part of Tacha’s 
photographic work in which mimicry and 
gesture are the language. 

Contrary to these purely rhythmic 
structures, some works in the exhibition 
deal with a specific form of narration. The 
publication Encoconnage (1974) comprises a 
photographic montage by Guy Schraenen of 
the performance by Françoise Janicot who 
cocoons her body, from head to foot, with 
a thin rope. 

The body as artistic material appears also in 
the evolutive series of images Sostituzione 
(1974) by Fernando De Filippi. De Filippi 
shows a subsequent replacement of himself 
by the Soviet statesman Lenin. Michel 
Journiac undertakes a similar examination 
of image-creating symbols and clothes when 
he stages the roles of his father and mother 
in Hommage à Freud (1972), resulting in four 
sober portraits situated somewhere between 
imitation and caricature. These processes of 
transformation and depersonalization apply 
also to Hans-Peter Feldmann’s Birgit, doing 
her make-up (2003) which shows the banal 
ritual of a women in a 73-step structure. 

Quite different transformations can be found 
in Batia Suter’s Parallel Encyclopedia (2007), 
Luis Jacob’s Album III (2004) and E.M. de 
Melo e Castro’s Sínteses (1978). These artists 
organize found images through formal, 
conceptual and intuitive connections to open 
up surprising associations of ever-shifting 
narrations. John Stezaker, on the contrary, 

organizes shifting narrations with isolated, 
tiny images throughout the entire space of a 
book. In his The 3rd Person Archive (2009), 
hundreds of anonymous characters of past 
times travel from page to page. 

Céline Duval and Hans-Peter Feldmann offer 
juxtaposed contrasts and affinities in their 
work Flying (1978), which can be seen as a 
kind of artistic investigation of our visual 
culture. Sanja Iveković’s book Tragedy of 
a Venus (1976) juxtaposes found images 
of stars with photos of herself in similar 
situations pointing out her insignificant and 
unglamorous life as an unknown artist. 

Similarities are unifying the visual themes 
in Graça Pereira Coutinho’s poster Terra 
Areia Sombra Sonhos Perdidos (1977) as 
well as in Sol LeWitt’s book From Monteluco 
to Spoleto (1976). The landscape Sol 
LeWitt walked through appears, image 
after image, page after page, as a rastered 
structure. It results in an image inventory of 
textures, skies, rocks, walls and other forms. 
Contrasting with those clear structures, the 
one in Andy Warhol’s Index (Book) (1967), 
a composition of a disorganized entity, is 
applied to the composed pages as well as 
to the general concept of the book. Another 
opposite and at the same time unexpected 
way of structuring can be seen in the doubly 
exposed photographs in the series Blumen 
(1997–98) by Fischli & Weiss. 

Portraits of Mali’s youth at parties, football 
matches, weddings, celebrations during 
the 1960s make up Malick Sidibé’s book 
Chemises (2007), a photo archive assembled 
from 1962 to 1974. Carefully numbered 
photos are arranged in administrative 
folders for customers, the main subjects of 
his photographs. This book highlights the 
impact of the context on our classification 
of images as art or non-art. 

Some artists leave the choice of grouping/
structuring the images completely to 
the beholder. Robert Smithson’s Torn 

Photograph from the Second Stop (Rubble) 
(Second Mountain of 6 Sstops on a Section) 
(1970) consists of four torn fragments of 
one photo of a rubble ground in a landscape. 
It can be composed to emphasize fracturing 
or recomposition of the photograph. The 
tabloid newspaper Passie/Passion (1996) 
by Christian Boltanski consists of a series 
of images of eyes which can be placed in 
completely random ways. 

Felix Gonzalez-Torres’ poster Untitled 
(Death by Gun) (1990) represents 460 
individuals who were shot in one week 
in the United States. 20 rows of small 
images, complemented by names, ages, 
cities, states and a brief description of 
the circumstances of the deaths, open up, 
almost inevitably, a space of reflection on 
the absence of gun control. 

Altogether, the display of the works in this 
exhibition reveals a variety of approaches 
for associating photos according to affinities 
and polarities. Apparently rigorous or 
seemingly arbitrary, they always correspond 
to a clear intention of the artist and offer 
infinite paths for meandering. This offer 
applies to each singular work as well as to 
the entire parcours of the exhibition. 

‘PHOTOstructuralism: The Configuration of 
the Page as Concept’ is organized by the 
Serralves Museum of Contemporary Art, 
Porto, and is curated by Guy Schraenen.
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LOJA SHOP
Uma referência nas áreas do design, onde 
pode adquirir também uma recordação da 
sua visita.

A leading retail outlet for the areas of design, 
where you can purchase a souvenir to remind 
you of your visit.

Todos os dias Everyday: 10h00-19h00

loja.online@serralves.pt 
www.loja.serralves.pt

LIVRARIA BOOKSHOP
Um espaço por excelência para todos os 
amantes da leitura.

The perfect place for all book lovers.

Ter Tue-Dom Sun-Fer Holidays: 10h00-19h00 
Seg Mon - Encerrado Close

RESTAURANTE RESTAURANT
Desfrute de um vasto número de iguarias e 
deixe-se contagiar pelo ambiente que se faz 
viver com uma das mais belas vistas para 
o Parque. 

Enjoy a wide range of delicacies and allow 
yourself to be captivated by the environment 
associated to one of the most beautiful views 
over the Park.

Seg Mon- Sex Fri: 12h00-19h00 
Sáb Sat-Dom Sun-Fer Holidays: 10h00-19h00

restaurante.serralves@ibersol.pt

BAR
Onde pode fazer uma pausa acompanhada de um 
almoço rápido ou um lanche, logo após à visita às 
exposições. 

In the Bar of Serralves Auditorium you can 
take a break, with a quick lunch or snack, after 
visiting the exhibitions.

Todos os dias Everyday: 10h00-19h00

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

Acess: 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
Sáb/Dom 
10h00—20h00

ENG
Sat/Sun
10 a.m.— 8 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

Apoio institucional
Institucional support

Mecenas Exclusivo do Museu 
Exclusive Sponsor of the 
Museum


