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11 OUT OCT (Qua Wed), 18h30 
Encontro exclusivo para Amigos de Serralves 
às exposições JORGE PINHEIRO: D’APRÈS 
FIBONACCI E AS COISAS LÁ FORA — UM PROJETO 
DE CABRITA REIS COM JORGE PINHEIRO 
e PROJETOS CONTEMPORÂNEOS: DANIEL 
STEEGMANN MANGRANÉ por Isabel Sousa Braga e 
Paula Fernandes, curadoras do Museu de Serralves
Exclusive Tour for Members to the exhibitions JORGE 
PINHEIRO: D’APRÈS FIBONACCI AND THE WORLD 
OUT THERE — A PROJECT BY CABRITA REIS 
WITH JORGE PINHEIRO and CONTEMPORARY 
PROJECTS: DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ, by 
Isabel Sousa Braga and Paula Fernandes, curators of 
the Serralves Museum

15 OUT OCT (Dom Sun), 12h00 
Visita orientada por Guided Tour by Rita Faustino, 
educadora Museum Educator

04 NOV (Sáb Sat), 17h00 
NAS GALERIAS…  IN THE GALLERIES…
Conversa na exposição com Pedro Pousada, artista e 
professor, Maria João Gamito, professora, e moderação 
de Sofia Ponte, investigadora
Conversation in the exhibition space with Pedro 
Pousada, artist and Professor, Maria João Gamito, 
Professor, moderated by Sofia Ponte, researcher 

25 NOV (Sáb Sat), 15h30 
Visita orientada em Língua Gestual Portuguesa Guided 
Tour in Portuguese Sign Language por by Laredo, 
Associação Cultural

07 DEZ DEC (Qui Thu), 18h30 
NOVAS PERSPETIVAS — CONVERSAS ENTRE 
ARTE E ARQUITETURA NEW PERSPECTIVES 
— CONVERSATIONS BETWEEN ART AND 
ARCHITECTURE, com with Eduardo Souto de Moura, 
Jorge Pinheiro, Pedro Cabrita Reis e and Anabela Mota 
Ribeiro, jornalista jornalist

VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES
GUIDED TOURS TO THE EXHIBITION
Em português: domingo às 12h00
In Portuguese: Sunday at 12 p.m.

Livraria
Bookshop

Entrada das galerias
Entrance to the galleries

PÁTIO DA ADELINA

Entrada do Museu
Entrance to the 
Museum
Piso Floor 3

Área de exposição 
Exhibition area
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“Jorge Pinheiro: D’après Fibonacci e as coisas lá fora 

— Um projeto de Cabrita Reis com Jorge Pinheiro” foi 

organizada em parceria com a Fundação Carmona e 

Costa, Lisboa

‘Jorge Pinheiro: D’après Fibonacci and the World 

Out There — A Project by Cabrita Reis with Jorge 

Pinheiro’ has been organised in partnership with the 

Fundação Carmona e Costa, Lisbon

Diretora do Museu Director of the Museum: 

Suzanne Cotter

Coordenação Coordination: Isabel Sousa Braga

Registo Registrar: Daniela Oliveira

Conservação Conservation: Inês Mendes, Joana Correia 

Equipa de montagem Installation Team: João Brites, 

Hugo Castro, Carlos Lopes, Valter Maior, Adelino 

Pontes, Vítor Reis, Pedro Serrano 

Serviço educativo Education: Denise Pollini 

(Coordenadora Head of Education), Diana Cruz, 

Cristina Lapa



“Jorge Pinheiro: D’après Fibonacci e as coisas 
lá fora — Um projeto de Cabrita Reis com Jorge 
Pinheiro” reúne pinturas, desenhos e escul-
turas do artista português Jorge Pinheiro 
(Coimbra, 1931). O design da exposição foi 
concebido pelo arquiteto Eduardo Souto de 
Moura, em estreito diálogo com Cabrita Reis 
e Jorge Pinheiro.

Singular no modo como apresenta o trabalho 
de um artista na perspetiva de outro artista, a 
exposição revela a profunda coerência da arte 
de Jorge Pinheiro enquanto tradução visual 
de uma consistente reflexão teórica e intelec-
tual. As obras escolhidas datam de períodos 
específicos da trajetória artística de Pinheiro 
durante os quais coexistiram a pintura figu-
rativa e a abstração concreta e conceptual. A 
seleção inclui uma nova escultura, produzida 
especificamente para esta exposição e realiza-
da a partir de um projeto escultórico preliminar 
em pequeno formato. 

Jorge Pinheiro completou o Curso de Pintura 
na Escola Superior de Belas-Artes do Porto em 
1963, ano em que iniciou a sua carreira docente 
nessa mesma instituição. As suas primeiras pin-
turas dos anos 1960 caracterizavam-se por uma 
figuração realista que denunciava a construção 
de um imaginário fértil em alusões ao contexto 
sociocultural da época. Em 1966, graças a uma 
bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, Jorge 
Pinheiro viaja pela Europa, o que se viria a reve-
lar fundamental para a inflexão do seu trabalho 
no sentido da abstração geométrica, tal como o 
foi a sua atividade letiva na Escola Superior de 
Belas-Artes do Porto. 
Um ponto de partida cronológico da exposição é 
Homenagem a Amsterdão, 1966 (galeria 6). Esta 
pintura reflete os impulsos e estímulos recebidos 
durante a sua passagem por essa e várias outras 
cidades europeias (Madrid, Barcelona, Nápoles, 
Roma, Turim, Milão, Berna, Paris, Londres). A 
forma circular e as cores verde e vermelho desta 
obra evocam um sinal de trânsito, a circulação 
urbana e o movimento frenético da paisagem 
urbana daqueles anos. No entanto, a obra joga 
também com volumes bi e tridimensionais e com 
relações cromáticas que se viriam a tornar fun-
damentais na obra de Pinheiro.

Nas obras que se seguiram, pintadas com tin-
tas industriais e cores primárias sobre madeira 
recortada, o ritmo pulsante da cidade contem-
porânea é continuamente evocado. Realizadas 
entre os anos 1960 e 70, estas obras aludem à 
produção industrial da sociedade de consumo 
da época. Ao mesmo tempo, a sua atenta e 
pormenorizada construção geométrica e apa-
rente objetividade são características que se 
tornariam constantes no trabalho de Pinheiro 
ao longo do tempo. 

Avançando na exposição, a pintura Sem título, 
1972 (galeria 7) ostenta algarismos romanos 
verdes, roxos, amarelos e laranja sobre um fun-
do rosa que se organizam a partir da sequência 
de Fibonacci, matemático italiano do século XII, 
segundo a qual cada número sucessivo resulta 
da soma dos dois números anteriores. Durante 
as suas viagens em Itália, Jorge Pinheiro for-
taleceu o seu interesse por esta sequência 
numérica e pela Gestalt ou psicologia da forma, 
interesses que já havia desenvolvido antes e que 
vai aprofundar posteriormente ao aproximar-se 
ao estruturalismo e à semiótica das imagens 
durante uma estadia na École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, em Paris, com 
nova bolsa da Fundação Gulbenkian. Segundo a 
teoria da Gestalt, a perceção das partes é dada 
através da compreensão da totalidade à qual 
essas partes pertencem. Por outras palavras, 
trata-se de uma conceção orgânica em que a 
função e vitalidade de cada órgão é possível por 
ser parte de um organismo como um todo. Esta 
reflexão é também observável na obra Quinze 
ensaios sobre um tema ou Pitágoras jogando 
xadrez com Marcel Duchamp, 1975, bem como 
no desafio dos Ensaios para uma “reescrita” da 
partitura Figurations III (1969) de Filipe Pires, 
1980 (galeria 2).

A série “Os mapas” (galeria 3) prolonga esta 
reflexão na segunda metade dos anos 1970. 
Nela Pinheiro reestrutura imagens obtidas a 
partir da desconstrução de mapas preexisten-
tes, criando uma topografia fantástica — por 
exemplo, Alegoria da viagem turística de Marcel 
Duchamp ao Portugal desconhecido, História 
e discurso do crime no meu bairro, A ilha de 
Claude Lévi-Strauss. 

Construída ainda recorrendo à sequência de 
Fibonacci, encontramos a série de pinturas abs-
tratas de grande formato em torno de Ulisses 
(Ulisses contra Polifemo, Mensagem inequívoca, 
entre outras), realizadas entre finais dos anos 
1970 e começo dos anos 80, cujos títulos con-
vidam o observador a evocar a relação entre 
as viagens mitológicas do herói da antiguidade 
grega e o universo pitagórico ao qual a obra do 
artista frequentemente se refere (galeria 7).

A referida sequência numérica, na qual Pinheiro 
se inspira, e a construção geométrica continuam 
presentes no seu trabalho em obras figurativas 
como A Ingmar Bergman e O pão e o silêncio II, 
realizadas em 1988. Nestas e noutras pinturas 
que incluem representações de pão é possível 
reconhecer na organização compositiva a abs-
tração geométrica e determinadas teorias 
subjacentes nos trabalhos abstratos de Pinheiro 
(galeria 4). Há uma tentativa de não enfatizar o 
fluxo da narratividade no silêncio composicio-
nal, sem por isso impedir a possibilidade — ou a 
intuição — de eventuais histórias veiculadas por 
estas pinturas: é o pão, representado de uma 
forma quase naturalista, que torna figurativa a 
indizibilidade de tudo o que está em seu redor. 
Referindo-se a O pão e o silêncio II numa en-
trevista de 2012, Jorge Pinheiro explica: o pão, 
“tratado de uma forma extremamente natura-
lista”, torna “tudo o resto figurativo: a mesa, as 
paredes, os vãos… Só porque existe aquela figu-
ração é que o resto é figurativo. São o pão e a 
rapariga, que são imagens, que são ícones, que 
criam a figuração em seu redor”. 

Babel, c. 1970/2017 (entrada das galerias), re-
petindo uma maquete de 2010 e produzida em 
grande escala para esta exposição, mantém uma 
ligação à sequência numérica anteriormente 
referida. A escultura configura-se em quatro mó-
dulos que se desenvolvem em torno de um eixo, 
no seio do qual dois espelhos cruzados multipli-
cam o espaço e absorvem perceptualmente a 
estrutura de ferro que os sustenta. 

Vários dos trabalhos patentes na exposi-
ção destacam o aspeto conceptual, ou seja, 
determinado pela ideia, da arte de Pinheiro. 
Immagini fatte per significare una diversa 
cosa da quella, che si vede con l’occhio, 2012 

[Imagens feitas para significar uma coisa dife-
rente daquela que se vê com o olho] (galeria 8)  
vai buscar o seu título ao prefácio do tratado 
Iconologia, obra do escritor e académico italiano 
do século XVI Cesare Ripa. O trabalho de Pinheiro 
é composto por vinte e quatro imagens (sele-
cionadas entre várias da internet), associadas a 
citações de pensadores desde a antiguidade até 
ao século XX. A citação de Ripa aponta para o 
desenvolvimento de ideias alegóricas que junta 
objetos da antiguidade e invenções modernas no 
terreno comum da invenção literária. A proposta 
de Pinheiro sintetiza-se no ditado popular “o laço 
não dá com o baraço” e desenvolve-se num jogo 
provocatório que questiona a relação complexa 
entre a palavra e a imagem, ou talvez a impossi-
bilidade de estabelecer uma relação entre ambas.

A atenção às questões sociais e políticas é ex-
plícita na obra de Jorge Pinheiro. É o caso de 
Ao povo alentejano, 1980 (galeria 5), obra que 
reflete as preocupações do artista no comple-
xo clima político do pós-25 de Abril. Deitada 
sobre um xaile e coberta por panejamentos, a 
figura humana evoca memórias da pintura re-
nascentista italiana — recorde-se A morte da 
Virgem (1604–06), de Caravaggio, pintura con-
siderada escandalosa por mostrar a Virgem 
de pés descalços —, bem como a austeridade 
compositiva de A morte de Marat (1793) do pin-
tor neoclássico francês Jacques-Louis David. 
Na sua androginia, a figura de Pinheiro não é 
constrangida pelo género; não é ele ou ela, é um 
povo inteiro em busca de afirmação. Esta tenta-
tiva de autodeterminação coletiva está também 
patente em Partitura para um canto livre (1976) 
(galeria 5), um conjunto de estantes e pautas 
musicais dispostas em semicírculo, obra expos-
ta pela primeira vez na vanguardista exposição 
de arte experimental “Alternativa Zero” (Galeria 
Nacional de Arte Moderna, Lisboa, 1977).

A exposição aponta caminhos ora mais abs-
tratos, ora mais figurativos, havendo sempre 
um jogo ou uma tensão latentes entre ambas 
as vertentes. Esta dualidade impede uma 
visão da obra de Jorge Pinheiro em compar-
timentos estanques: a geometria emocional 
que habita a sua arte exige um entendimen-
to de cada obra como uma parte de um todo 
mais amplo e coerente.



Also resorting to the Fibonacci sequence is 
the series of abstract paintings on the theme 
of Ulysses (Ulisses contra Polifemo [Ulysses 
against Polyphemus], Mensagem inequívoca 
[Unequivocal Message], among others), made in 
the late 1970s and early 1980s, whose titles invite 
the viewer to evoke the relationship between the 
mythological travels of the ancient Greek hero 
and the Pythagorical universe to which Pinheiro’s 
oeuvre frequently refers (gallery 7). 

The aforementioned numerical sequence, in 
which Pinheiro finds inspiration, and geometric 
construction are present in figurative works 
such as A Ingmar Bergman [To Ingmar Bergman] 
and O pão e o silêncio II [Bread and Silence II], 
made in 1988. In these and other paintings that 
include representations of bread it is possible to 
recognize in the compositional organization the 
geometric abstraction and theories of Pinheiro’s 
abstract work (gallery 4). There is an attempt 
not to emphasize the flow of narrativity in the 
compositional silence without precluding the 
possibility — or the intuition — of the possible 
stories conveyed by these paintings: bread, in 
almost naturalist representation, renders the 
unspeakability of everything that surrounds it. 
Referring to O pão e o silêncio II in an interview in 
2012, Jorge Pinheiro explained: Bread, ‘treated in 
an extremely naturalist way’, renders ‘everything 
else figurative: the table, the walls, the spans… 
Because and only because that figuration exists 
does the rest become figurative. Bread and 
the girl, which are images and icons, create the 
figuration around.’

Babel, c. 1970/2017 (entrance to the galleries), 
based on a 2010 model and produced on a large 
scale for this exhibition, maintains a connection 
with the Fibonacci sequence. The sculpture is 
composed of four modules developed around 
an axis, within which two intersecting mirrors 
multiply space and perceptually absorb the steel 
structure that supports them. 

Several works in the exhibition highlight the 
conceptual, which is to say ideas-led aspect of 
Pinheiro’s art. Immagini fatte per significare una 
diversa cosa da quella, che si vede con l’occhio  
[Images made to signify something different from 
what is seen with the eye], 2012 (gallery 8) takes 

‘Jorge Pinheiro: D’après Fibonacci and the World 
Out There — A Project by Cabrita Reis with 
Jorge Pinheiro’ presents paintings, drawings 
and sculptures by Portuguese artist Jorge 
Pinheiro (Coimbra, 1931). The installation design 
has been conceived by the architect Eduardo 
Souto de Moura in dialogue with Cabrita Reis 
and Jorge Pinheiro.

In its singular perspective on the work of one 
artist viewed by another, this exhibition reveals 
the profound coherence of Jorge Pinheiro’s art in 
its intellectual and theoretic reflection expressed 
as visual form. The works presented have been 
selected from specific periods of Pinheiro’s artistic 
trajectory during which time figurative painting 
and concrete and conceptual abstraction coexist. 
The selection also includes a new sculpture 
produced specifically for the exhibition and 
realised after an earlier sculptural concept on 
a smaller scale. 

Jorge Pinheiro completed his BA in Painting 
at the Porto School of Fine Arts in 1963, the 
year in which he began his career as a teacher 
at the school. His earliest paintings from the 
1960s are marked by realist figuration gleaned 
from an imaginary rich in allusions to the socio-
cultural context of the time. In 1966, with a 
grant from Calouste Gulbenkian Foundation, 
Jorge Pinheiro travels through Europe would 
prove pivotal in his move towards geometric 
abstraction, as would his activity as a teacher at 
the School of Fine Arts in Porto. 
A chronological point of departure in the 
exhibition is Homenagem a Amsterdão [Homage 
to Amsterdam], 1966 (gallery 6). This painting 
reflects the impulses and stimuli received 
during a passage through Amsterdam and other 
European cities (Madrid, Barcelona, Naples, 
Rome, Turin, Milan, Bern, Paris, London). The 
circular format and the green and red colours 
in this work evoke the frenetic movement of the 
urban landscape of those years. However, the 
work also plays with two and three-dimensional 
volumes and chromatic relationships that would 
become fundamental in Pinheiro’s oeuvre.

In works that followed, painted with industrial 
paint and primary colours over cut out wood, 
the pulsating rhythm of the contemporary 

its title from the preface of the treatise Iconology 
by the sixteenth-century Italian academician 
Cesare Ripa. The work of Pinheiro is made of 
twenty-four images (selected from the Internet), 
associated with citations of thinkers from antiquity 
to the twentieth century. Ripa’s quote points to 
the development of allegorical ideas and the 
bringing together of objects from antiquity and 
modern invention in the common field of literary 
invention. The artist’s proposal is synthesized in 
the popular Portuguese saying ‘o laço não dá com 
o baraço’ [the knot does not match the spool] and 
develops in a provocative game that questions the 
complex relationship between words and images, 
or perhaps the impossibility of establishing a 
relationship between them.

Attention to social and political issues is explicit 
in Pinheiro’s oeuvre, as in the case of Ao povo 
alentejano [To the People of Alentejo], 1980 
(gallery 5), a work that reflects the artist’s 
concerns in the complex political climate that 
followed the April Revolution in Portugal in 
1974. Lying on a shawl and covered in drapery, 
the human figure evokes memories from 
Italian Renaissance painting — bringing to mind 
Caravaggio’s The Death of the Virgin (1604–06), 
a painting that was considered scandalous 
for portraying a barefoot Virgin Mary —, as 
well as the compositional austerity of The 
Death of Marat (1793) by French neoclassic 
painter Jacques-Louis David. In its androgyny, 
Pinheiro’s figure is not constrained by gender; 
it is not he or she, it is a whole people seeking 
affirmation. This attempt at collective self-
determination also underlies Partitura para um 
canto livre [Musical Score for a Free Form Song], 
1976 (gallery 5), a set of bookshelves and music 
scores arranged in a semicircle that were shown 
for the first time at the landmark exhibition of 
experimental art ‘Alternativa Zero’ (Galeria 
Nacional de Arte Moderna, Lisbon, 1977).

The exhibition traces paths that, either more 
abstract or more figurative, entail a latent game 
or tension between both. This duality prevents 
a vision of Jorge Pinheiro’s oeuvre according to 
watertight categories: the emotional geometry 
that inhabits his art calls for an understanding 
of each work of art as one part of a larger and 
coherent whole.

city is constantly evoked. Made during the 
1960s and 70s, they allude to industrial 
production in the consumerist society of the 
time. At the same time, their attentive and 
detailed geometric construction and apparent 
objectivity are characteristics that would 
become constant in Pinheiro’s work.

Moving through the exhibition, the painting Sem 
título [Untitled], 1972 (gallery 7) shows green, 
purple, yellow and orange Roman numerals 
over a pink background, organized according to 
the sequence of Fibonacci, the twelfth-century 
Italian mathematician, according to which each 
successive number is the product of the sum of 
the two previous numbers. During his travels 
to Italy, Jorge Pinheiro reinforced his interest 
in this numerical sequence and in Gestalt 
psychology, an interest that he had previously 
cultivated and subsequently developed in his 
research on structuralism and the semiotics 
of images during a stay at École des Hautes 
Études en Sciences Sociales in Paris, again with 
a Gulbenkian Foundation grant. According to 
Gestalt theory, the perception of the parts is 
given through the understanding of the totality 
to which they belong. In other words, this is an 
organic notion in which the function and vitality 
of each organ is possible only because it is part 
of an organism as a whole. This reflection is also 
apparent in Quinze ensaios sobre um tema ou 
Pitágoras jogando xadrez com Marcel Duchamp, 
1975 [Fifteen Essays on a Theme or Pythagoras 
Playing Chess with Marcel Duchamp], as well 
as in the challenge of the Ensaios para uma 
“reescrita” da partitura Figurations III (1969) de 
Filipe Pires, 1980 [Essays towards a ‘Re-writing’ 
of the 1969 Figurations III Score by Filipe Pires] 
(gallery 2).

‘The Maps’ series (gallery 3) carries on this 
thinking in the second half of the 1970s. Here, 
Pinheiro restructured images obtained from the 
deconstruction of pre-existing maps to create a 
fantastical topography (such as in Alegoria da 
viagem turística de Marcel Duchamp ao Portugal 
desconhecido, História e discurso do crime no meu 
bairro, A ilha de Claude Lévi-Strauss [Allegory 
of Marcel Duchamp’s Touristic Tour to Unknown 
Portugal, History and Speech of Crime in my 
Neighbourhood, Claude Lévi-Strauss's Island]). 
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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 Closed

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

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

PT
Sun 12 p.m.— 1 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

CASA DE CHÁ TEAHOUSE
O local ideal para a sua pausa do ritmo 
citadino ou para o descanso de uma visita 
pelo Parque. 

The ideal place to take a break from the 
bustling city or rest during a visit to the Park.

Seg Mon - Sex Fri: 12h00-18h00 
Sáb Sat-Dom Sun-Fer Holiday: 11h00-19h00

Mecenas da Exposição
Sponsor of the Exhibition

Apoio
Support
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