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PROJETOS CONTEMPORÂNEOS CONTEMPORARY PROJECTS



Daniel Steegmann Mangrané Spiral Forest, 2015, Prova em gelatina e sal de prata Gelatin silver print , 60x40 cm.
Fotografia Photo: Daniel Steegmann Mangrané

Entrada da exposição
Entrance to the exhibition

6
7

5

43 1

28

30 SET SEP (Sáb Sat) 11h30 
CONVERSA COM DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ 
DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ IN CONVERSATION
Com With Suzanne Cotter, curadora da exposição 
e Diretora do Museu curator of the
exhibition and Director of the Museum
 
11 OUT OCT (Qua Wed) 18h30 
ENCONTRO EXCLUSIVO PARA AMIGOS DE SERRALVES 
EXCLUSIVE TOUR FOR MEMBERS 
Por Paula Fernandes, curadora do Museu 
By Paula Fernandes, Museum curator 

22 OUT OCT (Dom Sun) 12h00 
VISITA ORIENTADA GUIDED TOUR
Por Paulo Jesus, Serviço Educativo 
By Paulo Jesus, Museum educator 

28 OUT OCT (Sáb Sat), 15h30 
VISITA ORIENTADA EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 
GUIDED TOUR IN PORTUGUESE SIGN LANGUAGE
Por By Laredo, Associação Cultural

16 NOV (Qui Thu), 18h30
DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS 
DIALOGUE BETWEEN DISCIPLINES 
Com Paulo Jesus, Serviço Educativo, e investigadores 
do CIBIO-InBIO (Raquel Ribeiro, Sofia Viegas, Teresa 
Matos Fernandes, José Manuel Grosso-Silva)
With Paulo Jesus, Museum educator, and CIBIO-InBIO 
researchers (Raquel Ribeiro, Sofia Viegas, Teresa 
Matos Fernandes, José Manuel Grosso-Silva)

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

1. Upsylon, 2013 
Aço pintado Painted steel
Col. do arista Coll. of the artist

2. Morfogenesis-Cripsis, 2017
Desenho sobre parede Walldrawing 
Col. do arista Coll. of the artist

3. Systemic Grid 17 (Window 1) [Grade sistêmica 17 
(janela 1)], 2015
Vidro soprado a mano e suportes de Lina Bo Bardi
Hand blown glass and Lina bo Bardi Stands 
Cortesia Courtesy Esther Schipper, Berlin 

4. Systemic Grid 17 (Window 2) [Grade sistêmica 17 
(janela 2)], 2015
Vidro soprado a mano e suportes de Lina Bo Bardi
Hand blown glass and Lina bo Bardi Stands 
Cortesia Courtesy Esther Schipper, Berlin 

5. A Transparent Leaf Instead Of The Mouth  
[Uma Folha translúcida no lugar da boca], 2016-2017
Pavilhão de vidro, plantas caducas semicaducas e 
permanentes autóctonas; variedade de fasmideos 
e mantidos exóticos Glass pavilion; decidius, 
semidecidius and evergreen plants auchtoctonous 
plants; a variety of exotic phasmids and mantis
Cortesia Courtesy Esther Schipper, Berlin e and 
Mendes Wood, São Paulo

6. Mano con hojas [Mão com folhas 
Hand with leaves], 2014
Holograma Hologram
Col. Coll. Kadist Foundation

7. Não queria tomar forma humana, carne humana 
ou matéria humana
I didn’t want to assume human form, human flesh or 
human matter, 2016
Intervenção sobre poemas de Stela do Patrocínio  
Intervention over Stela do Patrocínio poems

8. Spiral Forest [Floresta espiral], 2015
Impressão em gelatina e sais de prata Silver gelatin print
Col. do arista Coll. of the artist
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A obra Daniel Steegmann Mangrané, ar-
tista catalão residente no Brasil, toma 
por base propostas subtis e poéticas que 
abordam a relação entre o universo per-
cetivo e os objetos, em que espaço e o 
encontro físico do espectador são equivalen-
tes. Fundamental na sua arte é a exploração 
do ato de expor e da exposição como meio 
de direito próprio. As apresentações do seu 
trabalho tendem a tomar a forma de uma 
espécie de Gesamtkunstwerk — obra de arte 
total —, em que obras de arte, espectadores 
e espaço expositivo estão interligados numa 
relação dinâmica de transformação recípro-
ca. Segundo Steegmann Mangrané, o museu 
não deveria ser um “espaço de acumulação 
de artefactos, isolado e protegido do exterior, 
mas um lugar onde a nossa relação com os 
objetos e com a realidade é reconfigurada”.

Ocupando a galeria central do Museu de 
Serralves, “Uma folha translúcida no lugar 
da boca” (2017) reúne trabalhos em diversos 
meios e é banhada por uma luz verde que 
sugere a atmosfera luminosa de uma flo-
resta tropical. No centro do espaço ergue-se 
um pavilhão de vidro que alberga um jardim 
com plantas e animais. Neste ecossistema 
criado para o pavilhão, árvores e arbustos 
autóctones convivem com espécies exóticas 
de “bichos-pau” e “bichos-folha” que de-
les se alimentam numa rede complexa de 
interdependências. Estes insetos adotam 
como estratégia de vida um mimetismo tão 
extremo que parecem dissolver-se no meio 
onde se encontram, levantando questões 
filosóficas sobre as fronteiras entre o sujei-
to e o mundo que o acolhe, num sistema de 
consumos, alimentações, transfigurações e 
metamorfoses, tanto reais como simbólicas.

A singeleza curvilínea de Upsylon (2015) 
coloca esta obra na interseção entre o de-
senho (e sua relação com a mente) e a 
escultura (e sua relação com o corpo). Esta 
associação entre o que é mental e o que é 
físico também é explorada na complexa teia 
de Morfogenesis-Cripsis (2017), um de-
senho feito diretamente na parede onde a 

repetição de uma célula geométrica evoca 
tecidos orgânicos. As tensões subjacentes 
às interações entre o homem, o mundo ar-
tificial e o mundo natural estão igualmente 
presentes em Spiral Forest [Floresta em es-
piral] (2015), na qual a natureza é captada 
na sua exuberância isolada; ou ainda atra-
vés da recolha, manipulação ou imitação de 
elementos naturais, como acontece em Fura 
Folhas (2015).

Nesta natureza dúplice em que os diferentes 
motivos oscilam inclui-se também o corpo 
humano, presente no fantasmático hologra-
ma Mano con Hojas [Mão com folhas] (2015); 
nas duas grandes “janelas” Systemic Grid 17 
(Window 1) e Systemic Grid 17 (Window 2) 
[Grade sistémica 17 (janela 1) e Grade sistémi-
ca 17 (janela 2)] (2015), que deixam entrever 
secções desfocadas do mundo em redor e 
uma da outra, e os poemas da poetisa brasi-
leira Stela do Patrocínio (Não queria tomar 
forma humana, carne humana ou matéria 
humana, 2016) onde o corpo se fragmenta, 
dissolve e gasifica.

Sobre o artista:
Daniel Steegmann Mangrané nasceu em 
Barcelona em 1977. Estudou na EINA — Escola 
de Disseny i Art e na Escola Superior de 
Fotografia GrisArt, em Barcelona. Vive no Rio 
de Janeiro desde 2004.

“Uma folha translúcida no lugar da boca” está integrada 

no programa Projetos Contemporâneos, uma plataforma 

dinâmica para a apresentação do trabalho de alguns dos 

mais relevantes artistas da atualidade.

A exposição conta com a consultadoria científica da equi-

pa de comunicação de ciência do CIBIO-InBIO (Centro de 

investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, 

Laboratório Associado), ao abrigo do  protocolo celebra-

do entre a Fundação de Serralves e a Fundação para a 

Ciência e a  Tecnologia (FCT), desenvolve atividades de 

divulgação científica sobre biodiversidade e promove o 

cruzamento entre arte e ciência. 

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves agradece a

Esther Schipper, Berlim

Mendes Wood, São Paulo

o apoio à produção de “Uma folha translúcida no lugar 

da boca”, 2017

Curadoria: Suzanne Cotter e Paula Fernandes

Assessoria científica: CIBIO-InBIO (Raquel Ribeiro, 

Sofia Viegas e Teresa Matos Fernandes)

Museu de História Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto: José Manuel Grosso-Silva 

Arquitetura: DEPA Arquitectos

Pavilhão: Glashandel Pritz

Registo: Inês Venade

Serviço de compras: Susana Meireles

Coordenador do Parque de Serralves: Ricardo Bravo

Equipa de montagem: Lázaro Silva, Ricardo Dias, Rubén 

Freitas, e equipa de jardineiros do Parque de Serralves

Colaboração na realização do desenho 

de parede: Catarina Vale

Luz: Rui Barbosa



The work of Brazilian-based, Catalan-born 
artist Daniel Steegmann Mangrané is based 
on subtle and poetic scenarios that address 
the relationship between the perceptual world 
and objects, in which space and the physical 
encounter of the viewer is tantamount.

Fundamental to Steegmann Mangrané’s art 
is his exploration of the act of exhibiting and 
the exhibition as a medium in its own right. 
Presentations of his work tend to take the 
form of a kind of Gesamtkunstwerk — a total 
work of art —, in which art works, viewers and 
space are bound in a dynamic relationship 
of mutual transformation. According to 
Steegmann Mangrané, the museum should 
cease to be a ‘space of accumulation of 
artifacts, isolated and protected from the 
exterior world, and instead should be a place 
where our relationship to objects and their 
reality is reconfigured’. 

Taking up the central gallery of the Serralves 
Museum, ‘A transparent leaf instead of 
the mouth’ (2017) presents works in various 
media. The whole is bathed by a green light 
that suggests the luminous atmosphere of 
a tropical forest. In the centre of the space 
is a curved, glass pavilion that houses a 
garden containing plants and animals. An 
ecosystem was created in the pavilion, where 
autochthonous trees and shrubs coexist with 
exotic species of stick insects and leaf insects, 
which feed from them in a complex web of 
interdependencies. These insects adopt a 
form of mimicry so extreme as a life strategy 
that they dissolve into their surrounding 
environment, raising philosophical questions 
about the boundaries between the subject and 
its environment in a system of consumptions, 
transfigurations and metamorphoses, both 
real and symbolic. 

The curvilinear simplicity of Upsylon (2015) 
places this work at the intersection between 
drawing (and its relationship to the mental 
sphere) and sculpture (and its relationship 
to the body). A similar coming together of 
the mental and the physical is present in the 

complex web of Morfogenesis-Cripsis (2017), 
a wall drawing in which the repetition of a 
geometric cell evokes organic tissue. Tensions 
underlying the interactions between man, 
the artificial and the natural world are also 
addressed in Spiral Forest (2015) in which 
nature is captured in its isolated exuberance; or 
through collection, manipulation or imitation 
of natural elements, as in Fura Folhas (2015). 

The human body is included among the 
subjects of this dual nature around which 
the different works oscillate, with the 
phantasmagoric hologram Mano con Hojas 
[Hand with Leaves] (2015), the two large 
‘windows’ Systemic Grid 17 (Window 1) and 
Systemic Grid 17 (Window 2) (2015), that 
allow us to see unfocused cross-sections 
of the outside world and of one another, 
and the poems of Brazilian author Stela do 
Patrocínio (I didn’t want to assume human 
form, human flesh or human matter, 2016), 
in which the body fragments, dissolves and 
turns into air. 

About the artist:
Daniel Steegmann Mangrané was born in 
Barcelona in 1977. A graduate from the EINA 
— Escola de Disseny i Art and GrisArt School 
of Photography, in Barcelona, he has lived in 
Rio de Janeiro since 2004. 

‘A transparent leaf instead of the mouth’ is part of 

Contemporary Projects, a dynamic, responsive platform 

for the presentation of the work of some of the most 

relevant artists of today.

The exhibition received scientific advice from the science 

communication team of CIBIO-InBIO (Research Centre 

in Biodiversity and Genetic Resources, Associated 

Laboratory) which develops scientific dissemination 

activities related to biodiversity and fosters intersections 

between art and science, in the framework of a protocol 

signed between Fundação de Serralves and the 

Foundation for Science and Technology (FCT).

The Serralves Museum of Contemporary Art is grateful to

Esther Schipper, Berlin

Mendes Wood, São Paulo

for their support to the production of ‘A transparent 

leaf instead of the mouth’, 2017.

Curators: Suzanne Cotter and Paula Fernandes

Scientific advice: CIBIO-InBIO (Raquel Ribeiro, Sofia 

Viegas, Teresa Matos Fernandes)

Natural History and Science Museum of the University 

of Porto: José Manuel Grosso-Silva  

Architecture: DEPA Arquitectos

Pavilion: Glashandel Pritz

Registrar: Inês Venade

Buying department: Susana Meireles

Coordinator of the Serralves Park: Ricardo Bravo

Installation team: Lázaro Silva, Ricardo Dias, Rubén 

Freitas, and gardening team of the Serralves Park 

Wall drawing collaborator: Catarina Vale

Lighting: Rui Barbosa 



Mecenas Exclusivo do Museu 
Exclusive Sponsor of the 
Museum

Mecenas da Exposição
Sponsor of the Exhibition

Colaboração
Collaboration

www.serralves.pt

 /fundacaoserralves

 /serralves_twit

 /fundacao_serralves

 /serralves

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.

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

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


