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MARISA MERZ
O CÉU É UM GRANDE ESPAÇO 
THE SKY IS A GREAT SPACE
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Capa Cover: Vista da instalação da exposição "Marisa Merz: O céu é um grande espaço" Installation view of the exhibition 'Marisa Merz: The sky is a great 
space'. Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto. Fotografia Photo Filipe Braga © Fundação de Serralves

Marisa Merz (Turim, 1926) é uma artista 
associada à arte povera, o movimento de 
vanguarda italiano que no final da década 
de 1960 propôs uma nova consideração 
estética do objeto artístico, rejeitando as 
limitações dos materiais e suportes tradi-
cionais e proclamando a exploração dos 
contrastes entre as matérias nobres e os 
objetos banais, industriais ou orgânicos 
(materiais “pobres”), negando assim os có-
digos existentes no mundo da arte. Merz é 
autora de um trabalho experimental muito 
íntimo, fortemente associado à sua vida 
pessoal (nomeadamente o casamento e a 
colaboração com o artista Mario Merz, a ma-
ternidade e a relação com a sua filha Bea) 
e marcado por um permanente questiona-
mento identitário.

Esta exposição propõe um olhar retros-
petivo sobre a vasta produção da artista, 
iniciada em meados da década de 1960 e 
desenvolvida ininterruptamente desde en-
tão. Interessada nas propriedades físicas de 
materiais não tradicionais (fio de nylon e de 
cobre, chapas de metal, lã) e objetos reco-
lhidos em diversos contextos (cobertores, 
cadeiras, mesas), no final da década de 1960 
Marisa Merz começa a usar essas matérias 
para criar instalações e esculturas que re-
metem para o seu quotidiano familiar e 
doméstico e, simultaneamente, para alguns 
aspetos da cultura e tradições italianas. 
Datam deste período as esculturas de cober-
tores enrolados e amarrados com diversos 
tipos de fio, que eram usadas ocasional-
mente como adereços nas performances do 
marido (Coperta [Cobertor]); o baloiço em 
madeira e metal que alia o rigor da escultu-
ra ao universo lúdico infantil (Altalena per 
Bea [Baloiço para Bea], 1967); e uma série 
de objetos em fio de nylon ou cobre tricota-
do, incluindo os sapatos (Scarpette) usados 
ocasionalmente pela própria artista.

O primeiro trabalho da sua maturidade ar-
tística, Living Sculpture [Escultura viva] 
(1966), instalado na galeria de mármore do 
Museu, reflete o seu contínuo processo de 

experimentação: originalmente apresenta-
do aos visitantes como instalação no seu 
apartamento, este conjunto de esculturas 
tubulares suspensas, em alumínio, foi sen-
do alterado e expandido ao longo do tempo, 
subtilmente reconfigurado em cada mon-
tagem. Emaranhado biomórfico em que as 
rígidas arestas metálicas afiadas contras-
tam com os contornos suaves e ondulantes 
das formas que se fecham sobre si, esta 
obra constitui uma espécie de floresta vis-
ceral suspensa, feita de componentes que 
pendem de forma irregular, apropriando-se 
e simultaneamente definindo o espaço que 
ocupam, numa metáfora das vivências da 
artista no seu universo pessoal — ou, num 
sentido mais abrangente, da relação do cor-
po com o mundo.

Ao longo da década de 1970 a artista 
continuou a evocar algumas práticas tradi-
cionalmente artesanais e domésticas — os 
bordados, os tricôs, a tapeçaria — para criar 
peças em que os delicados fios de cobre ou 
nylon se entrelaçam em tramas complexas e 
de aparente fragilidade, por vezes circunda-
das por estruturas definidas pelas próprias 
agulhas de tricô. Simultaneamente, surgem 
no seu trabalho esculturas abstratas conce-
bidas a partir de simples modelações ou da 
execução em moldes (muitas vezes feitos a 
partir de utensílios domésticos, como chá-
venas de chá ou taças) em matérias como 
a cera, o barro, o sal, flores, paus, terra, 
cobre e mesmo folha de ouro. A variedade 
de elementos que Merz integra nas escul-
turas e instalações reflete não só o seu 
interesse pelas qualidades intrínsecas de 
cada matéria (a opacidade e fluidez da cera, 
a porosidade da cerâmica, a cristalização do 
sal, a imutabilidade do ouro), mas também 
pela exploração dos processos de tensão e 
de transferência entre eles, numa reflexão 
profunda sobre o efeito do tempo e da ca-
sualidade no comportamento dos materiais 
e, portanto, das próprias obras. 

Após 1975 surgem na produção de Marisa 
Merz cabeças rudemente modeladas em 

20 JAN (Sáb Sat), 11h00 11.00 a.m
Nas galerias com... In the galleries with... 
Conversa com Connie Butler, curadora da exposição e 
Suzanne Cotter
Talk with Connie Butler, curator of the exhibition and 
Suzanne Cotter

28 JAN (Dom Sun), 12h00 12.00 a.m 
Visita orientada (em português) por Inês Caetano, 
educadora
Guided visit (Portuguese) by Inês Caetano, educator

24 FEV FEB (Sáb Sat), 15h30 3.30 p.m 
Visita orientada (em língua gestual em português) por 
Laredo, Associação Cultural 
Guided visit in Portuguese Sign Language by Laredo, 
Cultural Association

25 FEV FEB (Dom Sun), 11h00 11.00 a.m.
Obras em conversa com as famílias por Inês Caetano e 
Rita Faustino, educadoras 
Works in conversation with families, by Inês Caetano 
and Rita Faustino, educators

11 MAR (Dom Sun), 12h00 12.00 a.m 
Visita orientada (em português) por Inês Caetano, 
educadora
Guided Visit (Portuguese) by Inês Caetano, educator

14 MAR (Qua Wed), 19h00 7.00 p.m 
Enconto exclusivo para Amigos de Serralves
Exclusive tour for Amigos de Serralves
Por Filipa Loureiro, curadora do Museu de Serralves
By Filipa Loureiro, curator of Serralves Museum

07 ABR APR (Sáb Sat), 17h00 05.00 p.m 
Vista orientada por Leonor Antunes, artista
Guided visit by Leonor Antunes, artist

14 ABR APR (Sáb Sat), 17h00 05.00 p.m
Visita orientada por Fernando Marques Penteado, artista
Guided visit by Fernando Marques Penteado, artist

15 ABR APR (Dom Sun)
11h00 a 12h30 11.00 a.m to 12.30 a.m 
15h00 a 17h00 3.00 p.m to 5.00 p.m
Auditório de Serralves Serralves Auditorium
Projecção de filme Film projection 
Mario Merz, 2002
Filme 16mm, cor, som ótico, cor, 8 minutos
Film 16mm, color, optical sound, 8 minutes
Realização Direction: Tacita Dean 

Originalmente organizada pelo Hammer Museum, Los 
Angeles, e o Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque, 
em estreita colaboração com a Fondazione Merz, Turim, 
a exposição na Europa é coorganizada pela Fundação de 
Serralves — Museu de Arte Contemporânea, Porto, e o 
Museum der Moderne Salzburg. 

Originally organized by the Hammer Museum, Los 
Angeles, and the Metropolitan Museum of Art, New 
York, in close collaboration with Fondazione Merz, 
Turin, in Europe the exhibition is co-organized by the 
Serralves Foundation — Museum of Contemporary Art, 
Porto, and Museum der Moderne, Salzburg.

Curadoria Curators: Connie Butler (Curadora Principal, 
Hammer Museum Chief Curator, Hammer Museum) e 
and  Ian Alteveer (Curador Curator, Departamento de 
Arte Moderna e Contemporânea, MET Department of 
Modern and Contemporary Art, MET)
Coordenação Coordination: Filipa Loureiro

Registro Registration: Daniela Oliveira
Conservação Conservation: Daniela Oliveira, Joana 
Correia e Nancy Fonseca 
Apoio ao desenho de exposição Support to the exhibition 
design: Ana Maio
Equipa de montagem Installation team: Mariano Boggia, 
Adelino Pontes, Artur Ruivo, Ricardo Dias, Pedro Serrano, 
Luís Magalhães, Hugo Castro
Vídeo Video: Carla Pinto
Luz Lighting: Rui Barbosa
Serviço educativo Education Department: Denise Pollini 
(Coordenadora de Serviço Head of Education), Diana Cruz 
e and Cristina Lapa



diversos materiais, que ilustram a ideia de 
um tempo suspenso e contemplativo. Estas 
cabeças (teste) vieram a tornar-se peças 
emblemáticas da sua prática artística, 
revestindo-se ainda de particular importân-
cia por anunciarem o retorno à figuração 
que marcou a arte italiana na década de 
1980. A representação de cabeças e rostos 
é também tema central na sua profícua e 
continuada produção de desenhos em di-
versos meios, nos quais a artista explora 
graficamente as possibilidades de um dos 
elementos principais do seu léxico formal: a 
linha, geradora de teias e planos (ordenados 
ou caóticos) colocados em diálogo com ou-
tras peças ou com o próprio espaço em que 
são expostos.

Neste percurso retrospetivo pelo trabalho 
de Marisa Merz o visitante tem também a 
oportunidade de contactar com trabalhos 
desenvolvidos nas últimas décadas: pintu-
ras e desenhos; peças individuais integradas 
em instalações multimédia de tamanho 
e complexidade variável, que revelam o 
compromisso contínuo da artista com o plu-
rimaterialismo; e a pesquisa em torno das 
potencialidades da figuração e da abstra-
ção. Testemunhas de um intenso processo 
de trabalho físico e mental, estes trabalhos 
recentes aprofundam e simultaneamen-
te sintetizam os conceitos explorados pela 
artista ao longo de toda a sua carreira: a 
acumulação e a desagregação, o amor e 
a revolta, temas que constroem o seu uni-
verso emocional, provocativo, visceral e 
palpitante, suspenso no silêncio.
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Catálogo: 

A exposição é acompanhada por um catálogo, 

generosamente ilustrado, copublicado pelo Hammer 

Museum e a editora DelMonico/Prestel. Passando em 

revista um corpo de trabalho em pintura, escultura e 

instalação desenvolvido ao longo de mais de cinco 

décadas, Marisa Merz: The Sky is a Great Space 

oferece ao leitor de língua inglesa a mais importante 

análise da obra de Marisa Merz até à data, incluindo 

ensaios inéditos de Ian Alteveer, Connie Butler, Carolyn 

Christov-Bakargiev, Leslie Cozzi, Teresa Kittler e Lucia 

Re. Complementam-nos um artigo histórico do crítico 

de arte Tommaso Trini, o texto de uma entrevista de 

Marisa Merz a Anne-Marie Sauzeau-Boetti (ambos de 

1975) e a primeira cronologia rigorosa da vida e obra 

da artista, elaborada por Cloé Perrone e Leslie Cozzi.

Para assinalar a exposição no Museu de Serralves, Marisa 

Merz: O céu é um grande espaço reúne o texto curatorial 

de Connie Butler, a primeira versão em português do 

artigo de Trini, a entrevista de Marisa Merz e a cronologia, 

além de uma lista ilustrada e uma ampla seleção de vistas 

das obras expostas no Museu de Serralves.

320 pp

22,9 x 27,9 cm

inglês

60€

Amigo de Serralves: 54€

ISBN 978-3-7913-5667-2

88 pp.

22,9 x 27,9 cm

português

PVP 19€

 ISBN 978-972-739-356-5



Marisa Merz (Turin, 1926) is an artist 
associated with Arte Povera, the Italian 
avant-garde movement of the late 1960s 
that proposed a new aesthetic consideration 
of the art object while rejecting traditional 
materials and media to proclaim the 
exploration of contrasts between noble 
materials and trivial, industrial or organic 
objects (‘poor’ materials), thus refusing 
existing art world codes. She is the author of 
highly intimate experimental work strongly 
linked to her personal life (namely her 
marriage and collaboration with artist Mario 
Merz, maternity and the relationship with 
daughter Bea) and marked by a constant 
identitary questioning. 

This exhibition presents a retrospective 
gaze over the artist’s vast production, 
which she initiated in the mid-1960s and 
has been developing, uninterrupted, ever 
since. Interested in the physical properties 
of non-traditional materials (nylon thread 
and copper wire, metal sheeting, wool) 
and objects collected in different contexts 
(blankets, chairs, tables), in the late 1960s 
Marisa Merz began using them to create 
installations and sculptures that point to 
her everyday domestic, family life and, 
simultaneously, to some aspects of Italian 
culture and traditions. During that period she 
created the sculptures with rolled up blankets 
tied with various kinds of thread, which were 
occasionally used as props in her husband’s 
performances (Coperta [Blanket]); the 
wood and metal swing that brings together 
the rigour of sculpture and the ludic universe 
of childhood (Altalena per Bea [Swing for 
Bea], 1967); and a series of hand-knit nylon 
thread or copper wire objects, including the 
shoes (Scarpette) worn by the artist herself.

The first work signalling her artistic maturity, 
Living Sculpture (1966), on display at 
the Museum’s marble gallery, reflects 
her continuous experimentation process: 
originally shown to visitors as an installation 
at her apartment, this set of suspended 
tubular sculptures in aluminium was altered 

and expanded through time, being subtly 
reconfigured at each mounting. A biomorphic 
cluster in which the rigid, sharp metallic edges 
contrast with the soft undulating shapes of 
the forms that fold over themselves, this 
work constitutes a sort of suspended visceral 
forest made of components that hang 
irregularly, appropriating and simultaneously 
defining the space they occupy, in a metaphor 
of the artist’s experiences within her personal 
universe — or, in a broader sense, of the 
body’s relationship with the world.

Throughout the 1970s the artist continued 
to evoke some traditionally artisanal or 
domestic practices — embroidery, knitting, 
tapestry — to create pieces in which the 
delicate nylon filament or copper wire are 
interwoven in complex, apparently fragile 
webs that sometimes are surrounded by 
structures defined by the knitting needles 
themselves. At the same time, her work is 
marked by abstract sculptures conceived 
from simple modelling or mould execution 
(often from domestic utensils such as tea 
cups or mugs) in materials such as wax, clay, 
salt, flowers, sticks, earth, copper and even 
gold leaf. The variety of elements that Merz 
integrates in the sculptures and installations 
reflects her interest both in the intrinsic 
qualities of each material (the opacity and 
fluidity of wax, the porosity of ceramic, the 
crystallization of salt, the immutability of 
gold) and the exploration of processes of 
tension and transference between them, 
pointing to a profound reflection about the 
effect of time and chance on the behaviour 
of materials and, therefore, on the works 
themselves. 

After 1975 Marisa Merz’s production saw the 
appearance of very simply moulded heads in 
various materials, which illustrate the idea of 
a suspended and contemplative time. These 
heads (teste) became pieces emblematic of 
her artistic life, gaining particular relevance 
as they announced a return to figuration 
that marked Italian art in the 1980s. The 
representation of heads and faces is also 

the central theme of her rich and continuous 
production of drawings in different media 
in which she graphically explored the 
possibilities of one of the main elements in 
her formal lexicon — the line as generator of 
webs and planes (ordered or chaotic), placed 
in a dialogue with other pieces or with the 
exhibition space itself.

Along this retrospective trajectory across 
Marisa Merz’s work visitors will also have 
the opportunity to be in contact with works 
developed in the last decades, such as 
painting and graphic work; individual pieces 
integrated in multimedia installations of 
varying size and complexity, which reveal 
the artist’s unstinting commitment to poly-
materialism; and the research on the potential 
of figuration and abstraction. Testimony to 
an intense physical and mental labour, these 
recent works deepen and simultaneously 
synthesize the concepts explored by the artist 
throughout her entire career: accumulation 
and disaggregation, love and revolt, themes 
that build her emotional, provocative, visceral 
and pulsating universe suspended in silence.

Catalogue:

Marisa Merz: The Sky Is a Great Space’ is accompanied 

by Merz’s first monograph to be published in English, 

a generously illustrated catalogue co-published by the 

Hammer Museum and DelMonico — Prestel that offers 

readers the chance to appreciate the range of works 

by Marisa Merz. The book brings together fifty years 

of painting, sculpture and installations and offers the 

first precise chronology of her life and work to appear 

in print. The most authoritative analysis of her work to 

date, the catalogue includes previously unpublished 

texts and poetry by the artist, an illustrated exhibition 

history, as well as insightful new essays by leading 

scholars and curators. Contributors include Ian Alteveer, 

Connie Butler, Carolyn Christov-Bakargiev, Leslie Cozzi, 

Teresa Kittler, Marisa Merz, Cloé Perrone, Lucia Re and 

Tommaso Trini. With the exhibition, will be published a 

portuguese version of the catalogue, including selected 

installation views of the works in the Serralves Museum.

320 pp

22,9 x 27,9 cm

english

60€

Amigo de Serralves: 54€

ISBN 978-3-7913-5667-2

88 pp.

22,9 x 27,9 cm

portuguese

PVP 19€

 ISBN 978-972-739-356-5
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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
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