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15h30 Raquel Henriques da Silva 
Os desafios da Exposição. A propósito de uma peça de Alberto Carneiro. 
moderação: Helena Barranha 
 
A exposição ANOS 70 ATRAVESSAR FRONTEIRAS (CAM/FCG 2009) permitiu a recriação/ alteração 
de importantes peças de diversos artistas portugueses com a participação decisória dos seus autores. 
Neste contexto, abordarei o caso da total reelaboração da peça escultórica de Alberto Carneiro, Árvore 
Jogo Lúdico em Sete Imagens Espelhadas, uma das quatro obras seleccionadas para representar 
Portuigal na 37ª Bienal de Veneza, em 1976. Embora não tenha chegado a ser então exposta, a obra, 
que fora mostrada na Galeria Quadrum em 1975, foi depois perdida na sua materialidade. Para a 
exposição de 2009, Carneiro refez completamente a peça a partir da sua definição conceptual. 
Este caso manifesta uma das áreas mais estimulantes do trabalho museológico: não só conservar as 
peças, mas recriá-las no sentido mais objectivo, assumindo o lugar de estaleiro que o museu vem 
assumindo nas últimas décadas. 
 
Raquel Henriques da Silva 
Raquel Henriques da Silva é professora Associada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, Departamento de História da Arte (Portugal). Actualmente tem a 
coordenação científica do Mestrado em Museologia, do Departamento de História da Arte e a direcção 
do Instituto de História da Arte.Foi diretora do Museu do Chiado – Museu Nacional de Arte 
Contemporânea (1994-97) e do Instituto Português de Museus (1997-2002). 
Autora de estudos de investigação e de inúmeras publicações nas áreas do urbanismo e arquitectura 
(século XIX-XX), artes plásticas e museologia. Tem também assinado a curadoria de diversas 
exposições de arte. 
 
 
Helena Barranha 
Formou-se em Arquitectura (Universidade Técnica de Lisboa, 1995), tem mestrado em Gestão do 
Património Cultural (Universidade do Algarve, 2001) e doutoramento em Arquitectura, com dissertação 
sobre Museus de Arte Contemporânea em Portugal (Universidade do Porto, 2008). É professora 
auxiliar no Instituto Superior Técnico – Universidade de Lisboa, investigadora do Instituto de 
Engenharia de Estruturas, Território e Construção e colabora também, desde 2007, com a Universidade 
Nova de Lisboa, no âmbito do mestrado em Museologia. Foi directora do Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado entre 2009 e 2012. A sua actividade profissional e de investigação 
centra-se no património arquitectónico, nos museus de arte contemporânea e nas exposições de arte 
digital, temas sobre os quais tem realizado vários estudos e publicações 
 
 
 

14h30 Silvina Rodrigues Lopes 
O museu, o tempo e o silêncio 
moderação: Nuno Crespo 
 
Propõe-se uma reflexão que encontra no pensamento de Malraux e de Blanchot motivos que  
relacionam o museu com  a multiplicidade de tempos de que participa o devir das obras de arte, e que 
lhes “restitui” o silêncio, inexpugnável, sem o qual ficariam mudas. 
 
Silvina Rodrigues Lopes 
Silvina Rodrigues Lopes (1950) é professora catedrática de Teoria da Literatura no Departamento de 
Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
É autora dos seguintes livros, entre outros: Tão simples como isso; Aprendizagem do incerto; E se-
para; A legitimação em literatura; Teoria da despossessão (sobre textos de Maria Gabriela Llansol); 
Agustina Bessa-Luís: As hipóteses do romance; Carlos de Oliveira: o testemunho inadiável; Sobretudo 
as vozes; A inocência do devir (sobre poemas de Herberto Helder); Exercícios de aproximação; 
Literatura, defesa do atrito; A anomalia poética; A estranheza-em-comum. Foi codiretora da revista 
Elipse e é atualmente codiretora da revista Intervalo. 
 
 
 
 



16h30 Cristina Grande, Pedro Rocha e Ricardo Nicolau 
Museu como Performance. Museu Performativo ou Performance Musealizada? 
moderação: Mariana Viterbo Brandão 
 
O Museu de Serralves é reconhecido como uma das primeiras instituições nacionais a apresentar – 
paralelamente à organização de exposições – dança, performance e música experimental de forma 
regular. Em 2015, esta atenção às artes performativas sedimentou-se e complexificou-se com a 
primeira edição do programa anual “O Museu como Performance”, que durante um fim-de-semana 
apresentou, nas galerias do Museu e no Parque de Serralves, performances de jovens artistas 
nacionais e internacionais. 
A partir da apresentação dos projectos integrados na edição inaugural do programa, os seus 
curadores – Cristina Grande, Ricardo Nicolau e Pedro Rocha, curadores de dança e performance, 
artes visuais e música, respectivamente – partilham algumas reflexões sobre a actual relação entre 
museus e performance: em que é que a programação de performance nas suas salas modifica as 
concepções tradicionais de museu? O que pode significar esta atenção ao imaterial na relação dos 
museus com colecções e com públicos? Pode a performance ser coleccionável? 
 
 
Ricardo Nicolau  
Ricardo Nicolau é escritor e comissário de exposições. Trabalha desde 2006 como Adjunto da 
Direcção Artística do Museu de Serralves, no Porto. Foi colaborador e director da revista de arte 
contemporânea Pangloss. É autor dos livros Fotografia na Arte (2006), co-publicado pelo jornal 
Público e pela Fundação de Serralves, Jotta Dossier (2009), editado pela Braço de Ferro e Que sais-
je (Serralves, 2016). Entre 2006 e 2009 foi o curador responsável pela programação do espaço 
dedicado à arte contemporânea Chiado 8 - Culturgest, em Lisboa. Em 2009 e 2010 comissariou uma 
exposição individual de Pedro Barateiro na Casa de Serralves e duas mostras colectivas, “Emissores 
Reunidos” #1 e #2 com os artistas Isabel Carvalho, Marcelo Cidade, Nicolás Robbio e Renato Ferrão 
numa antiga estação de rádio na cidade do Porto. Também em 2010, comissariou “Entrevista 
Perpétua”, um programa de performances na Galeria Cristina Guerra, em Lisboa. Em 2013, 
comissariou para o Museu de Serralves uma exposição colectiva, “A Entrevista Perpétua” e em 2015 
apresentou a mostra “Que sais-je? Livres et éditions d’artiste de Fondation de Serralves–musée d’art 
contemporain”, no CAPC de Bordéus e co-comissariou, com Cristina Grande e Pedro Rocha, o 
programa “O Museu como Performance”, que durante um fim-de-semana apresentou performances 
nas galerias do Museu de Serralves. Em 2016, comissariou em Serralves “O Livro da Sede”, 
exposição da dupla de artistas Mariana Caló e Francisco Queimadela. 

Pedro Rocha 
Natural do Porto e sediado nesta mesma cidade, Pedro Rocha desenvolve atividade na área da 
curadoria de música e de outras práticas artísticas ligadas ao som desde 1998. 
A sua atividade principal tem sido a colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Serralves. O 
primeiro programa de Serralves para o qual contribuiu enquanto programador foi em 1999 por altura da 
exposição inaugural do museu, “Circa 1968”. Em 2001, assumiu o cargo de programador de música 
desta instituição sendo responsável pelas escolhas e participando na produção do programa anual de 
música e do festival “Serralves em Festa”. Neste âmbito, foi ainda co-programador do festival de artes 
performativas Trama, do ciclo Documente-se! e, mais recentemente, de “O Museu Como Performance”. 
Desde 1998, desenvolveu vários projetos na área do djing, a solo e em colaboração, geralmente 
explorando a música experimental e a eletrónica em diferentes contextos como rádio, bares e clubes, 
galerias e performances. 
Em 2014, iniciou a colaboração enquanto curador de música convidado do centro de arte Hangar 
Bicocca em Milão. 
 
Cristina Grande 
Coordenadora do Serviço de Artes Performativas e programadora de Dança Contemporânea e 
Performance do Auditório do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. 
Foi programadora de Dança Contemporânea, no Teatro do Campo Alegre, no Porto, de Setembro 2000 
a Julho de 2002. 
Desenvolve projectos de apoio à criação artística nas artes performativas, destacando a programação 
em Itália do projecto “Piccola Europa”, realizada a convite da Companhia Teatro delle Ariette, sediada 
em Castello di Serravalle (Bolonha). Neste âmbito, destaca a organização da residência artística 
Mugatxoan, realizada com as instituições Arteleku e La Laboral, dirigida por Ion Munduate e Blanca 
Calvo,  a programação com um colectivo de curadores, do Festival Trama,  dedicado à divulgação de 
formas experimentais da criação performativa contemporânea na música, teatro, dança e performance, 
e mais recentemente “O Museu Como Performance”. 
Desde Maio 2010 que integra o comité de experts dos Fundos Roberto Cimetta para as áreas da 
Dança e Performance, com funções de análise e selecção de dossiers para a atribuição de bolsas a 
artistas ligados a projectos situados na região euro - mediterrânea e particularmente no mundo árabe 
 
Mariana Viterbo Brandão 
Mariana Viterbo Brandão nasceu em 1976 no Porto. Formada em Dança, licenciada e mestre em 
História da Arte pela F.L.U.P. Foi durante 12 anos professora de Dança e História da Dança. 
Colaboradora do Serviço Educativo do Museu de Serralves de 1999 a 2011. Pertenceu à equipa que 
implementou e geriu o Inov-Art, programa de bolsas internacionais administrado pela Direcção-Geral 
das Artes. É docente universitária na área de Performance e História da Dança. Foi desde 2011 
bolseira de Doutoramento da Fundação Ciência e Tecnologia, tendo recentemente concluído na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa uma tese intitulada Passos em Volta: Dança 
versus Performance – Um cenário conceptual e artístico para o contexto português. Investigadora 
associada do CIEBA, F.B.A.U.L.  


