
DOCUMENTAÇÃO DE EXPOSIÇÕES 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Fontes para a (re)-construção da História da Arte

22—23.OUT. 2013

Museu de Serralves
Faculdade de Belas Artes da UPorto

A história das exposições tem vindo a afirmar-se como uma área específica 
de investigação reconhecendo-se hoje as exposições como eventos capazes, 
por si próprios, de fazer História. No entanto, se algumas exposições ocupam, 
consensualmente, essa posição estruturante na actual narrativa da História 
da Arte, outras permanecem ainda ignoradas ou muito insuficientemente 
conhecidas. Umas e outras têm vindo a ser objecto de investigação baseada 
na respectiva documentação, comprovadamente uma das ferramentas mais 
eficazes tanto para o campo da História da Arte como, de forma mais abran-
gente, para os Estudos Artísticos incluindo os Estudos de Museus e Curadoria.
A documentação e estudo de exposições tem permitido não apenas uma 
re-apreciação da produção artística aí apresentada como outros entendimentos 
dos caminhos que essa produção foi tomando. Tem revelado motivações 
e estratégias curadoriais e possibilitado uma avaliação das suas repercussões 
e ecos. Constituindo-se como base de uma História das Exposições, a documen-
tação possibilita a caracterização de tipologias, a análise das diversas leituras de 
épocas, temas ou autores que materializam, a avaliação das diferentes 
estratégias de apresentação e de mediação utilizadas. 

Este encontro, pretende constituir-se como um contributo para a construção do 
“Estado da Arte” da investigação em curso em torno da Exposição entendendo 
a respectiva documentação como instrumento e produto dessa investigação.

Encontro anual do grupo de investigação em Estudos de Museus 
do Instituto de História da Arte (FCSH-UNL)

Comissão Científica — Raquel Henriques da Silva (FCSH-UNL), Lúcia Almeida Matos (FBAUP), Rita Macedo (FCT-UNL)

Painel de avaliadores —Delfim Sardo (UCoimbra), Helena Barranha (ULisboa), Laura Castro (UCatólica), Leonor Soares (UPorto)

Comissão organizadora — Joana Monteiro (FCSH-UNL), Lígia Afonso (FCSH-UNL), Sofia Ponte (FBAUP), Teresa Azevedo (FBAUP), 

Susana Marques (FBAUP).



22.10
Museu de Serralves — Biblioteca
18H30 — 20H30

Bruce Altshuler — Exhibitions and their Histories

Conferência seguida de conversa com Suzanne Cotter, a propósito da recente 
publicação: Biennials and Beyond — Exhibitions That Made Art History: 1962–2002. 

23.10
Faculdade de Belas Artes. UPorto — Pav. Sul (Auditório)

8H30  Abertura

8H45  Boas vindas

9H00  Bruno Marques — A Participação de Julião Sarmento 
 na Documenta 7: contributos para o estudo de um novo paradigma 
 de internacionalização da arte portuguesa.

9H45  Mariana Teixeira — Avô: um pioneiro como nós (1974): 
 a exposição como meio de expressão pessoal.

10H30  Pausa

11H00  Susana Lourenço Marques — Uma Exposição-Livro: 
 articular e projectar o espaço-plano.

11H45  Ana Anacleto — O Efeito ‘Bienal’: uma proposta de revisão.

12H30  Almoço

13H30  Aline Dias — Inserções em Circuitos Museológicos.

14H15  Inês Gouveia — Portuguese Vídeo Art: contextualização, 
 documentação e reabilitação de uma exposição singular.

15H00  Pausa 

15H30  Catarina Rosendo e Lígia Afonso — Arquivo da Galeria Quadrum: 
 um projeto de catalogação e investigação.

16H15  Teresa Azevedo — Entre o Ateliê e a Exposição: 
 dinâmicas do processo criativo.

17H00  Fecho


