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Nos anos sessenta, o mundo vive o rescaldo da 
Segunda Guerra Mundial, da qual se tenta recuperar,  
e a Guerra Fria. A par do imperialismo norte-americano 
e a influência soviética, surgem novos movimentos 
artísticos de contracultura — não só contra o 
capitalismo e o consumismo mas também contra  
a cultura soviética — que influenciam as artes visuais.

of new technologies of contemporary 
production—photography, video, television, 
the computer, etc.—which brought new 
elements to the realm of social and political 
debate and considerably broadened their 
expressive possibilities.

In this exhibition, there is a section 
dedicated to art in feminine terms, 

barreiras entre os distintos campos e expressões 
artísticos como também potenciar a criatividade 
latente no ser humano. Resistindo à utilização da 
arte como mercadoria, também se torna evidente  
o parentesco com os preceitos dadaístas,  

Nesta galeria, a apresentação da coleção 
inicia-se em obras da década de sessenta, com 
as primeiras experiências minimalistas, baseadas 
em ideias de despojamento, simplicidade e 
neutralidade, construídas com materiais industriais. 
São obras que pressupõem a interação e a perceção 
do observador, incitando-o a novas experiências. 
Esta tendência contemporânea — voltando-se  
para o espaço, incorporando e/ou transformando  
a obra — é explorada também pelos desdobramentos  
pós-minimalistas e conceptuais. 

«A ideia torna-se uma máquina de fazer arte», 
citando Sol LeWitt, no seu artigo «Paragraphs on 
Conceptual Art», de 1967. De facto, a arte dos anos 

encompassing several works made by women 
from different generations who have observed 
and created art from disparate formal 
approaches, and whose works are worthy 
on their own. Their perspectives decisively 
contributed to raise awareness about and 
reject the processes of gender segregation 
operating in the art world.

The last room is dedicated to Fluxus, 
founded by George Maciunas in 1962. Preceding 
performance and conceptual art—which would 
develop in the 1960s and 1970s—this movement 
attempted not only to dissolve the boundaries 

na sua intenção de negar o objeto artístico. Através 
de atividades que eliminam a tradicional prática 
artesanal do artista, os objetivos eminentemente 
sociais do movimento procuram levar a arte  
a um público vasto.

Rita Lougares
DIRETORA ARTÍSTICA

Até final de março de 2020, o projeto Constelações II:  
uma coreografia de gestos mínimos porá várias obras  
de coleções nacionais e internacionais em diálogo  
com as peças da exposição permanente do Piso -1.  

abordagens contribuem decisivamente  
para uma consciência crítica, refutando os 
processos de segregação de género na produção 
artística. 

A última sala é dedicada ao Fluxus, fundado 
por George Maciunas em 1962. Precursor da 
performance art e da arte conceptual — que se 
desenvolverão nas décadas de sessenta e setenta —,  
este movimento pretende não só dissolver as 

Through March 2020, the project Constellations II:  
a choreography of minimal gestures will give rise to  
a plethora of relations between several works from both 
national and international collections and the pieces  
from the permanent exhibition on Floor -1.

materials. These works presuppose an interaction 
with and new forms of perception from the 
observer, offering the latter new experiences. This 
contemporary tendency—to turn to space, to embody 
and/or transform the artwork—was also explored in 
Post-Minimalist and Conceptual practices.

“The idea becomes a machine that makes the art,” 
wrote Sol LeWitt in his 1967 article “Paragraphs on 
Conceptual Art.” Indeed, 1960s art treasures the  
idea, the concept, and the intention at the expense  
of the image and the established object of art.  
The point is to simultaneously make and reflect on 
art. Of crucial importance is also the employment 

sessenta valoriza a ideia, o conceito e a atitude em 
detrimento da imagem e do objeto artístico final.  
O objetivo é o de produzir arte e, ao mesmo tempo, 
refletir sobre esta. De capital importância é o uso  
das novas tecnologias de produção contemporânea —  
a fotografia, o vídeo, a televisão, o computador etc. —, 
que trazem novos elementos para o debate social  
e político e ampliam significativamente as suas 
possibilidades de expressão.

Nesta apresentação, reserva-se um núcleo para 
a arte no feminino, destacando-se vários trabalhos 
de mulheres de diferentes gerações que observaram 
e criaram arte a partir de aproximações formais 
distintas e cujas obras valem por si próprias. As suas 

between the different artistic disciplines and 
expressions but also to further human creativity.  
Its resistance to the appropriation of art as 
commodity manifested its close relationship to Dada 
principles, as it sought to negate the object of art.  
In rejecting the artist’s traditional handcrafted 
practice, the eminently social goals of this movement 
intended to bring art to a wider audience.

Rita Lougares
ARTISTIC DIRECTOR

In the 1960s, the world was still recovering from World War II, while enduring 
the Cold War. With American imperialism and Soviet influence, new 
counterculture movements—against not only capitalism and consumerism 
but also Soviet culture—emerged and influenced the visual arts.

In this gallery, the exhibition of our collection starts with works from  
the 1960s, comprising the first Minimalist experiments, based on ideas  
of plainness, simplicity, and neutrality, and fabricated with industrial 
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