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A Galeria Municipal do Porto (GMP) dá 
continuidade ao seu programa regular de 
exposições e iniciativas dedicadas à arte 
contemporânea, desenvolvendo também 
projetos em que a relaciona com o design 
e a arquitetura.

Com a missão de promover reflexões 
sobre as tendências artísticas e discursivas 
atuais, a GMP propõe debate, investigação 
e disseminação de ideias em torno de 
diversas práticas artísticas, estimulando 
um envolvimento de longo prazo no seu 
projeto cultural através de novas iniciativas 
educativas, formativas e editoriais.

A programação que revelamos articula  
o trabalho de artistas e curadores, 
nacionais e internacionais, com o espaço 
e os objetivos da GMP, no desejo de 
que, com ela, se abram possibilidades 
estimulantes de conhecimento e 
questionamento sobre modos de abordar  
a arte na contemporaneidade.

 Na temporada que agora se inicia e que 
decorrerá entre março de 2020 e agosto 
de 2021, serão apresentadas catorze 
exposições, coletivas e individuais, que 
dão forma a especulações sobre diversos 
processos socioculturais, a exercícios 
de análise sobre fenómenos políticos e 
naturais que influenciam novos modos de 
produção artística, e a perspetivas críticas 
que desafiam a GMP a refletir sobre o 
seu papel no contexto cultural da cidade, 
presente e passado.

the galeria Municipal do porto (gMp) will 
continue its regular programme of exhibitions 
and events dedicated to contemporary art while 
also developing projects that relate it to design 
and architecture..

With the mission of promoting reflections on 
current artistic and discursive trends, the gMp 
proposes debates, research and dissemination 
of ideas associated to different artistic practices, 
while aiming to foster long ‑term involvement 
with its cultural project through new educational, 
learning and editorial initiatives.

this programme brings the work of 
portuguese and international artists and curators 
to the gMp’s space and objectives, in the hope 
that this will open up new stimulating possibilities 
of knowledge, while questioning different ways  
of approaching art in the contemporaneity.

During this programming season, which 
begins now and will run from March 2020 to 
august 2021, fourteen solo and group exhibitions 
will be presented, that aim to speculate about 
various socio ‑cultural processes, analyse 
political and natural phenomena that influence 
new forms of artistic production, and foster 
critical perspectives that will challenge the gMp 
to reflect on its role in Porto’s past and present 
cultural context.
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CURADORIA curateD By 
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2020



As máscaras têm um lugar na história das sociedades desde 
tempos remotos. Atualmente, enquanto sintoma de um 
tempo de transformações extremas, as máscaras adquiriram 
uma renovada relevância e premência, materializando-se 
sob diversas aparências. Desde avatares usados online para 
fins de entretenimento, propaganda ou ativismo até aos 
diferentes movimentos que ocupam as ruas, as práticas 
da caricatura, do disfarce, do face swap, da mascarada, 
da imitação, do uso de maquilhagem para ridicularizar ou 
afirmar uma posição social, tornaram -se uma componente 
básica do nosso quotidiano ritualizado. Os curadores João 
Laia (curador -chefe de exposições no Kiasma Museum  
of Contemporary Art) e Valentinas Klimašauskas (curador, 
escritor e um dos curadores do Pavilhão da Letónia na 
58ª Bienal de Veneza, 2019) propõem um olhar sobre 
a radical reformulação em curso das nossas múltiplas 
identidades sociopolíticas, sexuais e transcendentais, 
questionando os atuais processos em que nos 
metamorfoseamos de uma identidade noutra. 

Masks have a longstanding place in the history of societies. as a 
symptom of a time of extreme transformation, today masking has 
gained a renewed traction and urgency, materialising in a number 
of guises. from the online avatars used for activism, entertainment 
or propaganda, to the different movements occupying our streets, 
the practices of caricature, disguise, face swapping, masquerading, 
mimicry, ridicule or social makeup, have become a staple of our 
everyday ritualised life. the curators João laia (chief curator of 
exhibitions at kiasma Museum of contemporary art) and Valentinas 
klimašauskas (curator and writer, co ‑curator of the latvian pavilion 
at the 58th Venice Biennale, 2019) propose a look into the 
ongoing radical reshaping of our multiple sociopolitical, sexual and 
transcendental identities, inquiring about the current processes in 
which we shapeshift from one to the other.

 

CURADORIA
curateD By
João Laia  
Valentinas Klimašauskas

14.03 —  
17.05.2020

MÁsCARAs
(MAsKs)

Užgavėnės or Mardi Gras in Samogitia, 2010.
lt.wikipedia.org, Licença de Documentação Livre de GNU, utilizador: Algirdas 
gnu free Documentation, license, user: algirdas 



Há mais de uma década que Diogo Jesus produz desenhos, 
textos, banda desenhada e música sob vários pseudónimos. 
Como RUDOLFO edita e publica fanzines e música em 
edições de autor desde os 16 anos; desde então já criou mais 
de 40 publicações independentes e participou em diferentes 
antologias de banda desenhada, tanto em Portugal como 
noutros países; paralelamente, tem colaborado com diversos 
artistas, músicos e escritores. Com curadoria de João Ribas 
(ex -diretor do Museu de serralves e curador do Pavilhão de 
Portugal na 58ª Bienal de Veneza, 2019), a exposição reúne 
as obsessões autobiográficas do artista e a sua distinta 
perspetiva da cultura popular; nos seus desenhos e bandas 
desenhadas, o seu elenco de pessoas, mutantes, alienígenas 
e tudo o que se encontra pelo meio proporciona um 
incessante comentário sobre questões como a criatividade, 
o género e a masculinidade, e as condições de produção 
de arte, simultaneamente desafiando os limites do livro de 
banda desenhada. Apesar de não estar, estou muito apresenta 
desenhos, objetos, vídeos e textos de uma miríade de projetos 
e publicações do artista a partir de 2007, desde as suas 
primeiras bandas desenhadas underground independentes 
até aos seus mais recentes projetos como DJ Nobita e Gekiga 
Warlord, sempre atravessados tanto pelo seu sarcástico 
humor como por uma dilacerante honestidade. 

Diogo Jesus has been producing drawings, writing, comics and 
music under various pseudonyms for over a decade.  self ‑publishing 
and editing fanzines and music at the age of 16 as ruDolfo, he 
created over 40 independent publications and participated in various 
anthologies of comics in portugal and abroad, as well as collaborating 
with a variety of artists, musicians, and writers. curated by João ribas 
(former director of the serralves Museum and curator of the portugal 
pavilion at the 58th Venice Biennale, 2019), the exhibition features the 
artist’s autobiographical obsessions and distinct take on popular culture; 
the cast of people, mutants, aliens, and everything in between found in 
his drawings and comics provide an ongoing commentary on questions 
of creativity, gender and masculinity, and the conditions of making 
art, while pushing the boundaries of the genres of the comic book. 
Apesar de não estar, estou muito collects drawings, objects, videos, and 
writings from a variety of the artist’s projects and publications since 
2007, from his first independently published underground comics, to his 
recent projects as DJ nobita and gekiga Warlord, joined as much by 
sardonic humour as by eviscerating honesty.

↗ MEZZANINECURADORIA
curateD By 
João Ribas 

APEsAR DE 
NÃO EsTAR, 
EsTOU 
MUITO
Diogo Jesus

14.03 —  
17.05.2020

Diogo Jesus. O passeio, 2014.  
Cortesia do artista courtesy of the artist 



O Prémio de Arte Paulo Cunha e silva foi criado em 2015, 
pela Câmara Municipal do Porto, como homenagem ao antigo 
vereador da cultura Paulo Cunha e silva, direcionando-se  
a artistas com menos de 40 anos. O júri da segunda edição 
do prémio – Isabel Lewis, John Akomfrah, Margarida 
Mendes e shumon Basar – analisou os portefólios de 48 
artistas selecionados por um conjunto de 16 curadores por 
eles indicados. 
Considerando que “Os centros consagrados já não podem 
assumir -se como centros únicos” o júri selecionou seis 
artistas de diferentes geografias culturais que, nas suas 
palavras, são “vozes – estéticas, éticas, técnicas – que 
articulam o momento atual, ou pressentem até o que 
está para vir”, que “nos tocaram emocionalmente, seja 
pela articulação da beleza, da ternura, de circunstâncias 
políticas ou pela magia.” O vencedor será anunciado no 
decorrer da exposição. 

the paulo cunha e silva art prize was created in 2015, by porto 
city council, as a tribute to the former councilor for culture, paulo 
cunha e silva, and is aimed at artists under 40 years of age. the jury 
of the second edition of the award – isabel lewis, John akomfrah, 
Margarida Mendes and shumon Basar – analysed the portfolios  
of 48 artists selected by a group of 16 curators appointed by the  
jury members. 
considering that “the established centres can no longer assume 
they are the only centres”, the jury selected six artists from various 
cultural geographies that, in their own words, are “voices — aesthetic, 
ethical, technical — that articulate the current moment, or, even, 
sense what is to come”. they added that this left them “emotionally 
moved, be it through the articulation of beauty, tenderness, politics  
or the magical”. the winner will be announced during the exhibition.

PRÉMIO 
PAULO 
CUNHA  
E sILVA

Basir MahMooD
firenze lai

leBohang kganye
shaikha al Mazrou 

song ta
steffani JeMison

09.06 —  
16.08.2020

2ª EDIçÃO
2nD eDition



Inspirado na forma triangular do espaço da Mezzanine 
da Galeria Municipal do Porto como uma potencial 
metáfora do Triângulo das Bermudas, Luís Lázaro Matos 
irá transportar -nos para um remoinho de imagens 
caleidoscopicamente suspensas no espaço.
Progressivamente interessado nos processos contemporâneos 
de constante monetização e vigilância no espaço cibernético, 
o artista tem -se preocupado ultimamente com intersecções 
entre a leveza da arquitetura moderna de vidro e a 
transparência das redes sociais. será esta área triangular 
na GMP não apenas um espaço expositivo, mas também 
um lugar de desaparecimento? Waves and Whirlpools tem  
curadoria de Martha Kirszenbaum, curadora do pavilhão  
de França na 58ª Bienal de Veneza, 2019.

Inspired by the triangular Mezzanine floor of the Galeria Municipal 
do porto as a potential metaphor for the Bermuda triangle, luís 
lázaro Matos will transport us to a whirlwind of kaleidoscopically 
suspended images in space.
progressively interested in contemporary processes of constant 
monetisation and surveillance in cyberspace, the artist has recently 
been concerned with intersections between the lightness of modern 
glass architecture and the transparency of social networks. is the 
gMp’s triangular zone more than just an exhibition space, and also 
a place for disappearance? Waves and Whirlpools is curated by 
Martha kirszenbaum, curator of the french pavilion at the 58th 
Venice Biennale, 2019.

CURADORIA 
curateD By
Martha Kirszenbaum

↗ MEZZANINE

WAVEs AND  
WHIRLPOOLs
luís lázaro 
Matos

09.06 —  
16.08.2020

Luís Lázaro Matos. Waves and Whirlpools, 2020. 
Cortesia do artista courtesy of the artist



A Galeria Municipal do Porto propôs a três curadores que 
desenvolvessem um exercício de revisão de momentos, 
expressões e fluxos que definiram o contexto artístico 
nacional a partir da atividade das galerias de arte do 
Porto entre 1950 e 2010. A cena galerística da cidade 
teve, ao longo das décadas, um papel fundamental no 
desenvolvimento de novas linguagens de produção artística 
no contexto nacional, e foi igualmente determinante na 
construção de perspetivas sobre a arte portuguesa e 
internacional. A história que se quer recuperar e explicar 
traduz essa força individual e coletiva de espaços e 
agentes que criaram novos modos de fazer e pensar a arte. 
O entendimento de três curadores do Porto sobre este 
património será materializado numa exposição reveladora  
de várias narrativas, umas esquecidas, outras não totalmente 
esquecidas mas cujo valor histórico -artístico se quer 
repensar, outras ainda absolutamente presentes hoje em 
dia, pretendendo -se em qualquer caso problematizá -las no 
momento económico e cultural atual. Esta é por isso uma 
exposição que indaga a cidade a partir de quem redefiniu 
o conceito de ‘galeria de arte’, ou de quem por ele foi sendo 
redefinido a nível intelectual, artístico e ético.

the galeria Municipal do porto asked three curators to develop a 
project of reviewing different moments, expressions and tendencies 
associated to the activity of porto’s art galleries between 1950 
and 2010 that defined the Portuguese artistic context. During 
these decades, porto’s gallery scene played a fundamental role in 
developing new languages   of artistic production in portugal and 
was equally decisive in the construction of new perspectives on 
portuguese and international art. the history that the project aims 
to recover and explain shows the individual and collective strength 
of porto’s spaces and agents that launched new ways of making 
and discussing art. the perspectives of three curators from porto 
concerning this heritage will be materialised in a revealing exhibition 
that incorporates various narratives, some forgotten, others not 
entirely forgotten but whose historical ‑artistic value should be 
reassessed, and others that remain absolutely significant, but should 
also be analysed from the perspective of today’s economic and 
cultural outlook. the exhibition, therefore, questions the city from 
those who redefined the concept of the ‘art gallery’, or from those 
who consequently redefined their practice, from an intellectual, 
artistic and ethical perspective.

CURADORIA  
curateD By 
José Maia  
Paula Parente Pinto 
Paulo Mendes  

QUE HORAs 
sÃO QUE 
HORAs
UMA GALERIA  
DE HIsTÓRIAs

12.09 —  
15.11.2020 

Albuquerque Mendes 
e and Gerardo 
Burmester.  
Férias no Espaço 
Lusitano, 1983.
Imagem da 
performance no image 
of the performance at 
Espaço Lusitano, 
Porto, 05.07.1983
© Autor 
desconhecido 
unknown author



The Men Behind the Wall, a curta -metragem de Inés 
Moldavsky vencedora do Urso de Ouro no Festival 
Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale) de 2018, 
aborda o conflito israelo -palestiniano sob uma perspetiva 
provocadoramente articulada. Através da aplicação de 
encontros no telemóvel Tinder, a artista dialoga com 
homens que vivem em diferentes zonas do outro lado 
da fronteira, na Cisjordânia e em Gaza, na tentativa de 
tornar possível um encontro real. O contexto particular das 
interações íntimas na era digital serve de pano de fundo 
para questionar o absurdo da segregação, ao mesmo tempo 
que discute relações de poder e estereótipos de género  
a partir de temáticas como a cultura e a religião. 
Boy Meets Girl (behind the border) resulta de uma proposta 
curatorial de Guilherme Blanc (Diretor artístico da GMP  
e do Departamento de Arte Contemporânea e Cinema  
da Ágora, E.M.) feita à artista com o intuito de traduzirem 
múltiplos elementos do seu filme num projeto expositivo 
densificador das personagens reais e do contexto 
sociopolítico inerente à obra.

The Men Behind the Wall, the short film by Inés Moldavsky, 
winner of the golden Bear at the 2018 Berlin international film 
Festival (Berlinale), addresses the Israeli ‑Palestinian conflict from 
a provocatively articulated perspective. using the Tinder dating 
app on a mobile phone, the artist communicates with men living in 
different areas on the other side of the border – in the West Bank and 
gaza – in an attempt to set up a real meeting. the particular context 
of intimate interactions in the digital age serves as a backdrop to 
question the absurdity of segregation, while discussing power 
relations and gender stereotypes, based on subjects such as culture 
and religion.
Boy Meets Girl (behind the border) results from a curatorial proposal 
made to the artist by guilherme Blanc (artistic Director of gMp 
and Director of the contemporary art and film Department of 
Ágora, E.M.) in order to translate multiple elements of her film into 
an exhibition project intensifying the work’s real characters and its 
socio ‑political context.

CURADORIA 
curateD By
Guilherme Blanc 

↗ MEZZANINE12.09 —  
15.11.2020 

BOY MEETs 
GIRL  
inés  
MolDaVsky

Inés Moldavsky. Wall for print, 2018.  
Cortesia da artista courtesy of the artist

(BEHIND  
THE BORDER)



Expo’98 no Porto é um concurso dirigido a curadores  
e artistas residentes na cidade para o desenvolvimento 
de projetos expositivos na Galeria Municipal do Porto. 
Enquanto espaço público e municipal, a GMP tem 
por missão apresentar exposições que promovam 
reflexões sobre as tendências artísticas e discursivas 
contemporâneas. Com Expo’98 no Porto, pretende -se  
reforçar essa missão e simultaneamente propor um 
projeto que estreita a relação entre as singularidades 
da sua identidade programática e as práticas artísticas 
e curatoriais independentes. 
Contando com um orçamento global de 98 mil euros para 
os anos de 2019 e 2020, esta será a segunda exposição  
do concurso, tendo sido selecionada por um júri externo  
à equipa da GMP, composto por Daniela Agostinho, Miguel 
Ferrão e Nuno Faria. 

Expo’98 no Porto is a competition that invites curators and artists 
living in porto to develop exhibition projects at the galeria Municipal 
do porto. as a public and municipal space, the gMp’s mission is to 
present exhibitions that promote reflections about contemporary 
artistic and discursive trends. Expo’98 no Porto aims to reinforce this 
mission and simultaneously propose a project that will strengthen the 
relationship between the singularities of its programming identity and 
independent artistic and curatorial practices.
With a global budget of €98,000 for 2019 and 2020, this will be the 
competition’s second exhibition and was chosen by a jury external  
to the gMp team, formed by Daniela agostinho, Miguel ferrão  
and nuno faria. 

05.12.2020 —  
14.02.2021

ExPO’98  
NO PORTO



Em Nets of Hyphae Diana Policarpo propõe prosseguir a sua 
investigação sobre as consequências globais e a diversas 
escalas da extração. Nos dois últimos anos, a sua pesquisa 
incidiu sobre o fungo parasita Ophiocordyceps sinensis,  
que se encontra em zonas de grande altitude da Índia  
e do Nepal. Este tornou -se um bem extremamente 
valorizado, particularmente na China, onde atualmente  
é sintetizado em laboratório.  
A procura e extração deste fungo afeta as comunidades e 
ecologias locais e tem repercussões globais. A exposição de 
Diana Policarpo, simultaneamente investigativa e sensorial, 
com curadoria de stefanie Hessler (Diretora da Kunsthall 
Trondheim), traça paralelismos especulativos entre uma 
diversidade de fenómenos, tanto parasitários como 
recíprocos, e aponta humildemente para possibilidades  
de sobrevivência terrestre num planeta precário. 

Nets of Hyphae marks a continuation of Diana policarpo’s research 
into the multi ‑scalar global consequences of extraction. for the 
past two years, she has been researching the Ophiocordyceps 
sinensis parasitic fungus, found in the highlands of india and nepal. 
the fungus has become a prized good, in particular in china, 
where it is currently being synthesised in the laboratory. the 
harvesting of the fungus affects local communities and ecologies, 
with global reverberations. policarpo’s simultaneously investigative 
and sensorial exhibition, curated by stefanie hessler (Director of 
kunsthall trondheim), draws speculative parallels between a variety 
of phenomena, both parasitical and reciprocal, and humbly points to 
possibilities of earthly survival on a precarious planet. 

CURADORIA
curateD By
stefanie Hessler 

COPRODUçÃO
coproDuction
Kunsthall Trondheim

↗ MEZZANINE05.12.2020 — 
14.02.2021

NETs OF  
HYPHAE
Diana  
policarpo

Diana Policarpo. Death Grip, 2019.  
Still de vídeo de animação digital (HD, 16:9, cor)  
Video still from digital animation (hD, 16: 9, colour).  
Cortesia da artista e Fundação EDP  
courtesy of the artist and the eDp foundation



Algumas pessoas poderão associar o barro, a olaria e a 
cerâmica à tradição, e a tradição ao passado. Alguns poderão 
associar tecnologia, comunicação digital e bancos de dados 
com o novo, e o novo com o futuro. E se o futuro for uma 
tecnologia tão antiga e peculiar como o barro? E se afinal o 
barro for uma matéria que permanentemente se autorrenova  
e dá ao tempo as suas imprevisíveis configurações? E se o 
barro for o futuro e o futuro for o barro?
E se os pés de barro apenas revelam vulnerabilidade por  
o resto do corpo ser constituído por um material diferente?  
E se na verdade os pés de barro enraízam pessoas na terra, 
ligando -as através do mesmo material? E se os pés de barro 
forem uma forma de estabelecer uma comunicação  
pós -tecnológica, que não requer redes ou cabos? Apenas  
os nossos muitos, um, dois, oito, vinte pés e algum barro?
Estas são algumas das questões e enigmas que as curadoras 
Chus Martínez (curadora, historiadora de arte, escritora e 
diretora do Art Institute da FHNW Academy of Art and Design 
Basel) e Filipa Ramos (escritora, curadora da secção de filme 
da Art Basel e uma das curadoras da última edição do Fórum 
do Futuro) puseram em foco, reunindo para isso um conjunto 
de artistas que têm usado o barro, a olaria e a cerâmica para 
imaginar, projetar e moldar o mundo em que vivem.

some may associate clay, pottery and ceramics to tradition, and tradition 
to the past. some may associate technology, digital communication and 
data with the new, and the new with the future. What if the future is only 
a technology as old and unusual as clay? What if clay is a matter that 
renews itself constantly and gives time its unpredictable configurations? 
What if clay is the future and the future is clay?  
and if the feet of clay only reveal a vulnerability because the rest 
of the body is made of a different material? And if the feet of clay 
are actually rooting people to the earth, connecting them through 
the same matter? and if feet of clay are a way to establish a post‑
technological communication that requires no webs, no networks,  
no cables; only our many, one, two, eight, twenty feet and some clay? 
these are some of the inquiries and riddles put forward by the curators 
chus Martínez (curator, art historian, writer and director of the art 
institute of the fhnW academy of art and Design Basel) and filipa 
ramos (writer and art Basel film curator and co ‑curator of the last 
edition of fórum do futuro) so as to bring together a group of artists 
who have been using clay, pottery and ceramics to imagine, project 
and shape the world they live in.

CURADORIA 
curateD By
Chus Martínez
Filipa Ramos

PÉs DE 
BARRO

13.03 —  
16.05.2021

FORMABEsTA (salvador Cidrás & Juan Cidrás). Untitled, 2019. 
Barro pigmentado pigmented stoneware.  
Cortesia dos artistas courtesy of the artists



“A hora antes do pôr do sol tem uma magia própria...” 
palavras escritas por Rosa Luxemburg ao seu amigo Hans 
Diefenbach numa carta enviada da prisão de Wronke, no 
verão de 1917. A partir desta correspondência, a artista 
colombiana Milena Bonilla convida -nos a pensar nas 
possibilidades de construção de um imaginário que navega 
pela literatura, botânica, referências históricas pontuais  
e mitologias coletivas. Aqui, “essa hora antes do pôr do sol” 
surge enquanto conceção de um momento temporal mágico 
que liga o passado com o presente mediante a criação de 
ressonâncias afetivas. 
Para a construção desta exposição a artista explora os 
limites do arquivo como forma de articulação da memória 
coletiva. O projeto infiltra -se nos espaços simbólicos de 
interstício entre o Jardim do Palácio de Cristal, a Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett e a GMP no sentido de relacionar 
diferentes formas de produção de conhecimento para 
investigar a noção de algo a que poderíamos chamar  
de ‘temporalidade histórica suspensa’.  

“the hour before sunset has a magic all its own...” rosa luxemburg 
wrote to her friend, hans Diefenbach, in a letter sent from Wronke 
prison in the summer of 1917. Based on this correspondence, 
the colombian artist Milena Bonilla invites us to think about the 
possibilities of building an imaginary universe that navigates between 
literature, botany, sporadic historical references and collective 
mythologies. here, “the golden hour before sunset” appears as a 
conception of a magical temporal moment that links past and present 
through the creation of emotional resonances.
for the construction of this exhibition the artist will explore the  
limits of the archive as a way of articulating collective memory.  
The project infiltrates itself in the symbolic interstitial spaces 
between the gardens of the palácio de cristal, the Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett and the GMP to relate different forms 
of knowledge production to investigate the notion of something that 
could be called ‘suspended historical temporality’.   

CURADORIA
curateD By
Juan Luis Toboso

↗ MEZZANINE13.03 —  
16.05.2021

A HORA  
ANTEs DO  
PÔR DO sOL
Milena  
Bonilla

Milena Bonilla. Seed will sprout a flower that does not wither,  
neither can be put on trial, 2019.  
Cortesia da artista e Mor Charpentier
courtesy of the artist and Mor charpentier



O conceito ‘Novos babilónios’ foi desenvolvido por Guy Debord,  
Constant Nieuwenhuys, Har Oudejans e Pinot -Gallizio a 
partir do projeto situacionista New Babylon e está relacionado 
com algumas das ideias fundamentais que informaram o 
movimento – como a psicogeografia, a deriva, o urbanismo 
unitário. É a partir deste conceito que o artista e curador 
Pedro G. Romero propõe para a Galeria Municipal do Porto 
um exercício de questionamento da nossa perceção das 
vidas de grupos nómadas, etnias ciganas, flamencos  
e exilados libertários. 
A exposição constitui uma análise ao campo sensível 
destas formas de vida com um foco particular nos seus 
deslocamentos pela América, África e outros arquipélagos 
atlânticos. A cidade do Porto atua como geografia de partida 
para uma indagação de rotas, fluxos e derivas destes ‘novos 
babilónios’ a partir do contexto português e seus territórios 
fronteiriços.

The concept of ‘New Babylonians’ was first developed by Guy 
Debord, constant nieuwenhuys, har oudejans and pinot ‑gallizio 
within the situationist project, New Babylon. this idea is related to 
some of the fundamental notions that underpinned this movement – 
such as psychogeography, wandering and unitary urbanism. inspired 
by this concept, the artist and curator, pedro g. romero, proposes an 
exercise to the galeria Municipal do porto that aims to question our 
perception of the lives of nomadic groups, romani peoples and exiled 
liberationists.
The exhibition offers an analysis of the sensitive field of these 
different approaches to life with a special focus on their displacement 
in the americas, africa and other archipelagos in the atlantic 
ocean. the city of porto acts as the starting geography for 
an enquiry into the routes, flows and wanderings of these ‘new 
Babylonians’, from the portuguese context and its border zones.

 

UM PROJETO DE
a proJect By
Pedro G. Romero

ATRAVEssAR 
A FRONTEIRA
Os NOVOs  
BABILÓNIOs: PORTO

peDro g. 
roMero

05.06 —
15.08.2021 

Fotograma de Acácio de Almeida para o filme Continuar a Viver ou Os Índios 
da Meia‑Praia de António da Cunha Telles photogram by acácio de almeida for 
the film Continuar a Viver ou Os Índios da Meia Praia by antónio da cunha telles, 1977. 
Cortesia de courtesy of António da Cunha Telles



Pandemic leva -nos a um estado de grau zero para 
confrontar a fragilidade e a finitude do corpo, da doença e 
da sanidade, e das lutas humanas enraizadas no mundo e na 
natureza. Esta exposição resulta de um convite da Galeria  
Municipal do Porto ao artista Filipe Marques para questionar  
conceitos víricos. No seu trabalho, o artista parte da poética 
apocalíptica para nos conduzir, enquanto espectadores,  
a uma aprendizagem da impotência da condição humana  
e a uma tentativa de controlo de contaminações invisíveis 
ou equilíbrios de forças e resistências.
O trabalho de Filipe Marques, artista formado entre Portugal 
e Alemanha, desenvolve -se a partir das teorias dos filósofos 
modernos e de escritores da Antiguidade Clássica, na 
tentativa de compreender a Humanidade e a construção de 
um Deus. Recorre a dispositivos anacrónicos com imagens 
de pessoas e lugares, reencenando urbanidades em ruína 
e museografias saqueadas, e revisitando metáforas sobre 
falhanços e autodestruições às quais, enquanto artista,  
não quer escapar. 

Pandemic takes us to a zero ‑degree state to confront the fragility  
and finitude of the body, of disease and sanity, and the human 
struggles rooted in the world and in nature. the exhibition results 
from an invitation made by the galeria Municipal do porto to the 
artist filipe Marques to question viral concepts. in his work, the artist 
uses apocalyptic poetics to guide us, as spectators, to learn about 
the impotence of the human condition and to an attempt to control 
invisible contaminations or a balance of forces and resistances.
filipe Marques studied in portugal and germany and his work 
develops from the theories of modern philosophers and the writers  
of classical antiquity, in an attempt to understand humanity and  
the construction of a god. he uses anachronistic devices with images  
of people and places, reenacting ruined urban landscapes and 
plundered museographies, while revisiting metaphors about failures 
and self ‑destructions from which, as an artist, he doesn’t want  
to escape. 

CURADORIA
curateD By
Isabeli santiago
Juan Luis Toboso

↗ MEZZANINE

PANDEMIC
filipe 
Marques

05.06 —
15.08.2021 

Filipe Marques. Felt, 2018.  
Cortesia do artista courtesy of the artist



 PROGRAMAs   
 PÚBLICOs

puBlic  
prograMMes



colectiVos
pláka
the gMp’s public programmes 
are associated to the 
colectivos pláka courses 
– reflection and discussion 
groups on themes relevant to 
contemporary art and artistic 
practice. the project’s main 
goal is to provide discussion 
opportunities, in porto’s cultural 
context, by encouraging 
portuguese and international 
artists and researchers to share 
knowledge in the disciplinary 
fields in which they operate. 

information about the courses  
will be available on the websites,  
www.plaka.porto.pt and  
www.galeriamunicipaldoporto.pt.  
the colectivos pláka are subject  
to registration, and participants  
will be selected by the tutors  
of each course.

COLECTIVOs 
PLÁKA
Os Programas Públicos da 
GMP estão associados aos 
cursos Colectivos Pláka
– grupos de reflexão e 
produção de pensamento 
sobre temas relevantes  
para a arte contemporânea  
e a prática artística.  
O objetivo central deste 
projeto é exponenciar as 
oportunidades de discussão, 
no contexto cultural da 
cidade, ao trazer artistas  
e investigadores nacionais 
ou internacionais a partilhar 
o conhecimento nos campos 
disciplinares onde atuam.

A informação relativa aos  
cursos estará disponível nos 
websites www.plaka.porto.pt e  
www.galeriamunicipaldoporto.pt. 
Os Colectivos Pláka estão sujeitos  
a inscrição, sendo a seleção  
dos participantes efetuada pelos 
tutores de cada curso. 

DAs 
ExPOsIçõEs
A Galeria Municipal do 
Porto propõe a mediação 
de encontros informais 
entre públicos ao consolidar 
um conjunto de iniciativas 
desenvolvidas em 
colaboração com artistas e 
curadores no contexto das 
exposições. Com uma nova 
estrutura que tem como 
base três tipologias de ações 
públicas gratuitas – Visitas, 
Conversas e Performances 
–, os programas partem 
das especificidades e 
potencialidades de cada 
exposição, podendo incluir 
também concertos, cinema  
e outras atividades.

Os Programas Públicos serão 
anunciados paralelamente à 
divulgação de cada exposição. 
A GMP realiza uma visita guiada às 
exposições no primeiro sábado do 
mês às 16h00. 

of the 
exhiBitions
the galeria Municipal do porto 
proposes to mediate informal 
meetings between audiences by 
consolidating a series of events 
developed in collaboration 
with artists and curators in the 
context of the exhibitions. With 
a new structure based on three 
types of free public initiatives – 
Visits, talks and performances 
–, the programmes are inspired 
by the specificities and potential 
of each exhibition, and may 
also include concerts, films and 
other activities.

the public programmes will be 
announced in parallel with the exhibitions.
the gMp will conduct a guided tour of 
exhibitions on the first Saturday of each 
month at 4 pm.



PROJETO  
EDUCATIVO 

learning 
prograMMe



PING!
PROGRAMA DE INCURsÃO  
à GALERIA

Ping é um som, irregular ou 
compassado, que antecipa 
uma repetição ou então uma 
resposta e coloca quem o 
ouve à espera, à escuta. Não 
havendo retorno, será que o 
repetimos na expectativa de 
uma resposta? Na linguagem 
computorizada o ping mede 
a velocidade pelo tempo 
entre o envio e a receção de 
informação numa rede. Entre 
dois corpos o ping responde 
ao pong para que o jogo 
continue.
PING! parte de uma ideia 
de “vai e vem” discursivo. 
Dirigido a jovens adultos 
a frequentar o ensino 
secundário ou superior, 
cuja voz queremos que 
tenha impacto na Galeria 
Municipal do Porto, este 
projeto educativo tem como 
objetivos principais encorajar 
o pensamento, estimular 
linguagens artísticas, 
educar para a estranheza, 
e estabelecer ligações com 
contextos geográficos e 
simbólicos. 
O projeto desenvolve -se a 
partir de cada exposição, 
com um conjunto de 3 a 4 
sessões de continuidade, 
que acontecem em três 
locais distintos:
Na GMP, com:
→ Aulas Abertas por 

curadores, artistas  
e especialistas

→ Visitas Guiadas  
por educadores

Na sala de Aula, 
experimentando práticas 
artísticas menos habituais 
nos currículos, com:
→ Workshops
→ Projeção de filmes  

e leituras partilhadas 
E Fora de Portas, com
→ Derivas 
→ Percursos sonoros  

ou ilustrados

EMBAIxADOREs PING!

Em diálogo estreito com os 
professores que incentivam 
os alunos à participação num 
contexto cultural e artístico, 
o projeto educativo integra 
o grupo de Embaixadores 
PING!, formado por jovens 
adultos que construirão em 
conjunto uma plataforma de 
encontro e de reflexão sobre 
a contemporaneidade.
Mensalmente são 
promovidas ações de 
dinâmica de grupo, partilha 
de experiências e reflexões, 
e de aproximação às equipas 
de curadoria e produção da 
GMP. Ao assumirem o papel 
de Embaixadores PING! os 
alunos partilham o projeto 
com a sua turma de origem 
através de ações que podem 
passar por orientar visitas 
guiadas, moderar conversas, 
revisitar técnicas artísticas, 
ou outras que cada um queira 
propor e implementar.

A participação no PING! é gratuita. 
Público -Alvo: jovens adultos com 
idades compreendidas entre os 16 
e 22 anos, a frequentar o ensino 
secundário e os três primeiros anos 
do ensino superior ou universitário.
Para mais informações sobre 

EsCOLAs  
E GRUPOs
A Galeria Municipal do 
Porto oferece à comunidade 
escolar de todas as idades 
e grupos formativos visitas 
guiadas às exposições, 
percursos, workshops  
e participação em ações  
dos Programas Públicos. 

As visitas guiadas ou outras 
atividades para escolas e grupos 
necessitam de marcação, e 
decorrem às 4as entre as 10h00 
e as 13h00; às 5as e sábados 
entre as 14h00 e as 18h00. 
Contacte -nos através do e -mail 
galeriamunicipal@agoraporto.pt  
ou do telefone +351 226 081 063.

schools 
anD groups
the galeria Municipal do 
Porto offers guided tours of 
the exhibitions for the school 
community, of all ages and 
different educational groups, 
as well as courses, workshops 
and the opportunity to take part 
in initiatives associated to the 
public programmes.

guided tours or other activities for  
schools and groups require prior booking, 
and will take place on Wednesdays, 
between 10 am and 1 pm; and on  
thursdays and saturdays, between  
2 pm and 6 pm. contact us by  e‑mail  
galeriamunicipal@agoraporto.pt or by 
phone +351 226 081 063.



PROJETO
     sATÉLITE
         off‑site 
proJect

ANUÁRIO
      UMA VIsÃO  
              RETROsPETIVA  
       DA ARTE NO PORTO

os Embaixadores PING! 
contacte -nos através do e -mail 
galeriamunicipal@agoraporto.pt  
ou do telefone +351 226 081 063.

ping! 
prograMMe of 
incursion into the 
gallery

a ping is an irregular or paced 
sound that anticipates a repetition 
or an answer and makes the 
listener wait and pay attention.  
if there is no response should we 
repeat it in the expectation of 
getting an answer? in computer 
language, a ping measures 
speed, in function of the time 
between sending and receiving 
information on a network. 
Between two bodies, a ping 
responds to a pong, so that the 
game will continue.
ping! is based on the idea 
of a dynamic back ‑and ‑forth 
discussion and is aimed at young 
adults attending secondary 
schools or higher education. 
We hope that their voices 
will have an impact on the 
galeria Municipal do porto. 
this educational project’s main 
objectives are to encourage 
thinking, stimulate artistic 
languages, educate people for 
strangeness, and establish links 
with various geographical and 
symbolic contexts.
Delineated on the basis of each 
exhibition, with a set of 3 to 4 
continuity sessions that will take 
place in three different venues:
in the gMp, with:
→ Open classes given by 

curators, artists and experts
→ Guided tours by educators

in the classroom, experimenting 
with artistic practices which  
are rarely included in the 
curriculum, with:
→ Workshops
→ Projection of films and shared 

readings
and outdoors, with:
→ Wanderings
→ Sound or illustrated routes

ping! aMBassaDors

in close dialogue with teachers 
who encourage students to 
participate in a cultural and 
artistic context, the educational 
project includes the ping! 
ambassadors group, which is 
formed by young adults who 
will jointly build a meeting and 
reflection platform dedicated to 
exploring contemporaneity.
every month there will be 
group ‑dynamic activities, sharing 
of experiences and reflections, 
approaching them to the gMp’s 
curatorial and production teams. 
By taking on the role of ping! 
ambassadors the students are 
asked to share the project with 
their classes through actions 
that can involve giving guided 
tours, moderating conversations, 
revisiting artistic techniques, or 
other activities that each student 
wants to propose and implement.

participation in ping! is free.
target audience: young adults aged 
between 16 and 22, attending secondary 
school and the first three years of higher 
or university education.
to receive more information about  
ping! ambassadors contact us via  
email galeriamunicipal@agoraporto.pt  
or telephone +351 226 081 063.



Anuário é uma exposição e, em simultâneo, uma análise 
reflexiva sobre as práticas curatoriais e artísticas 
desenvolvidas no Porto ao longo de um ano. Integrado na 
plataforma Pláka – que agrega os programas de apoio do 
município à arte contemporânea – o projeto foi concebido 
por João Ribas e Guilherme Blanc e é desenvolvido 
anualmente por um coletivo de curadores convidados 
pelos dois para acompanhar, documentar e analisar 
projetos artísticos apresentados em espaços (de acesso 
público) da cidade. Esta é uma exposição que resulta de 
um trabalho continuado de pensamento sobre a produção 
artística e de um processo de curadoria participado, em 
que as perspetivas de diversos curadores confluem num 
entendimento sobre a arte no Porto num determinado 
período. 

Anuário is an exhibition and, simultaneously, a project of reflective 
analysis of curatorial and artistic practices in porto during a one 
year period. this project – included in the platform pláka, which 
encompasses the city council’s policies in support of contemporary 
art – was created by João ribas and guilherme Blanc and is annually 
developed by a group of five curators who they invite to monitor, 
document and analyse artistic projects presented in public spaces in 
the city. This is an exhibition that results from a continuous reflection 
on artistic production and a shared curatorial process, in which the 
five curators’ perspectives converge into a common understanding  
of the art practice in porto over a certain period of time.

COMIssARIADO POR
coMMissioneD By 
Guilherme Blanc
João Ribas
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catarina MiranDa 
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saMuel silVa 
siMão BolíVar

CURADORIA curateD By

ana resenDe
anDreia garcia

Melissa roDrigues
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peDro Magalhães

Palácio das Artes
Fundação da Juventude 
Largo são Domingos 19, Porto
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LOCAL E DATAs A DEFINIR 
Venue anD exhiBition 

Dates to Be announceD

05.03 –  
19.04.2020
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