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MONTAGEM _ SETTING-UP 
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EXPOSIÇÃO _ EXHIBITION 
CECI N’EST PAS UNE RÉTROSPECTIVE 

IN.TRANSIT + W.C.CONTAINER (1999-2009) 

 





MAFALDA SANTOS 
 

1999 a 2010 

2010 

acrílico sobre parede 

308 x 720 cm 

 

“1999 a 2010” parte da história dos eventos e exposições que tiveram lugar nos diversos espaços 

independentes do Porto contemporâneos dos projectos In.Transit / W.C. Container. 

Espaços como a Caldeira 213, Artemosferas, PêSSEGOpráSEMANA, Salão Olímpico, Apêndice, A Sala, 

Mad Woman in the Attic, Wasser Bassin, Laboratório das Artes, Uma Certa Falta de Coerência, Navio 

Vazio, Fundação e In.Transit / W.C. Container são diferenciados por diversas cores ao longo de uma 

faixa cronológica que procura “desfragmentar” a memória da existência e actividade destes espaços,  

na recente década. 



 



 



JOSÉ ALMEIDA PEREIRA 
 

Sem título (Invicta) 

2010 

tinta plástica sobre parede, relógio de pulso (Invicta - self-winding) 

238 x 572 cm 

 

Esta proposta para a exposição Ceci n’est pas une retrospective parte de duas referências concretas: a 

iconografia da bandeira do Município da cidade do Porto; e a companhia de relógios “Invicta” sediada 

em Hollywood na Florida, e fundada em 1837. 

A pintura mural é o resultado da subdivisão das quatro faixas verdes triangulares e concêntricas da 

bandeira do município em 32 faixas mais estreitas. 

Fisicamente integrado nesta imagem aplicada a uma das paredes da Padaria Independente – Porto – 

encontra-se um exemplar de pulso da marca de relógios Invicta (a bateria do mesmo é carregada pelo 

movimento do pulso). 

Três a quatro anos antes da fundação da identidade corporativa supracitada a cidade do Porto adquire o 

título de “Invencível” após a resistência das tropas liberais de D. Pedro às forças miguelistas. 



 







 



IN.TRANSIT 1999-2009 
 

Documentação geral sobre o projecto IN.TRANSIT + W.C.CONTAINER 

 

Mesa com maqueta do livro sobre o projecto IN.TRANSIT. 

Dossier com as folhas de sala das 59 exposições realizadas, dossier com inquéritos aos responsáveis 

de outros espaços independentes em actividade da cidade do Porto. 

Cartazes e convites das exposições realizadas. 









MAURO CERQUEIRA 
 

Não passa ninguém nas ruas 

2010 

tinta acrílica s/ placa de mdf, pregos, pó, caixas de camisas 

88 x 205 x 283 cm 



 



CARLA FILIPE 

 
O que eles lêem - Imprensa de Londres (UK) 

2010 

recortes de jornais e fita-cola 

300 x 170 cm 



 



MAURO CERQUEIRA 

 
Engoliu a espinha e foi operado para ser enforcado no dia seguinte 

2010 

blocos de cimento, tinta acrílica s/ placa de mdf, pregos, pneu e faca 

55,5 x 183,5 x 240 cm 



 



CARLA FILIPE 

 
O que estes lêem - Imprensa das comunidades (UK) 

2010 

recortes de jornais e fita-cola 

350 x 200 cm 



 



MANUEL SANTOS MAIA 

 
Ontem como hoje, reunindo o espaço com o tempo resultou nos que lhe darão contra-luz, e luz 

2010 

performance e instalação 

grades de cerveja, madeira, aparelhagem de som, jornal, casca de ovo, tinta, stencil grafitti, autocolantes, 

publicação de artista com textos impressos sobre papel 

 

com a colaboração dos artistas: 

Ana Ulisses, André Cepeda, André Sousa, Bolos Quentes, Carla Filipe, César Figueiredo, Eduardo Matos, 

Francisco Eduardo Cruz, Isabel Ribeiro, José Almeida Pereira, Luís Figueiredo, Mafalda Santos, 

Mauro Cerqueira, Nuno Ramalho, Paulo Mendes, Pedro Magalhães, Rui Manuel Vieira, Susana Chiocca, 

Samuel Silva, Vera Mota 

 

apoios: Culturgest 

agradecimentos: Susana Sameiro, Anabela e António Maia, Paulo Mendes, Susana Chiocca, Ana Ulisses, 

André Cepeda, André Sousa, Bolos Quentes, Carla Filipe, César Figueiredo, Eduardo Matos, Francisco 

Eduardo Cruz, Isabel Ribeiro, José Almeida Pereira, Luís Figueiredo, Mafalda Santos, Mauro Cerqueira, 

Nuno Ramalho, Paulo Mendes, Pedro Magalhães, Rui Manuel Vieira , Susana Chiocca, Samuel Silva, 

Vera Mota 



 



SUSANA CHIOCCA 

 
Desdobramentos 

2010 

performance/instalação 

texto construído a partir de excertos de Já Não de Regina Guimarães 

 

uma mulher 

uma acção quotidiana 

introspecções, explicações, dúvidas, afirmações 

em colaboração com António Lago 



 



 



 





NUNO RAMALHO + ERIC REYES-LAMOTHE 

 
Medusa 

2008 / 2010 

impressão a jacto de tinta 

137 x 127 cm 

edição 3 

em colaboração com ERIC REYES-LAMOTHE 

 

A journey brings us face to face with ourselves 

2008 / 2009 

impressão a jacto de tinta 

137 x 127 cm 

edição 3 

em colaboração com ERIC REYES-LAMOTHE 







FERNANDO JOSÉ PEREIRA 

 
decay 

2010 

impressão jacto de tinta sobre vinil autocolante 

333 x 525 cm 

 

a decadência refere-se sempre a um estado de transição. Existe um antes e um depois afastados por 

uma curva descendente que, contudo, os une. É por esta condição in between que se interessa o 

trabalho, essa espécie de limbo em que se encontra esta árvore: caída e, no entanto, ainda viva.  

"decay" é uma metáfora política para o que se quiser. 





 



MIGUEL PALMA 

 
Camuflado 

2006 

acrílico sobre tela 

150x200 cm 

Impressão digital colada em PVC de 9 fotografias, vestuário com padrão, camuflado em caixa de vidro 

158 x 50 x 50 cm 



 





FERNANDO JOSÉ PEREIRA 

 
inexterior 

2010 

grafite sobre papel 

12 desenhos, cada: 100 x 140 cm 

dimensão total: 300 x 560 cm 

 

"inexterior" é um work in progress que propõe uma visão cinemática para os desenhos, transformados 

em frames e sujeitos à ideia de montagem. A montagem, como sabemos, afirma-se como uma das 

grandes manipuladoras da realidade. "inexterior" não escapa a essa condição e de cada vez que é 

remontado não se corporiza como repetição mas, ao invés, como uma nova ficção que emerge. 



 



MIGUEL PALMA 

 
UPA! União dos Povos de Angola! 

2006 

modelo original de uma bomba Napalm (oferecido pela Fundição de Oeiras), resina, madeira e tintas 

54 x 297 x 58 cm 

reprodução do modelo de uma bomba Napalm 

9,5 x 33,5 x 10 cm 

desenho, técnica mista sobre papel 

60 x 79 x 4 cm 



 



EDUARDO MATOS 

 
Sem surpresa, sem mistério. 

2010 

dois filmes super 8 transcritos para dv pall 4:3 cor s/som 3’17’’ 

quinze objectos moldados e esculpidos a partir da lama do leito do Rio Trancão. 

três galhos em terra cota. 

vários objectos encontrados em caminhadas ao longo do Rio Trancão 

dimensões variáveis 



 





•       





MIGUEL SOARES 

 
window 

2010 

dvd loop, cor, som, 02′03” 

music: 2004, video: 2010 

track 06 from ZOOG audio cd, ed. Variz.org, 007den, 2006 



 





ANDRÉ SOUSA 

 
Ossario 

2010 

madeira, tijolo e cimento com inscrição 

197,5 x 114cm 







 



INAUGURAÇÃO _ OPENING 
CECI N’EST PAS UNE RÉTROSPECTIVE 

IN.TRANSIT + W.C.CONTAINER (1999-2009) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



CECI N’EST PAS UNE RÉTROSPECTIVE 
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