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Obras do artista catalão pertença do Estado expostas pela primeira vez 

SERRALVES APRESENTA EXPOSIÇÃO DE JOAN 
MIRÓ  
 
 
“Joan Miró: Materialidade e Metamorfose” 
 
Casa de Serralves 
 

01 OUT 2016 ― 28 JAN 2017 
Inauguração: 30 SET 
 
 
As obras de Joan Miró, propriedade do Estado Português, são mostradas ao público pela primeira vez 
na Casa de Serralves a partir do dia 01 de Outubro de 2016 e até 28 de Janeiro de 2017. Esta 
exposição, designada ‘Joan Miró: Materialidade e Metamorfose’, é comissariada por Robert Lubar 
Messeri, destacado especialista mundial na obra de Miró, e tem projeto expositivo de Álvaro Siza 
Vieira. 
  
A mostra abarca um período de seis décadas da carreira de Joan Miró, de 1924 a 1981. Debruça-se 
de forma particular sobre a transformação das linguagens pictóricas que o artista catalão desenvolveu 
e aborda as suas metamorfoses artísticas nos campos do desenho, pintura, colagem e trabalhos em 
tapeçaria. 
 
O pensamento visual de Miró, o modo como trabalha com sensações que variam entre o táctil e o ótico 
e os processos de elaboração das suas obras são observados em detalhe.  
 
A exposição inclui cerca de 80 obras de Joan Miró (do conjunto das 85 obras da Coleção) na sua 
maioria desconhecidas do público, incluindo seis das suas pinturas sobre masonite de 1936 e 
também seis sobreteixims de 1973. Por ocasião da exposição será publicado um catálogo 
profusamente ilustrado com um ensaio da autoria do comissário.   SOBRE O CURADOR, ROBERT LUBAR MESSERI 
 
 
Robert Lubar Messeri ensina História de Arte no Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova 
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Iorque e atualmente desempenha as funções de Diretor do Campus de Madrid da mesma 
Universidade. Destacado investigador da obra de Joan Miró, Lubar é autor de inúmeras publicações 
sobre arte espanhola, francesa e catalã do século XX. É também trustee da Fundació Joan Miró, de 
Barcelona, e Diretor Académico da cátedra sobre Joan Miró na Universitat Oberta de Catalunya e 
Diretor do International Miró Research Group.   SOBRE O ARQUITETO ÁLVARO SIZA VIEIRA    
Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira foi galardoado em 1992 com o Pritzker Architecture Prize, 
atribuído pelo conjunto da sua obra, pela Fundação Hyatt, de Chicago. Nasceu em Matosinhos em 
1933. Estudou Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 e 1955, tendo como 
professor e mentor o Arquiteto Fernando Távora e a sua primeira obra construída, “Quatro Casas” 
(Matosinhos), foi concluída em 1954. Foi professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, cidade onde exerce a sua profissão. É membro da American Academy of Arts and Sciences; é 
"Honorary Fellow" da RIBA/Royal Institute of British Architects; da BDA/Bund Deutscher Architekten; 
“Honorary Fellow” e “Honorary FAIA” da AIA/American Institute of Architects; da Académie 
d'Architecture de France; da Royal Swedish Academy of Fine Arts; da IAA/International Academy of 
Architecture; Sócio Honorário e Membro Honorário da Ordem dos Arquitetos Portugueses e da 
American Academy of Arts and Letters.  
 
 CONFERÊNCIA “Pintura e Processo”  
01 OUT (Sáb), 18h00, Auditório de Serralves 
 
Com Robert Lubar Messeri, comissário da exposição 
 
Como um dos pais fundadores do modernismo, Joan Miró "reconcebeu” a própria natureza da pintura. 
O seu desenvolvimento de uma linguagem inovadora de signos pictóricos e a sua conceção da cor 
enquanto estrutura transformaram a arte do século XX. Mas esta leitura de Miró como um modernista 
por excelência também nega algumas das suas abordagens mais radicais e inortodoxas à pintura. 
 
 Mecenas da exposição: ”la Caixa” Foundation 
 
Há mais de 110 anos que “la Caixa” trabalha para contribuir para o bem-estar das pessoas — especialmente 
aquelas que mais o necessitam a cada momento — e para o progresso da sociedade. Em 2015, a “la Caixa” 
Foundation consolidou a sua atividade com o objetivo de construir uma sociedade melhor e mais justa, dando 
oportunidades a quem mais precisa. No ano passado, através da sua Obra Social, chegou a 9,9 milhões de 
beneficiários que participaram em 46.209 iniciativas. 
 
Para 2016 a entidade conta com um orçamento de 500 milhões de euros — a mesma dotação dos oito anos 
precedentes — o que a consolida como a mais importante fundação de Espanha em recursos investidos em ação 
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social, assim como uma das mais importantes da Europa e do mundo. No âmbito cultural, a entidade trabalha 
para que a arte, a música, o teatro e as humanidades estejam ao alcance de todos, organizando numerosas 
atividades, tanto nos sete centros culturais CaixaForum existentes, como um pouco por todo o território 
espanhol. 
 


