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A Artes e Leilões renova-se. Apresenta uma nova periodici-
dade, bimestral, e constitui-se como um objecto, um 
projecto, um exercício editorial e curatorial, relacional, 
de materiais textuais e visuais, conceptualmente definido,
pensado e desenhado em sintonia com as transformações
subtis mas constantes do universo da arte.

Que pensamento e processos norteiam a produção artística
contemporânea? 
A questão que se coloca neste número é uma de muitas 
passíveis de nos fazer projectar ideias sobre a complexidade 
e a diversidade da produção artística e sobre diferentes 
concepções do que pode ser arte. Não obstante a importância
dos resultados da prática artística, quisemos abordar as
intenções, as expectativas, e as condições essenciais em que
trabalham os artistas e os designers contemporâneos. 
Estabelecemos uma abordagem reflexiva que se estrutura
sobre uma profusão de referências, de sentidos e opiniões
acerca das intenções, experiências, dimensões e contextos
específicos da criação artística contemporânea.  

Pensámos este número como uma narrativa fragmentada. 
A organização temática existe mas pretende ser fluida, 
invisível na diversidade dos registos escritos: entrevistas,
conversas, artigos, críticas. 

A nossa selecção não foi complicada: nesta ael 25 abordamos
a prática artística através de uma entrevista dada por 
João Fernandes, director do Museu de Serralves, curador
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cuja contribuição intelectual e profissional constitui uma
referência do nosso sistema artístico; além de contribuições 
de vários autores sobre artistas cujos percursos e projectos 
de trabalho são abordagens exigentes e enriquecedoras de
aspectos fundamentais da criação contemporânea. 

Apresentamos também artigos de análise de exposições 
a decorrer, e de livros recentes, e lançamos um olhar atento
sobre o mercado da arte que dinamiza os leilões e antiquários.
Inauguramos uma série de ensaios visuais, com curadoria de
José Luís Neto, que se centrará na apresentação de projectos
fotográficos. Publicamos ainda uma edição de imagens 
e comentários de Miss Dove. Por fim, o design gráfico de
Paulo T. Silva é uma afirmação fundamental do nosso 
projecto de renovação.

Acreditamos que a edição de uma revista será sempre um
work in progress, que deve ser entendido como exercício 
continuado de produção de conhecimento, de investigação, 
de análise e de opinião, em constante actualização e movimento.

Se a prática da edição, à semelhança da prática artística ou
curatorial, articula processos experimentais e operações 
de construção e desconstrução, desenharemos cada um 
dos nossos números a partir de questões vitais do universo 
da arte.

Afinal questionar é a melhor forma de expressar o tempo 
em que vivemos. 
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8 Tudo é possível quando falamos de arte

Entrevista a João Fernandes (por Sandra Vieira Jürgens)

32 Miguel Palma Studio
(por Pedro dos Reis)

36 Fernando Brito no Chiado 8
A arte estritamente inevitável (por Cristina Campos)

38 Tempo Útil
(por Susana Pomba)

40 Nueva movida
(por Teresa Pearce de Azevedo)

42 Ensaio Visual por Sónia Mota Ribeiro
Curated by José Luís Neto

50 Barbara says…
Em entrevista (por Mário Moura)

54 Leituras e práticas contemporâneas
(por Sílvia Guerra)

56 Seven Days in the Art World
Um livro de Sarah Thornton (por Teresa Pearce de Azevedo)

60 O design no virar da década
(por José Bártolo)

68 Antiquários
As escolhas do mês (por Maria Correia)

80 Dove’s taste of the day
(por Susana Pomba)

76 Notícias

78 Agenda

64 Madeleine Vionnet: Purista da Moda
(por Luís de Andrade Peixoto)

58 Quem tem medo de Orgasmo Carlos?
(por Pedro Portugal)

72 Leilões
Ofertas de excepção (por Teresa Pearce de Azevedo)

18 Tempo reencontrado
Jane e Louise Wilson no CAM (por Gisela Leal)

22 Arte que não se quer parecer com arte
A partir de uma conversa com Hugo Canoilas (por Cristina Campos)

27    O ilusionismo de Nikias
(por Fátima Vieira)

14    BES Photo
6ª Edição (por Cristina Campos)
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