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O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta, de 13 de Julho a 7 de
Outubro, na Casa de Serralves, uma exposição de Luisa Cunha, uma das artistas
mais singulares e inovadoras do universo artístico português. Esta exposição conta
com a Fundação EDP como mecenas exclusivo.
O trabalho de Luisa Cunha transforma os locais em que é apresentado em situações
que modificam o contexto desses locais através do texto, do som, da fotografia, do
objecto e do desenho, os quais confrontam o espectador com as suas expectativas
decorrentes da sua presença num determinado espaço. Depois de ter realizado um
projecto na antiga capela da Casa em 1999, Luisa Cunha regressa agora à Casa de
Serralves, onde apresenta uma primeira selecção antológica do seu trabalho, reunindo
obras realizadas desde inícios da década de 90 até à actualidade, instalando-as
através do desafio que elas assumem perante as características arquitectónicas dos
espaços utilizados. A mostra permitirá ao público a interacção com as várias vertentes
do seu trabalho e com a diversidade dos seus processos criativos.
A artista optou por utilizar o espaço da Casa de Serralves, trabalhando com ele, não o
mascarando mas tirando partido das suas especificidades. A Casa estilo Art Déco é
um espaço muito singular, que pode transformar tudo em decoração, mas a artista
preferiu arriscar e transformar a Casa no espaço branco da pretensa neutralidade. O
resultado é que, apesar dos objectos físicos que constituem a exposição caberem
facilmente numa só das suas divisões, nunca temos a sensação de decorativismo ou
de espaço vazio. Isto vem provar que o som pode ser um material bastante invasivo e
ser uma chave determinante para a sensação de espaço.
A acompanhar a exposição de Luisa Cunha, estará disponível um catálogo com cerca
de 160 páginas e aproximadamente 75 imagens. Esta edição do Museu de Serralves
conta com textos de João Fernandes, Miguel Wandschneider e Nuno Crespo e estará
disponível na livraria do Museu, na loja online do site www.serralves.pt e nas principais
livrarias nacionais.
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