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O motivo é de celebração e “Festa” surge de forma natural para intitular esta exposição que assinala o IX 

aniversário da Galeria das Salgadeiras. A festa nas suas múltiplas acepções e interpretações visuais de alguns dos 

artistas que colaboram com a galeria e que nesta exposição poderemos (re) visitar. O intimismo das “Empty 

beds” de Cláudio Garrudo. A leveza e a sedução da série “Dança” de Helena Gonçalves. O convite para caminhar 

nas passadeiras de Jaime Vasconcelos. As Sardinhas dos bairros populares de Joanna Latka. O encontro no 

telhado de personages  do universo pictórico de Marta Ubach. A religiosidade encontrada na Trans-Caucásia por 

Pauliana V. Pimentel. O humanismo de forte consciência política e social de Rogério Ribeiro. 

Nove anos de actividade regular, com 75 exposições no nosso espaço na Rua das Salgadeiras e em parceria com 

diversas instituições públicas e privadas em Portugal como Biblioteca Nacional de Portugal, Museu de Arte 

Contemporânea do Funchal, Teatro da Trindade, Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, 

Centro Cultural do Cartaxo, Estações fluviais da Transtejo, Espaço Útero, Galeria Fábulas, Espaço Old Town - 

Hotel Porto de Santa Maria, Kgaleria, e no estrangeiro como Biblioteca da Andaluzia e Palácio de Dar-Al-Horra, 

ambas em Granada (Espanha), Kino Aero, Chemistry Gallery e FotoGrafic, em Praga (República Checa). Nove 

anos com muito sal e a blimundar. Em Festa! E em Festa a iniciar, desde já, as comemorações da primeira década 

da Galeria das Salgadeiras. 

Por fim, e porque o momento também a isso o permite, um agradecimento muito especial a todas e todos os 

artistas, visitantes, coleccionadores e compradores, parceiros. Amigos. Sem vós nada disto seria possível e não 

faria sentido algum. Um eterno obrigada em meu nome pessoal e em nome da Galeria das Salgadeiras. 

Ana Matos           Lisboa, Julho de 2012
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