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«Mulheres de Sal» 

 A Galeria das Salgadeiras lançou, por ocasião do seu quinto aniversário, a 

iniciativa “Galerista por um dia” com o o objectivo de abrir a galeria a outras 

sensibilidades e formas de encarar a Arte, profundamente alinhada com o 

compromisso da Galeria das Salgadeiras em considerar «a arte um bem público», 

expresso no seu manifesto. Esta iniciativa consiste em convidar pessoas externas 

à galeria, dos mais variados meios, da Cultura à Política, das Artes Plásticas à 

Filosofia, para organizarem uma exposição na galeria com as obras em acervo dos 

artistas que colaboram com a Galeria das Salgadeiras. A escolha das obras e dos 

artistas a expôr, a organização da exposição e a definição do discurso expositivo 

serão da autoria do convidado. No arranque desta iniciativa, o convite para ser 

galerista por um dia é endereçado a Bárbara Guimarães pelo interesse e 

dedicação manifestado à Cultura Portuguesa nas mais diferentes àreas e que, com 

este convite, se extende ao universo das Artes Plásticas e Visuais. 

Nesta que é a sua primeira incursão no comissariado de exposições, Bárbara 

Guimarães apresenta-nos «Mulheres de Sal» numa visão muito pessoal do 

Acervo das Salgadeiras, como aliás sempre assim é numa qualquer actividade de 

curadoria. O subjectivo reflecte necessariamente a sensiblidade e personalidade 

de quem escolhe e decide o que apresentar e como o fazer. 

A escolha do tema foi espontânea e resultou da afinidade estética da 

«galerista» perante as obras dos artistas que colaboram com as Salgadeiras. 

Feitas as primeiras escolhas, surgiu o fio condutor da exposição: a mulher. A 

mulher retratada na multiplicidade e, por vezes, complexidade de “papéis” que 

possui na sociedade contemporânea. Daí que a opção tenha sido explorar os dois 

pisos da galeria, criando assim duas atmosferas diferentes do universo feminino. 

No piso térreo, aparecem diversos ambientes e facetas da vida de uma mulher 

imaginada. O «Príncipe» de Marta Ubach, a «Felicidade» de Joanna Latka, a 

delicadeza de Júlio Resende, o ícone de rainha de Susana Lemos. No primeiro piso 

surge, em contrapartida, a mulher na sua intimidade e recato. A «Sedução» de 

Jaime Vasconcelos, a maternidade de Cláudio Garrudo, a leveza de Helena 

Gonçalves, os afectos de Rogério Ribeiro. 

Eduardo Paz Barroso refere, a propósito da obra de Rogério Ribeiro, o verso de 

Eugénio de Andrade: «é urgente o amor, é urgente permanecer». Poder-se-ia 

recuperar este mesmo verso para estas «Mulheres de Sal» apresentadas por 

Bárbara Guimarães que em muito reflectem o seu próprio entendimento dos 

diversos sentidos do que é ser Mulher. 
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Artistas Residentes 

Claúdio 
Garrudo 

Lisboa, 1976. Vive e trabalha em Lisboa. 

Apresenta três fotografias da série «10.37 pm», expostas no Central European 
House of Photography [Bratislava], que exploram a sedução da mulher durante a 
gravidez. «Time of seduction – The time of conception – The time of birth» [John 
Szarkowski]. 

Última exposição individual: 

2008. «Empty beds». Galeria das Salgadeiras. Lisboa. 

Helena 
Gonçalves 

Portimão, 1978. Vive e trabalha em Lisboa. 

Apresenta duas fotografias da série «Dança» onde está bem presente uma das 
questões centrais do seu trabalho: o tempo, a luz, o que é revelado e o que se 
esconde na imensidão do negro, para além da performance fotográfica de Helena 
Gonçalves, uma das constantes no seu percurso. 

Próxima exposição individual: 

11. Outubro. «Dia – Noite». Galeria das Salgadeiras. Lisboa. 

Jaime 
Vasconcelos 

Lisboa, 1969. Vive e trabalha em Lisboa. 

Apresenta duas fotografias da série «Sedução» onde através da projecção de 
linhas se pode encontrar a sua vontade de intervir criativamente no objecto 
fotográfico e fotografado. A fotografia como ferramenta, mais do que forma de 
expressão per si, é uma das características do seu percurso. 

Última exposição individual: 

2008. «Viagens». C. Cultural do Cartaxo/Gal. das Salgadeiras. Cartaxo. 

Joanna Latka Cracóvia, 1978. Vive e trabalha em Lisboa. 

Apresenta três gravuras da exposição «Um dia na Cidade» que resultam do seu 
olhar e sensibilidade, da sua ironia na caracterização de personagens e situações e 
do seu expressionismo na representação. Narrativas idílicas e suspensas cujo 
final, feliz quem sabe, cabe a cada um encontrar. 

Última exposição individual: 

2008. «Um dia na Cidade». C. Cultural do Cartaxo/Gal. das Salgadeiras. Cartaxo. 

Marta Ubach Lisboa, 1969. Vive e trabalha em Lisboa. 

Apresenta três telas inéditas de forte teor monocromático onde podemos 
encontrar diversas (im)possíveis narrativas com personagens do universo pictórico 
desta artista. Uma figuração muito própria, com um latente sentido de ironia, num 
misto de contemplação e liberdade. 

Última exposição individual: 

2007. «Desenho». Galeria das Salgadeiras. Lisboa. 

Susana Lemos Moçambique, 1973. Vive e trabalha em Lisboa. 

Apresenta duas peças da série «do corpo, no espaço» onde podemos encontrar 
uma das temáticas constantes do seu trabalho: a fragmentação do espaço 
pictórico na busca desse «desse lugar simbólico que é a pintura poética pensada 
por Delacroix». 

Última exposição individual: 

2007. «Terras Altas». Galeria das Salgadeiras. Lisboa. 

 Artistas Convidados 

Rogério 
Ribeiro 

Estremoz, 1930 – Lisboa 2008. 

É exposto um desenho a tinta da china incluído na exposição«Desenho» 
apresentada na Galeria das Salgadeiras em Setembro de 2007. 

Júlio Resende Porto, 1917. 

É apresentada uma serigrafia editada pela Cordeiros Galeria no contexto da 
exposição antológica realizada na Alfândega do Porto, em 2007. 
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