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Há o que tem limite e o que é sem limite. A arte é a forma perfeita da consciência destes opostos.

Vergílio Ferreira 

A arte não nos pede certezas, pede-nos um olhar claro e aberto ao deslumbramento. 

Solicita-nos o encontro com vozes, ideias, imagens, silêncios e criatividade sem 

limites ou preconceitos. A arte inspira-nos, desafia-nos, pede-nos tudo. Cria pontes, 

fomenta diálogos, constrói afetos. Longe de constituir uma celebração do efémero, a 

arte contemporânea rompe com os limites e revela-se, revela-nos outras linguagens. 

Desafiando as convenções, sejam elas estéticas, académicas, sociais ou outras, 

explorando formas inovadoras de linguagem e de suporte, permite-nos compreender 

o mundo.

 

É este o papel do Fórum Eugénio de Almeida, um centro de arte contemporânea 

voltado para o mundo – com o mundo – aberto à sua compreensão e descoberta. 

Um lugar de encontro, uma plataforma mediadora entre a criatividade dos artistas a 

que dá espaço e os públicos que aí dialogam e exploram novos horizontes. Atenta à 

realidade e às exigências do seu tempo, a Fundação Eugénio de Almeida procura que 

as suas iniciativas tenham um impacto efetivo e sejam motor de mudanças positivas. A 

promoção e a divulgação da arte contemporânea assumem uma importância nuclear 

enquanto meios estratégicos para a concretização deste objetivo institucional.

 

É ao diálogo com o tempo, o espaço e a criatividade ilimitada, que nos convida esta 

exposição de Fernanda Fragateiro. Intitulada A Reserva das Coisas no Seu Estado 

Latente, com a curadoria de Adam Budak, esta exposição, que aqui fica para memória 

futura, convida-nos a um olhar límpido, largo e intemporal. Tirando partido dos 

diferentes usos da matéria e dos sentidos, Fernanda Fragateiro construiu no Fórum 

Eugénio de Almeida um novo lugar de diálogo e de encontros. Este catálogo dá sentido 

às memórias que A Reserva das Coisas no Seu Estado Latente, nos deixou. Torna-as 

permanentes. Tal como a eminente e profunda criação de Fernanda Fragateiro. 

Eduardo Pereira da Silva

Presidente do Conselho de Administração 
da Fundação Eugénio de Almeida
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There is the limited and the limitless. Art is the perfect form of consciousness of these two opposites.

Vergílio Ferreira

Art does not ask certainties of us. Of us, it asks a gaze that is clear and open to fascination. 

It requires of us to encounter voices, ideas, images, silences and creativity without 

boundaries or preconceptions. Art inspires us, it challenges us; it asks everything of us. It 

creates bridges, fosters dialogues, builds affections. Far from celebrating the ephemeral, 

contemporary art shatters limitations and reveals other languages to us as it reveals itself. 

By challenging aesthetical, academic and social conventions, and exploring innovative 

forms of language and support, it allows us to understand the world.

Such is the role of Fórum Eugénio de Almeida, a contemporary art centre turned to the 

world – and with the world – that is open to its comprehension and discovery. A place 

for encounters, a platform mediating between the creativity of the artists it hosts and 

the public that find in it a space for dialogue and the exploration of new horizons. Aware 

of the reality and demands of its time, Eugénio de Almeida Foundation seeks initiatives 

that are effectively impactful and may drive positive change. Promoting and divulging 

contemporary art are crucial and strategic means to implement this institutional objective.  

This exhibition by Fernanda Fragateiro is an invitation to a dialogue with time, space and 

limitless creativity. Titled The Reserve of Things in Their Latent State, and curated by 

Adam Budak, this exhibition also invites us to gaze clearly, openly and timelessly. Taking 

advantage of the different uses of matter and the senses, Fernanda Fragateiro has built 

a new place for dialogue and encounters at Fórum Eugénio de Almeida. This catalogue 

embodies the memories that The Reserve of Things in Their Latent State will leave us 

with. Turning them permanent, like the outstanding and profound creation of Fernanda 

Fragateiro. 

Eduardo Pereira da Silva

President of the Board 
Eugénio de Almeida Foundation
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Sobre o ruído de fundo de que se faz o saber do curso normal do mundo, que precede, acompanha e 
sucede em nós todo o conhecimento, nós projetamos, acordados ou a dormir, frases que se pontuam 
como questões. Questões murmurantes. O que valem elas? O que dizem elas? Estas são ainda mais 
perguntas.

Maurice Blanchot, L’Entretien Infini

Há um conjunto de perguntas, ou suaves murmúrios, presentes como pano de 

fundo na nossa experiência íntima e diária do mundo. Sussurros que podemos abafar 

com o barulho da espuma dos dias, mas que muitas vezes são amplificados através 

da experiência artística. A exposição de Fernanda Fragateiro, no Fórum Eugénio de 

Almeida, A Reserva das Coisas no Seu Estado Latente faz exatamente isso: revelar 

perguntas que estão por detrás das codificações do mundo.

Toda a exposição fala de latência, de espera. Materiais à espera de se transformarem 

noutros materiais, obras à espera de serem lidas e interpretadas, um museu à espera 

das obras, e dos seus visitantes, para ser ativado. Esta ideia do museu latente, que 

espera por cada um dos seus visitantes para ganhar sentido para a sua existência, é 

provavelmente a definição mais aproximada à minha visão do que deve ser um museu. 

Ao contrário, seria apenas uma carcaça ou um mausoléu. 

O trabalho de Fernanda Fragateiro sempre pensou o contexto e o espaço no qual é 

apresentado. Cada uma das suas obras reage e simultaneamente conversa com os 

lugares que a acolhem. Cada obra coloca perguntas que sussurram a cada um dos 

visitantes, àqueles que experienciam as propostas que a artista, conjuntamente com a 

visão poética e refinada do seu curador, Adam Budak, apresenta. 

A exposição pode ser lida como um livro que se vai construindo através das sucessivas 

obras. A exposição enquanto obra aberta. O visitante-leitor vai progredindo na narrativa 

através da sua leitura das diferentes esculturas. 

A história para Fragateiro começa invariavelmente numa imagem. Imagens encontradas  

em revistas, livros, num arquivo ou até reveladas por outra pessoa. A artista transforma 

essa imagem em escultura, e essa escultura em pergunta que fica latente até que 

alguma entidade exterior a acione de novo. Assim, a sua ação artística acontece nessa 

transformação, na metáfora e na poesia. A sua obra é uma leitura do mundo que se 

oferece sobre a forma de murmúrio. 

Um dia mais tarde, esse murmúrio pode(rá) voltar a ser ouvido. Será que vamos 

encontrar o silêncio necessário para o conseguir escutar?

Filipa Oliveira

1 No original « Sur le bruit de fond que constitue le savoir du cours du monde et par lequel il précède, accompagne, suit en nous 
tout savoir, nous projetons, éveillés, endormis, des phrases qui se scandent en questions. Questions bruissantes. Que vallent-
-elles ? Que dissent-elles ? Ce sont encore des questions». BLANCHOT, Maurice, L’Entretien Infini, France, Éditions Gallimard, 
2001, p. 12.
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Upon the background noise constituted by our knowledge of the world’s daily course, which precedes, 
accompanies, and follows in us all knowledge, we cast forth, walking or sleeping, phrases that are 
punctuated by questions. Murmuring questions. What are they worth? What do they say? These 
are still more questions. 

Maurice Blanchot, The Infinite Conversation

There is an array of questions, or soft murmurs, which is always present in the background 

of our intimate and everyday experience of the world. Murmurs we can muffle under 

the foam of everyday life, but are often amplified by the experience of art. Fernanda 

Fragateiro’s new exhibition at the Fórum Eugénio de Almeida, A Reserva das Coisas no 

Seu Estado Latente [“The Reserve of Things in Their Latent State”], does precisely that; it 

reveals questions that lie under the patterns of the world. 

All in this show tells us about latency, and waiting. Materials waiting to transform into 

other materials, works waiting to be read and interpreted — a museum waiting for the 

artworks and for its visitors, so that they can activate it. This idea of a latent museum, 

one that waits for its visitor so that they can give it its sense of purpose, is probably the 

definition closest to what I think a museum should be. Otherwise, it would be just a 

carcass or a mausoleum.

Fernanda Fragateiro has always taken into account the context and the space in which 

she presents her work. All her pieces react and dialogue with the places that receive 

them. Each piece raises questions and whispers them to each visitor, to those who 

experiment the proposals presented by the artist and by the poetic and elegant vision of 

her curator, Adam Budak.

The exhibition can be read as a book, and each artwork as a new chapter. The exhibition 

as an open work. The visitor-reader progresses through the narrative as they read the 

different sculptures.

Fragateiro’s story invariably starts with an image. Images that she finds in magazines, 

books, archives, or are revealed to her by other persons. The artist transforms those 

images into sculptures, and then the sculptures into questions that remain in a state of 

latency until they are activated by some exterior entity. Thus, her artistic action happens 

in the moment of this transformation, in metaphor and poetry. Her work is a gaze upon 

the world that is offered to us as a murmur. 

One day, this murmur may be heard again. Will there be enough silence, so that it can 

be heard?    

Filipa Oliveira
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A Reserva das Coisas no Seu Estado Latente

Curador Adam Budak 

Ele vira-se para as prateleiras onde – reparamos agora – repousam muitos livros organizados numa 
ordem mais aparente que rigorosa, o que certamente explica a dif iculdade em encontrar um livro 
rapidamente, mesmo conhecendo a sala. Ele não toca num único volume, f ica ali , com as costas 
voltadas, e diz em voz baixa mas nítida: «Como conseguiremos desaparecer?»

Maurice Blanchot, L’Entretien Infini

Praticando uma alquimia da matéria e do sentido, Fernanda Fragateiro constrói um 

espaço de emancipação que confronta uma poesia da forma com a inocência aparente 

de um saber secreto. Estruturada por um ritmo que oscila entre a união e a separação, 

a exposição A Reserva das Coisas no Seu Estado Latente (citando Maurice Blanchot) 

desdobra-se graciosamente como uma frase infinita de um récit blanchotiano até 

desaparecer nos corredores assaz longos e singularmente estreitos do seu significado 

oculto. Uma frase é uma linha (escrita) é um horizonte é uma experiência-limite (um 

agente de desaparecimento e de engano; mas também uma garantia de concretização 

e afirmação na fronteira entre o visível e o invisível). Prevalece a ação de silenciar. 

A negação é, de facto, o derradeiro gesto de desconstrução dos modos do pensamento 

modernista, apanhado entre a homenagem a uma herança e o desejo de libertar a 

mente de ideias adquiridas e saberes aceites.

Assim entendida, a exposição é uma performance de negação onde a linguagem 

aparece e desaparece sob o disfarce de estruturas repetitivas, reformuladas e alteradas, 

apagadas e escritas de novo. A latência é o seu dispositivo e um modo de operação 

participativo; como intervalo (de tempo) e lapso espacial, ela marca a antecipação 

do desaparecimento e indica a possibilidade de um vazio, uma ausência inesperada 

à qual a artista dá particular atenção — no rasto de Luce Irigaray, para quem «esvaziar 

cria forma: uma clareira organiza a floresta em torno de uma abertura». A exposição 

é um palimpsesto (de alguma forma, um bizarro instrumento de memória e escrita) que 

contém vestígios de textos e ações passadas, ecos de histórias, silenciadas ou propagadas, 

orquestradas como uma composição polifónica que espera o seu tempo de ser interpretada, 

ou que foi esquecida intencionalmente, ou mesmo recusada, abandonada. Para Maurice 

Blanchot, o esquecimento é uma área cinzenta de não-presença e não-ausência; uma 

mediação, um poder feliz, a sentinela da memória. Tal como os poetas acarinhados pelo 

filósofo («mas com tanto esquecimento como poderemos fazer uma rosa?[...]»), Fragateiro 

excede-se na ação de relembrar através do esquecimento, um apagamento que 

devém num lugar de metamorfose e renascimento. Neste território de olvido colidem 
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(meta)narrativas; fora de controlo, multiplicam-se partículas linguísticas; colapsam 

arquiteturas semânticas enquanto (paradoxalmente) a dramaturgia da exposição 

culmina num momento de clareza e precisão inesperadas. 

A ecriture de Fernanda Fragateiro é uma arte de fala suspensa num estado orgânico de 

transfiguração e tradução; aqui, a latência mapeia um campo de contingência: é uma 

promessa de rejuvenescência e devir. Nela encontramos uma paisagem luminosa de 

corporalidade autorreflexiva: um espaço mental e discursivo que se configura numa 

realidade háptica e sensível onde a materialidade e o rigor do trabalho são postos 

em causa de uma forma quase obcessiva. Uma pedra da espessura de uma folha de 

papel que se transforma num horizonte, cubos de mármore branco transvertidos num 

monumento a um protesto, um desenho que aparece na superfície de um material de 

arquivo cortado, ou um poema concreto gravado na pedra (novamente, como sob céus 

antigos)… São estes os momentos sublimes e sagrados do seu devir, o seu vocabulário 

íntimo e monocromático apelando à ideia de ur-form, evidência de um método que 

é aplicado pela artista com sensibilidade científica ao longo da sua investigação 

arqueológica. Em última análise, o título A Reserva das Coisas no Seu Estado Latente 

define a exposição como uma biblioteca (dormente), um habitat heterotópico da 

(im)possibilidade do desaparecimento onde o livro — na sua definição blanchotiana — é 

a totalidade: a presença de um conteúdo, a presença de uma forma e o aprofundamento 

de um sistema de relações. Mais além, «o livro envolve o tempo, desdobra o tempo, 

mantendo-o em si como a continuidade de uma presença que faz coevos o presente, 

o passado e o futuro». Aqui, Fernanda Fragateiro é uma arqueóloga e uma bibliotecária, 

reconstruindo criticamente o repositório de conhecimento que é o livro ao mesmo 

tempo que o torna menos familiar dando atenção à sua objetualidade e potencial 

escultural. 

Adam Budak é curador-geral da Galeria Nacional de Praga.
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The Reserve of Things in Their Latent State

Curator Adam Budak

He is turning toward the shelves where – one notices now – books are arranged in great number, 
in an order perhaps more apparent than rigorous, but which explains no doubt why even someone 
familiar with the room would not discover them at the f irst sight. He does not touch a single volume, 
he stays there, his back turned and utters in a low but distinct voice: “How will we manage to 
disappear?”

Maurice Blanchot, Inifinite Conversations
 

Practicing an alchemy of matter and meaning, Fernanda Fragateiro builds up a space 

of emancipation which confronts a poetry of form with an assumed innocence of a 

concealed knowledge. Structured by a rhythm of togetherness and separation, the 

exhibition The Reserve of Things in Their Latent State (after Maurice Blanchot) gracefully 

unfolds as a never-ending sentence of Blanchotian récit until it disappears in fairly long 

and abnormally narrow corridors of its veiled meaning. A sentence is a (written) line is a 

horizon is a limit-experience (an agent of disappearance as well as deception; but also 

a guarantee of fulfilment and affirmation, on the threshold of the visible and invisible). 

Act of silencing prevails. A denial, in fact, is an ultimate gesture of deconstructing a 

modernist pattern of thought, caught in-between an homage to a legacy and a desire to 

liberate the mind from received ideas and accepted knowledge. 

 

Perceived as such, the exhibition is a performance of disavowal where language appears 

and reappears under a disguise of repetitive structures, rephrased and altered, erased 

and written anew. Latency is its device and a mode of participatory operation; as a 

(time) interval and spatial lapse, it marks the anticipation of disappearance and indicates 

possibility of a void, an unexpected vacancy the artist pays particular attention to, as 

if following Luce Irigaray for whom “voiding creates form: a clearing organizes the 

forest around an opening”. The exhibition is a palimpsest (a somehow awkward figure 

of memory and writing), which contains traces of past texts and actions, echoes of 

histories, silenced or exposed, orchestrated as a polyphonic composition, awaiting to be 

performed, or intentionally forgotten, if not refused, abandoned. Forgetting, for Maurice 

Blanchot, is a grey zone of non-presence and non-absence; a mediation, a happy power, 

the very vigilance of memory. Like poets cherished by the philosopher (“But with so 

much forgetting how can we make a rose […]”), Fragateiro masters remembering through 

forgetting, an effacement which is a site of metamorphosis and rebirth. In such a realm of 

oblivion, (meta)narratives collide, linguistic particles disseminate out of control, semantic 

architectures collapse while (paradoxically) the exhibition’s dramaturgy reaches a climax 

of unexpected clarity and precision. 
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Fernanda Fragateiro’s ecriture is an art of suspended utterance, in an organic state of 

morphing and translation; here, the latency maps a field of potentiality: it is a promise of 

rejuvenation and becoming. Hers is a luminous landscape of self-reflexive corporeality: 

a mental, discursive space turned sensual and haptic where materiality as well as 

meticulous labour are at stake in an almost fetishistic manner. A stone cut thin as sheet of 

paper, becoming a horizon, white marble cubes turned a monument to a riot, a drawing 

appearing on a cut-through surface of an archive material, or a concrete poem carved 

in stone (again, like under ancient skies)… Such are Fernanda Fragateiro’s sublime and 

sacred moments of becoming, her intimate, monochrome vocabulary of an ur-form 

and an evidence of a method, applied by the artist along the archeological investigation 

and scientific sensitivity. Ultimately, the title of The Reserve of Things in Their Latent 

State is a definition of an exhibition as a (dormant) library, a heterotopic habitat 

of the (im)possibility of disappearance where the book — in Blanchotian terms — is the 

totality: the presence of a content, the presence of a form as well as the development 

of a system of relations. Moreover, “the book enfolds time, unfolds time, and holds this 

unfolding in itself as the continuity of a presence in which present, past, and future 

become actual”. Here, Fernanda Fragateiro is an archeologist and a librarian, critically 

reassembling the repository of knowledge which is a book as well as defamiliarizing it by 

an attention paid to its objecthood and a sculptural potency.    

Adam Budak is Chief Curator of the National Gallery in Prague.
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BUILDING BLOCKS, 5, 2016

Mármore branco de Estremoz (Portugal) e volumes cortados da Grande Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura, Ed. Verbo (1963),
dimensões variáveis

White marble from Estremoz (Portugal) and cut volumes from Grande Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura, Ed. Verbo (1963),
variable dimensions

À entrada da exposição o visitante encontra a instalação Building Blocks, 5, composta por mais de 

cem cubos (cada um medindo 10x10x10cm) espalhados irregularmente pela sala, evocando um motim 

de rua ou uma peça clássica de Arte Minimal desordenada. Numa abordagem brechtiana, Fernanda 

Fragateiro desfamiliariza o contexto através de um processo de acumulação de referências e variação 

de significados que informam o espectador da complexidade da realidade histórica e contemporânea, 

tornando-o criticamente consciente das ideias de pertença sociopolítica e estética. Imaculadamente 

cortado em mármore branco de Estremoz nas dimensões das vulgares pedras de calçada, tantas vezes 

utilizadas como arma de protesto, cada cubo inclui uma secção da Grande Enciclopédia Luso-Brasileira 

da Cultura, publicada pela Editorial Verbo entre 1963 e 1986 (um repositório de conhecimento das mais 

diversas áreas científicas que se estende por mais de 20 000 páginas e 100 000 entradas). Inspirada 

por uma fotografia que documenta protestos violentos organizados pelos Rote Punkt Aktion, em 1974, 

contra o aumento do preço dos transportes (uma fotografia encontrada no livro de Nikolais Jungwirth, 

Demo: Eine Bildgeschichte des protests in der Bundesrepublik, 1986), a artista reencena o motim ao 

mesmo tempo que apela à consciência coletiva e defende os valores do conhecimento universal.
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Upon the entrance to the exhibition the viewer encounters the installation Building Blocks, 5, composed 

of more than a hundred cubes, each measuring 10x10x10cm, unevenly spread across the room, recalling 

both a street riot as well as a classical piece of Minimal Art in disorder. Fernanda Fragateiro in Brechtian 

way defamiliarizes the context, accumulating references, shifting meanings, making the viewer critically 

aware of the complexity of historical and contemporary reality and of the sense of socio-political and 

aesthetic belonging. Each cube, immaculately cut in white marble from Estremoz (Alentejo, Portugal) 

and tailored after standard cobblestones, often used during civil protests, includes a compressed section 

from vast volumes of Grande Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura, published by Verbo Publisher 

between 1963 and 1986 (an archive of knowledge from most diverse scientific areas, contained within 

20 000 pages and over 100 000 entries). Inspired by a photograph, which documents a violent protest 

against the increase of public transportation’s prices, organized by the Rote Punkt Aktion / Red Point 

Action in Frankfurt in 1974 (as found in the book by Nikolais Jungwirth, Demo: Eine Bildgeschichte des 

protests in der Bundesrepublik, 1986), the artist reenacts the riot while making a claim for universal 

knowledge and appealing to the collective consciousness. 
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CONCRETE POEM, 2, 2016

Mármore branco de Estremoz (Portugal)

White marble from Estremoz (Portugal)

33,8x930x18cm

Concrete Poem, 2 é uma instalação composta por dez blocos de mármore branco de Estremoz abertos 

em ângulos diversos. Introduzidos pelos artistas Max Bill e Öyving Fahlström no início da década de 

cinquenta do século XX, originalmente os «poemas concretos» eram abstratos e não faziam referências 

a poemas já existentes ou a formas identificáveis. No entanto, estes poemas depressa se tornaram 

menos crípticos e foram adotados por muitos poetas convencionais; não como uma combinação entre 

a literatura e as artes visuais, mas como uma forma poética singular. Fernanda Fragateiro compõe o seu 

próprio poema concreto subjetivo como um ideograma rigorosamente elaborado a partir de blocos 

de mármore. Concrete Poem, 2 de Fragateiro, é uma sinfonia de forma que retém o seu significado 

em suspensão.  Esculpindo uma matéria branca, inscrevendo uma forma branca sobre uma superfície 

branca, a artista atinge um novo patamar de transcendência e pureza formal. Cada forma devém um 

livro, um veículo de palavras e um horizonte de conhecimento; cada poema transforma-se numa 

biblioteca, um universo em si mesmo; uma fantasmagoria definitiva, ou um abismo de vazio ilusório — 

como se aí ecoassem as palavras de um outro escritor, o poeta francês Edmond Jabès, para quem cada 

palavra é uma pergunta no livro do ser: «de uma palavra a outra / a possibilidade de um vazio.»
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Concrete Poem, 2 is an installation composed of ten blocks of white marble from Estremoz (Alentejo, 

Portugal) opened from various angles. Introduced by the artists Max Bill and Öyving Fahlström in the 

early 50s, “concrete poems” were initially intended to be abstract and without allusion to an existing 

poem or identifiable shape. Soon they became less cryptic and were adopted by many conventional 

poets as a specific poetic form rather than a combination of literature and visual art. Fernanda Fragateiro 

orchestrates her own subjective concrete poem as an ideogram, rigorously elaborated of blocks of 

marble. Fragateiro’s Concrete Poem, 2 is a symphony of a form and a suspended meaning. Carving 

in a white matter and writing white form on a white surface, the artist reaches yet another level of 

transcendence and formal purity. Each shape transforms into a book, a vessel of words and a horizon of 

knowledge; each poem becomes a library, a cosmos of its own; an ultimate phantasmagoria, or an abyss 

of illusory emptiness, as if echoing yet another writer, French poet, Edmond Jabès, for whom each word 

is a question in a book of being: “from one word to one word a possible void.”
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LANDSCAPE AND POWER, 2016

Aço inoxidável polido e livros

Polish stainless steel and books

14X580X34,7cm

A instalação, cuja composição final se assemelha a uma pintura monocromática (ready-made), é composta 

por dezoito livros suspensos numa parede e dispostos em articulação uns com os outros, tanto temática 

como formalmente. Esta peça é inspirada no livro seminal do historiador de arte norte-americano W.J.T. 

Mitchell, Landscape and Power (1994), que considera que, no seu sentido mais lato, a «paisagem» é um 

instrumento cultural.  Assim, esta coleção de livros aborda a ideia de paisagem como tema utilizando 

a cor verde como a cor da pele da paisagem. O conhecimento contido nos livros foi comprimido à sua 

expressão mais concisa; a cor é emoção pura. Landscape and Power releva os aspetos autorreflexivos e 

a natureza intertextual da prática artística conceptual de Fernanda Fragateiro; expressa o seu interesse 

persistente no livro como objeto escultural em potência. Aqui a composição (horizontal) de livros 

transforma-se numa paisagem, isto é, transverte-se na sua representação — e o conteúdo dos livros 

permanece oculto, no seu estado latente, protegido pela capa da sua objetualidade.
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The installation, whose final composition resembles a (ready-made) monochromatic painting, is 

composed of eighteen books suspended in a wall and orchestrated in an articulation with each other 

both thematically and formally. This art work is inspired by the seminal book Landscape and Power (1994) 

by North American art historian W.J.T. Mitchell, who considers the “landscape” in its broader meaning 

as an instrument of cultural force. Thus, this collection of books approaches the landscape as a subject 

and exposes the green colour as the colour of the landscape’s skin. The knowledge contained in the 

books is compressed in the most succinct expression; the colour is pure emotion. Landscape and Power 

evidences self-reflexive aspects of Fernanda Fragateiro’s conceptual art practice and its intertextual 

nature; it too expresses the artist’s persistent interest in considering a book as an object of a sculptural 

potency. Here, the (horizontal) books assemblage turns into a landscape itself, or rather it becomes the 

representation of thereof, and the books’ content remains hidden, in its latent state, within the covers of 

its objecthood.
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NON LANDSCAPE, 2017

Acrílico e revista Casabella, n.º 411, março de 1976, 20th century graphic, 31 x 24,5 cm Itália, Lombardia, Milão, Arnoldo 
Mondadori Editore

Acrylic and Casabella magazine, nr. 411, march 1976, 20th century graphic, 31 x 24,5 cm Italy, Lombardy, Milan, Arnoldo 
Mondadori Editore

31,5x25,5x2,2cm

Em Non Landscape, Fernanda Fragateiro apropria-se da capa de 1976 da revista Casabella, uma 

publicação icónica da arquitetura e design Italianos focada em design moderno e radical. Mais uma 

vez, a artista age como uma arquiteta de estruturas en abyme, o seu mecanismo intertextual favorito, 

construindo um quase-hipertexto para uma referência e para um sistema de representação. Dando 

atenção ao trabalho experimental do coletivo de arquitetos vienenses Haus-Rucker-Co que, focado 

nos temas da poluição ambiental e da catástrofe ecológica, desenvolveu um «novo conceito de 

arquitetura», Fernanda Fragateiro expressa o seu interesse numa utopia arquitetónica e na ideia de 

arquitetura como veículo para uma crítica social.
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In Non Landscape, Fernanda Fragateiro appropriates 1976 cover of Casabella, iconic Italian architectural 

and design magazine which focuses on modern, radical design. Here, once again the artist acts as an 

architect of structure en abyme, her favorite intertextual device, by building up a quasi-hypertext of both 

a reference and a representation system. By turning her attention to the ground-breaking experimental 

work of the Viennese architectural group Haus-Rucker-Co who, concerned by an environmental 

pollution and ecological catastrophe, developed a “new concept of architecture”, Fernanda Fragateiro 

expresses her interest in architectural utopia and the architecture as a vehicle of social critique. 
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HORIZON, AFTER MALLARMÉ, 2016

Mármore branco de Estremoz (Portugal), dimensões variáveis

White marble from Estremoz (Portugal), variable dimensions

Composto por linhas quase invisíveis de mármore branco de Estremoz, Horizon, after Mallarmé é o 

espaço da escrita, cuidadosamente coreografado por Fernanda Fragateiro. Esta peça é inspirada 

pelo poema Un coup de dés jamais n’abolira le hazard / Um lance de dados não abolirá o acaso do 

poeta simbolista francês Stéphane Mallarmé, uma referência da história da literatura experimental. 

Originalmente publicado em maio de 1897 no jornal inglês Cosmopolis, é considerado como sendo o 

primeiro poema concreto moderno no qual os efeitos visuais e fonéticos criados pela composição das 

palavras na página são tão importantes como o significado das palavras em si. 

As frases mallarmeanas de Fernanda Fragateiro são finas linhas de materialidade que criam «este 

louco jogo de escrita», utilizando as palavras do poeta francês, que caminha na direção do seu 

desaparecimento.
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Horizon, after Mallarmé is Fernanda Fragateiro’s sensitively choreographed space of writing, composed 

of hardly visible lines elaborated in white marble from Estremoz (Alentejo, Portugal). This piece is inspired 

by the French symbolist writer Stéphane Mallarmé’s poem, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard / A 

Throw of the Dice Will Never Abolish Chance, a landmark in the history of experimental literature. Firstly 

published in May 1897 by the English journal Cosmopolis, it is considered the first modern concrete 

poem in which the visual and phonetic effects created by the composition of words on the page would 

be as important as the meaning of the words themselves.

Fragateiro’s Mallarmean sentences are thin lines of matter, acting out “this insane game of writing”, as 

defined by the French poet, leading towards disappearance.
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CHRISTMAS AND NEW YEAR’S CARD, AFTER OTTI BERGER (1937), 2016

Têxtil de seda
(seda produzida por Susana Martins e Julia Gabriel de Casulo Dourado – Associação da Seda de Freixo de Espada à Cinta 
e tecelagem por Ana Gonçalves)

Silk textile
(silk produced by Susana Martins and Julia Gabriel from Casulo Dourado – Associação da Seda de Freixo de Espada à Cinta 
and weaving by Ana Gonçalves)

37,5x16x1cm

Christmas and New Year’s Card, after Otti Berger (1937), é uma réplica da peça Christmas and New Year’s 

Card da artista e tecelã croata Otti Berger (1898-1944). A peça original é um tecido de seda natural, 

criada em dezembro de 1937 e enviada ao historiador de arte Alexander Dorner com a mensagem: 

«merry christmas and a happy new year. otti berger 8 gordon street london wc1.»

Quase esquecida, Otti Berger foi uma importante designer têxtil e membro da Bauhaus. Proibida de 

trabalhar na Alemanha durante o regime nazi pelas suas raízes judias, Berger fechou o seu atelier em 

1936. Em abril de 1944, a artista foi deportada, com a sua família, para o campo de concentração de 

Auschwitz, onde morreu.
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Christmas and New Year’s Card, after Otti Berger (1937) is a replica of the piece Christmas and New 

Year’s Card by the Croatian artist and weaver Otti Berger (1898-1944). The original piece is a silk bombyx 

textile created in December 1937 and sent to the art historian Alexander Dorner with the message: “merry 

christmas and a happy new year. otti berger 8 gordon street london wc1.”

Almost forgotten, Otti Berger was an important textile designer and member of the Bauhaus. Forbidden to 

work in Germany under the nazi regime because of her Jewish roots, Berger closed her atelier in 1936. In 

April 1944 the artist was deported with her family to the concentration camp in Auschwitz, where she died.
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BIBLIOTECA, 2016

Estrutura de madeira pintada e rede metálica a partir das estantes da Sala de Leitura Geral da Biblioteca Pública de Évora

Painted wooden frame and metal net after the bookshelves of the Sala de Leitura Geral at Biblioteca Pública de Évora 

275x300x5cm

Feita de madeira e arame fino, Biblioteca é uma escultura inspirada nas velhas portas de rede de arame 

utilizadas para impedir o acesso aos livros depositados nas prateleiras da Sala de Leitura Geral da 

Biblioteca Pública de Évora. Uma das mais importantes bibliotecas portuguesas, a Biblioteca de Évora foi 

fundada em 1805 e contém mais de dezassete mil  volumes, muitos deles dos séculos XVIII e XIX, únicos 

ou raros e, infelizmente, em avançado estado de deterioração. Localizada num edifício de meados do 

século XVII erigido sobre as ruínas do velho Castelo de Évora, a biblioteca situa-se em frente ao Fórum 

Eugénio de Almeida. Os livros da biblioteca são protegidos por redes que impedem o acesso aos livros, 

mantendo-os fora de alcance do público. Fascinada pela geometria pura das portas dos armários que 

guardam os livros, Fernanda Fragateiro desfamiliariza a forma, alienando-a e despossuindo-a do seu 

sentido original, concentrando-se no ritmo e repetibilidade de uma estrutura, um dos seus motivos 

formais preferidos. A estrutura de madeira branca evoca uma origem industrial, separa e ordena, e, 

como tal, desempenha um papel fulcral na narrativa geral da exposição: Biblioteca ou (Não) Biblioteca; 

Ler ou (Não) Ler? A sala desvanece-se em direção ao esquecimento. «Esquecer, esperar. Uma espera que 

agrega, dispersa; um esquecimento que dispersa, agrega. Esperar, esquecer.» 



73

Made of wood and thin wire, Biblioteca [Library] is a sculpture, inspired by the old wire-framed doors that 

secure an access to the book volumes, stored on the bookshelves in Sala de Leitura Geral of Biblioteca 

Pública de Évora, a noble Reading Room of the City Public Library, one of Portugal’s most important 

libraries, founded in 1805, and containing over seventeen thousand volumes, many of them, mostly from 

the 18th and 19th centuries, rare and unique, of a precious value and, sadly, in a rather advanced state of 

deterioration. Located in a mid-17th century building, erected on the remains of the old Castle of Evora, 

the Library is facing Eugénio de Almeida Foundation. The library books are protected by transparent 

quasi-fences that limit the access and keep the volumes out of reach. Fascinated by the fences’ pure 

geometric pattern and modernist grid, Fernanda Fragateiro defamiliarizes the form, alienates it and strips 

it off an original meaning, concentrating on the rhythm and the repetitiveness of a structure, her favorite 

formal motifs. White wooden structure bears a memory of an industrial origin, it separates and orders, 

and as such, it plays a pivotal role in the exhibition’s overall narrative: Library or (Not) Library; Reading 

or (Not) Reading? The room dissolves towards and into an oblivion. “Forgetting, waiting. Waiting that 

assembles, disperses; forgetting that disperses, assembles. Waiting, forgetting.”
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ELEVATION STUDY (DOMUS), 2016

Aço inox e revistas de arquitectura Domus cortadas

Stainless steel and cut Domus architectural magazines

300x21,5x7,5cm

ELEVATION STUDY (ENCYCLOPAEDIA),  2016

Aço inoxidável e fascículos da Grande Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura, Ed. Verbo (1963) 

Stainless steel and cut sections from Grande Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura, Ed. Verbo (1963) 

436x22x7,5cm

Duas esculturas da série Elevation Study ampliam a linearidade da narrativa (formal) da exposição. 

A escultura vertical Elevation Study (Domus) é composta por vários números da revista Domus 

Magazine — uma revista icónica do design italiano fundada em 1928 pelo arquiteto Gio Ponti e pelo 

padre Barnabita Giovanni Semeria, que tinha como subtítulo «Arquitetura e decoração da casa moderna 

na cidade ou no campo» e que então se propunha a renovar a arquitetura, a decoração de interiores e 

as artes decorativas italianas sem deixar escapar os temas mais interessantes para as mulheres, como 

as artes do lar, do jardim e da cozinha. Esta revista continua a ser, até aos dias de hoje, uma das vozes e 

referências mais importantes no que concerne os debates internacionais sobre o mundo da arquitetura 

e das artes, da estética e do design. Fernanda Fragateiro escolhe alguns números da Domus publicados 

nas décadas de oitenta e noventa do século XX — um período de importantes tumultos sociais, políticos 

e culturais que surgiram na esteira das transformações geopolíticas do pós-modernismo, que foram 

sempre alvo de reflexões críticas nesta revista — e corta-os em blocos e secções construindo uma torre 

inacessível de saber concentrado. Concentrada na sua própria «coisalidade», Elevation Study é uma 

tapeçaria textual tecida com linhas de informação velada que relembra algum tipo de matérias-primas, 

como um tijolo ou uma barra de suporte, utilizadas em construções ou fundações. Nesta estrutura, 

reconhecemos uma rigidez e precisão que define todo um trabalho mecânico, manual e conceptual. 

A artista concentra-se na processualidade; o ato (obsessivo) de organizar (cortar, separar, estruturar, 

adicionar, acumular) e o foco na materialidade são parte do vocabulário pós-minimal da prática artística 

de Fernanda Fragateiro.
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Two sculptures from the series Elevation Study further develop the linearity of the exhibition’s (formal) 

narrative. Vertical sculpture of Elevation Study (Domus) is composed of multiple issues of Domus 

Magazine – an iconic Italian architecture and design magazine founded in 1928 by architect Gio Ponti 

and Barnabite father Giovanni Semeria, subtitled “Architecture and decor of the modern home in the 

city and in the country” with a mission to renew architecture, interiors and Italian decorative arts without 

overlooking topics of interest to women, like the art of homemaking, gardening and cooking. Domus 

remains the leading voice and key reference for an international debate in the world of architecture and 

arts as well as aesthetics and style till today. Fernanda Fragateiro selects particular issues of Domus, 

published in the 80’s and 90’s — a dynamic period of social, political and cultural upheavals at the helm 

of postmodernism and geopolitical transformations, critically reflected in the magazine — and cuts them 

into blocks and sections, building up a flat tower of a condensed knowledge with no access. Elevation 

Study is a textual tapestry, woven of information under disguise, self-centred on its “thingness”, recalling 

a kind of raw material, such as brick or elevation bar, used for construction or foundation. Rigidity 

and precision are at operation, concerning manual, mechanic as well as conceptual labour. The artist 

concentrates on the processuality; the (obsessive) act of organizing (cutting, sorting out, structuring, 

adding, accumulating) and a focus on materiality belong to the post-minimal vocabulary of Fernanda 

Fragateiro’s practice.
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(NOT) READING ULYSSES, JAMES JOYCE, 2017

Acrílico e livro: JOYCE, James (1979). Ulysses. Ed. Suhrkamp Verlag, Alemanha 

Acrylic and book: JOYCE, James (1979). Ulysses. Ed. Suhrkamp Verlag, Germany 

6x16x11cm 

Peça composta por uma cópia da edição de 1979, publicada pela editora alemã Suhrkamp Verlag, da 

obra-prima do modernismo literário, Ulysses de James Joyce (publicada integralmente pela primeira 

vez em 1922). De acordo com o estudioso irlandês Declan Kiberd, «Antes de Joyce, nenhum escritor 

de ficção havia posto o processo do pensamento em tal destaque.» Parece que Fernanda Fragateiro se 

apropria de um dos mais importantes mecanismos experimentais de Joyce, a sequência de pensamentos 

que está sempre no primeiro plano dos processos mentais da personagem. A sua prática combina 

um monólogo interno com lapsos associativos em pensamentos e nas ligações (quase racionais) que 

podemos construir sobre eles. (Not) Reading Ulysses, James Joyce é construído como um ato de 

negação deliberada, aqui entendido como mais uma subversão, uma rejeição do ato essencial de ler 

como uma forma de nos aproximarmos de um possível vazio.

Adicionalmente, «para nós, um livro é um pequeno edifício» explica a artista, oferecendo-nos o 

contexto formal do trabalho com a citação de um famoso aforismo, que podemos encontrar num 

manuscrito nunca publicado de uma versão revista de «Staging the Impossible» da arquiteta britânica 

Alison Smithson.
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Piece composed of a 1979 German publisher Suhrkamp Verlag copy of the true masterpiece of literary 

modernism Ulysses by James Joyce (published for the first time in its entirety in 1922). According to Irish 

scholar, Declan Kiberd, “Before Joyce, no writer of fiction had so foregrounded the process of thinking.” 

It seems that Fernanda Fragateiro appropriates one of the most important Joycean experimental devices, 

a stream of consciousness which foregrounds the character’s thought processes. Her practice combines 

both an inner monologue with associative lapses in thoughts and (quasi-rational) connections one 

can build upon them. (Not) Reading James Joyce, Ulysses is constructed upon an act of a deliberate 

negation, perceived as yet another subversion, a rejection of an essential act of reading as a way of 

approaching a possible void. 

Moreover, “for us, a book is a small building”, explains the artist a formal background of the work by quoting 

a famous aphorism from an unpublished manuscript of a revised version of “Staging the Impossible” by 

British architect Alison Smithson.
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HAVING WORDS, 2016

Aço inox polido e livros: Having Words, Denise Scott Brown, in Architecture Words, 
publicada pela AA School e AA Publications, Londres

Polish stainless steal and books: Having Words, Denise Scott Brown, in Architecture Words, 
published by AA School and AA Publications, London

11x18x10,5cm

Having Words é composto por onze cópias de Having Words, uma coletânea de dez ensaios escritos pela 

arquiteta e urbanista Denise Scott Brown, entre 1969 e 2007, uma edição publicada pela Architecture 

Words (AA London, 2009).  Com o seu marido Robert Venturi, Denise Scott Brown foi autora de projetos 

de planeamento urbano e foi responsável por vários projetos arquitetónicos da Scott Brown and 

Associates. No entanto, quando Venturi recebeu o prestigiado Prémio Pritzker em 1991, Scott Brown 

não esteve presente na cerimónia como forma de protesto pelo não reconhecimento do seu trabalho.
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Having Words includes eleven copies of Having Words, a book that brings together in the edition of 

Architecture Words (AA London, 2009), ten essays by the architect and urbanist Denise Scott Brown 

written between 1969 and 2007. With her husband, Robert Venturi, Denise Scott Brown drafted civic 

projects of urban planning and was responsible for various architectural works at Scott Brown and 

Associates. However, when Venturi received a prestigious Pritzker Architecture Prize in 1991, Scott Brown 

did not attend the ceremony as a form of protest for the lack of recognition of her work.
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(NOT) READING MAURICE BLANCHOT, 2016

Conjunto de desenhos com moldura de madeira, tarlatana e livros cortados: L’Entretien Infini, Maurice Blanchot, 
Collection Blanche, Gallimard (1969); L’Amitié, Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard (1971); La Part du Feu, 
Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard; Le Très-haut, Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard (1978); 
Le Dernier Homme, Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard (1993), dimensões variáveis

Set of drawings in wooden frame, cut books and tarlatan mull, L’Entretien Infini, Maurice Blanchot,
Collection Blanche, Gallimard (1969); L’Amitié, Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard (1971); La Part du Feu, 
Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard; Le Très-haut, Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard (1978); 
Le Dernier Homme, Maurice Blanchot, Collection Blanche, Gallimard (1993), variable dimensions

De uma sala de leitura a uma leitura até uma não leitura: o encontro íntimo de Fernanda Fragateiro 

com Maurice Blanchot, o autor de L’attente l’oubli [À Espera do Esquecimento] e de Le livre à venir 

[O Livro por Vir], é uma dialética entre Ler e Não-Ler. Baseada em conversas infinitas com a obra do 

filósofo, esta série de desenhos é um estudo sublime do tema da visibilidade e aparecimento. O gesto 

artístico — cortar através do texto, não o lendo, seis milímetros entre cada linha — é um momento 

de revelação. «O desenho já lá estava, contido no livro. O corte tornou o desenho visível», explica a 

artista. O que é (um)a leitura? O que é (não) ler? O que é ler Blanchot (em particular)? Em Blindness and 

Insight, Paul de Man diz que «ler Maurice Blanchot é uma experiência única. Ler (palavras) torna-se 

num veículo de desaparecimento, já que as palavras, como nos diz Blanchot ‘têm o poder de fazer as 

coisas desaparecer, de fazê-las aparecer como coisas desaparecidas.’» Os transgressores desenhos/

leituras/não-leituras de Fragateiro são uma coleção de coisas no seu estado latente. Também a artista 

é obcecada pela busca de uma essência, pelo revelar daquilo que é desconhecido, pelo desvelar do 

oculto através de uma leitura que “nos exige um conhecimento enriquecido por uma ignorância imensa, 

uma dádiva que nunca é dada antes do seu tempo e que tem de ser, de cada vez, recebida e tomada no 

ato de a esquecer — e perder.»
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From a reading room to a reading itself towards a not-reading: Fernanda Fragateiro’s intimate encounter 

with the author of Awaiting Oblivion and The Book to Come, Maurice Blanchot is a dialectic of Reading 

and Not-Reading. Her series of drawings, based upon infinite conversations with the oeuvre of the 

philosopher is a sublime study in visibility and appearance. The artistic act — cutting through a text, 

not-reading it, 6mm between each line — is a moment of revelation. “The drawing was already there, 

contained in the book. The cut made the drawing visible”, explains the artist. What is (a) reading? What 

is (not) reading? What is reading Blanchot (in particular)? Paul de Man in Blindness and Insight claims 

that “reading Maurice Blanchot differs from all other experiences. Reading (words) becomes a vehicle 

of disappearance, since words as Blanchot reminds us “have the power to make things disappear, to 

make them appear as things that have vanished”. Fernanda Fragateiro’s transgressive drawings/readings/

not-readings constitute the collection of “things in their latent state”. The artist too is obsessed by the 

quest for an essence, revealing the unknown, uncovering the disguised through a reading which “requires 

knowledge endowed with an immense ignorance and a gift which is not given ahead of time, which has 

each time to be received and acquired in forgetfulness of it, and also lost”.
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(NOT) WRITING BLANCHOT (WITH JOSEF ALBERS), 2017

Tinta sobre parede 

Paint on wall

30x110cm

Ele vira-se para as prateleiras onde — reparamos agora — repousam muitos livros organizados numa 

ordem mais aparente que rigorosa, o que certamente explica a dificuldade em encontrar um livro 

rapidamente, mesmo conhecendo a sala. Ele não toca num único volume, fica ali, com as costas 

voltadas, e diz em voz baixa mas nítida: «Como conseguiremos  desaparecer»?

Excerto de Maurice Blanchot, L’Entretien Infini, 1969
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He is turning toward the shelves where –  one notices now – books are arranged in great number, in an 

order perhaps more apparent than rigorous, but which explains no doubt why even someone familiar 

with the room would not discover them at the first sight. He does not touch a single volume, he stays 

there, his back turned and utters in a low but distinct voice: “How will we manage to disappear?”

Excerpt of Maurice Blanchot, L’Entretien Infini, 1969
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DOUBLE RECLINER (AFTER MVDR), 2014

Aço inox polido

Polished stainless steel

62,4x438x60cm

Escultura de aço inoxidável inspirada nos projetos icónicos do arquiteto modernista Mies van der Rohe. 

A sua forma dupla recupera a ideia contida na Recliner Chair, referindo-se à colaboração entre Mies e a 

designer Lilly Reich. Colegas e amantes, Mies e Reich trabalharam juntos em inúmeras ocasiões, embora 

a contribuição da última para o legado de Mies seja apenas vagamente reconhecida nas narrativas 

dominantes. Double Recliner (a partir de MvdR) subverte a aparência desta conhecida estrutura tubular 

para dar atenção a estas histórias tantas vezes negligenciadas.  
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Stainless steel sculpture inspired by iconic designs by the Modernist architect Mies van der Rohe.

Its double form restores the idea contained in the Recliner Chair, referring to the collaboration between 

Mies and the designer Lilly Reich. Colleagues and lovers, Mies and Reich worked together on numerous 

occasions, but her contribution to his legacy is vaguely acknowledged in established narratives. Double 

Recliner (after MvdR) undermines the appearance of the familiar tubular design to draw attention to these 

overlooked histories.
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MATERIALS LAB 3, 2017

Caixas de madeira com linhas de seda, livros, segmentos de livros, catálogos de exposições, modelos, fragmentos de texto, 
páginas de revistas, impressões a jacto de tinta, notas, desenhos, mármore, aço, seda, tijolos, terra, poeira, entre outros, 
dimensões variáveis

Wood boxes with silk thread, books, book sections, exhibition catalogues, models, text fragments, magazine pages, various inkjet prints, 
text clippings, drawings, marble, brass, silk fabric, brick, clay, soil, dust, and others, variable dimensions

Materials Lab 3 apresenta-se organizado em diversas caixas de madeira dispostas em cima de mesas. 

Cada caixa refere-se a uma peça específica presente na exposição e contém objetos e materiais 

diferentes pertencentes aos processos de investigação inerentes à construção física e conceptual de 

cada obra. 

«Desde arquivos a materiais descartados, trabalho como uma arqueóloga, rescrevendo histórias, 

transformando artefactos em esculturas. Revelando uma série de materiais oriundos de diferentes 

procedências, alguns dos quais vêm ter comigo por puro acidente e se transformam em terra fértil para 

a pesquisa, imaginação e intervenção estética.»
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Materials Lab 3 consists of several wooden boxes arranged across two tables. Each box refers to a specific art 

work of this exhibition and contains archival objects and discarded materials from different origins that belong 

to the various research processes. 

“From archives to discarded materials, I work like an archeologist, rewriting stories, transforming artifacts into 

sculptures. I will unpack a range of materials from a variety of sources, some of which come to me purely by 

accident, that become a fertile ground for research, imagination and aesthetic intervention.”
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Fernanda Fragateiro (natural do Montijo, vive e trabalha em Lisboa) interessa-se por repensar e 
testar as práticas modernistas através da investigação continuada com base em matéria de arquivo, 
materiais e objetos.
A obra da artista foi exposta no MAAT – Museu de Arquitetura, Arte e Tecnologia (Lisboa, 2017), La 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (Roma, 2017), Fundação Eugénio 
de Almeida (Évora, 2017), Palm Springs Art Museum (2016), Fundação Calouste Gulbenkian 
(Lisboa, 2016), CaixaForum (Barcelona, 2016), Orlando Museum of Art (2015), Palais des Beaux-Arts 
(Paris, 2015), Carpenter Center for the Visual Arts, Harvard University (Cambridge, 2015), Krannert 
Art Museum (Champaign, 2015), CIFO Art Space (Miami, 2014), The Bronx Museum of the Arts 
(Bronx, 2014), Koldo Mitxelena Kulturunea (San Sebastián, 2014), MUAC – Museo Universitario Arte 
Contemporáneo (Cidade do México, 2014), Dublin Contemporary 2011 (Dublin, 2011), Trienal 
de Arquitetura de Lisboa (Lisboa, 2010), Centro Cultural de Belém (Lisboa, 2007), Fundação de 
Serralves (Porto, 2005).
Os seus trabalhos são parte de diversas coleções institucionais e privadas.
A artista é representada pelas seguintes galerias: Galería Elba Benitez (Madrid), Arratia Beer (Berlim), 
Galeria Baginski (Lisboa) e Josee Bienvenu Gallery (Nova Iorque).
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Fernanda Fragateiro (born in Montijo, based in Lisbon) is interested in rethinking and probing 
modernist practices, through ongoing research with archival matter, materials, and objects.
Fragateiro’s work has been exhibited at MAAT – Museum of Architecture, Art and Technology 
(Lisbon, 2017), La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (Roma, 2017), 
Fundação Eugénio de Almeida (Évora, 2017), Palm Springs Art Museum (2016), Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisbon, 2016), CaixaForum (Barcelona, 2016), Orlando Museum of Art (2015), Palais des 
Beaux-Arts – Beaux-Arts de Paris (2015), Carpenter Center for the Visual Arts, Harvard University 
(Cambridge, 2015), Krannert Art Museum (Champaign, 2015), CIFO Art Space (Miami, 2014), The 
Bronx Museum of the Arts (Bronx, 2014), Koldo Mitxelena Kulturunea (San Sebastián, 2014), MUAC – 
Museo Universitario Arte Contemporáneo (Mexico City, 2014), Dublin Contemporary 2011 (Dublin, 
2011), Lisbon Architecture Triennale (Lisbon, 2010), Centro Cultural de Belém (Lisbon, 2007), 
Fundação de Serralves (Porto, 2005).
Her work is featured in several public and private collections.
Fragateiro is represented by Galería Elba Benitez (Madrid); Arratia Beer (Berlin); Galeria Baginski 
(Lisbon) and Josee Bienvenu Gallery (New York).
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