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A IGNIÇÃO 

O PROJECTO LABORATÓRIO 
DAS ARTES (LAB) SURGIU 
COMO GRUPO INFORMAL DE 
ARTISTAS E TEVE INÍCIO EM 
2001 APÓS A INTERVENÇÃO 
ARTÍSTICA NUMA LOJA 
COMERCIAL – ESPAÇO 
PROVISÓRIO – NA RUA S. 
ANTÓNIO EM GUIMARÃES, 
QUE DUROU 1 ANO.  
 
Após este período, e agradado com o projecto, o proprietário 
cedeu uma casa dos finais do século XIX, a porta 62 da rua de 
Camões. De 2003 a 2005 desenvolveu exposições, performances, 
música e mostras de cinema experimental passaram pelo espaço, 
contabilizando-se cerca de duas centenas de artistas das diversas 
áreas, tornando este projecto interdisciplinar. Os objectivos 
fundamentais do Laboratório das Artes são proporcionar aos artistas 
condições para a experimentação, inovação e desenvolvimento 
de novas linguagens plásticas/ visuais, tendo em conta o espaço 
singular com uma forte relação Arte/ Espaço/ Homem/ História/ 
Contemporaneidade. Cada artista pode sempre desenvolver uma 
relação de proximidade com o espaço, projectando uma obra 
específica para o local, totalmente inédita, desenvolvendo a 

LABORATÓRIO 
           DAS ARTES

intercepção e a confluência das diferentes disciplinas artísticas, no 
sentido de ensaiar o aparecimento de novas linguagens. 
Foi também interesse deste projecto acolher artistas emergentes, e 
outros com um percurso artístico firme. Esta relação revelou dife-
rentes posições criativas do panorama artístico português, confron-
tando gerações. 
O LAB pretende dirigir-se ao público em geral, desenhando um papel 
activo no interesse e formação do mesmo, aliado à divulgação, pro-
moção, formação e contextualização da arte contemporânea, aproxi-
mando a criação artística a uma região exterior aos grandes centros 
urbanos e mercados da arte. Como aconteceu em todos os projectos 
realizados por esta associação, foi sempre prática corrente o acesso 
gratuito a todas as actividades desenvolvidas. 
A inauguração do projecto na rua de Camões ultrapassou largamente 
as expectativas, iniciando-se uma nova fase artística em Guimarães, 
criando-se um percurso alternativo ao existente e dando possibilida-
des para que outros se gerassem. Sensibilizou-se públicos, tornando-
os fiéis das actividades que tendiam a melhorar à medida que o tempo 
ia passando, e nas palavras de Maria José Laranjeiro numa carta 
aberta à Comunicação Social em 2004 - “A invulgaridade de um local 
como este no nosso espaço cultural, habitualmente tão desfasado de 
preocupações artísticas e estéticas, num teimoso desfasamento em 
relação ao que por lá fora acontece, surpreenderá, por certo, qualquer 
visitante informado que desprevenidamente vagueie pelas ruas da 
cidade. Num velho edifício do século XIX, desatulhado, limpo, caiado 
e esforçadamente tornado espaço público pela equipa de jovens que 
a si colocou tão meritório desafio, o visitante e todos os que por lá 
passarmos encontraremos uma boa amostra dos caminhos que a arte 
contemporânea vem percorrendo. Ao nível do que habituais frequen-
tadores de exposições, galerias, feiras de arte encontram. O carácter 
conceptual e reflexivo da arte actual lá está, o recurso às novas tec-
nologias, o apelo à conjugação das diversas percepções sensoriais, a 
ligação espaço/obra, a interactividade entre obra e espectador, enfim, 
as mais diversas formas a que recorrem os criadores actuais para 
cumprirem o eterno propósito da arte: comunicar uma visão do mundo, 
ser significante e significativa”. 
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PROJECTOS 

«Instead of clean white walls, discreetly installed lightning, and 
wooden floors, the interior was left bare and unfinished. […] recon-
ceptualize the “white cube” model of displaying contemporary art as a 
studio or experimental “laboratory”.» 
Claire Bishop, «The Palais de Tokyo», October 110, pp. 51-79, 2004.

Em 2004 o LAB realiza o projecto EDUCARTE – Educação para a Arte 
em S. Torcato nas instalações da Associação para o Desenvolvimento 
das Comunidades Locais, projecto apoiado pelo IPJ de Braga dirigido 
a crianças carenciadas. Este projecto pretendeu aproximar a criação 
artística de crianças provenientes do meio rural. Foi um momento 
importante para o Laboratório das Artes perceber a importância do 
desenvolvimento de projectos artísticos em Guimarães junto do públi-
co escolar. Assim, a sensibilização para a Arte Contemporânea tornou-
se uma constante na construção dos objectivos fundamentais dos 
projectos.  A marcação de visitas guiadas, conversas e conferências, 
workshops e concertos, foram algumas das iniciativas que começaram 
a merecer maior e melhor atenção. 
Em Junho de 2006 o colectivo instala-se na rua Santa Maria, mesmo 
no Centro Histórico de Guimarães, inaugurando com actividades do 
Projecto Teleférico (exposição no teleférico de Guimarães), tendo 
sido o primeiro a ser apoiado pela Direcção Geral das Artes, que 
reuniu 30 artistas nacionais em dois momentos diferentes: “Cais de 
Embarque” e “Operação Transbordo”. Na casa da rua Santa Maria 
passaram as conferências de Fernando José Pereira, José Guilherme 

Abreu e Maria Miguel Lucas, assim como apresentação de filmes do 
Cineclube de Guimarães.  
Após o Teleférico inaugura, em Julho de 2006, o projecto “Casa 
Sincera” da artista Isabel Carvalho, uma residência artística que 
absorveu manifestações de vários artistas convidados (performers, 
músicos e artistas plásticos) a convite da própria Isabel. A incompre-
ensão das ideias por parte do proprietário levaram à “falência” deste 
novo espaço.    
Em 2007 desenvolveu-se o Projecto Fábrica, numa antiga fábrica de 
curtumes, merecendo novamente o apoio financeiro da Direcção Geral 
das Artes. Este projecto reuniu uma exposição  – IMPORT/ EXPORT 
- com 19 artistas portugueses, criando obras especificamente para o 
espaço. Foram dispostas ao público diversas conferências com vários 
oradores como foram os casos de Ricardo Nicolau, Paulo Mendes, 
Gabriela Vaz Pinheiro , Inês Moreira , Laura Castro e Isabel Carvalho.  

2007, "Import/
Export" - Projecto 
Fábrica, Instalação 
Paulo Mendes
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REFLEXÃO: A IMPORTÂNCIA DO 
TELEFÉRICO E DA FÁBRICA
A condição de paisagem presente nestes projectos é indissociável. 
Quando Rosalind Krauss se refere à condição pós-moderna, das neo-
vanguardas, alertando para a possível combinação de paisagem e não-
paisagem, que começou a ser sentida no final dos anos 60, alertou-nos 
para o facto que ela designou como “campo expandido”.  
De certa forma, o Teleférico e a Fábrica não eram mais do que esse 
mesmo campo, que possibilitou a confluência de linguagens e ma-
nifestações artísticas, podendo ir da instalação à performance ou 
mesmo à intervenção na paisagem/montanha/fábrica. No entanto, 
o Teleférico serviu de charneira ao Laboratório das Artes. Foi o mo-
mento do lançamento da primeira edição do Laboratório das Artes, 
o catálogo “Teleférico”. Desta forma foi possível integrar os vários 
textos referentes ao projecto, tais como “A Exposição como Perfor-
mance”, de Miguel von Hafe Pérez. “Assim, o que me parece mais 
positivo no projecto Teleférico tem exactamente a ver com a consci-
ência do seu carácter experimental: paralelamente a uma saudável 
diversidade geracional, correu-se o risco de tratar um espaço de tran-
sitoriedade – aqui literal e continua –, como espaço de ensaio para os 
artistas desenvolverem o seu trabalho”, diz Miguel Pérez no seu texto 
de reflexão. O catálogo alberga, também, textos referentes às confe-
rências, nomeadamente, “Da fábrica que falece na cidade de Lisboa : 
modelando a paisagem na pós-modernidade”, de Maria Miguel Lucas, 
“Novas da desolação – notas sobre arte, real e realidade”, de Fernando 
José Pereira e, por último, “Deus Ex Machina. O Génio do Lugar”, de 

José Guilherme Abreu. Mantendo a ideologia das exposições foram 
endereçados, para proferir uma conferência, convites a pessoas que 
têm desenvolvido planos teóricos dentro da problemática existente no 
projecto Teleférico, tais como a ideia de paisagem, arte, site-specific, 
relação arte/ arquitectura, etc, servindo assim de plataforma para a 
sustentação teórica daquilo que pretendeu ser o "Teleférico". 
Não interessa ao LAB apresentar projectos artísticos em paredes 
próximas das galerias ou museus, brancas, sem ruído. Como foi referi-
do no catálogo do projecto “Fábrica” “importa no contexto laboratorial 
que os artistas abarquem o próprio espaço de exposição e o tornem no 
seu atelier de experimentação temporário”. Daniel Buren fala da fun-
ção do atelier como sendo o “lugar de origem do trabalho”, “privado”, 
“um lugar fixo de criação de objectos obrigatoriamente transportá-
veis”. Para ele o atelier é o local onde o crítico de arte, o comissário 
ou o director do museu podem deslocar-se para escolher as obras 
que irão fazer parte de determinada exposição. Nos Projectos Fábrica 
e Teleférico, e mesmo nas casas da rua de Camões e Santa Maria, o 
Laboratório das Artes sempre se dirigiu aos artistas no sentido de 
abarcarem o espaço como sendo o local de criação. A ideia de criação 
para o lugar específico não deveria ser tema mas antes que a obra 
fosse resultado dessa mesma relação com o próprio espaço, em que 
um influência o outro inevitavelmente. 
Em Outubro de 2008 foi inaugurado o último projecto apoiado pela 
DGartes – INFORMAL. Este reuniu 17 artistas e ocupou vários es-
paços Institucionais de Guimarães – Museu Alberto Sampaio, So-
ciedade Martins Sarmento, Paço dos Duques de Bragança, Tribunal, 
Edifício do Antigo Hospital, Arquivo Municipal  e o jornal Notícias de 
Guimarães.  O objectivo foi criar um roteiro artístico na cidade, onde 

(...) Não interessa ao LAB 
apresentar projectos 
artísticos em paredes 
próximas das galerias 
ou museus, brancas, 

sem ruído.(...)
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o público poderá confrontar a Arte Contemporânea com os edifícios 
já existentes (Património da Humanidade) e que, normalmente, não 
recebem  este tipo de exposições. Sendo um projecto que se afasta 
dos dois anteriores – estes em espaços mais informais – aliou-se aqui, 
no projecto InFormal, projectos artísticos que uniram provisoriamente 
os  diferentes edíficios históricos da cidade. Confrontaram-se obras 
plásticas e visuais com os edifícios arquitectónicos ou com as obras 
das exposições permanentes, gerando diálogos conceptuais e novas 
possibilidades de leitura.
Ainda em 2010, foi proposto pela Área da Comunidade um trabalho ar-
tístico ao colectivo LAB, inserido na CEC 2012 – "Árvores do Mundo", 
no Largo dos Laranjais. As premissas para o projecto passaram por 
ideias mais simbióticas para com o próprio espaço físico. O projecto 
remeteu-se para uso de palavras, significados e conceitos, no sentido 
em que se pudesse obter várias leituras de forma a dialogar com o 
espaço. Através das árvores-laranjeiras, e assumindo-as também 
como esculturas, o sentido do projecto passou pela criação de um 
mapa mental de ideias, conceitos e significados, materializado em 
palavras com diferentes matizes. As palavras foram colocadas nas 
árvores, como se  fosse um ramo, um fruto ou uma flôr. Neste sentido, 
foi assumido um papel de escultura viva e em crescimento.  O público 
sempre foi uma das principais preocupações do LAB. Assim, foi sem-
pre equacionado o papel que este poderia desempenhar como agente 
observador mas também activo. 
Com as várias visitas de estudo organizadas em todos os projectos, 
pretendeu-se tornar as diferentes manifestações artísticas próximas 
dos educadores e educandos. Numa perspectiva pedagógica, este 
tipo de iniciativa trouxe novas experiências sensoriais e, como con-

sequência, uma melhor aceitação futura das preocupações da arte 
contemporânea, um melhor juízo crítico e uma maior auto-confiança. 
As comunidades que sempre receberam os diferentes projectos 
envolveram-se inevitavelmente, já que o LAB tentou sempre criar 
uma imagem do projecto omnipresente em toda a cidade. O facto de 
Guimarães possuir duas escolas de ensino superior (Universidade do 
Minho e ESAG), com cursos de Arquitectura, Design e Artes Plásticas/ 
Gráficas, respectivamente, foi do interesse do Laboratório apostar 
fortemente nestas duas instituições.
Em todos os projectos realizados foram frequentes as conversas com 
os artistas intervenientes, assim como conferências especializadas, 
com temas pertinentes na arte contemporânea, no cinema, na arqui-
tectura, música, fotografia e design.   
Foi desenvolvida ainda, em 2011, uma importante parceria entre o La-
boratório das Artes, o CCVF e a ESAP de Guimarães na construção da 
exposição “Guimarães Arte Contemporânea 2011”, comissariado por 
Luís Ribeiro, Ivo Martins e António Gonçalves. Após várias reuniões, 
desenhou-se uma grande exposição na sala de exposições do Palácio 
Vila Flor e no edifício do Laboratório das Artes, no Largo do Toural, 
criando-se um roteiro interessante entre um espaço institucional e 
outro informal, lançando-se mais  um catálogo apostando numa maior 
divulgação dos jovens artistas. 

2004, Rua de Camões 
"Esquina dos 
Milagres", Projecto 
fotográfico de Maria 
João Calisto e Luís 
Miguel Feraz
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ACTUALIDADE
Após uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, 
o Laboratório das Artes encontra-se no Largo do Toural, no edifício do 
Café Milenário, desde Janeiro de 2010. Foram apresentadas diversas 
exposições de artistas como: Pedro Valdez Cardoso; José Almeida 
Pereira; Manuel Orga e Miguel Vasconcelos;  Ana Janeiro, Manuela 
Marques,  André Cepeda, Pedro Diniz Reis e António Júlio duarte (co-
missariados por Raquel Guerra); Mauro Cerqueira; Xico; Fernando José 
Pereira e Miguel Leal. Recebeu-se propostas de exposições de alunos 
de Guimarães como: “Campos da Ilustração”, dos alunos do Mestrado 
em Ilustração da ESAP – Guimarães; “Exposição de Vitrinismo” dos 
alunos finalistas da CENATEX; e ainda “EXIT” dos alunos finalistas de 
Artes/ Desenho da ESAP.  
Foram ainda apresentados diversas actuações musicais como:  Kua-
drivium Project, Snake, Panela de Pressão, Mr. Rubirosa,  Projecto @C 
(Pedro Tudela e Miguel Carvalhais), Nuno Prata, Parasitic, António 
Brandão/ Cirro/ Mário Afonso, Movement Audio Orga.mx, At the Rock, 
Dr. Speaker Blower, Nuno Cachada e CaldasHandsawMassacre. 
As conversas/conferências têm novamente um papel importante, 
onde constam oradores/conferencistas como António Coelho, Eduardo 
Brito, José Almeida Pereira, Susana Noronha e Luís Ribeiro.  
Para o futuro, o Laboratório das Artes pretende continuar a criar 
uma programação artística diversificada, jovem e  multidisciplinar na 
cidade de Guimarães; pretende desempenhar um papel significativo no 
panorama artístico na região e no país.
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(...) PARA O FUTURO, O 
LABORATÓRIO DAS 
ARTES PRETENDE 
CONTINUAR A CRIAR UMA 
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA 
DIVERSIFICADA, JOVEM 
E  MULTIDISCIPLINAR NA 
CIDADE DE GUIMARÃES; 
PRETENDE DESEMPENHAR 
UM PAPEL SIGNIFICATIVO 
NO PANORAMA ARTÍSTICO 
NA REGIÃO E NO PAÍS.
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