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José Pedro Croft: De um lado ao outro
Esculturas, desenhos e gravuras na Coleção de Serralves

“De um lado ao outro” apresenta obras da Coleção de Serralves 
que cobrem os períodos mais relevantes da carreira de José Pedro 
Croft (Porto, 1957), sublinhando as suas principais preocupações, 
metodologias fundamentais e os materiais predominantes. Com uma 
carreira artística iniciada nos anos 1980, Croft foi um dos escultores 
contemporâneos mais preocupados com uma abordagem crítica à 
ideia de monumentalidade, à tradição da estatuária e à relação da 
arte com a arquitetura. A quantidade e diversidade de esculturas 
e desenhos incorporados na Coleção de Serralves é um reflexo da 
relevância do artista na história recente da arte contemporânea 
portuguesa. A sua obra representa a renovação da escultura nos 
anos 1980, estabelecendo uma ponte entre as práticas modernistas 
abstratas, as especificidades materiais e o interesse pós-moderno 
em processos de inclinação, equilíbrio e até queda. Estas preocu-
pações são particularmente evidentes nas suas obras mais recentes 
que recorrem ao espelho para devolver a imagem do visitante 
e confundir os limites das esculturas com a arquitetura envol-
vente. A importância e complexidade do percurso artístico de 
Croft, recentemente reconhecido com o convite para representar 
Portugal na Bienal de Veneza 2017, são sublinhados nesta exposição 
através de quatro temáticas fundamentais: Monumento e Morte; 
Domesticidade e Mobiliário; Espelhos e Vidro; Desenho e Gravura. 

A prática de Croft cedo se distinguiu pela forma como se 
dedicou quase exclusivamente a um único meio, a escultura, e pela 
originalidade com que integrou na sua obra matérias industriais, 
quotidianas, caseiras: utensílios domésticos, mobiliário, perfis indus-
triais de metal, espelhos e vidro. Nos últimos anos, as suas esculturas 
tornaram-se “máquinas percetivas”, que empregam o espelho para 
desestabilizar o espaço, desconstruir o espaço arquitetónico. O 
espelho, essa máquina de produção de duplos e de multiplicação 
de planos que altera radicalmente a perceção do espaço circun-
dante, do peso e da escala de objetos e materiais, da relação entre 
interior e exterior consegue ilustrar exemplarmente a contradição 
que define, em grande medida, as suas obras: apesar do peso das 
matérias empregues, da utilização de materiais e processos indus-
triais, como o ferro e o empilhamento, as esculturas parecem cada 
vez mais leves, precárias, instáveis e desmaterializadas.  

 

A Coleção de Serralves integra atualmente para cima de 4300 
obras, das quais mais de 1700 são propriedade da Fundação de 
Serralves e as restantes 2600, provenientes de várias coleções 
privadas e públicas, foram objeto de depósito de longo prazo. De 
entre os acervos depositados em Serralves que constituíram pontos 
de referência para o desenvolvimento da Coleção de Serralves 
contam-se a coleção da Secretaria de Estado da Cultura e a coleção 
da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). A 
Coleção de Serralves inclui ainda cerca de 5000 livros e edições 
de artistas. Informação pormenorizada sobre este acervo pode ser 
consultada em http://biblioteca.serralves.pt/.

O núcleo da Coleção de Serralves é a arte contemporânea 
produzida desde os anos 1960 até à atualidade. Arte produzida antes 
de 1960 pode também ser considerada em função da sua relevância 
para a Coleção e os artistas nela representados. “Circa 1968”, a 
exposição inaugural do Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
em 1999, deu particular destaque às décadas seminais de 1960 e 
1970, período histórico de mudanças políticas, sociais e culturais a 
nível planetário, que assistiu à emergência de novos paradigmas do 
fazer artístico e ao nascimento da era pós-moderna.

Cumprindo o seu programa de pesquisa e desenvolvimento 
permanentes, a Coleção de Serralves pretende distinguir-se por uma 
aturada atenção à criação do século XXI, em particular à relação 
das artes visuais com a performance, a arquitetura e a contempo-
raneidade no âmbito de um presente pós-colonial e globalizado. 
Embora repercutindo a arte e as ideias do nosso passado recente,  
a Coleção tem como objetivo refletir sobre o modo como a arte  
de hoje também antecipa o seu futuro.
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Monumento e Morte 

Os primeiros trabalhos de Croft do início dos anos 1980 são carac-
terizados pela desconstrução da tradição do monumento enquanto 
capítulo essencial da história da escultura europeia. Na altura, o 
artista criava trabalhos em mármore, mais ou menos figurativos 
(colunas, túmulos e pedras empilhadas) que convocam a tradição 
da escultura funerária. Segundo Croft, “A escultura, na sua tradição, 
é um monumento. […] Há uma tradição fúnebre que vem desde 
os menires, os cromeleques, os primeiros monumentos que são 
sempre sobre a ausência. São uma representação do que não está, 
remetem-nos para outro tempo, para outro espaço1”. Esta tentativa 
constante de tornar presente aquilo que está ausente, institui a 
morte como um dos temas fundamentais da obra do artista. “É um 
tema de toda a gente, é um tema universal, e é cada vez mais um 
tema tabu2”. 

José Pedro Croft
Sem título, 1990

1. Anabela Mota Ribeiro, 
‘Entrevista a José Pedro 
Croft’ disponível em 
http://anabelamotaribeiro. 
pt/11508.html (acedido a 
6 de fevereiro de 2017).

2. Ibid. 
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Domesticidade e Mobiliário 

Ainda nos anos 1980 e princípios da década seguinte, Croft utiliza 
regularmente objetos que evocam a casa, o habitar — nomea-
damente arcas, alguidares, chaminés, mesas. Mais tarde, as suas 
esculturas começam a integrar peças de mobiliário, assumindo-se 
como estruturas compósitas nas quais a ligação dos móveis a 
elementos geométricos (paralelepípedos, esferas) impede a sua 
funcionalidade e aponta para a memória de um corpo ausente. 
Nas palavras do artista, “A razão pela qual comecei a usar móveis é 
porque remetiam para personagens. Há cadeiras do séc. XVIII que 
remetem para um ambiente barroco. Há cadeiras que são rurais, 
são como pessoas do campo a falar3”. Destaca-se deste período 
uma escultura, Sem título (1993) que se pode descrever como um 
“[…] banco de madeira que está inclinado e que está a suster um 
bloco de gesso pesadíssimo…”.  Continua o artista: “Esse banco, não 
é um banco qualquer: é um banco de estirador de arquitetura. O 
banco é como um personagem que se equilibra entre o peso desse 
monólito em gesso e a arquitetura; está apoiado numa parede que 
o sustém. É uma boa imagem de como lidamos com os pesos do 
mundo: parecem todos insuportáveis e, no entanto, estão todos 
num equilíbrio/desequilíbrio que não nos esmaga4”. 

Outro exemplo do mesmo período é Sem título (1996), um 
trabalho realizado a partir da relação entre uma cadeira e um 
espelho. Segundo Croft: “[…] é uma cadeira simples, dos anos  
1950, daquelas da Olaio5. […] A cadeira foi serrada e encostada a 
uma parede, deixou de ser um corpo inteiro para passar a ser  
uma prótese; depois, há um espelho que está na parede e que  
a reconstitui; reproduzindo as duas pernas de trás, ficamos com 
quatro pernas”6. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 

5. A Olaio, empresa por-
tuguesa de fabrico de 
móveis muito conhecida 
no nosso país entre os 
anos 1940 e a década de 
1980, surgiu enquanto loja 
de móveis no final do séc. 
XIX e desapareceu em 
1998. “Entre meados da 
década de 1930 e o final 
dos anos 1980, os móveis 
construídos na fábrica da 
Bobadela estavam não 
só dentro de casa mas 
também nos correios, 
nos hospitais, nas escolas, 
nos ministérios, nas 
repartições públicas, 
nos hotéis, nos teatros, 
nos cafés, nos filmes 
portugueses e até no 
Parlamento.” Ver “Olaio, 
a marca que mobilou o 
país”, in Observador, 22 
de novembro de 2015, 
disponível em http://
observador.pt/2015/11/22/
olaio-a-marca-que- 
mobilou-o-pais/ (acedido 
a 6 de fevereiro de 2017).  

6. Anabela Mota Ribeiro, 
“Entrevista a José Pedro 
Croft”, ibid. 

José Pedro Croft
Sem título, n.d.
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Espelhos e Vidro  

Nos trabalhos recentes de Croft, os espelhos incorporam os espec-
tadores nas próprias esculturas e multiplicam as perspetivas de que 
podem ser percecionados. Desde a sua capacidade para capturar 
e refletir a luz, os espelhos permitem ao artista explorar novas 
relações com o espaço: quando associado a um objeto, o espelho 
multiplica-o e permite a reconstrução visual das partes em falta. 
Livres para definir o seu campo de visão e nele serem incluídos ou 
não, os espectadores assumem um papel crucial na reconstrução 
visual do objeto. 

Visto o espaço envolvente ser devolvido pelo plano dos 
espelhos, não é possível ter uma visão de conjunto. Esta vontade 
de explorar a coexistência de tempos e espaços, e de relacionar 
a perceção dos seus trabalhos com o movimento do espectador 
levou-o, nas suas palavras, a olhar com atenção para a arte povera, 
um movimento artístico italiano dos anos 1960–70 cujos artistas 
exploraram uma gama de processos e materiais não-convencionais 
e relacionados com o quotidiano: “A arte povera sempre me 
interessou […] precisamente pela ideia de alquimia que apresenta”7, 
pela capacidade de “juntar coisas imprevisíveis”8. “Tenho também 
um certo interesse pela ideia do cinema, do filme em que o espec-
tador não está estático, move-se com a câmara. O mundo está 
sempre a mudar, movemo-nos continuamente. Num mesmo tempo 
coexistem tempos diferentes de observação, situações rurais, de 
alta tecnologia, urbanas, semiurbanas… Não creio que haja uma 
consciência única de observação do mundo”9. 

O vidro transparente instala-se na obra de Croft por alturas de 
1998. Muitas das suas obras recentes afirmam-se como volumes ou 
contentores transparentes, definidos pelas arestas de ferro (primeiro 
perfuradas, mais recentemente lisas e escuras) que seguram os 
espelhos e os vidros. Acentuando áreas habitualmente ignoradas, 
como o chão, os cantos, os rodapés, estas obras confrontam mais 
diretamente o espaço onde se encontram e simultaneamente o 
espectador que com elas o partilha, através de dispositivos vários: 
espelhos que, pousados no chão, refletem o teto; planos de vidro 
que, em posição vertical, criam uma ambiguidade em relação ao 
movimento do espectador; ou simples arestas de metal que definem 
um novo espaço dentro do espaço de exposição.

José Pedro Croft
Sem título, 2010

7. Teresa Blanch, 
“Entrevista com Rui 
Sanches e José Pedro 
Croft”, José Pedro Croft 
1979–2002, cat. exp.,  
Lisboa: Centro Cultural  
de Belém, p. 29.  

8. Ibid. 

9. Ibid.  
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Desenho e Gravura 

O desenho e a gravura constituem uma parte igualmente importante 
do seu trabalho. Exatamente como na sua prática escultórica, a 
estas obras refletem a preocupação do artista com a transformação 
do espaço. Segundo Croft, “O desenho é autónomo [da escultura]. 
Dentro do campo do desenho estão as tensões espaciais, a noção 
de centro, a noção de periferia, a noção de antes e de depois, as de 
marcas de um corpo10”. Aliando rigores geométricos a acidentes mais 
ou menos expressivos, o artista cria nos desenhos uma tensão entre 
impulso e controlo, entre estrutura e dispersão, frequentemente 
misturando materiais como o carvão, pastel seco e guache e  
criando jogos subtis de opacidades e transparências. A prática da 
gravura, apesar de ligada ao desenho — nalguns casos literalmente, 
visto que Croft já desenhou sobre gravuras rejeitadas — subentende 
outra forma de operar, uma outra maneira de criar espaço. As  
suas gravuras refletem uma grande fisicalidade no seu processo  
de feitura e partilham com os desenhos as vibrações, os acidentes,  
o dinamismo percetivo.   

 

José Pedro Croft
Sem título, 1999

10. Anabela Mota Ribeiro, 
“Entrevista a José Pedro 
Croft”, ibid.
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José Pedro Croft
Sem título, 1994–98
Guache sobre papel
70 x 50,3 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2002

José Pedro Croft 
Sem título, 1997
Gesso, madeira
252 x 60 x 45 cm
Col. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em 1998

José Pedro Croft
Sem título, 1997
Madeira, vidro, ferro 
galvanizado
102 x 202 x 218 cm
Col. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em 1999

José Pedro Croft
Sem título, 1990
Bronze pintado
35 x 57 x 54 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2002

José Pedro Croft 
Sem título, 1993
Gesso, banco de madeira
122 x 167 x 42,5 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2002
 

José Pedro Croft
Sem título, 1986 
Mármore
220 x 150 x 145 cm
Col. Secretaria de Estado 
da Cultura, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 1990

 

José Pedro Croft 
Sem título, 1988
Bronze. 
Ed. 1/4 - 11 x 57,5 x 57,5 cm
Col. Secretaria de Estado 
da Cultura, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 1990

José Pedro Croft
Sem título (Chaminé), 1990
Bronze pintado, 170 x 93 cm 
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2000

José Pedro Croft
Sem título, 1998
Guache sobre papel
80 x 120 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

José Pedro Croft
Sem título, 1998
Guache sobre papel
120 x 160 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

José Pedro Croft
Sem título, 1998
Guache sobre papel
70 x 100 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003
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José Pedro Croft:
From One Side To The Other
Sculptures, Drawings And Engravings
From The Serralves Collection 

‘From One Side to the Other’ features 
works by José Pedro Croft (b. 1957, Porto) 
from the Serralves Collection, covering 
the most relevant periods of his oeuvre 
and highlighting the artist’s fundamen-
tal concerns, methodologies and use of 
materials. Since the 1980s, Croft’s sculp-
tural works have been more concerned 
with ideas of monumentality, the tradition 
of statuary and the relationship between 
architecture and sculpture. The number 
and diversity of sculptures and drawings 
in the Serralves Collection is a reflec-
tion of the artist’s relevance to a recent 
history of Portuguese contemporary art. 
Exemplifying a renewal of Portuguese 
sculpture in the 1980s, Croft established 
a bridge between modernist practices of 
abstraction, material specificity and the 
post-modern interest in materials and 
processes of leaning, balancing and even 
falling, and the importance conferred to 
the viewer’s perceptions and relation-
ship with the surrounding space. These 
particular concerns are evident in Croft’s 
recent works, which use mirrors to reflect 
the viewer’s image and blur the bound-
aries between his sculpture and their 
architectural setting. The significance 
and complexity of Croft’s oeuvre, which 
has led him to represent Portugal in the 
2017 Venice Biennale, is highlighted in 
this exhibition, structured across four key 
topics: Monument and Death; Home and 
Furniture; Mirrors and Glass; Drawing  
and Engraving. 

Croft’s early works represented here 
stood out in the vigorous manner with 
which the artist dedicated his activity 
to the single medium of sculpture, and 
the originality with which he included 
industrial, everyday and home-made 
materials: household utensils, furniture, 
industrial metallic profiles, mirrors and 
glass. In recent years, his sculptures have 
become ‘perceptual machines’, involving 
mirrors to destabilize and deconstruct 
the architectural space. The mirror — a 
device that produces doubles and multi-
plies planes, thereby radically altering the 
perception of the surrounding space, the 
weight and scale of objects and materials, 

and the relationship between interior 
and exterior — exemplifies the contradic-
tion that to a great extent defines Croft’s 
sculptural approach. Despite the weight 
of the materials used, including iron, and 
industrial processes such as stacking, his 
sculptures seem to be increasingly lighter, 
precarious, unstable and dematerialized. 

Monument and Death 

Croft’s early works from the early 1980s 
are characterized by the deconstruc-
tion of the tradition of the monument 
that underpins the history of European 
sculpture. The artist created works in 
marble, which were more or less figura-
tive (columns, tombs, boxes or piled-up 
stones) and that refer to the tradition 
of funerary sculpture. According to 
Croft, ‘A sculpture is traditionally seen 
as a monument. […] there is a funereal 
tradition that dates back to the age of 
menhirs, cromlechs. The first monuments 
are always related to a notion of absence. 
They are a representation of that which 
is no longer there — they transport us to 
another time and space.’1 This constant 
attempt to make present that which is 
absent establishes death as one of the 
fundamental themes of the artist’s work. 
‘It’s a theme that pertains to everyone, it’s 
universal and is also increasingly taboo.’2  

Home and Furniture

In the 1980s and early 90s, Croft regularly 
used objects that evoke the home and 
dwellings, in particular chests, pots, 
chimneys and tables. Later, he began to 
incorporate pieces of furniture to create 
composite structures with geometrical 
elements (parallelepipeds, spheres) that 
deprived them from their conventional 
functionality. In the artist’s words: ‘The 
reason I started using pieces of furniture 
is because they suggest characters. For 
example, there are eighteenth-century 
chairs that conjure up a baroque atmos-
phere. There are rural chairs that are like 
country folk chatting.’3

One of the key works from this 
period is Untitled (1993), a sculpture  
that can be described as ‘an inclined 
wooden bench that supports a block of  

José Pedro Croft 
Sem título, 1999
Carvão e guache sobre papel
32,6 x 46 cm
Col. Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento, 
em depósito na Fundação 
de Serralves — Museu de 
Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2003

José Pedro Croft 
Sem título, 2004
Ferro pintado
250 x 210 x 25 cm
Col. Peter Meeker, em 
depósito na Fundação de 
Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2004

José Pedro Croft 
Sem título, 2004
Ferro pintado
200 x 200 x 25 cm
Col. Peter Meeker, em 
depósito na Fundação de 
Serralves – Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2004

1. Anabela Mota Ribeiro, 
‘Interview with José Pedro 
Croft’, available at http://
anabelamotaribeiro.pt/ 
11508.html (accessed 6 
February 2017).

2. Ibid. 

3. Ibid.  

José Pedro Croft 
Sem título, 2010
Ferro, vidro, espelho
220 x 140 x 140 cm
Col. Fundação de 
Serralves — Museu de Arte 
Contemporânea, Porto. 
Aquisição em 2011

José Pedro Croft
Sem título, n.d.
Gesso, madeira
100 x 80 cm
Col. privada, em depósito na 
Fundação de Serralves — Museu 
de Arte Contemporânea, Porto. 
Depósito em 2004
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extremely heavy gypsum plaster’. The 
artist continues: ‘This bench is not any  
old bench: it’s an architect’s draughting 
table. The bench is like a character who 
strikes a balance between the weight of 
this plaster monolith and the surrounding 
architecture; it rests on a wall that 
supports its weight. This is a good image 
of how we deal with the weights of the 
world. They all seem to be unbearable 
and yet exist in an equilibrium/disequi-
librium that does not crush us.’4 Another 
example from this period is Untitled 
(1996), a work based on the relationship 
between a chair and a mirror. According 
to Croft, ‘[…] it’s a simple chair, from 
the 1950s, produced by Olaio.5 […] The 
chair was sawn into two pieces and then 
pushed against a wall. It was no longer 
a complete unit and instead became a 
prosthesis; but a mirror on the wall recon-
stitutes it; by reproducing the two rear 
legs, we can see four legs.’6 

Mirrors and Glass

In later works, Croft used mirrors to incor-
porate the viewer into the sculptures and 
to multiply the perspectives from which 
they might be perceived. Given their 
light-capturing and reflecting properties, 
mirrors allow the artist to explore new 
relationships with space: in connection 
with an object, the mirror brings out 
the visual multiplication of the object 
in space and, simultaneously, the visual 
reconstruction (and deconstruction) of 
the missing parts. Free to define their 
field of vision and being included in it or 
not, the viewer has a crucial role in the 
object’s visual reconstruction.

Since the surrounding space is 
perceived through the plane of the 
mirrors, it is impossible to gain a view 
of the whole. This desire to explore 
the coexistence of different times and 
spaces, and to relate the perception of 
his works to the viewer’s movement led 
Croft to look closely at Arte Povera, an 
Italian art movement from the late 1960s 
and 70s whose artists explored a range of 
unconventional processes and non-tra-
ditional everyday disposable materials: 
‘Arte Povera always interested me […] 
precisely because of the idea of alchemy 
that it presents’7, by its ability to ‘combine 

unpredictable things’.8 ‘I also have a 
certain interest in the idea of cinema, 
of films in which the viewer is not static, 
but instead moves with the camera. The 
world is always changing, we’re con-
stantly moving. At the same time different 
moments of observation coexist — rural, 
high-tech, urban and semi-urban situ-
ations… I don’t think there is a unique 
awareness of observation of the world.’9 

Transparent glass appeared in Croft’s 
sculptures around 1998. Many of his 
recent works are transparent volumes or 
containers defined by iron edges (perfo-
rated at first but, more recently, smooth 
and dark) holding mirrors and glass. 
By accentuating areas that are usually 
neglected, such as the floor, the corners 
or the skirting board, these works directly 
confront the space they inhabit as well 
as the viewers that share it with them 
through an array of devices: mirrors that 
reflect the ceiling; vertical glass planes 
creating an ambiguity in relation to the 
movement of the viewer; or simply metal 
edges that define a new space.

Drawing and Engraving 

Drawing and engraving also form an 
important part of Croft’s oeuvre. As with 
his sculptural practice, these works are 
also concerned with the transformation 
of space. According to Croft, ‘drawing is 
autonomous [from sculpture]. Within the 
field of drawing there are spatial tensions, 
the notions of centre, periphery, before 
and after, and the marks of a body.’10 By 
combining geometric rigour and more 
or less expressive accidents, the artist 
creates tension in his drawings between 
control and impulse, between structure 
and dispersion, often combining materials 
such as charcoal, dry pastel and gouache, 
and creating subtle games between 
opacities and transparencies. The practice 
of engraving, although linked to drawing, 
implies another modus operandi, another 
way of creating space. Croft’s engravings 
reflect tremendous physicality in their 
production process and share with his 
drawings the vibrations, accident and  
perceptive dynamism.

4. Ibid.
 
5. Olaio, a Portuguese 
furniture manufactu-
ring company that was 
extremely well known 
in Portugal between the 
1940s and the 80s, first 
appeared as a furniture 
shop at the end of the 
nineteenth century and 
ceased to exist in 1998. 
‘Between the mid-1930s 
and the late 1980s, the 
furniture built at the 
Bobadela factory was not 
only found in the home 
but also in post offices, 
hospitals, schools, minis-
terial offices, tax offices, 
hotels, theatres, cafés, 
in Portuguese films and 
even in the Parliament 
building.’ See ‘Olaio, a 
marca que mobilou o 
país’ [Olaio, the brand 
that furnished the 
country], in Observador, 
22 November 2015, 
available at http://obser-
vador.pt/2015/11/22/
olaio-a-marca-que-mobi-
lou-o-pais/ (accessed 6 
February 2017). 

6. Anabela Mota Ribeiro, 
‘Interview with José Pedro 
Croft’, ibid.

7. Teresa Blanch, 
‘Entrevista com Rui 
Sanches e José Pedro 
Croft’, in José Pedro Croft, 
1979–2002: Retrospectiva 
= Retrospective, exh. cat., 
Lisbon: Centro Cultural 
de Belém, 2002, p. 29. 
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José Pedro Croft
Sem título, 1997
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The Serralves Foundation currently holds 
over 4300 works in its collection, of which 
more than 1700 belong to Serralves with 
a further 2600 works from various private 
and public collections on long-term 
deposit. Deposits that have served as 
points of reference for the development 
of the collection include the Collection 
of the Portuguese Secretariat of State 
for Culture and the Collection of the 
Luso-American Development Foundation 
(FLAD). The Serralves Collection also 
includes approximately 5000 artists’ 
books and editions. Details of this collec-
tion can be accessed at http://biblioteca.
serralves.pt/.

The focus of the Serralves Collection 
is contemporary art produced from the 
1960s to the present day. Art produced 
before 1960 may also be considered in 
relation to its relevance to the Collection 
and artists represented therein. The 
inaugural exhibition of the Serralves 
Museum of Contemporary Art in 1999, 
‘Circa 1968’, served to highlight the 1960s 
and 1970s, a historic period of political, 
social and cultural change that took place 
around the world, as seminal decades out 
of which emerged new paradigms in art 
making and the beginning of the post-
modern era.

As part of a continued research 
and development of the Collection in 
the twenty-first century, the Serralves 
Collection aspires to further distinguish 
itself through its focus on contemporary 
art's relationship to performance, archi-
tecture and contemporaneity in relation 
to a post-colonial and globalized present. 
While resonating with the art and ideas 
of our recent past, the Collection aims to 
reflect on how the art of today also anti-
cipates its future.

José Pedro Croft
Sem título, 1998
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Isabel Carlos, Depois de amanhã, Lisboa: Sociedade Lisboa 94, 1994. 
José Pedro Croft, cat. exp., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, [1994]. 
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Óscar Faria, Isabel Matos Dias, José Pedro Croft: Escultura, desenho, 
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Afinidades, Maria João Seixas entrevista José Pedro Croft, RTP, 2016

Ouvir/Listen

Henry Purcell, Dido & Aeneas, 1688
Miles Davis, So What, 1959
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