
Perve Galeria 
Casa da Liberdade- Mário Cesariny

Rua das Escolas Gerais, 13, 17 e 19 - 1100-218 Lisboa
Horário: 2ª fª a sábado das 14h às 20h - Tel. 218822607 - Tm. 912521450

Transportes: Metro Stª Apolónia [Linha Azul]; Eléctrico 28 
Estacionamento gratuito: Lgº Igreja S. Vicente de Fora; Lgº Feira da Ladra [excepto 3ª fª e sábado]

A Casa da Liberdade - Mário Cesariny, a Perve Galeria e a artista Regina Frank 
têm a honra de convidar para estar presente, no dia 2 de Novembro, 

a partir das 18h,
 na inauguração 
simultânea das
2 exposições.
Na ocasião irá
ser realizada
intervenção

plástica e
poética.

Por ocasião dos 10 anos da morte de Mário Cesariny e do 
3º aniversário da sua Casa da Liberdade, terá lugar uma 

exposição evocativa do autor através de obras e espólio do 
artista pertença desta instituição, situada no centro histórico 
de Lisboa e que funciona em articulação com a Perve Galeria 

que lhe é contígua. 
A Casa da Liberdade - Mário Cesariny é uma instituição 
com características museológicas que reúne uma coleção 

documental e artística, começada a reunir a partir da década 
de 1990, constituída por vários núcleos temáticos, dedicados 
a diferentes áreas artísticas de entre as quais se destacam: 

o Surrealismo Nacional e Internacional, as Vanguardas e 
Neovanguardas Portuguesas do Século XX, a Arte Moderna 
e Contemporânea Africana de países lusófonos e a Arte 

Emergente nacional e Internacional. 
A relevância que este legado foi assumindo com o passar 
dos anos, especialmente após 2006, na dimensão simbólica 

assumida pela vontade de empreender homenagem a 
Mário Cesariny, materializou-se na elaboração da Casa da 

Liberdade como espaço de desenvolvimento artístico e 
cultural onde, a par com exposições temáticas autorais, a sua 

coleção é disponibilizada ao público. 
Patente até 17 de Dezembro. Curadoria: Carlos Cabral Nunes.

Regina Frank tem exposto as suas obras sob o título “The 
Artist is Present” desde 1989, em museus e espaços públicos. 
Marina Abramović, artista que em 2010 usou este título para 
uma exposição-performance muito aclamada no MOMA, 
em Nova York, tinha publicado o trabalho de Regina em 
2004 e conhecia o livro homónimo lançado anos antes pela 
autora. Inspirada nisso, Regina Frank decidiu que “The 
Artist is Present” se tornaria “The Art is Present”, a partir 
de 2015, acolhendo a ideia de que a vida é cada vez menos 
pessoal e colocando o foco na arte e não sobre o artista: 
indo mais longe e mais fundo no presente da presença e 
sobre o dom do artista. A linguagem visual de Regina Frank, 
falada principalmente através de texto e têxteis, revela um 
processo meditativo, explorando redes internas e externas, 
bem como questões políticas, culturais, espirituais. As suas 
obras abrangem um campo de tensão entre o virtual e o real, 
o analógico e o digital,  vindo a refletir sobre fenómenos de 
natureza social em instalações de software. Ao longo de mais 
de 20 anos, tem desenvolvido uma série de performances 
inéditas. A presente exposição na Perve Galeria apresenta 
o trabalho da artista de forma transversal e antológica, algo 
que acontece pela primeira vez em Portugal.
Patente até 17 de Dezembro. Curadoria: Carlos Cabral Nunes.

THE ART ist  PRESENT
REGINA FRANK

THE ART ist  PRESENT
Curadoria:
Carlos Cabral Nunes

inauguração
simultânea 

2 de Novembro
18h -21.30h 

Mário Cesariny - “Londres - Ucrânia“
Tecnica mista sobre papel, 46x32 cm, n.d

Regina Frank - “Koinwartz” e “Tslagzop” 
Técnica mista sobre papel, 100x140cm, n.d. 
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