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VítorRua8 de Outubro a 9 de Novembro

Edições da
Perve Galeria
Nota: os preços de lançammento indicados 
são válidos somente durante o período da 
exposição, de 8 de Outubro a 9 de Novembro

Série "So happy together" (35x25cm, 2012). 
Tiragem: 200 exemplares assinados e 
numerados pelos autores.
Da colaboração com a artísta Sara Maia, resultaram 10 
obras originais, 8 das quais reproduzidas em serigrafia que 
foram distribuídas pelas diferentes edições artísticas 
lançadas no contexto da exposição.

2 Serigrafias (VR-S01 ou VR-S09)

VR-S01 VR-S09

Catálogo especial (VR189) 
Assinado e numerado pelo autor e pelo director 
artístico da galeria, tem tiragem limitada a 50 
exemplares. 
É acompanhado por um CD audio com composições inéditas do 
autor e por uma serigrafia da série "So happy together" 
(35x25cm, 2012), obra realizada em colaboração com Sara Maia 
com a referência VR-S10.

+ +

Objecto artístico (VR20)
Intitulado “1º Lugar no Top dos E.U.A.”, é uma 
compilação de 50 CD’s audio com obras inéditas 
de Vítor Rua. 
Trata-se de um objecto original que faz parte de uma série 
limitada a 7 obras, assinadas e numeradas pelo autor, e é 
acompanhado por duas serigrafias da série "So happy together" 
(35x25cm, 2012), obras realizadas em colaboração com Sara 
Maia (referências VR-S05 e VR-S08 respectivamente).

+

Livro - Objecto artístico (VR187) 
Com o título “I Hate Music. But I love...” é uma obra de 
âmbito restrospectivo e antológico que reune textos 
que Vítor Rua foi produzindo sobre música, incluindo 
também composições plásticas inéditas e 5 obras 
originais.

É acompanhado por 2 DVD´s inéditos, reunindo uma compilação da 
videoarte produzida pelo autor entre 1985 e 89 e filmes da acção 
artística, social, intelectual (e humorística) produzidos no âmbito da sua 
intervenção nas redes sociais e na internet. O livro-objecto é também 
acompanhado por 3 CD’s audio, com composições inéditas do autor. A 
este conjunto juntam-se três serigrafias da série "So happy together" 
(35x25cm, 2012), obras realizadas em colaboração com Sara Maia 
(referências VR-S03, VR-S04 e VR-S06).

+ +

Pack completo (VR188)
Reúne o conjunto das edições artísticas 
lançadas no decorrer da exposição de Vítor 
Rua. De notar que só é possível a reunião de 
7 conjuntos completos. 
De salientar ainda que o preço para cada um destes 
conjuntos completos é substancialmente inferior ao da 
soma das partes que o constituem.

+ +

+ + +
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