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BEATRIZ ALBUQUERQUE 
Projecto: Trabalho de Graça 
19 SET – 25 OUT 2008 

 

 
Beatriz Albuquerque (1978, Porto) é uma artista portuguesa que vive e trabalha entre o Porto e Chicago. Com a 
Licenciatura pela FBAUP, seguiu rumo a Chicago onde em 2004 integrou o Independent Performance Group 
fundado por Marina Abramovic e em 2006 terminou o Mestrado de Belas Artes na The School of the Art Institute 
of Chicago. É nesta cidade que tem vindo a desenvolver uma intensa actividade no âmbito da performance, à 
qual associa frequentemente o vídeo. Artista multidisciplinar, o seu corpus de trabalho engloba ainda a fotografia 
e uma produção objectual/pictórica resultante das suas acções performativas. O seu trabalho tem sido 
apresentado em diversas exposições e festivais internacionais, dos quais se destacam o PAC/Edge Performance 
Festival, Chicago, 2005 – no qual foi galardoada com o Distinction Prize Ambient Series – , e o Óptica Festival, 
Gijón, 2007. 
 
 
 
O Projecto: Trabalho de Graça, que apresentamos pela primeira vez em Portugal, teve início em Chicago sob o 
nome “Project: Work for Free", em Fevereiro de 2005. Desde então, tem sido apresentado, sob a forma de 
performance ou documentação em diferentes locais e eventos em Chicago (E.U.A) assim como em Lancaster 
(Inglaterra) e Atenas (Grécia). 
 
A proposta reside na possibilidade de cada visitante encomendar gratuitamente uma obra de arte à artista, 
podendo escolher entre diferentes media – pintura, desenho, fotografia, performance, instalação, vídeo, digital 
art, “mail art”, entre outros –, decidindo todas as características  dessa obra. Para tal, entre Beatriz Albuquerque 
e o encomendador será firmado um contrato onde se especificam todas as condições e directrizes, 
salvaguardando a integridade física e moral da artista.  
O encomendador deverá apenas fornecer à artista os materiais necessários à execução da obra (tela, papel, 
tinta, etc.) e esperar a conclusão da sua execução. Nalguns casos, este pode mesmo optar por assistir à 
realização das peças. 
 
 
As fotografias e vídeos expostos foram realizados nas apresentações prévias do projecto em Chicago, 
constituindo-se como documentação do mesmo. Eles permitem apreender o ambiente e as reacções suscitadas 
no contexto norte-americano, realidade geográfica e cultural que em muito influenciou a génese desta proposta 
artística. 
 
 
 
Calendarização Detalhada: 

 
Nas seguintes datas e horários a artista estará na Galeria 3+1 realizando a performance "Trabalho de Graça": 
 
19 de Setembro de 2008, 22h - 24h 
20 de Setembro de 2008, 13h - 19h 
23 de Setembro de 2008, 13h - 19h 
24 de Setembro de 2008, 13h - 19h 
25 de Setembro de 2008, 13h - 19h 
 
Entre 20 de Setembro e até 4 de Outubro, a performance (contacto com a artista e encomenda das obras) poderá 
também ser feita via telefone, através do número 915737966. 
 


