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Esta exposição monográfica reúne pela primeira vez mais 
de vinte obras que produzem luz e escuridão, abrangendo 
um período que vai de 1987, altura em que Carsten Höller 
ainda trabalhava como cientista, até aos dias de hoje.

As instalações, esculturas e projeções estendem-se 
por todo o edifício ao longo de um percurso organizado 
que entra em diálogo com o carácter espacial único de 
curvaturas orgânicas, limiares estreitos e volumes de 
dimensões e luminosidade diferentes. Desprovido de 
qualquer estrutura de suporte nem recorrendo a qualquer 
sistema de iluminação integrado, o museu passa a estar 
apenas iluminado pelas próprias obras, que conduzem 
o público através de uma sequência de experiências 
multissensoriais de perceção alterada. 

Propondo interações subversivas entre corpos e 
espaços e sempre recorrendo a uma atuação participativa, 
a arte de Höller desvenda aqui princípios e fenómenos 
científicos que interrogam a natureza interligada do 
“tempo” e da “realidade” na experiência humana. Num 
momento em que estes conceitos têm sido radicalmente 
invertidos por isolamentos prolongados e inércia social, 
DIA é um convite para sintonizarmos os nossos sentidos, 
abrirmo-nos novamente a processos de cognição que 
são ativados em estados de desorientação, incerteza e 
ambiguidade sob a forma de autoafirmação da libertação, 
energizando assim novas possibilidades de relacionamento 
com o mundo que nos rodeia, que ecoam para além do 
espaço do museu e para o âmbito mais vasto da sociedade 
contemporânea. 

Estendendo-se do exterior para o interior, a exposição 
começa com Light Wall [Parede de Luz], uma obra erguida 
ao ar livre. Junto à entrada do museu, ela saúda tanto 
os visitantes como os transeuntes com uma série de 
lâmpadas que cintilam a uma frequência hipnotizante de 
7,8 Hz. Já no interior, na grande galeria oval no centro 
do museu, Lisbon Dots [Pontos de Lisboa] – em estreia 
absoluta – é uma instalação interativa constituída por 20 
projetores de luz que acompanham os movimentos dos 
visitantes e lhes permitem jogar um jogo entre eles.

Graças a uma colaboração com a Acute Art, a exposição 
expande-se também para a dimensão digital, através de 
uma nova aplicação para dispositivos móveis: 7.8 (Reduced 
Reality App) [Aplicação de Realidade Reduzida].
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Carsten Höller nasceu em 1961, em Bruxelas, de 
pais alemães. Após ter obtido um doutoramento 
em Fitopatologia, com especialização em Ecologia 
Química na Universidade de Kiel, Alemanha, dedicou-se 
exclusivamente à arte desde 1993.

Höller aplica a sua formação como cientista ao seu 
trabalho como artista, centrando-se particularmente na 
natureza da razão e das inter-relações humanas. Alguns 
dos seus trabalhos mais notáveis incluem Soma (2010), 
um tableau vivant tridimensional no Hamburger Bahnhof, 
em Berlim, com renas alimentadas a agários-das-moscas; 
Test Site [Local de Teste] (2006), uma série de diapositivos 
enormes instalados no Turbine Hall do Tate Modern; e 
Upside-Down Goggles [Óculos de Inversão] (2009–11), uma 
experiência participativa em curso em torno da visão 
virada de pernas para o ar. Revolving Hotel Room [Quarto 
de Hotel Rotativo], que se tornou um quarto de hotel 
totalmente operacional à noite, foi apresentado na exposição 
theanyspacewhatever no Guggenheim Museum, Nova Iorque 
(2008–09). Nas palavras do próprio artista, “todas estas 
obras, incluindo os diapositivos, são esculturas exploratórias. 
Elas oferecem a possibilidade de experiências interiores 
únicas que podem ser utilizadas para a exploração do eu”. 

Para Höller, o museu pode ser visto como um espaço 
para a experimentação e para testar ideias e conceitos 
que podem eventualmente ser concretizados a uma 
escala maior. Synchro System, referente à sincronização 
entre o espectador e a obra de arte, entre seres humanos 
e “efeitos de máquina”, foi concebido por Höller para a 
Fondazione Prada, Milão (2000) e consistiu na realização 
de uma “aldeia de possibilidades” composta por estímulos 
psicofísicos e ferramentas interativas. Outras grandes 
exposições individuais de Höller incluem 7.8 Hz, Le 
Consortium, Dijon (2004); Carrousel, Kunsthaus Bregenz, 
Áustria (2008); Experience, New Museum, Nova Iorque 
(2011); Doubt, Pirelli HangarBicocca, Milão (2016); e 
Sunday, Museo Tamayo, Cidade do México (2019).

Höller vive e trabalha em Estocolmo e Biriwa, Gana.
 
Meditações 7,8 Hz
No âmbito da exposição, terá lugar o programa público 
Meditações 7,8 Hz, com curadoria de Mariana Pestana,  
entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. 

7,8 Hz é a frequência das ondas cerebrais humanas 
durante o estado de relaxamento do “sonhar acordado”.  
Lançada num tempo marcado por uma crise ambiental global 
e por um estado de isolamento social com profundas reper-
cussões a nível psicológico, esta performance-publicação (em 
vinil) presenteia o público com uma sequência de composi-
ções terapêuticas textuais e sonoras, encomendadas a pen-
sadores e compositores contemporâneos, que nos recordam 
que a interdependência ecológica é radical e totalizadora.

 → Mais detalhes em www.maat.pt 

[em baixo]
“Light Wall (Outdoor Version)”, 
2021. Foto: Riyadh Art.  
Cortesia do artista e massimodecarlo.

[em cima]
“Two Roaming Beds (Grey)”  
e “Insensatus”, 2015.  
Foto: Per Kristiansen.  
Cortesia do artista e  
Christel Bonnier Collection. 

Reserve a sua dormida  
no museu, na obra  
“Two Roaming Beds”  
de Carsten Höller. 

20.00 → 08.00
Segundas, quartas  
e sextas-feiras

Mais informações em  
www.maat.pt.
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evocam sonhos relacionados com o mundo feminino, 
masculino e infantil. Os utilizadores podem ajustar 
a intensidade e o resultado dos sonhos desejados 
combinando as pastas de dentes femininas, masculinas  
e infantis com o ativador em diferentes quantidades. 

Top Mode Africa [África em Modo Top] consiste num 
modelo retangular, estruturado em torno de um eixo 
divisório em cujo centro se situa uma passarela com 
recortes de manequins em cartão. De cada lado da 
passarela estende-se um renque de bancos simétricos 
virados para o desfile de moda. Atrás destes, duas 
plataformas circulares em forma de carrossel elevam-
se do chão, com um topo em forma de bolo encimado 
por uma lâmpada. Uma inspeção atenta revela que 
a construção elaborada é construída a partir de 
materiais simples que facilmente se encontram, tais 
como tampas plásticas de enroscar de garrafas de 
bebida. A obra é um modelo para o desenho do cenário 
do filme Fara Fara (2014), realizado como dupla 
projeção em colaboração com Måns Månsson. 

Silberfischchenhaus (Silverfish House) [Casa dos 
Peixinhos-de-prata] consiste num contentor com 
peixinhos-de-prata (lepismas) sobre um retroprojetor 
de estilo antigo. As sombras são projetadas na parede 
mais próxima a intervalos regulares à medida que a 
lâmpada do projetor se acende e os peixinhos-de-prata 
fogem da luz para se esconderem. 

Os tubos de néon dentro dos sete elementos de parede 
vertical que compõem Double Neon Elevator [Elevador 
Duplo de Néon] estão configurados de modo a aparentar 
que a luz “se move para cima ou para baixo”. Isto cria no 
visitante, no interior da instalação, a sensação de estar a 
subir ou a descer num elevador. Devido à transparência 
da construção, não é só o elevador que “sobe ou desce”, 
mas todo o espaço circundante. 

A qualquer momento, uma das projeções em Infrared 
Room [Sala de Infravermelhos] mostra imagens de uma 
pessoa presente no espaço em tempo real, enquanto 
cada uma das outras duas projeções mostra imagens 
com diferentes graus de atraso. Os atrasos nas imagens 
projetadas mudam num loop dinâmico, fazendo com 
que uma projeção que mostra imagens do passado se 
converta na imagem atual em tempo real, ao mesmo 
tempo que a projeção que acabou de mostrar imagens 
ao vivo se vai atrasando cada vez mais. Os visitantes 
identificam-se com as suas imagens projetadas em 
tempo real até ao ponto em que o atraso se torna tão 
grande que a projeção deixa de ser percecionada como 
estando a acontecer no presente. A identificação com 
uma projeção é substituída pela projeção seguinte, que 
parece ser vista em tempo real. Os efeitos dissociativos 
são reforçados pelo facto de as imagens serem obtidas 
a partir de ângulos de visão ligeiramente diferentes em 
cada projeção.

Untitled (Emergency Lights) [Sem título (Luzes de 
Emergência)] foi a primeira obra de arte com luz 
realizada por Carsten Höller.

Decimal Clock (White and Pink) [Relógio Decimal 
(Branco e Cor-de-rosa)] é um relógio funcional baseado 
na ideia da contagem do tempo em unidades decimais 
proposta durante a Revolução Francesa. Os cento e 
dez anéis de néon representam o tempo de um dia 
inteiro dividido em 10 horas. Cada hora decimal tem 
cem minutos e cada minuto tem cem segundos. Cada 
décimo primeiro anel representa uma hora, começando 
pelo anel interior mais pequeno. Os minutos são 
contados ligando consecutivamente os dez anéis 
entre as horas. Os segundos acumulam-se dentro dos 
anéis através de relâmpagos que iluminam os cinco 
segmentos de cada anel, um após o outro, numa 
rotação no sentido dos ponteiros do relógio. 

Em teoria, Yellow/Orange Double Sphere [Esfera Dupla 
Amarela/Laranja] é um veículo que poderia ser utilizado 
para rolar por uma encosta abaixo com uma pessoa no 
interior: as luzes seriam então alimentadas pela energia 
gerada por um dínamo que rola contra a superfície 
interior da esfera exterior. Em virtude das grandes 
aberturas nas esferas e da transparência do material, 
uma série de tons vermelhos seria vista através da 
esfera dupla, que, quando em movimento, acrescentaria 
uma tremulação ao piscar das luzes. 

Light Corridor [Corredor de Luz] é composto por 
duas paredes luminosas que piscam a uma frequência 
de 7,8 Hz. No topo e nos lados das duas paredes, as 
luzes de rua e lâmpadas LED também se acendem e 
apagam com a mesma frequência. Ver 7.8 (Reduced 
Reality App), 2021, Light Wall (Outdoor Version), 2021, e 
7.8 Hz (Vitrine with Golden Fly Agaric Mushrooms), 2019. 
 

As luzes na vitrina de 7.8 Hz (Vitrine with Golden Fly 
Agaric Mushrooms) [Vitrina com Agários-das-Moscas 
Dourados] tremeluzem com a frequência indutora 
de alucinações de 7,8 Hz, o que faz com que as 10 
esculturas de agários-das-moscas dourados na vitrina 
pareçam “dançar” e “rodar” em torno do seu próprio 
eixo. Até recentemente, os agários-das-moscas foram 
utilizados como psicotrópicos em rituais xamânicos. 
Ver 7.8 (Reduced Reality App), 2021, Light Wall (Outdoor 
Version), 2021, e Light Corridor, 2016. 

Construção em arame dobrado de duas formas de 
metal entrelaçadas e compensadas, cada uma das quais 
representando um Bambi. As lâmpadas vermelhas ou 
verdes correspondentes piscam alternadamente a uma 
frequência que faz com que o objeto pareça estar cons-
tantemente a transitar entre uma e outra forma. A mesma 
frequência, que provoca uma alucinação designada 
“fenómeno phi” – também conhecida como persistência 
da visão –, é utilizada na obra Phi Wall II, 2002. 

Phi Wall II [Parede Phi II] é uma parede com “luzes 
saltitantes”, assente no fenómeno phi (ver Bambi, 2006). 
Dois pontos de luz estão a “saltar” ao mesmo tempo. 
Ambos os pontos de luz podem “saltar” em até seis dire-
ções diferentes a partir da localização do último disco 
iluminado. No entanto, a distância entre dois discos con-
secutivamente iluminados permanece sempre a mesma. 
É espantoso constatar que um espectador vê “luzes a 
saltar” com mudanças de cor a meio da trajetória, visto 
que nem a direção nem as potenciais mudanças de cor 
são previsíveis (a sequência é gerada aleatoriamente). 

Em Two Roaming Beds (Grey) [Duas Camas Itinerantes 
(Cinzento)], duas camas gémeas robóticas percorrem a 
exposição como um par de inquietos gémeos insones. 
Vazias de dia, de noite são ocupadas por convidados que 
são transportados pela galeria enquanto sonham. No 
chão são traçados os movimentos das camas (e de quem 
nelas dorme). Com o tempo, estas linhas dão forma a 
um desenho de grandes dimensões. Um kit Insensatus, 
que contém quatro tubos com pasta de dentes e uma 
escova de dentes, é dado aos hóspedes que pernoitem 
na exposição. O maior tubo contém uma pasta de dentes 
ativadora que aumenta a capacidade de recordar sonhos. 
Os tubos mais pequenos contêm três substâncias que 

Yellow/Orange  
Double Sphere 
2016 

Vidro acrílico, latão, aço, 
lâmpadas, controladores 
220 cm (diâmetro)
Cortesia do artista.

Carsten Höller  
e Rigobert Nimi 
Top Mode Africa 
2013 

Alumínio, folha de metal, 
plástico, madeira, papel, 
lâmpadas 
220 × 161 × 112,6 cm
Cortesia dos artistas e  
Air de Paris, Romainville.

Light Corridor 
2016 

Luzes LED, aço, vidro laminado, 
controladores
453 × 255 × 307 cm
Cortesia do artista e INELCOM.

7.8 Hz (Vitrine with Golden 
Fly Agaric Mushrooms) 
2019 

Moldes de cogumelos de 
poliuretano revestidos a ouro, 
vidro, aço, seda, lâmpadas LED, 
controlador
198 × 127 × 65 cm
Cortesia do artista.

Bambi 
2006 

Lâmpadas, aço, controladores 
70 × 30 × 70 cm
Cortesia do artista.

Phi Wall II 
2002 

Tubos de vidro néon, vidro 
acrílico, filtros de cor, alumínio, 
controladores
Dimensões variáveis
Cortesia do artista.

Two Roaming Beds  
e Insensatus 
2015 

Aço pintado, motores elétricos, 
nylon impresso em 3D, pneus 
de borracha, lâmpada LED, 
vidro acrílico, carregadores 
de telefone, colchões, roupa 
de cama, tinta, canetas, pasta 
dentífrica, escova de dentes
2 peças, 210 × 100 × 130 cm 
(aprox.) cada
Cortesia do artista e Christel 
Bonnier Collection.

do corredor com outros que, sem saberem que há uma 
escolha, vão pelo outro lado, então “desaparecem” 
acusticamente, ou pelo menos soam como se de repente 
estivessem longe. No meio do corredor, num cubículo, 
está colocada uma cadeira para aqueles que querem 
ouvir os outros apalpar caminho. Choice Corridor 
[Corredor da Escolha] também pode ser experimentado 
recorrendo à lanterna do telemóvel como fonte de luz, 
instalando e abrindo a 7.8 (Reduced Reality App).

 
As obras Half Clock (Novial Gold, Salmon Rose and 

Purple) [Meio Relógio (Amarelo-torrado, Rosa-salmão 
e Roxo)] e Half Clock (Lime green, Turquoise and Pink) 
[Meio Relógio (Verde-lima, Turquesa e Cor-de-rosa)] 
consistem em três meias-esferas entrelaçadas feitas 
de tubos de néon de cores diferentes. A parte exterior 
representa os segundos, a parte central os minutos, 
e a parte interior as horas. No entanto, como o nome 
sugere, apenas metade do tempo é representado; ou 
seja, as primeiras 12 horas de um dia inteiro. Além 
disso, apenas trinta minutos e trinta segundos de cada 
hora são representados, independentemente da hora. 
Complexificando, as sessenta unidades do mostrador 
de um relógio comum são traduzidas em 360 graus e 
obedecem a uma lógica de bissetores angulares, que 
funcionam como ponteiros de um relógio analógico, 
representados em sete graus fixos entre 180° e 2,8125°, 
que formam a metade inferior e imaginária da esfera. 
Os tubos de néon ligam-se sempre que a hora coincide 
com a posição de um deles, mas apenas para o segundo, 
minuto, ou hora determinados pela equação. O ponteiro 
dos segundos acende-se apenas durante um segundo, o 
ponteiro dos minutos durante um minuto, e o ponteiro 
das horas durante uma hora inteira. Assim, se forem 
09:14:15, todas as três meias-esferas se acendem nos 
respetivos bissetores. Se forem 16:20:30, nenhuma das 
três meias-esferas se acende. Tornar a representação do 
tempo tão difícil de decifrar é uma tentativa de lidar com 
a complexidade da perceção da passagem do tempo. 

Divisions Wall [Parede das Divisões] está dividida em 
secções, cada uma com metade do número de tubos de 
néon das secções anteriores (ou o dobro, dependendo 
da extremidade na qual se entra na obra). Os tubos 
são iluminados de verde de um lado e de amarelo do 
outro. Assente no conceito matemático da assíntota – 
equação segundo a qual uma curva tende a aproximar-
se indefinidamente de uma linha ou de um número em 
direção a zero, sem nunca a alcançar –, este trabalho 
divide-se potencialmente até ao infinito. 

Divisions (Turquoise Lines and Pink Circles) [Divisões 
(Linhas Turquesa e Círculos Cor-de-rosa)] e Divisions 
(Salmon Rose Lines and Novial Gold Circles) [Divisões 
(Linhas de Rosa-salmão e Círculos Amarelo-torrados)] 
consiste numa série de tubos de néon distribuídos 
com base na divisão matemática em superfícies iguais. 
Um grande círculo é dividido em duas metades por 
uma linha vertical. A meio desta, uma segunda linha 
com metade do comprimento parte horizontalmente, 
num ângulo de noventa graus. A segunda linha é 
novamente dividida verticalmente ao meio, dividida 
horizontalmente e assim por diante – até um total de 
sete linhas. A partir da terceira divisão, as linhas já 
não representam exatamente metade do comprimento 
da linha anterior. Tornam-se mais curtas devido ao 
contorno do espaço definido pelo círculo em que estão 
inseridas. No ponto de divisão mais pequeno, é colocado 
o centro do segundo círculo maior, representando a 
percentagem do comprimento da linha em relação à 
linha maior. O círculo seguinte, o terceiro maior, tem 
o seu centro na divisão seguinte de duas linhas, etc., 
formando sete círculos no total. O círculo mais pequeno 
tem o seu centro no segundo ponto de divisão das 
linhas, onde a segunda e terceira linhas se encontram.  
A densidade dos tubos também corresponde ao 
princípio da divisão matemática, sendo o círculo mais 
pequeno o mais brilhante, e o círculo maior o mais 
escuro. Às linhas é aplicado o princípio contrário.

Untitled (Emergency Lights) 
1987 

2 luzes de emergência
19 × 38 cm cada
Cortesia do artista.

Half Clock (Novial Gold, 
Salmon Rose and Purple) 
2021 

Tubos de vidro néon, aço 
inoxidável, controladores, 
software 
80 cm (diâmetro)
Cortesia do artista. 

Half Clock (Lime green, 
Turquoise and Pink) 
2014

Tubos de vidro néon, aço 
inoxidável, controladores, 
software 
80 cm (diâmetro)
Cortesia do artista e
Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary. 

Decimal Clock  
(White and Pink) 
2018 

Tubos de vidro néon, alumínio, 
controladores, software
446 × 100 cm  
(diâmetro × profundidade)
Cortesia do artista e  
Galleria Continua.

Divisions Wall 
2016 

Tubos de vidro néon
Dimensões variáveis
Cortesia do artista.
 

Divisions (Turquoise Lines 
and Pink Circles) 
2014 

Tubos de vidro néon,  
vidro acrílico
202 × 29 × 186 cm
Cortesia do artista e Gagosian. 

Divisions (Salmon Rose 
Lines and Novial Gold 
Circles) 
2019 

Tubos de vidro néon,  
vidro acrílico
202 × 186 × 29 cm
Cortesia do artista  
e Galleria Continua.

7.8 (Reduced Reality App) [Aplicação de Realidade 
Reduzida] é uma nova aplicação móvel desenvolvida 
pela Acute Art. Através dela, os utilizadores podem 
aumentar a realidade (ou reduzir a realidade, o 
que parece mais adequado) ao verem os seus ecrãs 
tremeluzir a 7,8 Hz, uma frequência que estimula 
as ondas cerebrais e, após algum tempo, induz 
alucinações – ver Light Wall (Outdoor Version), 2021,  
7.8 Hz (Vitrine with Golden Fly Agaric Mushrooms), 2019, 
e Light Corridor, 2016. Além da modificação visual,  
a lanterna do telemóvel acende e apaga a 7,8 Hz.  
O dispositivo também vibra e produz um clique estéreo 
nesta frequência. Sugere-se a utilização da aplicação 
tanto na exposição DIA como no exterior, e ainda à 
noite ou em locais escuros onde a luz da lanterna pode 
interagir com a imagem do ecrã. 

Light Wall (Outdoor Version) [Parede de Luz (Versão 
para Exterior)] interage com a previsibilidade da 
constância da luz, tanto natural como artificial. 
Consiste numa estrutura metálica com 1100 lâmpadas 
que piscam simultaneamente a uma frequência de 
7,8 Hz. Este ritmo provoca no espectador efeitos 
alucinógenos visuais (e auditivos), dada a presumível 
influência que exerce sobre as frequências de ondas 
cerebrais (há também um elemento sonoro: um clique 
estéreo na mesma frequência). O visitante experiencia 
“campos de cor” sonoros quando diante da Parede 
de Luz com os olhos fechados; o efeito é mais fraco 
com os olhos abertos mas, devido ao som do clique, 
surge uma espécie de impressão de que “algo está 
errado”. Os próprios pensamentos, palavras faladas e 
comportamentos em geral serão influenciados pelas 
luzes tremeluzentes e pelos cliques, mudando assim 
não só a perceção, mas também a sua interpretação. 
Em conversas com outras pessoas, o que elas dizem 
parece “irreal”, ao passo que as palavras ditas pelo 
próprio indivíduo podem ser sentidas como nunca 
saindo realmente da sua cabeça. Ver também 7.8 
(Reduced Reality App), 2021, 7.8 Hz (Vitrine with Golden 
Fly Agaric Mushrooms), 2019, e Light Corridor, 2016. 

Moving Image [Imagem em Movimento] é a projeção 
de um diapositivo nas portas de entrada do maat 
que mostra Muhammad Ali a desferir o golpe final 
ao supostamente invencível campeão mundial de 
pesos pesados, George Foreman, em Kinshasa, no ano 
de 1974. A imagem é projetada através de um disco 
rotativo que foi perfurado, causando desse modo a 
impressão de que o pugilista está a “cair para fora da 
imagem” em câmara lenta. 

Lisbon Dots [Pontos de Lisboa] consiste em 20 
projetores de luz de quatro cores que seguem os 
movimentos das pessoas e lhes permitem jogar entre si 
um jogo de “recompensa e castigo”. Inicialmente, existem 
14 pontos vermelhos, 3 azuis, 2 verdes e 1 branco. As 
pessoas sobre quem incide um ponto vermelho podem 
“ascender” ao nível azul, sobrepondo um ponto nesta cor 
ao seu ponto durante um certo período. A quantidade de 
pontos sobrepostos também tem um papel importante. 
Do azul, os jogadores podem “ascender” ao nível verde, 
e depois branco – os respetivos pontos azuis, verdes e 
brancos perdem o seu status e cada um deles “desce um 
nível” de cor. No entanto, se todos os pontos vermelhos 
se unirem formando uma sequência ou aglomerado 
ininterrupto, todos os 20 pontos ficam brancos. Esta 
situação durará até que sete ou mais pontos brancos 
não se sobreponham aos outros pontos brancos: nesta 
altura, o jogo termina e os pontos de cor regressam à 
constelação inicial. 
 

Um corredor escuro serpenteia para a frente e para 
trás até a luz da entrada desaparecer completamente. 
Na escuridão, os visitantes apalpam caminho através 
do espaço tocando nas paredes, até chegarem de 
novo à luz que entra pelo outro lado. No entanto, na 
completa escuridão da secção a meio do corredor, não 
se percebe que o caminho está dividido em duas secções 
de igual comprimento. Se um visitante estiver dentro 

7.8 (Reduced Reality App) 
2021 

Software para descarregar 
Cortesia do artista e Acute Art.

Light Wall  
(Outdoor Version) 
2021 

Aço, lâmpadas de LED, 
controlador, gerador de som, 
altifalantes 
3278 × 400 × 600 cm 
Cortesia do artista e 
MASSIMODECARLO.

Loja

Restaurante

Casa de banho

Bilhetes e  
infopoint

Centro  
Educativo 

Moving Image 
1994/2004 

Diapositivo a cores, projetor 
com disco de metal perfurado  
Dimensões variáveis 
Cortesia do artista e [mac] 
musée d’art contemporain, 
Marseille.

Lisbon Dots 
2021

Projetores de luz, lasers, 
software
Dimensões variáveis 
Cortesia do artista.

Choice Corridor 
2000, em curso
 
Placa de gesso cartonado, 
madeira. 
Dimensões variáveis
Cortesia do artista.

Carsten Höller e 
Rosemarie Trockel 
Silberfischchenhaus 
(Silverfish House) 
1999 

Retroprojetor, vidro acrílico, 
papel de filtro, solução de 
açúcar, peixinhos-de-prata 
vivos; 150 × 62 × 54 cm
Cortesia dos artistas.

Double Neon Elevator 
2016 

Aço, tubos fluorescentes, vidro, 
controladores; duas partes,  
440 × 240 × 360 cm cada
Cortesia do artista.

Infrared Room  
2006 

Câmaras de infravermelhos, 
lâmpadas de infravermelhos, 
projetores de vídeo, software
Dimensões variáveis
Cortesia do artista.
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Esta exposição contém luzes intermitentes 
e estroboscópicas. Seja prudente e fique 
alerta se tiver um historial de epilepsia 
fotossensível ou sofrer de enxaquecas e 
dores de cabeça.

Parceria Colaboração especial

Casa de banho

Elevador

Curador
Vicente Todolí
 
Estúdio Carsten Höller
Silvana Lagos, Oceane H. Francioli, 
Frans Felix Ahlberg Eriksson,  
Antonia Evans, Maria Stackelberg
 
Construção
J. C. Sampaio
 
Montagem de obras  
Velvet, Tamanho Prático
 
Montagem audiovisual
VdB Productions, GGS Productions, 
Versátil
 
Transporte de obras
Iterartis

Seguros 
Hiscox
 
Tradução e revisão 
Caligrama, Manuel Alberto Vieira 

Design gráfico 
Lisa Moura (maat)

Impressão  
LouresGráfica 

A exposição “DIA” inclui obras  
de coleções internacionais como  
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 
[mac] musée d’art contemporain 
Marseille, Christel Bonnier Collection, 
inelcom, Gagosian, massimodecarlo, Air de 
Paris e Galleria Continua.
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