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MUDE Museum is the promoter of the execution and laying of a
large size tile mural with André Saraiva’s signature, near Feira da
Ladra (Lisbon’s Flea market) for three main reasons: contribute
to the affirmation of national design and creativity through
meet ups between designers and companies; contribute to the
impro vement of public spaces of Lisbon; promotion of traditional
Portu guese production sectors. This initiative also integrates
its elf in the public art promotion strategy and in the tile research,
conser vation and promotion program, taken upon by Câmara
Municipal de Lisboa (Lisbon’s City Hall). Initially, the production
of this panel resulted of an established agreement between
Câmara Municipal de Lisboa (Lisbon’s City Hall) and the Prebuild
group, owner of Viúva Lamego (the oldest tile factory in Portugal),
on the occasion of André Saraiva’s exhibition at MUDE Museum
in 2014 The Junta de Freguesia de São Vicente (the Parish council
of São Vicente) joins this initiative, that will enrich the cultural
tourism and play a big part in the requalification of this part of
the city by being a unique project and a landmark of national and
international public art. Two other major national companies
integrate this partnership: HCI Construções and SECIL, ensuring
the placement of the tiles mural as well as the previous treatment
and recovering of the wall. We are also counting on the collaboration
of a group of painting students from the Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa (Fine Arts Faculty from the
Univer sity of Lisbon) which will assist André Saraiva.

With about 170 m, total area of 950 m2 and 46000 hand painted tiles,
the mural covers the wall of Botto Machado Garden, near Feira
da Ladra (Lisbon’s Flea Market) and the National Pantheon. The
Botto Machado Garden was planted in 1862, and its designa tion
was given as homage to the diplomat and republican Politian
(1865-1924).
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O MUDE é o promotor da realização e colocação de um grande
mural de azulejos da auto ria de André Saraiva, junto à Feira da
Ladra, por três grandes razões: contribuir para a afirma ção do
design e da criatividade nacionais através do encontro entre
designe rs e empresas; contribuir para a melhoria do espaço
públic o de Lisboa; promoção dos sectores de produ ção tradicio-
nal portuguesa. Esta iniciativa integra-se também na estratégia
de promoção da arte pública e no programa de investigação,
conserv ação e promoção do azulejo levados a cabo pela Câma ra
Municipal de Lisboa. A produção do painel resultou inicialmen te
de um acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Lisboa
e o Grupo Prebuild, detentor da Viúva Lamego, por ocasião da
expo si ção que o MUDE realizou sobre a obra de André Saraiva,
ainda em 2014. Sendo um projeto de singular importância para o
roteiro de arte pública nacio nal e internacional, para o turismo
cultural e para a requalificação da área, associa-se a esta
inicia tiv a a Junta de Freguesia de São Vicente. Duas outras
impor ta ntes empresas nacionais integram ainda esta parceria:
a HCI Construções e a SECIL, garantindo não só a colocação do
mural de azulejo, como o prévio tratamento e recuperação do
muro. Contamos ainda com a cola bora ção de um grupo de
aluno s de pintura da Faculdade de Belas Artes da Universida de
de Lisbo a que irão auxiliar André Saraiva.

Com cerca de 170 m, 950 m2 de área e 46000 azulejos pintados
à mão, o mural cobre o muro do Jardim Botto Machado, junto à
Feira da Ladra, perto do Panteão Nacional. O Jardim Botto
Macha do, plantado em 1862, recebeu esta designação em
homena gem ao diplomata e político republicano (1865-1924).
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The production of the tiles in factory will take place between July
and December of 2015, and its placement will begin between
Janu ary and March 2016 so it can be enjoyed by everyone in June
2016.

André Saraiva’s drawing suggests a “reinterpretation “of the city
of Lisbon whilst working with the drawings and colors that
disting uish his work. Past and present mix themselves like
refere nces from other world capitals where the artist lives and
works. The sky and Tagus river are key notes in a drawing where
blue and white, characteristic colors of Lisbon, are dominant. We
can recognize landmarks of the city of Lisbon like Castelo de
S. Jorge, Padrão dos Descobrimentos, Ponte sobre o Tejo, Elevador
de Sta. Justa or Campo Pequeno, mixed with Mr. A, rounded head
character with a big smile, X shaped eyes and lean linear legs
created by André Saraiva in the 90’s that quickly spread itself by
the streets of European cities. As almost in a more personal
perspec tive, the author evocates poets and emblematic places.

Thereby the Câmara Municipal de Lisboa (Lisbon’s City Hall)/
MUDE, the artist André Saraiva, the Junta de Freguesia de São
Vicen te (Parish council of São Vicente), Prebuild/Fábrica Viúva
Lamego,HCI Construções (HCI Constructions) and SECIL offer to
the city of Lisbon a piece that will be an international landmark
of tile murals, by its dimension, art and technique, disting uishing
Lisbon in the public art map.

A produção em fábrica decorre entre Julho e Dezembro de 2015,
e a sua colocação inicia-se entre Janeiro e Março de 2016, para
que possa ser usufruído por todos em junho de 2016. 

O desenho de André Saraiva propõe uma “reinterpretação” da
cidade de Lisboa, tra balhando-a com as cores e o desenho que
o caracterizam. Passado e presente misturam-se, tal como algu -
mas referências a outras capitais mundiais onde vive e trabal ha.
O céu e o Tejo são as notas dominantes num desenho onde reinam
o branco e o azul, tão distintiv os de Lisboa. Reconhecem-se,
entre outros marcos da cidade, o Castelo de S. Jorge, o Padrão
dos Descobrimentos, a Ponte sobre o Tejo, o Elevador de Sta.
Justa ou o Campo Pequeno, à mistura com Mr. A, personagem
de cabeça redonda, grande sorriso, olhos em forma de X e
pernas lineares que André Saraiva criou nos anos noventa e
que rapidamente se espalhou pelas ruas de várias cidades
europe ias. Pelo meio, a evocação a poetas e luga res emblemáti -
cos para o autor.  

Deste modo, a CML/MUDE, o artista André Saraiva, a Junta de
Freguesia de São Vicente, a Prebuild/Fábrica Viúva Lamego, a
HCI Construções e a SECIL oferecem a Lisboa uma obra que
será um marco internacional nos murais de azulejo, distinguindo
Lisboa no mapa da arte pública, pela sua dimensão, arte e técnica.
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ANDRÉ SARAIVA 
André Saraiva, an artist of Portuguese origin, first began his career in the 1980s
on the streets of Paris, when he began painting his graffiti on the walls of the
city. In the 1990s, Saraiva created an "alter-ego" named Mr. A – a joyful, energetic
stick-figure character with a round head and big smile, who began invading the
storefronts, metro stations, postboxes and abandoned buildings of cities across
Europe. As Mr. A's travels grew to a global scale, subtle changes to his appearance
and attire – a top hat, an X-shaped eye, wings, and even a female counterpart –
gave depth to Saraiva's character. Never losing the style or content of his original
writing, André Saraiva has been exploring other artistic fields and mediums;
namel y installations, painting, serigra phy, editions, and more recently short films,
photography, video, and publish ing in his role as Creative Director of L'Officiel
Hommes magazine. Owner of the nightclub Le Baron (New York, Tokyo and Paris)
and Hotel Amour (Paris), Saraiva has collaborated with dozens of leading
multinat ional brands introducing his own brand and aesthetic to a wide variety
of luxury goods and commodities. These collaborations are an significant example
of how formerly marginal, transgres sive and irreverent graffiti language has been
appropriated and put to use by the dominant culture and wider public. In Lisbon,
at MUDE, the exhibition dedicated to André Saraiva presents 200 pieces and is
conceived as the first, large and comprehensive collection of his work. The differe nt
artistic expressions and mediums which Saraiva has explored, emerge here in a
complementary and cohesive way, emphasizing his drawing and making the full
body of his work known to a global audience.

VIÚVA LAMEGO FACTORY 
Established in 1849 by António da Costa Lamego. After is founder passed away it
begun to be commercially known as “Viúva Lamego”. In 2012 the company was
acquired by the João Gama Leão group triggering a vast rehabilitation program
for one of the most iconic industries and Portuguese brands. Maintaining the
tradition al tile manufacture, the company always collaborated with several
reno wned artists on the making of murals that stand out for its originality and
design.

HCI CONSTRUCTIONS COMPANY 
Established in 1979. Essentially, its first works were industrial installations, office
and housing buildings. Since 1990, HCI has been taking stakes in rehabilitation
of buildings, strengthening its position in this branch and assuming itself as a
leading company in this market. Nowadays, the activity of the company is
diversifi ed and there is a strong bet in the creation and elaboration of different
skills within the company.

SECIL
Contributes to André Saraiva’s mural through its associate Secil Argamassas
(Secil Mortars) and its excellence materials, namely the natural hydraulic lime
used to fix the tiles to the preexisting wall. In order to meet the requirements and
the specify physico-chemical properties of old supports there is a line of products
based on natural hydraulic lime, REABILITA Cal, that is suited. This solution
presen ts a unique characterization and is noteworthy for being fast-setting mort ar
produced by Secil Argamassas (Secil Mortars) that accomplish in full precision
the standards applied to each product, showing the excellence and suitability of
their products in complex urban reconstruction works. 

TUBOS VOUGA – SISTEMAS DE ENGENHARIA, S.A. (Engineer systems), 
Started its activity in 1996 with a company specialized in provision of services of
scaffolds and shipyards. In the beginning of the 80’s the company, also started
to provide services of shoring systems as a main partner for general contractors.
Nowadays Tubos Vouga (Vouga Pipes) is an established, acknowledged and a
referen ce brand in its field of action, with a broad curriculum in the field of civil
engineer big works and in all kind of industries. Tubos Vouga, as a company
speciali zed in provision of services with a broad experience, that follows all the
technical advances in its field of action and aims the highest security patterns,
obtained its recognition as a leader company by using the most recent engineer
solutions with the majority of partners from different national and international
fields.

ANDRÉ SARAIVA
André Saraiva, artista de origem portuguesa, iniciou a sua carreira nos anos
1980, nas ruas de Paris, quando começou a pintar os seus graffiti nas paredes
da cidade. Nos anos 1990, Saraiva criou um "alter-ego", Mr. A - uma personagem
alegre, enérgica, alta e magra, de cabeça redonda e grande sorriso, que invadiu
montras, estações de metro, caixas de correio e edifícios devolutos das cidades
europeias. À medida que as viagens de Mr. A atingiram uma escala mundial,
ocorreram mudanças subtis na aparência e na indumentária - uma cartola,
olhos em forma de X, asas e até a sua projeção no feminino - que deram
profundidade à personagem de Saraiva.Nunca perdendo o estilo ou o conteúdo
da sua escrita original, André Saraiva tem vindo a explorar outros suportes e
territórios da arte, nomeadamente insta lações, pintura, serigrafia, edição e,
mais recentemente, curtas-metragens, fotografia e vídeo, sendo ainda o Diretor
Criativo da revista L'Officiel Hommes. Proprietário do nightclub Le Baron (Nova
Iorque, Tóquio e Paris) e do Hotel Amour (Paris), Saraiva tem vindo a colaborar
com inúmeras marcas de renome internacional, introduzindo a sua grife e esté t i -
ca numa grande variedade de produtos e bens de luxo. Este facto é exemplo de
como a linguagem inicialmente marginal, irreverente e transgressora do graffiti
tem vindo a ser apropria da e posta ao serviço pela cultura dominante e pelo
público em geral. Em Lisboa, no MUDE, a exposição dedicada a André Saraiva
apresenta 200 peças e é desenhada como a primeira grande e compreensiva
apresentação do seu trabalho. As várias expressões em que tem trabalhado e
os vários supor tes que explora surgem em complementaridade, de modo a
sublin har o seu desenho e dando a conhecer a sua obra ao grande público.

FÁBRICA DE CERÂMICA VIÚVA LAMEGO
Fundada, em 1849, por António da Costa Lamego. Após a morte do seu fundador
passou a designar-se comercialmente por “Viúva Lamego”. Em 2012 foi adquirida
pelo grupo de João Gama Leão, que desencadeou um vasto programa de reabili -
tação de uma das mais emblemáticas industrias e marcas portuguesas.
Manten do o fabrico tradicional do azulejo, sempre colaborou com vários artistas
de renome para a realização de murais que se destacam pelo seu desenho e
originalidade.

HCI CONSTRUÇÕES EMPRESA 
Constituída em 1979. As primeiras obras executadas foram, essencialmente,
instalações industriais e edifícios de escritórios ou habitacionais. A partir de
1990, houve uma forte aposta na reabilitação tendo vindo a HCI a consolidar a
sua presença neste domínio, assumindo-se como empresa líder na área.
Actual mente a actividade da empresa é diversificada e há uma forte aposta na
formação e criação de competências diversas nos quadros da empresa. 

SECIL
Através da sua associada Secil Argamassas, contribui para a execução do
mural de André Saraiva através do fornecimento de produtos de excelência à
base de cal hidráulica natural para fixação dos azulejos à parede pré-existente.
Para fazer face aos requisitos de obras e à especificidade das características
físico-química dos suportes antigos indica-se uma linha de produtos da Gama
REABILITA Cal, à base de cal hidráulica natural. A solução proposta apresenta
uma caracterização singular, destacando-se o facto de se tratar de uma
solução em argamassas pré-doseadas produzidas pela SECIL Argamassas, que
cumprem com absoluto rigor as determinações normativas em vigor aplicáveis
a cada um dos produtos, demonstrando ainda a excelência e a adequação dos
seus produtos para obras complexas de reabilitação urbana.

TUBOS VOUGA – SISTEMAS DE ENGENHARIA, S.A. 
Iniciou a sua actividade em 1966 como uma companhia especializada na
prestação de serviços de andaimes para edifícios e estaleiros navais. No início
dos anos 80 a companhia passou também a prestar serviços de escoramento
como um dos principais parceiros dos grandes empreiteiros gerais. Actual-
mente a Tubos Vouga é uma marca estabelecida, reconhecida e de referência
nos seus campos de actuação com um largo curriculum nas áreas dos grandes
trabalhos de engenharia civil e em todo o tipo de indústrias. Como prestador
de serviços com larga experiência, que segue todos os avanços técnicos nas
suas áreas de actuação e persegue objectivamente os mais altos padrões de
segurança, a Tubos Vouga obteve o reconhecimento como leader na utilização
das mais recentes soluções de engenharia junto da maioria dos empreiteiros
gerais e das mais diversas indústrias nacionais e internacionais. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADDITIONAL INFORMATION

Raquel Antunes
Comunicação Communication
MUDE Museu do Design e da Moda, Coleção Francisco Capelo 
Rua Augusta, 24 
1100-053 LISBOA
PORTUGAL

Tel. +351 218 886 117/ 218 171 892
email mudemuseum@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/pages/MUDE-Museu-do-Design-e-da-Moda-P%C3%
81GINA-OFICIAL/249103718460347


