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Bohemia

Celebração da liberdade criativa, em interiores e ambientes eclécticos.
Celebration of creative freedom, in interiors and eclectic atmospheres.



No périplo das feiras de arte que percorri 
desde Setembro até ao confinamento 
mundial, a Cidade do México foi marcante. 
Bem-vinda pelas cores de Barragán num 
hotel no centro da cidade, visitei feiras, 
galerias e casas de coleccionadores que me 
mostraram muito do país em termos de 
produção artística contemporânea. Uma 
miscelânea cultural, um potente legado 
histórico que confronta a cultura local 
indígena com a presença da colonização e 
a grande transformação contemporânea, 
tornam a cidade e a arte deste país num 
catalisador estético.

During the itinerary of art fairs that I 
attended from September until global 
lockdown, Mexico City proved to be 
outstanding. Greeted by the colours of 
Barragán in a city centre hotel, I visited 
fairs, galleries and collectors' houses 
that revealed a lot to me of the country 
in terms of contemporary artistic 
production. A cultural mix, a powerful 
historical legacy that confronts local 
indigenous culture with the presence of 
colonisation and the great contemporary 
transformation make the city and the art 
of this country an aesthetic catalyst.

Salón ACME
www.salonacme.com

©
 In

ês
 M

ag
añ

a

Noemi Ontiveros

AR
T 

CO
NF

ID
EN

TI
AL

88  See images     Verónica de Mello (REDE art agency)



É na zona da Colonia de Juarez da Cidade do México 
que a antiga casa do General Prim, residência onde 
viveu durante três décadas com a sua família, se conver-
teu, no ano de 1938, nos escritórios da companhia La 
Tabacalera Mexicana de cigarros Delicados, e chega a 
meados dos anos 70 com negócios de venda de vidro, 
até cair em desuso e abandono. Não é senão no século 
XXI que esta ecléctica, elegante e genuína casa é recupe-
rada, passando a receber eventos culturais, sendo esta 
passagem marcada, nos últimos oito anos, pelo Salón 
ACME. Uma feira de artistas para artistas, que ofere-
ce uma open call com mais de duas mil respostas que, 
depois da rigorosa selecção de um comité curatorial, é 
mostrada nos vários espaços desta casa de intermináveis 
quartos, pátios e vegetação exuberante: um lugar que 
funciona como uma bomba de oxigénio no panorama 
da arte contemporânea da capital do México. Fiel ao seu 
nome Salon – nome dado às exposições semi-privadas 
na França do século XVII para apresentar os recém-gra-
duados artistas da Escola de Belas Artes –, é com esta 
mesma atitude de serviço aos desconhecidos do gran-
de público que se desenha a estrutura desta “não feira”.

Hoje em dia, no Salón ACME encontramos artistas 
ainda fora do radar das galerias e alguns nomes fortes 
da produção artística, numa organização por temas 
curatoriais, e diversos pisos. 

It's in the Colonia de Juarez district in Mexico City where 
we find the former home of General Prim – where he lived 
for three decades with his family. In 1938, it became the 
offices of the Delicados cigarette company, La Tabacalera 
Mexicana, and by the mid-1970s it was being used by the 
glazing business, until it fell into disuse and was abandoned. 
It was only in the 21st century that this eclectic, elegant and 
genuine house was restored and began hosting cultural 
events, with the last eight years being marked by the Salón 
ACME. An artists' fair for artists, which offers an open 
call with more than two thousand responses. Following a 
rigorous selection procedure by a curatorial committee, 
the diverse spaces of this house with its endless rooms, 
courtyards and lush vegetation are used for exhibiting the 
artwork: a place that functions like a lifeline in the panora-
ma of contemporary art in the Mexican capital. True to its 
name 'Salon' – the name given to semi-private exhibitions in 
17th century France to present the newly graduated artists 
of the School of Fine Arts – it is with this same sense of ser-
vice to artists as yet unfamiliar to the general public that the 
structure of this "no fair" is designed.

Today at the Salón ACME we find artists who are still 
off the gallery circuit and some powerful names in artistic 
production, organised according to curatorial themes, and 
distributed over several floors. 

Pablo Dávila, ©Alum Gálvez.

89



É na longa fila de pessoas na Calle General Prim que a 
sua directora, Noemi Ontiveros, me resgatou para entrar 
no Salón ACME, mostrando-me este espaço misterioso 
e surpreendente, tanto pelas propostas de jovens artis-
tas, como pela forma descomprometida e relaxada com 
que as peças de arte se mostram neste lugar carregado 
de história, contrariando profundamente o espaço “white 
cube” das galerias e das feiras comerciais. Oxigénio puro.

Qual é o conceito do Salón ACME, e como foi o início, 
no ano de 2013, desta feira anual na Cidade do México? 
O Salón ACME é uma plataforma de arte criada por e 
para artistas. Voltando atrás, a 2013, não havia espaços 
para artistas emergentes serem vistos, exibidos ou vendi-
dos. Foi então que um grupo de jovens artistas (Base) 
abordou um grupo de empreendedores (Archipiélago) 
e, juntos, surgiram com a ideia do Salón ACME. Distinto 
de outros projectos, incluía uma secção Open Call onde 
os artistas podiam inscrever-se. Também integrava uma 
secção Guest State, onde era exibida a arte local de dife-
rentes regiões. O primeiro local a receber a ACME foi a 
sede do Archipiélago, transformando uma área de escri-
tórios num espaço de exibição. A experiência foi acolhe-
dora, descontraída, intimista e divertida.

I was rescued from the long queue of people on Calle 
General Prim by the fair's director, Noemi Ontiveros, who 
ushered me into the Salón ACME and showed me round. 
The space is both mysterious and surprising , due to the 
proposals of its young artists , as well as the uncompromis-
ing and relaxed way in which the pieces of art are shown in 
this place laden with history, profoundly contrasting with 
the 'white cube' spaces so typical of galleries and trade fairs. 
Pure oxygen.

What is the concept behind Salón ACME and what 
was it like in 2013 when this annual fair began in Mexico 
City? Salón ACME is an art platform created by and for 
artists. Back in 2013 there were no spaces for emergent 
artists to be seen, shown or sold. Then, a group of young 
artists (Base) approached a group of entrepreneurs 
(Archipiélago), and they came up with the idea of Salón 
ACME. Distinguishing itself from other projects, it included 
an Open Call section to which artists could apply. It also in-
cluded a Guest State section where local art from different 
regions was featured. ACME’s first venue was at the head-
quarters of Archipiélago, turning offices into an exhibition 
space. The experience was cosy, relaxed, intimate and fun. 

Dupla página/This spread: © Verónica de Mello

Enrique López Llamas, "¿Que és lo que se 
espera del arte mexicano?", 2019.

Clara Cebrián, por/by Proyecto T.
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Como encontrou este edifício? Ele tem alguma ligação 
ao projecto que foi criado, Arte Para La Ciudad, promo-
vendo a reactivação de edifícios? O que veio primeiro? 
Arte para la Ciudad surgiu em primeiro lugar. Quando 
voltei de Nova Iorque queria fazer algo relacionado com a 
arte em espaços públicos, em Guadalajara. Foi uma ópti-
ma experiência poder dar destaque a um marco incrível 
como La Barranca de Huentitán, com projecções de filmes 
e vídeos, shows e passeios com jovens músicos dentro do 
parque. PRIM é outra história. Um dos co-fundadores do 
Salón ACME é apaixonado por encontrar lugares históri-
cos e transformá-los em espaços icónicos. Viu um gran-
de potencial neste espaço e convidou vários arquitectos 
a intervir de forma muito subtil, mas funcional, manten-
do a essência da atmosfera enquanto ruína. Tive a sorte 
de fazer parte de uma equipa em que a reactivação de 
monumentos faz parte do seu ADN.

O Salón ACME evoca uma sensação de boémia; não 
se trata apenas de uma feira, mas sim de um even-
to no sentido mais amplo, tem um bom restaurante e a 
atmosfera não é institucional nem rígida. Acredita que 
isso contribui para uma relação mais fluida e eficaz 
com a arte e o artista? Essa relação era aquilo de que 
estava à procura? Completamente. O Salón ACME não 
é uma feira de arte, possui um modelo próprio. Mesmo 
ao trabalhar com galerias, artistas e o mercado de arte, 
o nosso objectivo é o de que os artistas e os visitantes se 
sintam confortáveis. Queremos que todos se divirtam, 
mas o mais importante é acreditarmos que todos podem 
ser coleccionadores.

How did you discover this building? Does it have 
any connection with the project that was created, Arte 
Para La Ciudad, for the reactivation of buildings? What 
came first?  Arte para la Ciudad came first. When I returned 
from NYC, I wanted to do something related to art in public 
spaces in Guadalajara. It was a great experience to highlight 
a landmark as amazing as La Barranca de Huentitán with 
film and video projections, concerts and walks with young 
musicians inside the park. PRIM is another story. One of 
the co-founders of Salón ACME is passionate about finding 
historic places and turning them into landmarks. He saw 
huge potential in this space and invited several architects 
to intervene in a very subtle, but functional way, while pre-
serving its essential ruin-atmosphere. I was just lucky to be 
part of a team where the reactivation of monuments is part 
of its DNA. 

Salón ACME has a bohemian feel to it. Not only is it 
a fair, it’s also an event in a broader sense; it has a good 
restaurant and the vibe isn’t institutional and rigid. Do 
you feel that contributes to a more fluid and effective 
relation to the art and the artist? Was that the relation-
ship you sought to promote? Completely. Salón ACME 
is not an art fair, it has its own model. Even if we work with 
galleries, artists, and the art market, our aim is for artists 
and visitors to feel comfortable. We want everybody to have 
a great time but, most importantly, we believe everyone can 
be a collector. 

Karian Amaya Ozaeta, "Historias 
de la Tierra (serie)", 2019.
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Como é que as aquisições de arte funcionam nesta 
feira? Sendo gerida directamente como uma platafor-
ma criada por artistas para artistas… O Salón ACME 
realiza vendas directamente, de maneira a proporcio-
nar aos artistas um maior lucro. Cada ano contamos com 
uma equipa incrível de pessoas, curiosas por conhecer 
jovens artistas e o mercado da arte. A equipa trabalha 
arduamente para compreender, em profundidade, aqui-
lo em que os artistas estão a trabalhar, já que são eles 
quem os irá representar em conversa com os visitantes e 
coleccionadores.

Como explica o facto de as grandes galerias, que 
têm stands noutras feiras da cidade, também tenham 
o seu na ACME? Como é que isso funciona, segundo a 
sua filosofia?Trata-se de um estilo e projecção diferen-
tes. As galerias já exibem os seus “big fish” noutras feiras. 
No Salón ACME as galerias dão ao artista uma oportuni-
dade, dando visibilidade, sobretudo, a artistas acessíveis 
que não dispõem de representação,  num formato de um 
show a solo. Além disso, é mais engraçado brincar com 
a arquitectura da ACME do que com um “cubo branco”.

Quais os planos para o futuro? Acha que o modelo de 
feira de arte online terá que ser mais usado a partir de 
agora?Todos nós temos que nos adaptar constantemen-
te, e isso tornou-se iminente com o coronavírus. O mundo 
online é uma excelente ferramenta, ainda que o desafio 
seja continuar a oferecer experiências especiais e íntimas. 
Estamos a trabalhar nisso e esperamos poder partilhar 
convosco em breve! A

How do art acquisitions work in this fair? Being run 
directly as a platform created by artists to artists…
Salón ACME runs sales directly in order to give the artists 
a bigger profit. Each year, we prepare an amazing team of 
people who are curious to learn about both young artists 
and the art market. The team works extremely hard to un-
derstand the artist’s work profoundly, since they will repre-
sent them while talking to visitors and collectors. 

How do you explain that the big galleries which have 
booths in other fairs in the city, also have one in ACME? 
How does that fit into your philosophy? It is a different 
mood and projection. Galleries already have their ‘big fish’ 
shown at other fairs. At Salón ACME, galleries offer artists an 
opportunity, so they mostly show unrepresented, affordable 
artists in a solo show format. Besides, it’s easier to be more 
playful with ACME’s architecture than with a white cube. 

What are the plans for the future? And do you think 
the online art fair will have to be used more from now 
on? We all have to adapt constantly, and this has become 
imperative with the coronavirus. The online world is a great 
tool, yet the challenge is to keep offering special and close 
experiences within it. We are working on that, and we hope 
to share it with you soon! A

©Alum Gálvez.
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Retrato do arquitecto e designer de interiores espanhol, 
Amaro Sánchez de Moya. Página da direita, duplicidade, si-
metria e cor marcam o espaço do sofá, em veludo de Gastón 
y Daniela, com almofadas do mesmo tecido, adquirido em 
Güell Lamadrid. Par de mesas Idigoras, em ferro lacado 
vermelho brilhante, assinadas por Sánchez de Moya, com 
duo de bancos chineses, inspirados em modelos antigos. 
Litografia A los maestros de Cataluña, de Antoni Tàpies.

Portrait of Amaro Sánchez de Moya, Spanish architect and 

interior designer. Right-hand page, duplicity, symmetry and 

colour define the space for the sofa, upholstered in velvet by 

Gastón y Daniela, with cushions in same fabric, from Güell 

Lamadrid. Pair of Idigoras tables, in bright red lacquered iron, 

designed by Sánchez de Moya, with pair of Chinese benches, 

inspired by antique models. Lithography – A los maestros de 

Cataluña – by Antoni Tàpies.
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O classicismo Déco reinventa-se e adopta uma estética moderna, digna do século 
XXI. — Deco classicism reinvents itself and embraces a modern aesthetic, worthy of 

the 21st century.

MESCLA
ATEMPORAL

TIMELESS
BLEND

Madrid, Spain

 Pablo Sarabia    Patrícia Ramos

INTERIOR DESIGN PROJECT:
AMARO SÁNCHEZ DE MOYA   www.amarosanchezdemoya.com
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“Um projecto de performance atemporal, já 
que sustenta um referencial histórico e antigo, 
sem descurar a modernidade, passível de ser 
transformada com novos anseios e multiplicidades 
decorativas”. – “The home has something of a 
timeless performance project about it, retaining 
its older, historic references while embracing 
modernity and which can be transformed by new 
aspirations and decorative variations.”
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Na zona de trabalho, secretária Luís XVI, 
lacada a negro, da Slou Antiguidades. À 
entrada da sala de jantar, colunas de aço sob 
candeeiros de vidro de aglomerado dourado, 
adquiridos na Berenis. Portas de vidro liso 
e fosco, tornam a cozinha, branca e preta, 
totalmente independente.  
Página da esquerda, a mesa de centro da sala 
de estar, em aço e vidro fumado, da Lagur 
Antiguidades, preenche o espaço e combina-
-se com as pernas cromadas das poltronas 
laranja, estilo Bauhaus, que flanqueiam a 
lareira e pertenciam aos proprietários.

 In the work area, black lacquered Louis 

XVI desk from Slou Antiques. At entrance 

to dining room, steel columns under golden 

pressed glass lamps, from Berenis. 

Transparent and matt glass doors make 

the black and white kitchen completely 

independent. 

Left-hand page, living room coffee table, in 

steel and smoked glass, by Lagur Antiques, 

occupies the space and matches the chromed 

legs of the orange Bauhaus-style armchairs 

which flank the fireplace and belonged to the 

former owners.
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Na capital espanhola, o Bairro de 
Salamanca acolhe este distinto aparta-
mento, renovado, há cerca de um ano, 

pelo arquitecto e decorador Amaro Sánchez de Moya.
Embora construída na década de 30, era inegável a 

necessidade de actualizar esta habitação. Mas tal não 
afastou os elementos Art Déco que lhe são característicos. 

Desenharam-se molduras brancas para salientar os 
tectos, rodapés negros para delimitar as paredes, e um 
revestimento espelhado para distinguir a lareira. Além do 
branco e preto, as escolhas cromáticas recaíram também 
em notas de cinzento e azul, tudo para destacar devida-
mente os seus traços arquitectónicos. O estilo clássico da 
época Déco foi preservado nos pavimentos de madeira, 
nas portas, radiadores e puxadores, devidamente recu-
perados. No entanto, optou-se por uma redistribuição 
dos espaços, anulando a compartimentação antiga que 
apresentava divisões muito pequenas. 

Ao longo dos 160 metros quadrados, foi assim possível 
definir um hall que reparte a cozinha, sala de estar, sala de 
jantar, corredores, casa de banho principal e três quartos. 

Com total liberdade criativa por parte do jovem casal 
de proprietários, Amaro Sánchez criou um ambiente forte 
e robusto, mas igualmente elegante e sóbrio. Feições 
especialmente presentes na cozinha e na casa de banho 
bicolores. A primeira, com as portas negras de vidro liso e 
fosco, os armários lacados a branco, o contra tampo em 
mármore negro e o chão de mármore escuro e claro. A 
segunda, com igual pavimento que lembra um belo tabu-
leiro de xadrez, e um magnífico lavatório em mármore 
preto e aço, desenhado pelo próprio arquitecto.

No salão, o coração da casa e um dos espaços predi-
lectos dos clientes, estabeleceu-se, em plano aberto, a 
sala de estar, uma pequena zona de trabalho e a sala de 
jantar. É aqui que se denota, em larga escala, uma deco-
ração mais colorida e artística. Peças mais livres e ecléc-
ticas, grande parte património do casal, que acabam por 
conjugar, de modo sublime, um puzzle estético, ora clás-
sico, ora contemporâneo.

Um projecto de performance atemporal, já que 
sustenta um referencial histórico e antigo, sem descurar 
a modernidade, passível de ser transformada com novos 
anseios e multiplicidades decorativas. A

The Salamanca district in the Spanish 
capital provides the setting for this re-
markable apartment, renovated about a 

year ago by the architect and decorator Amaro Sánchez de 
Moya. Built in the 1930s, the need to modernise this home 
had become inevitable. But this did not lead to the elimina-
tion of its defining Art Deco elements. White frames were 
designed to enhance the ceilings, black skirting boards to 
delimit the walls and a mirrored lining to distinguish the 
fireplace. In addition to the use of black and white, the chro-
matic choices have focussed on grey and blue tones, all of 
which have been used to effectively highlight the home's 
architectural features. The classic Deco period style re-
mains preserved in the wooden floors, doors, radiators and 
handles, all of which have been carefully restored. However, 
the project opted for a redistribution of the spaces, elimi-
nating the original compartmentalisation featuring very 
small rooms. 

Within the 160 square metres of the home, a new hall has 
been created that separates the kitchen, living room, dining 
room, corridors, main bathroom and three bedrooms. 

Having been granted total creative freedom by the young 
couple who own the apartment, Amaro Sánchez has creat-
ed a strong and robust environment, which also manages 
to be elegant and sober. These attributes are particularly 
noticeable in the kitchen and in the bi-colour bathroom. 
The former, with its black doors of smooth and matt glass, 
white lacquered cabinets, black marble countertop and its 
contrasting dark and light marble floor. The latter, with the 
same flooring that resembles a beautiful chessboard and a 
magnificent black marble and steel sink, designed by the 
architect himself.

In the lounge – the heart of the home and one of the cli-
ents' favourite spaces – the living room, a small work area 
and the dining room have been integrated within an open 
area. Here, a more colourful and artistic decoration is used 
on a large scale. Freer and more eclectic pieces – most of 
which already belonged to the couple – contribute in a 
sublime way to an aesthetic puzzle, at times classic and at 
times contemporary.A
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Um quadro de Raúl Hernández enche de vida e 
de cor o corredor. Os candeeiros são de cristal de 
Murano dos anos 70, encontrados no antiquário 

Lagur, na zona do Rastro de Madrid.

Painting by Raúl Hernández brings life and colour to 

the corridor.  1970s Murano glass lamps found in the 

Lagur antique shop, in the Rastro area of Madrid.
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Uma casa de banho sóbria que replica as 
cores da cozinha. Apliques de parede an-
tigos, em latão cromado e vidro opalino.

The restrained bathroom echoes kitchen 

colours. Antique wall fittings in opal and 

chrome-plated brass.
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No quarto principal, o azul claro e relaxante faz 
ressaltar a cabeceira de cama colorida e al-
gumas obras de arte.  Os quartos de hóspedes 
apresentam-se com ambientes distintos do res-
to da casa, pelo uso de duas versões do papel 
de parede Paravent des Amandiers, desenhado 
por Sánchez de Moya, para a Coordonné.

In the master bedroom, the light and relaxing 

blue highlights the colourful headboard and 

some works of art. The guest rooms have 

different ambiences from the rest of the house, 

achieved through use of two versions of Paravent 

des Amandiers wallpaper, designed by Sánchez 

de Moya for Coordonné.
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