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Nuno Centeno e Rita Almeida Freitas conheceram-se em São Pau-
lo, quando os seus percursos pelos caminhos da arte se cruzaram 
no Brasil. Desde pequena que Rita, pela mão dos seus pais, vi-
sitou museus e acompanhou a criação da colecção de arte con-
temporânea da sua mãe. Em Londres, trabalhou durante 4 anos 
no departamento de fotografia da Leiloeira Internacional de Arte 
Contemporanea e Design Phillips; o seu percurso, desde esse iní-
cio profissional, tem sido orgânico e a vontade de trabalhar como 
adviser em projectos com outra escala e de exterior foram o mote 
para uma parceria com Nuno Centeno. 
Desde cedo rodeado pelo trabalho do pai, o artista Sobral Centeno, 
Nuno foi considerado um dos 10 mais prominentes galeristas do 
ano 2016 pela Artnet. Após um périplo por várias cidades – Lon-
dres, Berlim, Amsterdão, Rio de Janeiro – e um curso de desenho, 
decide voltar para Portugal e começar um projecto artístico que 
será o embrião da galeria que leva o seu nome, e que lhe permite 
trabalhar com vários meios.
 Juntos, Rita e Nuno criam o The SPOT, Parque de Esculturas e Ten-
dências de Exterior no mundo da arte contemporânea, partindo 
da ideia de mostrar a coleccionadores obras num espaço exterior. 
O espaço de exposição pretende renovar continuamente as suas 
obras de arte, comissariando artistas internacionais para produzir 
novas peças, criando uma dinâmica de produção artística nacional 
e internacional, num jardim privado perto da cidade do Porto.

Nuno Centeno and Rita Almeida Freitas met in São Paulo, when 
their artistic paths crossed in Brazil. Thanks to her parents, from 
an early age, Rita visited museums and witnessed the growth 
of her mother’s collection of contemporary art. In London, she 
worked for four years in the photography department at Phillips, 
20th Century and Contemporary Art and Design Auctions. Since 
this beginning, her career path has developed organically and her 
interest in working as an adviser for projects on a greater scale and 
in outdoor settings paved the way for a partnership with Nuno 
Centeno. From a young age, Nuno was surrounded by the work of 
his father, the artist Sobral Centeno. In 2016, he was considered 
to be one of the 10 most prominent gallery owners by Artnet. After 
spending periods of time in various cities – London, Berlin, Ams-
terdam and Rio de Janeiro – and studying Drawing, he decided 
to return to Portugal to begin an art project which would be the 
embryo for the gallery bearing his name, allowing him to work 
with different media.
Together, Rita and Nuno have created The SPOT, Sculpture Park 
and Outdoor Tendencies in the world of contemporary art, based 
on the idea of showing collectors works of art in outdoor spaces. 
The exhibition space aims to constantly renew the works on dis-
play, commissioning international artists to produce new pieces, 
fostering a national and international production dynamic in a 
private garden close to Oporto.
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The SPOT
Sculpture Park and Outdoor Tendencies
www.the-spot.pt
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Claudia Comte, The Nordic Cactuses, 2017,
Courtesy of the Artist and König Galerie
© Gunnar Meier
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Nuno Centeno e Rita Almeida Freitas conheceram-se em São Pau-
lo, quando os seus percursos pelos caminhos da arte se cruzaram 
no Brasil. Desde pequena que Rita, pela mão dos seus pais, vi-
sitou museus e acompanhou a criação da colecção de arte con-
temporânea da sua mãe. Em Londres, trabalhou durante 4 anos 
no departamento de fotografia da Leiloeira Internacional de Arte 
Contemporanea e Design Phillips; o seu percurso, desde esse iní-
cio profissional, tem sido orgânico e a vontade de trabalhar como 
adviser em projectos com outra escala e de exterior foram o mote 
para uma parceria com Nuno Centeno. 
Desde cedo rodeado pelo trabalho do pai, o artista Sobral Centeno, 
Nuno foi considerado um dos 10 mais prominentes galeristas do 
ano 2016 pela Artnet. Após um périplo por várias cidades – Lon-
dres, Berlim, Amsterdão, Rio de Janeiro – e um curso de desenho, 
decide voltar para Portugal e começar um projecto artístico que 
será o embrião da galeria que leva o seu nome, e que lhe permite 
trabalhar com vários meios.
 Juntos, Rita e Nuno criam o The SPOT, Parque de Esculturas e Ten-
dências de Exterior no mundo da arte contemporânea, partindo 
da ideia de mostrar a coleccionadores obras num espaço exterior. 
O espaço de exposição pretende renovar continuamente as suas 
obras de arte, comissariando artistas internacionais para produzir 
novas peças, criando uma dinâmica de produção artística nacional 
e internacional, num jardim privado perto da cidade do Porto.

Nuno Centeno and Rita Almeida Freitas met in São Paulo, when 
their artistic paths crossed in Brazil. Thanks to her parents, from 
an early age, Rita visited museums and witnessed the growth 
of her mother’s collection of contemporary art. In London, she 
worked for four years in the photography department at Phillips, 
20th Century and Contemporary Art and Design Auctions. Since 
this beginning, her career path has developed organically and her 
interest in working as an adviser for projects on a greater scale and 
in outdoor settings paved the way for a partnership with Nuno 
Centeno. From a young age, Nuno was surrounded by the work of 
his father, the artist Sobral Centeno. In 2016, he was considered 
to be one of the 10 most prominent gallery owners by Artnet. After 
spending periods of time in various cities – London, Berlin, Ams-
terdam and Rio de Janeiro – and studying Drawing, he decided 
to return to Portugal to begin an art project which would be the 
embryo for the gallery bearing his name, allowing him to work 
with different media.
Together, Rita and Nuno have created The SPOT, Sculpture Park 
and Outdoor Tendencies in the world of contemporary art, based 
on the idea of showing collectors works of art in outdoor spaces. 
The exhibition space aims to constantly renew the works on dis-
play, commissioning international artists to produce new pieces, 
fostering a national and international production dynamic in a 
private garden close to Oporto.
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Claudia Comte, The Nordic Cactuses, 2017,
Courtesy of the Artist and König Galerie
© Gunnar Meier
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Verónica de Mello: Como surge a ideia do The SPOT? Rita 
Almeida Freitas/Nuno Centeno: O The SPOT surge de uma 
forma espontânea entre dois amigos. A necessidade de ex-
plorar outro segmento do mercado de arte, particularmente 
tudo o que sejam projectos exteriores de escala doméstica, 
desde jardins de privados ou instituições. Um modelo livre 
de colaboração, sem a necessidade de representação, mas 
com o privilégio de trabalhar com vários artistas nacionais 
e internacionais. Queremos prioritariamente ajudar colec-
cionadores a expandirem as suas colecções para o exterior 
das suas casas. É num jardim privado... Como são feitas as 
visitas a este lugar? As visitas são feitas por marcação, e a 
morada do parque não será mencionada, apenas a região. 
A ideia de exclusividade e proximidade entre o espectador 
e a obra surge do facto de que o The SPOT acontece à porta 
fechada. A única forma de o visitar é entrar em contacto 
connosco, sendo um coleccionador já nosso conhecido ou 
amigo de um amigo. Haverá tempo para proporcionar uma 
visita com calma e numa relação com o espaço envolvente 
em que a obra é mostrada. Enquanto a maioria dos colec-
cionadores correm de feira para feira, achámos necessário 
recuperar este ritmo lento e íntimo de diálogo com a arte.  
A primeira escultura a ser montada foi no mês de Abril e é 
um trabalho da Claudia Comte, uma jovem artista suíça. 
Como foi feita esta escolha? Seguimos a Claudia há vários 
anos e o seu desenvolvimento como artista tem sido bas-
tante consistente. Sempre tivemos vontade de trabalhar 
com ela e o The SPOT foi uma oportunidade perfeita. As 
suas obras dão uma grande importância à memória dos 
materiais, sejam eles a madeira, o mármore ou qualquer 
outro tipo de pedra. Em cada peça que a artista produz é 
importante perceber como cada material foi alterado pe-
las condições dos nossos planetas. Por exemplo, a peça que 
apresentamos da artista, Skinny Kenny, 2018, é provenien-
te de um bloco de mármore com mais de 380 milhões de 

Verónica de Mello: How did the idea of The SPOT come 
about? Rita Almeida Freitas/Nuno Centeno: The SPOT came 
about in a spontaneous way between two friends. The need 
to explore another segment of the art market, especially 
any outdoor projects on a domestic scale, be they private 
gardens or institutions. A free model for collaboration wi-
thout the need for representation but with the privilege of 
working with a variety of national and international artists. 
Our priority is to help collectors extend their collections to 
the outdoor area of their homes. It’s in a private garden… 
How is this place visited? Visits are by appointment and the 
address of the park isn’t mentioned; just the area. The idea 
of exclusivity and proximity between the viewer and the work 
of art arises from the fact that The SPOT takes place behind 
closed doors. The only way of visiting is to contact us, with 
the collector already being known to us or a friend of a 
friend. This provides time to ensure a calm visit and within a 
context of the relationship between the work displayed and 
its surroundings. While most collectors dash from fair to 
fair, we thought it was worthwhile restoring this slow and in-
timate relationship with art. The first sculpture to be assem-
bled was in the month of April and was a work by Claudia 
Comte, a young Swiss artist. How was this choice made? We 
had been watching Claudia for some years and her develop-
ment as an artist has been quite consistent. We have always 
wanted to work with her and The SPOT provided the perfect 
opportunity for this. Her pieces attribute great importance 
to the memory of materials, whether wood, marble or any 
other type of stone. For each piece the artist produces it is 
crucial to understand how each material has been altered 
by conditions on our planets. For example, the piece that we 
displayed by the artist,  Skinny Kenny, 2018, is hewn from a 
block of marble that is more than 380 million years old. This 
very contemporary perspective and awareness of how our 
world and our environment are in constant change is one of 

Iván Argote Strenghtlessness, 2014
© Maj Lindström 

Lydia Okumura
Relocation of the Cube, Museu de Arte 
Contemporânea de Campinas, 1972
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A alma e o coração  
da cozinha.
Misturadoras e lava-louças da BLANCO.

Tão bom quando algo corresponde exatamente às nossas expetativas, 
independentemente de quais forem. As misturadoras e os lava-louças da BLANCO 
satisfazem todos os desejos. Tanto faz se há muito ou pouco espaço. Se faz cozinhados, 
assados, bolos, lava a louça todos os dias ou não. A BLANCO tem uma solução para 
qualquer situação. Mais informação disponível na Internet ou com o agente comercial da 
sua zona.

www.dake.ptwww.blanco-germany.com

anos. Esta visão bem actual e consciente de como o nosso 
mundo e o nosso ambiente estão em constante mudança, 
é uma das muitas razões que nos leva a gostar da artista. 
Qual a programação que propõem? Há algum conceito 
para a mostra das esculturas e a escolha dos artistas? Ha-
verá quantas obras neste lugar?Planeamos mostrar obras 
de 6 artistas diferentes até ao final de 2018; em 2019 fazer 
crescer este número para 8 ou 9 artistas. O objectivo não 
é ter uma programação rígida, da mesma forma que uma 
galeria comercial estaria “obrigada” a fazê-lo. Mas sim, a 
ideia é irmos convidando artistas a virem visitar o espaço, 
produzirem peças específicas para o local num timing que 
também seja adequado aos seus calendários de exposições. 
De uma forma tão orgânica como a natureza onde as peças 
serão inseridas. Num mundo tão a correr e regido por horá-
rios, queremos que o The SPOT tenha o ritmo oposto... E as 
esculturas estão à venda, quase como se fosse uma galeria 
ao ar livre, é isso? Sim, na prática, trata-se de uma galeria, 
sem representação de artistas, que funciona ao ar livre com 
a venda de obras de arte. É um espaço onde se pode passar 
uma tarde, um dia ou até um fim de semana! Pelo que per-
cebo é uma ideia em crescimento e, nesse sentido, tal e 
como me contaram, há ainda muito em aberto, perguntas 
para serem formuladas e novas ideias para serem desen-
volvidas. Será que no futuro podemos esperar actividades 
paralelas, garden talks, encontros de coleccionadores? No 
futuro o The SPOT pode, pontualmente, deslocar-se para 
outros lugares e países, sendo possível desenvolverem-se 
projectos de maior escala, e até de arte pública. Encontros 
com coleccionadores já têm sido feitos. As coisas devem sur-
gir de forma espontânea; se tivermos um coleccionador que 
gostasse de ver produzida uma obra específica de um artista 
que nos interessa estamos abertos a isso. Sem limites e sem 
grande rígidez, é assim que vemos o The SPOT, um lugar 
livre para a criação, uma plataforma em desenvolvimento.

Iván Argote
Somos tiernos eternos, 2017
Exhibition view: BIENALSUR, Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, Bogotá, CO, 2017 
© Iván Argote

Diagrams for choreographies, 2004
Intallation view at Kunstlerhaus Sttutgart, 2004
© Kunstlerhaus Sttutgart
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the reasons that led us to appreciate this artist. What kind 
of programme do you propose? Is there a concept for the 
exhibition of sculptures or the choice of artists? How many 
pieces will be displayed in this location? We plan to display 
the work of six different artists by the end of 2018. We hope 
to increase this number to eight or nine artists in 2019. The 
objective isn’t to be hemmed in by a rigid schedule in the 
same way that a commercial gallery would be ‘obliged’ to. 
But, yes, the idea is to invite artists to visit the space and to 
produce pieces specifically for the location with a timing 
that suits their own exhibition schedule. In an organic way, 
just like the natural setting in which these pieces will be 
integrated. In such an accelerated world, dictated by time 
pressures, we want The SPOT to have the opposite rhythm… 
And are the sculptures on sale, just like an open air gallery? 
Yes, in practice, it is a gallery that doesn’t represent artists, 
which operates in the open air, selling works of art. It is the 
kind of space where one can spend an afternoon, a day or 
even a weekend! From what I gather, it is an idea that is still 
growing and, in this sense and from what you have led me 
to understand, still an open idea, with questions yet to be 
formulated and new ideas for development. Do you think 
in the future we can look forward to parallel activities, such 
as garden talks and meetings between collectors? In the fu-
ture, The SPOT might occasionally be able to travel to other 
places and countries, with projects on an even larger scale 
and public art being further possibilities. We have already 
held meetings with collectors. Things should happen spon-
taneously; if a collector who would like a certain artist to 
produce a work of art, then we are open to the idea. Unham-
pered by limits and rigidity, that’s how we see The SPOT.  
A free place for creativity, a platform under development.
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