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Fundada em 2008, a 20|21 Conservação e Restauro de Arte 
Contemporânea, Lda. é especialista na resposta aos desafios 
da preservação da arte dos séculos XX e XXI.

A especialização é o caminho para a excelência.

Founded in 2008, 20|21 Conservation and Restoration 
of Contemporary Art, Lda. is a specialist in adressing the 
preservation challenges of art from the 20th and 
21st centuries.

Specialization is the path to excellence.

Pintura de Júlio Resende



Visão e Valores 
Vision and values

Visão: ser uma referência ibérica na preservação de arte contemporânea
Valores: profissionalismo, inovação, respeito pela obra de arte

Vision: to be an Iberian reference in the preservation of contemporary art

Values: professionalism, innovation, respect for the works of art.

Pintura de João Vieira



A Marca 20|21 
The brand 20|21

No sector da conservação e restauro, a abordagem da 20|21 é criativa e 
diferenciadora através de:
In the conservation area, 20|21’s creative and different approach is shown in 
various ways such as:

| Colaboração com museus internacionais
| Collaboration with international museums

| Preservação de obras não convencionais
| Preservation of unconventional works of art

| Parcerias com empresas complementares para criação de soluções 
integradas – inventariação, avaliação, digitalização, desinfestação e marcação 
de segurança
| Partnerships with complementary companies, aiming for integrated solutions 
– inventory, evaluation, digitalization, desinfestation and safety marking

| Colaboração com parceiros institucionais na partilha de recursos e 
na maximização de sinergias
| Collaboration with institutional partners for sharing resourses and 
maximization of synergies     

Cartola de Armando Azevedo e Escultura de João Cutileiro e respectiva radiografia



Formação especializada
Specialized training

Porque a arte contemporânea incorpora um leque vasto de materiais e técnicas, 
desenhámos um plano de formação com Masterclasses que disponibilizam 
conhecimento inovador, aberto a profissionais nacionais e estrangeiros.
Desde 2008, convidamos vários professores e investigadores de referência nas 
suas áreas, tais como Richard Wolbers,  Thea van Oosten,  Anna Laganà e 
Petra Demuth.

Além de colocar a equipa da 20|21 na vanguarda mundial da preservação de obras 
de arte, estes cursos servem para construir e alargar a nossa rede de contactos 
internacionais, útil para a partilha de competências e soluções inovadoras.

A 20|21 coloca o Mundo do restauro ao serviço da preservação 
do património.

Because contemporary art integrates a wide array of materials and techniques, we 
designed a formation programme with Masterclasses that provide innovative knowledge, 
open to national and international professionals.
Since 2008, we invited professors and researchers such as Richard Wolbers,  Thea van 
Oosten,  Anna Laganà e Petra Demuth.

Besides placing 20|21’s team at the world’s forefront in the preservation of works of 
art, these workshops build and enlarge our international network, useful for sharing 
competences and innovative solutions.

20|21 puts the World of restoration at the service of the preservation of heritage.

Masterclass “Working with Plastics”, Serralves Museum, 2010



O que fazemos
What we do

| Conservação e Restauro de obras de arte e objectos: pintura, papel, escultura e instalação, 
madeira e mobiliário, plásticos e resinas, têxteis, vidro, metal e cerâmica.
| Inventariação de colecções, do levantamento do estado de conservação à entrega da 
informação em base de dados.
| Avaliação do Estado de Conservação de obras de arte.
| Elaboração e aplicação de Planos de Conservação Preventiva a partir da análise de factores 
de risco.
| Formação avançada em Conservação e Restauro, com especialistas reconhecidos 
internacionalmente.
| Desinfestação de colecções por anóxia.
| Digitalização de obras sobre papel.
| Preservação digital de obras áudio e vídeo.
| Marcação de segurança de obras de arte e objectos.

| Conservation and restoration of works of art and objects: paintings, paper, sculpture and 
installation, wood and furniture, plastics and resins, textiles, glass, metal and ceramics.
| Inventory of collections, from the condition report to the informatic database.
| Evaluation of the conservation condition of artworks.
| Studying and implementation of Preventive Conservation Plans from the analysis of risk factors.
| Advanced formation in Conservation and Restoration, with worldwide known specialists.
| Desinfestation of collections using anoxia.
| Digitalization of paper works.
| Digital preservation of audio and video artworks.
| Security marking of artworks and objects.

Manequim de Henrique Silva



Porquê nós?
Why us?

Porque somos únicos:

| Na abordagem integrada da preservação de arte contemporânea, incluindo a 
inventariação, a prevenção de danos, o restauro e o acompanhamento continuado;
| Na resposta aos desafios mais exigentes, nos materiais menos convencionais;
| Em Portugal, com seguro de responsabilidade civil que garante a protecção total 
da obra de arte durante o seu restauro.

Because we are unique:

| In an integrated approach to the preservation of contemporary art, including 
inventory, prevention of damages, restoration and continuous monitoring;
| In responding to the most demanding challenges, in the least conventional materials;
| With liabilities insurance, in Portugal, guaranteeing full protection of the art work 
during its restoration.

Obras de Margarida Leão, José de Guimarães, Armando Azevedo e Juan Munoz



Confiaram em nós
They trusted us

Além de artistas, coleccionadores e galerias de arte,

| Museu de Serralves
| ANA Aeroportos
| Banco BPI
| The Fladgate Partnership
| Museu da Bienal de Cerveira
| Municípios de Esposende, Estarreja, Guimarães, Ílhavo, Loulé, Penafiel, Pinhel e S.J.Madeira

Along with artists, collectors and art galleries,

| Serralves Museum
| ANA Airports
| BPI Bank
| The Fladgate Partnership
| Bienal de Cerveira Museum
| Municipalities of Esposende, Estarreja, Guimarães, Ílhavo, Loulé, Penafiel, Pinhel e S.J.Madeira

Escultura de Jaime Azinheira


