ArtCatto: where art is
shown and valued
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The leading gallery in the Algarve, ArtCatto has
been exhibiting the most outstanding artists of
today, bringing culture to this region.

Assumindo-se como a galeria de referência
do Algarve, a ArtCatto tem exibido os mais
marcantes artistas da atualidade, trazendo cultura
a esta região.
Enquanto ex-detentora da prestigiadíssima Catto Gallery, em Londres, Gillian Catto
promoveu e exibiu, ao longo de 35 anos, uma série de artistas que viriam a alcançar o
reconhecimento internacional. Após tantos anos de sucesso em Londres, desfrutar de
uma pacífica reforma no Algarve afigurava-se como o mais natural dos planos, mas a
“paixão pela arte” que a nossa interlocutora sempre nutriu obrigá-la-ia a inaugurar, em finais
de 2011, a ArtCatto, hospedada num dos mais carismáticos edifícios do centro de Loulé.
Não obstante o facto de a galeria ter aberto portas num período de recessão, foi de
forma “lenta mas segura” que Gillian Catto começou a comercializar um volume cada vez
maior de obras, especialmente junto de turistas estrangeiros com segunda habitação no
Algarve. Hoje, a ArtCatto goza de uma deslumbrante reputação, graças à forma como consegue trazer artistas de classe mundial para Loulé, potenciando as suas respetivas carreiras.
Igualmente notável é a ligação que a galeria desenvolveu junto de estabelecimentos
como o Conrad Algarve, aproveitando as suas espaçosas instalações para “grandes e
maravilhosas exposições”. A título exemplificativo, a ArtCatto prepara-se para organizar
um jardim de esculturas naquela unidade, que unirá o trabalho de alguns dos escultores
mais aclamados da atualidade. Mas esta corresponde a apenas uma das surpresas que
Gillian Catto tem reservadas para breve, havendo exposições já agendadas em dedicação
a artistas como Voka e o extraordinário Banksy (em plena galeria ArtCatto), bem como
do famoso artista português Pedro Guimarães e do artista inglês Vicent Poole (nas
instalações do Conrad Algarve).
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ArtCatto:
onde a arte
se mostra e
valoriza

As the former owner of the prestigious
Catto Gallery in London, Gillian Catto promoted
and exhibited, over the course of 35 years, a
wide range of artists who gained international
recognition. After so many successful years
in London, enjoying a peaceful retirement in
the Algarve seemed like the most natural of
choices, however her “passion for art” that she
has always had would lead her, in late 2011,
to open ArtCatto which is housed in one of
the most charismatic buildings in the centre
of Loulé.
Even though the art gallery was opened during the recession it was with the
“slowly but surely” approach that Gillian
Catto began to sell an increasing volume of artwork, especially to foreign
tourists with second homes in the
Algarve. Today, ArtCatto enjoys an
outstanding reputation thanks to
the ability of bringing world class
artists to Loulé and enhancing
their respective careers.
Equally noteworthy is the
partnership the gallery has
developed with establishments
such as the Conrad Algarve, taking advantage of its spacious
facilities for “big and wonderful
exhibitions”. As an example,
ArtCatto is preparing to organise a sculpture garden at the
hotel, which will unite the work
of some of the most acclaimed
sculptors of today. But this is
simply one of the many surprises Gillian Catto has in store
for the near future: dedicated
exhibitions are already scheduled for artists such as Voka
and the extraordinary Banksy
(at the ArtCatto gallery), as
well as the renowned Portuguese artist Pedro Guimarães
and the English artist Vicent
Poole (at the Conrad Algarve).

