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D. Maria II
Rainha de Portugal
Da Cultura ao gosto estético
Da revolução à modernidade
As Artes
A secção que aqui se apresenta propõe uma interseção 
entre Inês Nunes e a exposição D. Maria II: de princesa 
brasileira a rainha de Portugal 1819-1853, no Palácio Na-
cional da Ajuda até 29 de setembro, num projeto que se 
assume para lá da categorização do objeto e das formas. 

Neste projeto, Inês Nunes refere o trabalho experi-
mental e prospetivo das primeiras fases de criação, e a 
sedução que a plasticidade do património artístico do 
séc. XIX oferece. O que se pretende é essa atenção vota-
da à manualidade e à exploração inerente, aqui assumi-
da, no exercício de análise e reflexão.

Fazendo referência ao Serviço de mesa e sobremesa 
casquinha (80 peças) em exposição – o luxo e a dis-
tinção possíveis de que a monarquia usufruía depois 
do aparato do Antigo Regime ter desaparecido com a 
transição da corte portuguesa para o Brasil e posterior 
regresso –, Inês Nunes promove a desconstrução e a 

desmultiplicação das formas sinuosas dos contornos. 
Nunes eleva o conjunto a objeto, na expectativa de po-
der vir a ser reproduzido em várias escalas, consoante a 
sua finalidade ou uso. 

Trata-se, portanto, de uma reinterpretação e reade-
quação destas formas do Serviço, que encontram neste 
projeto, vários séculos depois, uma democratização e 
fruição por todos e para todos – em tudo semelhante ao 
modo como, após várias décadas de república, Portugal 
olha para a história e para o passado do Antigo Regime. 
No mesmo gesto moderno que inspirou a antiga monar-
ca portuguesa, a depuração das formas que Inês Nunes 
estabelece constitui um suporte para a compreensão do 
espólio simbólico, iconográfico e artístico dessa época e 
a sua validade e entendimento na atualidade, em perpé-
tua renovação e reinvenção. (JPP) // 
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