CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
Apresentação da Exposição
xposição “Joan Miró:: Materialidade e Metamorfose”
7 de setembro, às 11:00, no Palácio Nacional da Ajuda
A Conferência de Imprensa de apresentação da exposição “Joan Miró: Materialidade
e Metamorfose” no Palácio Nacional da Ajuda realiza-se a 7 de setembro, quintafeira, às 11:00, na presença do seu curador, Robert Lubar Messeri, destacado
especialista mundial na obra do artista catalão.
Neste encontro com os jornalistas participam a Diretora-Geral
Diretora Geral do Património Cultural, Paula
Silva, a Presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, o
Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, José Alberto Ribeiro, e a Diretora do Museu de Serralves,
Suzanne Cotter.
Após o enorme sucesso naa Casa de Serralves,
Serralves Porto, onde esteve patente de outubro de 2016
a junho de 2017, registando a afluência recorde de 240.048 visitantes, esta coleção composta
por 85 obras que são propriedade do Estado português será agora integralmente exposta na
Galeria D. Luís I, no Palácio Nacional da Ajuda,
Ajuda em Lisboa.
A mostra abarca um período de seis décadas da carreira de Joan Miró, de 1924 a 1981,
debruçando-se sobre a transformação das linguagens pictóricas
ricas que o artista começou a
desenvolver nos anos 20 do século passado.
passado São abordadas as suas metamorfoses artísticas
nos campos do desenho, pintura, colagem e trabalhos em tapeçaria,
tapeçaria observando-se
observa
em
detalhe o seu pensamento visual,
visual o modo como trabalha com sensações que variam entre o
tátil e o ótico, bem como os processos
p
de elaboração das obras.
A inauguração oficial realiza--se
se no dia 7, às 18:30, na presença do Ministro da Cultura, Luís
Filipe de Castro Mendes. A exposição ficará patente ao público dee 8 de setembro de 2017 a 8
de janeiro de 2018, no horário 10:00 - 18:00. Encerra à quarta-feira.
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