
 

 

 

Inauguração da exposição “

Museu Nacional dos Coches

A história da capital da Croácia 

pode ser visitada no Museu Nacional dos Coches

dezembro de 2017. 

 

Esta mostra realiza-se no contexto da celebração dos

cidades de Zagreb e de Lisboa

“Fugas Centrípetas”, da autoria do pintor croata Vatroslav Kuliš

ângulo”, que contempla a arte fotográfica de Marija Braut e Slavka Pavić.

 

As obras expostas poderão ser visitadas

18:00, na Galeria do 2º piso (núcleo de pintura) e na Sala do Jardim de Belém (núcleo 

de fotografia) do novo Museu Nacional dos Coches.
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Nota de Imprensa 

 
Inauguração da exposição “Arte de Zagreb em Lisboa”

 

Museu Nacional dos Coches, 3 novembro a 3 de dezembro de 2017

 

história da capital da Croácia dá o mote à exposição “Arte de Zagreb 

pode ser visitada no Museu Nacional dos Coches entre os dias 3 de novembro e 3 de 

se no contexto da celebração dos 40 anos de amizade entre as 

cidades de Zagreb e de Lisboa. Sob um título comum, estrutura-se em dois percursos

, da autoria do pintor croata Vatroslav Kuliš e “Zagreb

ângulo”, que contempla a arte fotográfica de Marija Braut e Slavka Pavić.

s obras expostas poderão ser visitadas de 3ª feira a domingo, entre as 10:00 e as 

na Galeria do 2º piso (núcleo de pintura) e na Sala do Jardim de Belém (núcleo 

de fotografia) do novo Museu Nacional dos Coches.  

de 2017 
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em Lisboa” 

3 novembro a 3 de dezembro de 2017 

 em Lisboa”, que 

de novembro e 3 de 

40 anos de amizade entre as 

se em dois percursos, 

e “Zagreb de outro 

ângulo”, que contempla a arte fotográfica de Marija Braut e Slavka Pavić. 

de 3ª feira a domingo, entre as 10:00 e as 

na Galeria do 2º piso (núcleo de pintura) e na Sala do Jardim de Belém (núcleo 


