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A PRIMEIRA GRANDE EXPOS! CAP DE ARTE A SER

ENVIADA DE PORTUGAL SERA' INAUGURADA 

A 7 DE NOVEMBRO NA NATIONAL GALLERY OF ART

WASHINGTON, D.C. -- A primeira grande exposigao de arte a ser enviada de 

Portugal para os Estados Unidos, A Epoca do Barroco em Portugal abrira ao publico 

no East Building da National Gallery of Art a 7 de Novembro de 1993, podendo ser 

visitada ate 6 de Fevereiro de 1994. A exposigao, composta por cerca de 120 pecas, 

dara uma visao geral da opulencia da arte do Sec. XVIII, um periodo de brilhantes 

realizagoes e mecenato artistico em Portugal. Os extraordinarios tesouros incluem 

um painel de azulejos azuis e brancos pintados a mao, medindo cerca de 20 

metres, representando uma vista de Lisboa no sec. XVIII, proveniente do Museu 

Nacional do Azulejo, e um coche dourado e profusamente decorado, que foi 

construi'do especialmente para a famosa embaixada enviada a Roma em 1716. A 

exposigao sobre A Epoca do Barroco em Portugal esta a ser organizada pela 

National Gallery of Art e pela Secretaria de Estado da Cultura, atraves do Institute 

Portugues de Museus.
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A exposigao foi generosamente apoiada por um consorcio de patrocinadores 

Portugueses e americanos, em que se incluem a Pacific Telesis Foundation, Espfrito 

Santo Financial Holding S.A., Banco Comercial Portugues, Banco Totta & Acores, 

Fundagao Calouste Gulbenkian e a Fundagao Luso-Americana para o 

Desenvolvimento. A National Gallery agradece ainda o apoio dado pelo Institute 

Camoes, Fundagao Oriente, Investimentos e Participagoes Empresarias, S.A., e o 

International Corporate Circle da National Gallery of Art. A Fundagao Gulbenkian 

apoia ainda a edigao do catalogo e programa musical para a cerimonia de 

inauguragao. O transporte do coche foi tornado possi'vel devido a iniciativa da 

Secretaria de Estado da Cultura de Portugal e da Fundagao Luso-Americana para o 

Desenvolvimento.

A Epoca do Barroco em Portugal celebra as realizagoes artisticas do sec. 

XVIII, bem como a cooperagao internacional dos sectores publicos e privados de 

Portugal e dos Estados Unidos no sec. XX. Os nossos colegas em Portugal - no 

governo, na industria, nas fundagoes - envidaram um esforgo extraordinario para 

assegurar que esta exposigao represente o que de melhor ha na cultura portuguesa. 

"Estamos encantados pelo facto de os nossos visitantes irem ser confrontados com 

uma apresentagao tao espectacular do Portugal do sec. XVIII", afirmou Earl A. 

Powell III, director da National Gallery of Art. "Apresentamos igualmente os nossos 

especiais agradecimentos ao Secretario de Estado da Cultura de Portugal, Pedro 

Santana Lopes, pelo apoio entusiastico que deu, desde a primeira hora, a este 

projecto."

O Comissario da exposigao e Jay A. Levenson. Foi ele quem coordenou a
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exposigao Circa 1492: A Arte na Epoca dos Descobrimentos. A exposigao A Epoca 

do Barroco em Portugal baseia-se parcialmente numa exposigao subordinada ao 

mesmo tema que foi apresentada em Bruxelas em finals de 1991, como principal 

contribute de Portugal para a Europalia, um festival de artes de grande prestigio que 

se realiza na Belgica de dois em dois anos. Essa exposigao esteve patente ao 

publico portugue's no Centre Cultural de Belem, em Lisboa, em 1993. A exposigao da 

National Gallery inclui pegas que nao foram exibidas na Belgica ou em Lisboa, bem 

como pegas que apareceram nestas e em va>ias outras exposigoes portuguesas na 

Europalia.

A Epoca do Barroco em Portugal concentrar-se-a' em objectos de arte criados 

nos reinados de D. Joao V (que reinou entre 1706-1750) e de D. Jose I (que reinou 

entre 1750-1777). No infcio do sec. XVIII, a descoberta de grandes jazidas de ouro, 

diamantes e esmeraldas no Brasil, entao sob domi'nio portugues, conduziu a um 

perfodo de grande prosperidade que se prolongou por todo o seculo. Estes recursos 

permitiram a Coroa e £ nobreza portuguesas fazer importantes encomendas a 

artistas em grandes centres de arte como Paris e Roma, bem como apoiar a 

produg§o artistica em Portugal aos mais altos nfveis de qualidade. Portugal produziu 

e encomendou obras de arte aos maiores mestres de toda a Europa, especialmente 

no campo das artes decorativas. Outra prova desta dedicagao a arte de superior 

qualidade foi dada pelo Rei D. Jose I e pelo seu Primeiro-Ministro, o Marques de 

Pombal, que reconstruiu a maior parte do centre de Lisboa.

A parte inicial da exposigao constara duma secgao introdutoria contendo varias 

representagoes de monumentos de Lisboa, como o grandiose painel de azulejos
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azuis e brancos Vista de Lisboa, que constitui a representagao que mais se 

aproxima da vista completa do que restou da cidade dos principios do sec. XVIII, e 

o Retrato de Sebastiao Jose de Carvalho e Melo. 1° Marques de Pombal (1776), 

sentado perante o projecto para a zona ribeirinha da cidade, da autoria do artista 

frances Louis Michel van Loo.

A primeira secgao, "Vida Privada", analisara a arte criada para as residencias 

nobres da epoca, incluindo baixela de prata, mobiliario de entalhes e decoragoes 

elaboradas, faiangas e porcelanas, bem como joias magnfficas nos seus engastes 

originals do sec. XVIII em prata e ouro. Um dos aspectos importantes focados nesta 

secgao e constitui'do por grandes paineis dos caracten'sticos azulejos Portugueses 

pintados a mao. A secgao "Instrumentos Cienti'ficos da Universidade de Coimbra" 

apresentara' uma serie de bonitos e invulgares instrumentos cientfficos, tais como o 

Aparelho para Demonstrar Equilfbrio e o Espelho para Observar Imagens 

Anamorficas.

A Corte Real, uma secgao especial da exposigao, realgara o patrocfnio e os 

projectos reais. Apresentara pegas da mais requintada colecgao de baixela de prata 

produzida pelo ourives real frances Frangois-Thomas Germain e uma selecgao 

espectacular de joias da coroa portuguesa.

Outra secgao ira dar uma panoramica das Aries ao Serviqo da Religiao, 

incluindo importantes trabalhos de escultura e arte decorativa religiosa, tais como 

paramentos de seda raramente vistos do Cabido da Se de Lisboa e preciosas 

guarnigoes de altares em ouro e prata. De entre os pontos altos desta secgao 

saliente-se o altar de talha lavrada com mais de 6,70 metros de altura da Igreja de
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Sao Francisco de Evora.

Uma ala inteira sera dedicada ao celebre coche da embaixada do Marques de 

Fontes, o enviado especial do Rei D. Joao V a Roma. Esta carruagem espectacular, 

medindo 7,3 metres de comprimento, e decorada com figuras alegoricas em talha 

dourada, foi construi'da em 1716 para ser utilizada no esmerado prestito que foi 

recebido pelo Papa Clemente XI. 0 coche foi emprestado pelo Museu Nacional dos 

Coches, de Lisboa.

O catalogo, totalmente ilustrado, e que ira ser publicado pela National Gallery 

of Art e distribui'do pela Yale University Press, constituira o primeiro trabalho 

importante a ser publicado em ingles sobre a arte barroca em Portugal. Contera 

anotagoes, uma bibliografia e ensaios de eminentes historiadores da arte e 

historiadores de Portugal, Itaiia, Inglaterra e Estados Unidos. Desses ensaios 

destacamos "Portugal do Sec. XVIII" de Kenneth Maxwell, da Universidade de 

Columbia, Nova lorque; "O Brasil e o Mundo na Epoca de Dom Joao V" de A. J. R. 

Russell-Wood, Universidade de Johns Hopkins, Baltimore; e "Dom Joao V e os 

Artistas da Roma Papal", de A. Ayres de Carvalho.

A entrada na National Gallery of Art e gratuita. A Galeria, situada na Fourth 

Street e Constitution Avenue, NW, esta aberta todos os dias do ano, excepto no dia 

de Natal e de Ano Novo. Os horarios de abertura ao publico sao. De 2a feira a 

Scibado, das 10 as 17 horas, e Domingo das 11 as 18 horas. Para mais informagoes, 

queira contactar (202) 737-4215 ou pelo Dispositive de Comunica96es para Surdos 

(TDD) (202) 842-6176, nos dias uteis, entre as 9 e as 17 horas.
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