NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

ARTE EM SÃO BENTO 2019 – COLEÇÃO NORLINDA E JOSÉ LIMA
Pelo terceiro ano consecutivo, a Residência Oficial do Primeiro-Ministro, no
Palacete de São Bento, em Lisboa, acolhe uma seleção de obras de arte
contemporânea portuguesa, entre pintura, fotografia e escultura.
A partir de 5 de Setembro de 2019 e até final do ano, a Residência Oficial
estará aberta ao público todos os domingos, apresentando 34 obras de
artistas portugueses, provenientes da Coleção Norlinda e José Lima, com
curadoria de Isabel Carlos.
Inaugurada em 2017, a iniciativa Arte em São Bento propõe uma trajetória
inédita por coleções portuguesas de arte contemporânea, em regime de
rotatividade anual. Todos os anos, a Residência Oficial abre as suas portas
a uma coleção diferente.
Depois da Coleção Serralves em 2017 e da Coleção António Cachola/Museu
de Arte Contemporânea de Elvas em 2018, este ano a Residência Oficial dá
lugar a uma seleção de obras provenientes da Coleção Norlinda e José Lima,
uma das maiores coleções privadas de arte do país, sediada no Centro de
Arte Oliva, em São João da Madeira. Dois princípios orientaram as escolhas
da curadora Isabel Carlos: o equilíbrio entre artistas mulheres e homens,
que se traduz numa mostra paritária; e a atenção particular à criação
contemporânea, optando por mostrar artistas atuais.
Arte em São Bento não se trata de uma exposição, como num museu ou
numa galeria. As obras estão instaladas nas principais salas da Residência
Oficial, desde as mais públicas — sala de receção, sala de audiências, sala
de jantar — a espaços de trabalho, ajustando-se à funcionalidade de cada
lugar.
Desde Junho de 2016, os jardins do Palacete de São Bento estão abertos à
população todos os domingos, com entrada gratuita. A partir de Outubro

de 2018, o acesso do público estende-se às salas principais da Residência,
que também estão disponíveis para visitas ao domingo até final do ano,
entre as 10h00 e as 17h00.
A inauguração da Arte em São Bento 2019 – Coleção Norlinda e José Lima
terá lugar na quinta-feira, dia 5 de Setembro de 2019, às 18h00, e será
aberta ao público. O programa inclui também um concerto do quarteto
Danças Ocultas nos jardins da Residência.
Com esta iniciativa, pretendemos valorizar a arte como expressão da
singularidade da cultura portuguesa e promover a proximidade entre os
cidadãos e os centros de soberania e decisão, abrindo as portas da
Residência Oficial a visitas públicas.

EVENTO: Inauguração da Arte em São Bento 2019 – Coleção Norlinda e
José Lima
ONDE: Residência Oficial do Primeiro-Ministro – Palacete de São Bento
MORADA: Rua da Imprensa à Estrela, 4 – LISBOA
QUANDO: Quinta-feira, 5 de Setembro de 2019, às 18h00
Aberto ao público. Entrada gratuita.
LISTA DE ARTISTAS:
GABRIELA ALBERGARIA
VASCO ARAÚJO
MANUEL BAPTISTA
EDUARDO BATARDA
SARA BICHÃO
MARIA CAPELO
ROSA CARVALHO
LOURDES CASTRO
ANDRÉ CEPEDA
LUIS PAULO COSTA
GRAÇA PEREIRA COUTINHO

ARTUR CRUZEIRO SEIXAS
ÂNGELA FERREIRA
ANA JOTTA
JOÃO LOURO
DANIEL MALHÃO
ANA MARCHAND
ALBUQUERQUE MENDES
GRAÇA MORAIS
JOÃO ONOFRE
JOÃO MARIA GUSMÃO + PEDRO PAIVA
JOÃO PENALVA
PAULO QUINTAS
PAULA REGO
ANA LUÍSA RIBEIRO
MAFALDA SANTOS
PEDRO TUDELA
JULIA VENTURA
MARTA WENGOROVIUS

