
Azulejaria portuguesa em Sevilha

<] São obviamente muitos os laços
culturais entre Portugal e Espanha e a

azulejaria é um deles. Quando no final do
século KV/início do século XVI «se assis-

tiu à difusão do azulejo em Portugal», ele

era importado principalmente de Sevilha

e apresentava forte influência da cultura
islâmica - eram os chamados azulejos
hispano-mouriscos. Não admira assim,

que «alguns dos melhores conjuntos de

azulejos sevilhanos» se encontrem em

Portugal, nomeadamente em Lisboa,

Beja, Sintra, Coimbra e Abrantes. Claro

que a azulejaria portuguesa criaria depois
centros de produção próprios, recebendo novas influências, nomeada-
mente flamengas, tornando-se desde finais do século XVI «o foco de

produção azulejar mais importante da Europa Moderna».
Agora, essa tradição ceramista partilhada entre Portugal e Espa-

nha serviu de mote para a realização na capital da Andaluzia, a 4 e 5
de outubro, de umas jornadas académicas dedicadas à Azulejaria e
Cerâmica em Portuga) na idade Moderna (Séculos XVI-XVIII), acolhidas

pela Universidade de Sevilha, com o apoio de um conjunto de entidades
entre as quais figurou o Camões, IP.

Uma «ativa equipa de jovens investigadores e professores portugue-
ses das duas universidades de Lisboa» foram acolhidos pela Univer-
sidade de Sevilha, dando a conhecer ao grande público os atrativos
estéticos e os valores patrimoniais e culturais do azulejo português.

A realização das jornadas foi acompanhada pela inauguração na
Sala dei Apeadero do Real Alcázar (Palácio Real) de Sevilha da exposi-
ção itinerante Azulejo Português, Diálogos Contemporâneos, resultante
de uma colaboração do Museu do Azulejo com o Camões, IP, e levada a

Sevilha por este instituto e pelo Consulado de Portugal naquela cidade
do sul de Espanha com o concurso do Real Alcázar e da Universidade de
Sevilha

Nesta exposição, composta por curtos textos de divulgação e por
material fotográfico, o visitante pôde avaliar a importância cultural
desta parcela do património artístico e arquitetónico português e
relacioná-lo com o património azulejar sevilhano.


