
Inauguração
Casa da Liberdade
- Mário Cesariny
Abre portas este sábado o

projecto Casa da Liberdade -
Mário Cesariny, da

responsabilidade da Perve
Galeria. A Casa da Liberdade

pretende ser um espaço de

homenagem ao poeta e pintor
Mário Cesariny, como o próprio
nome indica. "Conservar e

divulgar o espólio artístico e

documental do autor, a par com
outros espólios" é o objectivo
deste novo museu que congrega
peças pertencentes não só à

colecção da Perve, como também
de artistas como Cruzeiro Seixas,
Luiz Pacheco e E. M. de Melo e

Castro. O surrealismo é aqui
exaltado nas suas variadas
vertentes e o nome do espaço vem
do seu valor mais importante: a
liberdade.

Localizada no coração de

Alfama, a Casa da Liberdade
reúne documentação e obras de

arte que começaram a ser
reunidas no início dos anos 90.

O espólio está dividido por temas:
"Surrealismo Nacional e

Internacional", "As Vanguardas e

Neo- vanguardas
Portuguesas do Século

XX", "A Arte Moderna
e Contemporânea
Africana dos Países
Lusófonos" e "Arte

Emergente Portuguesa
e Internacional".
Carlos Cabral Nunes,
director da Perve, é

também o curador

responsável pela

programação deste

novo núcleo

museológico e aqui ele

idealizou e concretizou

um espaço expositivo,
com o apoio de uma

biblioteca e centro de

documentação, um parque de

esculturas, uma cafetaria e um
magnífico terraço com vista
sobre a cidade. Também as

reservas da colecção serão
visitáveis.

A partir de sábado, a Casa da
Liberdade entrará em pleno
funcionamento com a exposição
"... A Estrada Começa...", que
colora lado a lado obras inéditas
de quatro figuras maiores do

movimento surrealista português:
Cruzeiro Seixas, Isabel Meyrelles,
Carlos Cal vet e Mário Cesariny.
Mais à frente, de 18 a 2 1 de

Novembro, realizar-se-
-à o congresso "Surrealismo(s) em
Portugal na Fundação Calouste

Gulbenkian, na Casa da Liberdade
- Mário Cesariny e na Faculdade
de Letras da Universidade de

Lisboa, por ocasião dos 60 anos da
morte de António Maria Lisboa.

Casa da Liberdade - Mário Cesariny
A casa abre este sábado na Rua das

Escolas Gerais, 13. Seg-Sáb
14.0020.00. Entrada gratuita.


