
Filha de um pintor, revela um talento

precoce para o desenho e a pintura.
Pintora oficial da rainha Maria Antonieta,

vai para o exílio após a RevoLução

Industrial, dando início a um extensa
e prolífica carreira internacional

Retrato de Arme Catherine
Le Preudhomme, Condessa de

Verdun, por Elisabeth Louise

Vigée Le Brun, c. 1782.
Pode ser visto no Museu Nacional

de Arte Antiga, em Lisboa

Durante os anos de exílio, viaja pela
Europa, trabalha em Itália, Áustria,

Inglaterra, Rússia, deixando na sua

obra uma extraordinária galeria de

retratos da época

A pintura representa
Catherine Le Preudhomme,

amiga da pintora, vestida

de camponesa, tema muito

em voga na altura

Excelente retratista, Louise

Vigée Le Brun destacou-se no

seu tempo, não só pelo talento
como pintora mas também pela

independência e notoriedade
da carreira internacional, pouco

comuns na época, sobretudo

para uma mulher



Arte paia todos
NUMA PARCERIA ESPECIAL COM O NOVO BANCO CULTURA,

FAZEMOS O BALANÇO DO PROGRAMA QUE PERMITE

DISPONIBILIZAR AOS MUSEUS DISTRIBUÍDOS PELO TERRITÓRIO

NACIONAL, ILHAS INCLUÍDAS, AS 98 PEÇAS COM VALOR

SIGNIFICATIVO DA COLEÇÃO DE ARTE DO BANCO. UM ANO

DEPOIS, 22 OBRAS FORAM ENTREGUES A l 2MUSEUS NACIONAIS

J?ôiâ 29 de janeiro de 2018, há um
anó» §Ue o Novo Banco, numa ce-
Tímèiòá em que esteve presente o

priWeiEê-RMnistFO António Costa,
anunciou a intenção de distribuir
pelo país as obras de arte da coleção
do Novo Banco Cultura. Quando o

Novo Banco foi adquirido pelo fundo
«orte-americano Lone Star, hou-
ve imediatamente a preocupação da

permanência do património artístico
em território nacional. Nesse sentido,
delineou-se o projeto de se consti-
tuir uma coleção de pintura e de se

incorporar as obras em museus, atra-
vés de um protocolo com o Estado

Português, assegurando-se também
a sua partilha com o público, através
da integração das obras nos circuitos

expositivos permanentes dos museus.
"O nosso propósito foi que as 98
obras da coleção fossem disponibili-
zadas a museus nacionais e regionais
de todo o País, para a fruição públi-
ca", afirma António Ramalho, CEO
do Novo Banco, revelando a inten-
ção de, "numa segunda fase, se criar
um catálogo que seja um roteiro dos

museus de norte a sul do País, onde

estejam representadas todas as obras
da coleção do Novo Banco".

Ana Paula Rebelo Correia, histo-
riadora de arte, foi convidada para
estudar as obras, pondo em destaque
as mais relevantes, a fim de se consti-
tuir a coleção. Rapidamente constatou

que, a par com um núcleo forte de arte

portuguesa do século XIX, havia obras

significativas de pintores estrangeiros
do século XVII, em particular flamen-
gos, bem como de alguns franceses do
século XVIII. No final, ficaram apura-
das 98 obras - 94 pinturas e quatro
portulanos. Ao longo do último ano,
22 pinturas foram encaminhadas para
12 museus nacionais e municipais,
desde Setúbal a Guimarães, e para um
museu regional, na Madeira.

Entre inventariação, investigação e

deliberações sobre o que fazer com o

acervo, a tarefa inicialmente atribuída a

Rebelo Correia estendeu-se progressi-
vamente, acabando por desembocar na
iniciativa agora em curso. "O projeto
foi crescendo, e aí acho que é interes-
sante destacar o entusiasmo que houve

pela investigação que tem sido feita",



explica a historiadora. "Isto é uma ins-
tituição bancária, não um museu, mas
tem tido um cuidado enorme com este
trabalho de inventariação e de investi-

gação, e com o tempo que ele leva. Nós
tínhamos pouca ou nenhuma informa-
ção sobre muitas destas peças."

Quando alguém compra uma obra
de arte, raramente procede a um es-
tudo académico pormenorizado sobre

a mesma. Foi isso que agora fez a his-
toriadora, muitas vezes recorrendo a

instituições portuguesas (por exemplo,
o Instituto de José de Figueiredo) ou

estrangeiras. Aí os seus contactos in-
ternacionais terão ajudado. Doutorada
em Louvam, um dos organismos es-
trangeiros a que recorreu foi o Institut
Royal dv Patrimoine Artistique. A con-
sulta, feita a nível informal, terá confir-
mado a autenticidade de um quadro de

Bruegel, datado de 1620, Banquete na
Aldeia, a expor num museu nacional
ainda no primeiro semestre de 2019

Espera-se que, até ao final deste

ano, todas as pinturas pertencentes
ao Novo Banco estejam colocadas

em museus, cobrindo o país inteiro.
Um responsável do banco usa duas

expressões em língua inglesa para
qualificar o esforço que está a ser feito.
Uma é "giving back" (devolução), para
designar a ideia de que o banco está

a retribuir ao país aquilo que este lhe
dá; outra é "accountability" (prestar
contas). Um ano depois de a iniciativa
ter sido anunciada, prestam-se contas
de como ela está a ser cumprida.

As obras encontravam- se dis-
tribuídas entre a sede do banco, na
Avenida da Liberdade, e as agências.
Tanto a nível temporal como de estilo,
apresentam uma enorme varieda-
de. Boa parte das mais importantes,
geralmente pinturas dos séculos XVIII
e XIX, encontrava-se nos corredores,
salas de reunião e salas de refeições do
andar da administração. Eram cerca
de 30, explica Rebelo Correia. Quem lá

entrava pela primeira vez teria a sen-
sação de caminhar num museu.

A relação entre as obras e os

museus que as acolhem teve vários

parâmetros. Pretendia-se que elas
fossem uma mais-valia nos circuitos
dos museus e que tivessem expressão
histórica, artística, iconográfica, no
âmbito da narrativa museológica. Um

exemplo particularmente expressivo é

o da pintura de finais do século XVII,
que representa um cortejo de coches

Igualmente de Malhoa, este Cuidados
de Amor, enviado para Figueiró dos

Vinhos, mostra uma jovem sentada num
muro que talvez seja o do "Casulo",

a casa do pintor nessa terra

Um Colecionador, por José Malhoa,
1888, é um dos dois quadros do pintor
português que se encontram no Museu

José Malhoa, nas Caldas da Rainha

Primeira pintura a ser entregue a

um museu, no âmbito do protocolo
entre o Novo Banco e o Estado

Português



Verdadeira reportagem do século XVII,

mostra o Terreiro do Paço antes do

Terramoto de 1755, durante uma cerimónia
oficial com os edifícios da praça decorados

para a festividade

Entrada Solene em Lisboa do Núncio Apostólico
Monsenhor Giorgio Cornara, por autor
desconhecido, de finais do século XVII.

Está no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa

Na legenda, no
canto inferior

esquerdo, estão
identificados

todos os coches e

seus ocupantes,
o que dá a esta

pintura um valor
de "reportagem

histórica"

A pintura pode
ser vista no

Museu Nacional,
dos Coches, na
sala onde estão

expostos coches
idênticos aos

representados no

cortejo, É uma peça
muito interessante

para o serviço
educativo do museu
e tem sido vista por

centenas
de estudantes

Josefa de Ayala, mais conhecida como Josefa
de Óbidos, assinou com a palavra "Óbidos"

esta natureza-morta que, agora, se encontra
no museu da vila homónima

Os Músicos, de José António de Faria e Barros.
morgado de Setúbal, permite ao museu dessa cidade

ter finalmente uma obra do pintor no seu espólio



no Terreiro do Paço. Foi a primeira
obra a ser entregue a um museu, no
âmbito do protocolo entre o Novo
Banco e o Estado português. Está no
Museu Nacional dos Coches, inte-
grada na exposição permanente, na
sala onde se encontram os coches do
século XVII, idênticos aos que estão

representados na pintura. A obra,
verdadeira reportagem seiscentista de

uma cerimónia oficial - a entrada, em
Lisboa, do Núncio Giorgio Cornaro -,
é do maior interesse do ponto de

vista da iconografia, mostrando um
desfile de coches no Terreiro do Paço
antes do Terramoto de 1755. Tem sido
vista por dezenas de escolas, passan-
do a ser uma peça fundamental para
o serviço educativo do museu.

Também c fácil perceber por que
motivo uma Natureza Morta, de

Josefa de Óbidos, assinada "Óbidos",
vila onde a pintora viveu praticamen-
te durante toda a sua vida, foi entre-
gue ao Museu Municipal de Óbidos,
ou porque os dois quadros de Malhoa
- uma paisagem realizada no inicio
da carreira do pintor e um curioso
retrato de um colecionador - podem
agora ser vistos no Museu José Ma-
lhoa, nas Caldas da Rainha. Há ainda
uma terceira obra de Malhoa, a pintu-
ra Cuidados de Amor, que represen-
ta uma jovem, pensativa, sentada no
murete de um pátio, provavelmente
o pátio de Casulo, a casa que Malhoa
tinha em Figueiró dos Vinhos. Esta

pintura integrou, por isso, o Museu e

Centro de Artes de Figueiró, espaço
museológico ligado a Casulo.

Não tão óbvios mas igualmen-
te deliberados são os critérios que
levaram a instalar cinco obras de

pintores portugueses, da segunda
metade do século XIX, no Museu da
Guarda. Rebelo Correia explica que
não teria feito sentido pôr lá só um
desses quadros, pois não se integraria
na narrativa do museu. No entanto,
dada a vontade que os atuais respon-
sáveis têm de estender essa narrativa
à arte contemporânea, optou-se por
enviar cinco obras que ficaram numa
sala própria e que vieram preencher
uma necessidade real neste museu.
Os pintores são Nikias Skapinakis,
João Hogan, Júlio Resende, José de
Guimarães e Luís Pinto Coelho.

Convém referir que o Novo Banco
é ainda proprietário de outras três

coleções: uma de fotografia, outra de

Também de Pillement,
Paisagem com Camponeses

e Rebanho ficará
em permanência no Paço
dos Duques de Bragança,

em Guimarães

João Reis, filho do pintor
Carlos Reis, é o autor desta
paisagem fluvial intitulada

No Tejo. A obra está em

exposição no Museu Municipal
Carlos Reis, em Torres Novas

Paisagem Fluvial com Pescadores, pintada em 1785
por Jean Baptiste Nicolas Pillement, é uma das pinturas

que integrou o Museu Grão Vasco, em Viseu



numismática e mais uma de livros.
"Elas já eram cokçõcs. Já concetua-
lizadas e perfeitamente definidas",

explica Paulo Tomé, responsável de

Relações Institucionais do Novo Ban-
co. "Chegaram ao banco enquanto
coleções. A coleção de numismática
e a Biblioteca de Estudos Humanís-
ticos Pina Martins foram compradas
a colecíonadores. A de numismática
está aqui no banco, podendo ser visi-
tada mediante uma inscrição. Quanto
à biblioteca, o banco decidiu depo-
sitá-la na biblioteca da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa. Já

está a cumprir o nosso lema: a arte e

a cultura partilham-se."
A única coleção que foi criada

dentro do banco é a de fotografia.
Iniciada em 2004 c desenvolvida

pela curadora Alexandra Pinho, até
ela deixar o banco em 2013, a cole-
ção contém cerca de mil fotografias
de 340 artistas. Pode ser igualmente
visitada, bastando para tal fazer um
agendamento. Em novembro, voltou
a receber uma distinção internacio-
nal, nos Corporate Art Awards - Art
Patrons of the XXI Century, e está

prevista na programação para este

ano duas exposições.

Esta Natureza
Morto é uma das

pinturas de artistas

portugueses do

século XX, que pode
ser agora vista no

Museu da Guarda

0 tema clássico

da Natureza Morta
é aqui revisto entre

a figuração
e a abstração

Natureza Morta XXV, por Nikias Skapinakis, 1967

LISTA DOS MUSEUS

Doze museus, 22 obras - é o saldo dos protocolos celebrados e executados
até agora. 0 objetivo é manter este ritmo ao longo de 2019

Museu Nacional dos Coches,

em Lisboa

Museu Francisco Tavares Proenç

Júnior, em Castelo Branco

Museu Nacional de Arte Antiga,
em Lisboa

Museu da Guarda

Museu José Malhoa,

em Caldas da Rainha

Museu e Centro de Artes

de Figueiró dos Vinhos

Paço dos Duques de Bragança,
em Guimarães

Museu de Setúbal
- Convento de Jesus

Museu Nacional Grão Vasco,

em Viseu

Museu Municipal Carlos Reis,

em Torres Novas

Museu Municipal de Óbidos

MUDAS -Museu de Arte

Contemporânea da Madeira,

na Calheta



GRAÇA FONSECA, MINISTRA DA CULTORA

"O balanço que fazemos deste compromisso é francamente positivo, na medida em
que foram cumpridos os objetivos enunciados, desde a fruição pública desta magnífica
coleção até à sua distribuição pelo território nacional, passando pela realização de

parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais e regionais. Um ano depois,

procuramos comemorar esse momento, mas sobretudo apresentar os próximos
passos de uma estratégia conjunta entre o Ministério da Cultura e o Novo Banco,

completando os objetivos do protocolo através da partilha deste fantástico espólio e da
sua reinvenção através das múltiplas narrativas que, em cada museu, serão criadas",
comentou a ministra da Cultura na cerimónia que assinalou a passagem de um ano
do Novo Banco Cultura e em que foram anunciados os próximos passos. II

Sem Título, de 1968, de Jorge Pinheiro, está
no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea
da Madeira. Neste lugar especial, situado na

Calheta, há ainda outra obra também de Jorge
Pinheiro e uma de Ricardo da Cruz Filipe

Esta pintura do século XVII

foi enviada para o Museu
Francisco Tavares Proença
Júnior, em Castelo Branco,
onde se reúnem coleções

de arqueologia, de arte sacra
e de bordados

"A disposição das flores,
irreal, corresponde a uma

cenografia cuidadosamente

preparada e imaginada peto
Dintor", lê-se na brochura

sobre a obra

O interesse por flora exótica,
estimulado pelas viagens,

levou a um género de pintura

que se desenvolveu a partir
de finais do século XVI

Rosas, cravos, dálias e

crisântemos são as flores

representadas, a par com
as túlipas que adquiriram
um papeL importante na

História Social e Económica
da Holanda

Natureza Morta de Flores, atribuída a Jan Fyt, sem data


