
PATRIMÓNIO

Coimbra vai
acolher a coleção
do Novo Banco

O Convento de São Francisco, em Coimbra, será o destino

da coleção de fotografia do Novo Banco, revelou há dias

o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado. Esta

coleção, quejunta fotógrafos de diversas origens e gerações
- entre os quais figuram nomes como os de Nan Goldin,
Helena Almeida, WolfgangTillmans, Robert Frank, Christian

Boltanski, John Baldessari, Willie Doherty, Irving Penn, Stan

Douglas, Vik Mu niz. Gera rd Castel 10- Lopes, Vasco Araújo,
Paulo Nozolino, Daniel Blaufuks, Filipa César, Adriana Molder,

Jorge Molder, Pedro Paiva e João Maria Gusmão ou João
Tabarra— passará a ficar ali em permanência.
A coleção começou a ser reunida em 2004, tendo as primeiras
obras adquiridas sido "A Woman With aCovered Tray"

(2003), uma caixa de luz de Jeff Wall, "Sem Título" (2004),
umautorretratodeCindy Sherman,"Shangai Panorama 2oo2"
de Thomas Struth e "Rijksmuseum Amsterdam 11, 2003" de

Cândida Hõfe. A coleção foi crescendo e ultrapassou já as

mil obras, envolvendo 280 artistas de 38 nacionalidades.

A diversidade que expressa é apontada como sendo uma
das mais importantes características deste conjunto que se

concentra na recolha de obras de artistas vivos. Outra das

opções desta coleção foi a de escolher peças representativas
das obras dos artistas em vez da aquisição de grandes séries,

o que permitiu que fosse abarcando um maior número de

autores. Em 2014, no ano em que assinalava os seus dez anos

de vida, a coleção foi integrada nas 100 melhores Coleções
Empresariais do Mundo.

Além da coleção de fotografia o património artístico do

Novo Banco, que corresponde a uma das maiores coleções

portuguesas, inclui um acervo de pintura quejunta cerca de

cem quadros de autores dos séculos XVI Ia XX, uma coleção
de numismática e a Biblioteca de Estudos Humanísticos de
Pina Martins, que está sob a guarda da Faculdade de Letras

da Universidade de Lisboa. Sobre a coleção de pintura o

ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes sugeriu em

janeiro, à Lusa, a possibilidade de a descentralizar, colocando
cada obra no museu no qual mais bem se enquadre.


