
Espólios artísticos
em risco acolhidos
por Banco de Arte

Atelier Júlio Pomar cria unidade para
preservar e divulgar arte contemporânea
Lisboa O Atelier-Museu
Júlio Pomar, em Lisboa,
acaba de criar o projeto
Banco de Arte Contempo-
rânea (BAC)"para receber

espólios documentais de

arte contemporânea que
estejam em risco de se per-
der e cuja salvaguarda seja
de emergência, tanto de
artistas como de historia-
dores e críticos de arte, em
atividade desde a segunda
metade do século XX", re-
velou a diretora Sara Antó-
nia Matos.

O BAC é um projeto cria-
do pela Câmara Municipal
de Lisboa (CML) e pela Em-

presa de Gestão de Equipa-
mentos e Animação Cultu-
ral (EGEAC), em colabora-

ção com a Fundação Carmo-

na e Costa e a Universidade
Nova de Lisboa, através do

Instituto de História da
Arte-Faculdade de Ciências
Sociais Humanas (IHA-
-FCSH).

Sara Antónia Matos, mes-
tre em Estudos Curatoriais

peça Faculdade de Belas- Ar-
tes de Lisboa e doutorada
em escultura, assumiu a di-

reção artística das Galerias

Municipais de Lisboa entre
2012 e 2017. Saiu justamen-
te para dedicar-se aos "vá-
rios projetos de investiga-
ção em curso" no Atelier-
-Museu Júlio Pomar.

Quanto ao BAC, a ideia foi

proposta por Maria Graça
Carmona e Costa à CML, e

tem como objetivo tratar os

espólios para "compreender
os desenvolvimentos da
história da arte portuguesa,
os seus autores, mais e me-
nos reconhecidos".

No quadro da história da

arte portuguesa, "permiti-
rão revelar e compreender
uma história com as suas
condicionantes próprias, fa-
tores de desenvolvimento e

momentos de progressão e

retração".o BAC járecebeu
espólios da artista plástica
Ana Vieira (1940-2016) e da

escultora Graça Costa Ca-
bral (nascida em 1939).
ACERVO ABERTO A. ESTUDOS

O BAC, que iniciou a ativi-

dade há um ano e está na
fase de instalação, funcio-
nará num edifício da CML
no Bairro do Rego, sob ges-
tão do Atelier-Museu Júlio
Pomar/EGEAC e da sua di-

reção, a partir deste mês.
Pretende assumir-se como
"estrutura complementar à

dos equipamentos museo-

lógicos, à universidade, a

outros centros de docu-
mentação e arquivos, já
existentes no país e na cida-
de de Lisboa".

Na sua missão essencial,
irá "preservar e contribuir

para a divulgação da arte
contemporânea portugue-
sa, permitindo o seu estudo

pelos académicos e univer-
sitários, desde professores,
investigadores, alunos, e

por outros profissionais que
operam no meio". •

Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa


