CONVITE AOS OCS
Apresentação
presentação à Imprensa
I
da exposição “Do Tratado à
Obra”, comemorativa dos 300 anos do Palácio de Mafra
Amanhã, quinta-feira
feira, 16 de novembro, às 11h00,
0, em Mafra
A Direção-Geral
Geral do Património Cultural e o Palácio Nacional de Mafra (PNM)
convidam os representantes dos Órgãos de Comunicação
Comunicaçã Social a participar amanhã,
quinta-feira
feira dia 16, às 11h00,
11h
numa visita prévia à exposição “Do Tratado à Obra:
Obra
Génese da Arte e da Arquitetura no Palácio de Mafra ”.
Diretora Geral do Património Cultural,
Nesta apresentação à imprensa estarão presentes a Diretora-Geral
Paula Silva, o Diretor do Palácio de Mafra, Mário Pereira, e os
o três comissários
comissário da exposição:
Paulo Pereira, professor da Faculdade de Arquitetura
Arquitetura da Universidade de Lisboa, Sérgio Gorjão,
Gor
museólogo do PNM/DGPC e Sandra Vaz Costa, historiadora de arte da DGPC.
A inauguração da exposição é no dia 17 de novembro, às 19:00,, no âmbito do programa
comemorativo do tricentenário
ricentenário do lançamento da primeira pedra. Integrando uma centena de
peças, esta é uma mostra inédita que, tal como o seu catálogo, envolve as mais recentes
investigações de reputados especialistas sobre a génese do pensamento e da cultura artística e
arquitetónica barroca.
A mostra ficará patente
atente ao público português até 31 de maio de 2018.. Cumpre depois uma
itinerância na Alemanha,
emanha, país de origem do arquiteto régio João Frederico Ludovice, a quem D.
João V confiou a conceção deste
este monumental conjunto arquitetónico.
Nota: Se possível agradece-se
se confirmação da presença, via email ou telefone.
Lisboa, 15 de novembro de 2017
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