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'De vento em Popa', Clube Naval do Funchal, exposição

Ferramentas

Interessante

Achou este artigo interessante?

Clube Naval do Funchal inaugurou exposição 

'Objecto Mar'

Foto DR

 A Quinta Calaça, sede social do Clube Naval do 

Funchal, acolheu, no passado dia 25 de Fevereiro, a 

inauguração da exposição 'Objecto Mar' de Martim 

Brion, numa perspectiva cor e forma.

“A ideia para esta exibição surgiu, de certa forma, 

através de uma veia familiar, uma vez que tenho 

alguns parentes na Madeira e a minha própria mãe 

viveu muitos anos”, referiu o artista. “Sempre achei 

que seria interessante fazer uma exposição aqui e 

realmente chegámos à conclusão de que o Clube 

Naval do Funchal seria uma boa ideia, porque tenho 

uma certa ligação ao local pois vinha cá quando era 

miúdo”, acrescentou.

O título da exposição deve-se à adaptação da obra ao 

sítio onde esta está exposta, pois considera essencial para qualquer artista divulgar as suas obras aos 

mais distintos géneros de públicos.

No mesmo dia, foi lançada a segunda edição da revista institucional anual do CNF, 'De Vento em Popa', 

em formato bilingue, com todos os conteúdos relativos à actividade do clube no ano transato.
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