Clube Naval do Funchal inaugurou exposição 'Objecto Mar' | DNOTICIAS.PT

Página 1 de 3

ASSINATURAS Validar Assinatura Publicidade Loja RSS Queixa AdC Ficha Técnica Estatuto Editorial

Funchal, 15° C

Aceder Registar-se

último comentário
Religiosos assassinos? Cruzes credo
lololoool
por Ateia

"Antes da Sida pensava-se que a medicina controlava todos os problemas"
Pesquisar

FRANCISCO GEORGE, DIRECTOR-GERAL DA SAÚDE NO DN-LISBOA

ACTUALIDADE
MADEIRA

MULTIMÉDIA

POLÍTICA

TSF-MADEIRA

ECONOMIA

PAÍS

DÊ NOTÍCIAS
MUNDO

EDIÇÃO IMPRESSA

5 SENTIDOS

DESPORTO

BLOGS

OPINIÃO

DOSSIERS

LAZ3R

SERVIÇOS

TURISMO

CLASSIFICADOS

SUPLEMENTOS

Assuntos Parlamentares Porto Santo Justiça Ronaldo DIÁRIO das escolas

Clube Naval do Funchal inaugurou exposição

Os mais...

lidos comentados etiquetados

'Objecto Mar'

Ruptura entre Ronaldo e Benítez começou com
uma pen 6 comentários

Actualizado em 29 de Fevereiro, às 16:14

Andreia Dias Ferro

Não haverá taxa de estacionamento para
motociclos no Funchal 23 comentários
Santana, a primeira cidade portuguesa do
século XXI, que queria ser vila 2 comentários
Autor do 'Suite 605' envolve Madeira no caso
'Panama Papers'
16 comentários
Bombista-suicida deixa nota que
desresponsabiliza cúmplices 2 comentários

Faça a sua assinatura digital...

Outras relacionadas...
Foto DR

Clube Naval do Funchal lança revista

A Quinta Calaça, sede social do Clube Naval do

Etiquetas

'De Vento em Popa'
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'De vento em Popa', Clube Naval do Funchal, exposição
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inauguração da exposição 'Objecto Mar' de Martim
Brion, numa perspectiva cor e forma.
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“A ideia para esta exibição surgiu, de certa forma,
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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
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Naval do Funchal seria uma boa ideia, porque tenho
uma certa ligação ao local pois vinha cá quando era
miúdo”, acrescentou.
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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.

http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/571647-clube-naval-do-funchal-inaugurou-e... 05/04/2016

