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PRESS RELEASE

o ceu desce a terra

No dia 18 de abril de 2015 pelas 16h00 irá inaugurar no Mosteiro de Alcobaça uma mostra inédita da artista 
Cristina Rodrigues. Inserida nas comemorações dos 25 anos do Mosteiro de Alcobaça como património da 
humanidade (Unesco).

De 18 de abril a 31 de agosto, a artista convida-nos a percorrer um dos Mosteiros mais icónicos de Portugal.
 
Esta exposição reflecte a paixão da artista pelo Mosteiro de Alcobaça, um dos mais belos lugares de Portugal, que 
guarda os túmulos dos dois amantes mais celebrados da nossa história, D. Pedro e D.ª Inês. Envoltos pelo mais belo 
cenário edificado de calcário e sonhos, sonhos de todos os que em outros tempos talharam suas pedras e daqueles 
que hoje visitam o Mosteiro. 
 
A construção do Mosteiro de Alcobaça terá sido iniciada em 1178, após a doação por D. Afonso Henriques de um 
vasto território de fronteira a São Bernardo de Claraval, abade responsável pela Ordem de Cister, em França. Foi 
a terceira abadia cisterciense a ser fundada em Portugal, implantada no fértil vale de confluência dos rios Alcôa e 
Baça, cujos cursos foram sabiamente alterados por forma a evitar as inundações e a facilitar os uso doméstico das 
suas águas.
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É esta grande paixão pelo passado que inspira a artista plástica e arquitecta Portuguesa Cristina Rodrigues a dese-
nhar a maior exposição de sempre. A artista dedica a sua exposição aos dois Amantes mais celebrados da história de 
Portugal numa obra entitulada ‘Os Amantes’, que poderá ser visitada na mágica cozinha do mosteiro. Nas palavras 
da artista: “A cozinha é lugar onde se constrói o amor, pois o acto de cozinhar é o exercício desse amor dedi-
cado aos que nos são mais próximos. Na cozinha alimentam-se as relações do espírito e do corpo.”
 
A sua obra, que tem viajado por vários museus e catedrais no mundo, constrói-se de esperança, vestindo objectos 
esquecidos no tempo com luxuosos e coloridos têxteis. A artista reflecte sobre Portugal contemporâneo, sobre as 
suas gentes, cores e ausências, construindo em suas obras uma imagem renovada do seu País.
 
O seu atelier em Portugal situa-se em Idanha-a-Nova, no Centro Cultural Raiano, e é aqui, que, rodeada de uma 
incrível colecção etnográfica, Cristina contrói o seu universo fantástico. Para produzir a exposição ‘O Céu Desce à 
Terra’ a artísta residiu no museu, popularmente conhecido pelo último castelo construído na região. Durante me-
ses, desenhando sem parar, pela noite dentro, histórias e narrativas que darão corpo às suas mágicas instalações. 
Fica o convite para uma visita a Idanha-a-Nova e a este espaço único em Portugal.
 
Esta exposição veste-se de esperança, magia e sonhos, mostrando a paixão Lusitana num dos seus mais ex-
traordinários monumentos, o Mosteiro de Alcobaça. A não perder de 18 de abril a 31 de agosto de 2015.

“Com os pés bem assentes no céu. É assim que imagino a artista plástica, arquitecta, historiadora, Cristina Rodri-
gues, a arquitectar as suas obras. Mas da sua altitude conceptual não resultam visões aéreas, ou meros exercícios 
de estética contemporânea; as suas obras são intimidades espirituais, expressas em criações monumentais que 
dialogam com a dimensão identitária da nossa história e desadormecem o futuro artístico de Portugal. Cristina 
voadora, terrena, espiritual, portuguesa, genial.”

Carlos Coelho - Criador d e Marcas, autor do livro Port ugal Genial

“Lavishing baroque details over ordinary consumables, Cristina Rodrigues masterfully manages to melange vir-
tuosity with the common place; as an adventure into the sublime. With installations that are celestial in their 
significance, as they are monumental in their location. Purposefully creating works that touch the lives of everyone 
involved with them.”

Rajesh Punj - Art Critic and Curator
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