
Com entrada gratuita 
 

Casino Estoril inaugura na Galeria de Arte 

exposição  “Heavy Colours” a 30 de Setembro 
 

 

É já na próxima Quinta-Feira, 30 de Setembro, às 19 horas, que o Casino Estoril 

inaugura, a exposição Heavy Colours”. Esta mostra conta com a participação de dois 

consagrados artistas contemporâneos: Beatriz Cunha (Escultura) e Branislav 

Mihajlovic (Pintura). Com entrada gratuita, a não perder, na Galeria de Arte. 
 

Eis um pequeno excerto do texto de apresentação do catálogo, de autoria de Luís Filipe 

Gomes: “(…)Materializar os horizontes, concretizar a cor que a percepção não encontra 

num tubo de tinta; sintetizar influências e inquietações; recuperar dos escolhos 

destroços de naufrágios; reaproveitar salvados para construir outra vez; ter presente a 

arqueologia, a história, a ciência e a par dessa memória e entendimento buscar a 

totalidade é o que aqui nesta exposição Beatriz Cunha e Branislav Mihajlovic se 

propõem.” 

 

Beatriz Cunha 

Nascida em Lisboa, em 1959, Beatriz Cunha estudou História na Universidade Nova de 

Lisboa e Joalharia contemporânea no AR.CO. Nos anos noventa inicia a sua abordagem 

à Escultura, explorando técnicas e materiais, desenvolvendo a sua linguagem artística de 

forma independente. A pesquisa e a experimentação são fundamentais na concepção das 

suas obras, conduzindo à criação de estruturas que exigem disciplina e precisão técnica.  
 

Beatriz Cunha vê a arte como um processo contínuo e a expressão plástica como parte 

integrante da vida. É membro da Sociedade Portuguesa de Autores e da Sociedade 

Nacional de Belas Artes. 

 

 

Branislav Mihajlovic 

Nascido em Belgrado, na antiga Jugoslávia, em 1961, Branislav Mihajlovic estudou 

Artes Plásticas e fez o Mestrado em Pintura, em 1989, na Escola Superior de Belas 

Artes.  
 

Vive, desde 1992, em Portugal como artista profissional. Conta com mais de noventa 

exposições individuais e com cerca de três centenas das participações nas colectivas, 

Salões e Feiras de Arte no País e no estrangeiro. O seu trabalho foi várias vezes 

premiado. A sua obra está apresentada em muitas colecções particulares e públicas. 

 

 

A Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe, de 30 de Setembro a 25 de Outubro, a 

exposição “Heavy Colours”. A entrada é gratuita. 
 

O Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de 

Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces Safe 

Places, emitido pelo ISQ. 
 

O Casino Estoril abre às 14h00 e encerra às 02h00. O acesso é livre, sendo que a 

partir das 22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos 

acompanhados pelos pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.  
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