Exposição Cartas da Real Fábrica

É inaugurada hoje, às 17:30H, no átrio do edifício da Casa da Moeda, a exposição
Cartas da Real Fábrica, mostrando ao público réplicas de cinco dos mais famosos
baralhos de cartas impressos na Real Fábrica de Cartas de Jogar, acompanhadas
de documentos do Arquivo Histórico da INCM e de baralhos originais cedidos por
dois coleccionadores particulares.
A exposição baseia-se na pesquisa realizada pela investigadora Fernanda Frazão
sobre a documentação e o espólio da Imprensa Régia e Real Fábrica, antepassadas
da INCM, uma investigação que durou 12 anos e deu origem ao reacender do
interesse artístico e lúdico das cartas de jogar.
Para além das réplicas dos cinco baralhos, que foram reeditados pela INCM a partir
das matrizes originais, vai ser possível observar alguns dos elementos físicos que
fizeram parte da sua produção à época, tais como o bloco xilográfico, as chapas
calcográficas e as respectivas folhas de prova de estampa, assim como dois
baralhos originais: um baralho do tipo espanhol de Lourenço Solésio fabricado no
final do século XVIII e um baralho de cartas para truques de ilusionismo fabricado no
1º quartel do século XIX, ambos produzidos na Real Fábrica de Lisboa.
Para melhor enquadrar a actividade produtiva das cartas de jogar, encontra-se
também exposta a maqueta do edifício antigo da Impressão Régia, criada em 1768
pelo Marquês de Pombal, à qual se anexou, através do Alvará de 31 de Julho de
1769, a Real Fábrica de Cartas de Jogar.
A exposição pode ser visitada até ao final do ano, nos dias úteis, das 9 às 19 horas.
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