
Com entrada gratuita, a partir de 11 de Março 

Casino Lisboa inaugura na Galeria de Arte 
 “Narrativa Lusa II” de Mariola Landowska 

O Casino Lisboa inaugura, no próximo dia 11 de Março, às 19 horas, a exposição 
“Narrativa Lusa II”, da autoria da artista plástica Mariola Landowska. Inspirada no 
mundo da lusofonia, esta mostra individual de pintura estará patente na Galeria de 
Arte. A entrada é gratuita. 

Os visitantes do Casino Lisboa poderão observar 13 obras da conceituada artista 
plástica polaca. “A poesia do meu olhar sobre as civilizações” é uma curta, mas 
reveladora frase de Mariola Landowska, na qual se encontra a chave para a 
compreensão da sua obra. A pintora que um dia escolheu viver em Portugal, “lugar de 
ligação das culturas luso-brasileira e luso-árabe”, manifesta claramente o seu interesse 
e conhecimento das culturas indígenas e a vontade de uma arte, que expresse os 
signos e ícones das suas mitologias. Nesta pintura transparece uma sensibilidade 
feminina, encontramos, por exemplo, várias alusões ao mito da “Grande Mãe”, 
presente em tantas sociedades primitivas mas também raíz ancestral de imaginários 
Comuns. 

“As viagens transformam-nos. Quando sentimos o impulso de viajar para outros 
sítios, encontramos diferentes emoções, descobrimos lugares e pessoas que por vezes 
despertam memórias da nossa terra. Reparamos nos detalhes e ouvimos histórias que 
não são diferentes das da nossa terra. A beleza, a melancolia, e a nostalgia são 
atributos do ser humano, independentemente do lugar onde vivemos. Portugal é um 
país inspirador, de colinas e moinhos. Vegetação rítmica à beira mar. Barcos no mar e 
na terra. Escolho objetos para criar de novo a alma do lugar, a poesia oculta e 
desvendada”, sublinha Mariola Landowska. 

Biografia 
Mariola Landowska nasceu na cidade Szczecin, na Polónia. Estudou Belas Artes no 
Instituto de Arte “Gazzola” no Piacenza, Itália. Viajou pelo Brasil, India e, ainda, por 
diversos paises europeus e africanos onde se inspirou nos motivos étnicos e 
contemporâneos. Na procura da diversidade da sua expressão artística desenvolveu 
além da pintura, trabalhos em azulejo e escultura em mármore. Foi convidada pela 
Embaixada da Polaca para representar Portugal, em Munique, na Alemanha, numa 
exposição de 8 artistas polacos residentes no estrangeiro. Recebeu a menção honrosa 
no concurso e exposição do Museu Jorge Vieira, em Beja. Mostra as suas obras, desde 
1994, em diversas galerias e museus na Polónia, Portugal, Brasil, Itália, Alemanha, 
Espanha, Dinamarca e Estados Unidos. Está, ainda, representada na enciclopédia da 
cidade Szczecin. 

A Galeria de Arte do Casino Lisboa acolhe, de 11 de Março a 1 de Maio, a 
exposição “Narrativa Lusa II”, da autoria de Mariola Landowska. A entrada é 
gratuita. 



Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 
Lisboa abre, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00; e às Sextas-Feiras, 
Sábados e vésperas de Feriados, das 16h00 às 04h00. 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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