Inauguração “Um céu para Santa Isabel”
A 19 de Julho de 2016 é inaugurada a pintura do teto da Igreja de Santa Isabel,
em Lisboa, segundo projecto do artista Michael Biberstein.
“Um Céu para Santa Isabel” partiu de um
convite feito pelo pároco ao artista Michael
Biberstein, em Outubro de 2009. A maquete
do projecto foi apresentada pela primeira vez
na Appleton Square, no âmbito da Trienal de
Arquitectura de 2010. O interesse que o
projecto então despertou levou à decisão de
angariar fundos destinados à sua
concretização.

“A Sky for Santa Isabel” arose from an
invitation made by the vicar to the artist
Michael Biberstein in October 2009. The
project’s model was presented for the first
time at Appleton Square, in the context of the
2010 Architecture Biennial. The interest that it
attracted then led to the decision of raising
funds to materialize the project.

Na sequência da morte súbita de Michael
Biberstein em 2013, a sua viúva, e a equipa
técnica envolvida no projecto, que incluía a
Nova Conservação, resolveu dar-lhe
continuidade, estabelecendo desde logo que
o tecto deveria ser pintado de acordo com o
original da maquete.

Following the sudden death of Michael
Biberstein in 2013, the artist’s widow and the
technical team involved in the project from the
beginning, including Nova Conservação,
decided to carry it on, then being determined
that the ceiling should be painted in
accordance with the original in Biberstein’s
model.

À Factum Art Foundation coube a execução
da pintura e à Nova Conservação a
conservação e restauro das superfícies
pétreas, da pintura mural e estuques do
segundo registo da nave da igreja.

Factum Art Foundation was chosen to
execute the ceiling painting and Nova
Conservação the conservation of the stone,
mural painting and stucco works on the
second level of the church’s nave.

A inauguração oficial terá lugar a 19 de Julho
de 2016 pelas 17h30 e às 19h haverá Missa
presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa,
D. Manuel Clemente.

The inauguration will take place on the 19th
of July 2016 at 5:30 pm, and at 7 pm there
will be a Mess presided by His Eminence the
Cardinal Patriarch of Lisbon.
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