Jacques Brel, 40 Anos Depois| 24 de Março | 12h00 |Auditório do Museu
Jacques Brel, 40 ans plus tard | 24 mars | 12h00 | Auditorium du musée

Para celebrar a francofonia, o Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva convida a assistir
a uma sessão especial sobre Jacques Brel, com David Ferreira a escolher as canções
e a contar a vida e obra do grande escritor e intérprete. Este ano de 2018 assinalamse os 40 anos da morte de Jacques Brel.
Às 12h00 no Auditório do Museu. A entrada é livre.

David Ferreira nasceu em Lisboa em 1954 e descobriu Jacques Brel no princípio da adolescência entre
os discos da mãe; pouco depois encontraria em casa do pai um livro com as letras do cantor. Durante
perto de quatro décadas, David Ferreira trabalhou na indústria discográfica, tendo dirigido durante 24
anos a EMI-Valentim de Carvalho, então a maior editora de música portuguesa. Desde 2011, dedica-se
à realização de vários programas de rádio na Antena 1.
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Desenhar à Flor da Pele | 24 de Março | 17h00 | Escadaria do Museu
Dessiner à Fleur de Peau | 24 Mars | 17h00 | Escaliers du Musée

Para celebrar a francofonia o Museu Arpad Szenes – Vieira da silva convida a
participar numa sessão especial da sua oficina Desenhar à Flor da Pele.
Às 17h vamos desenhar um modelo dançante nas escadarias do Museu, com a
orientação de Cathy Douzil. A entrada é livre, basta trazerem caderno e lápis e
começar a desenhar.
Pour célébrer la Francophonie, le Musée Arpad Szenes - Vieira da Silva vous invite à participer
à une séance de dessin spéciale organisée par notre atelier Dessiner à Fleur de Peau.
À 17h, nous dessinerons un modèle en train de danser lentement dans les escaliers du Musée,
sous l’orientation de Cathy Douzil. La séance est gratuite, il vous suffit d’apporter un carnet et
un crayon!
Cathy Douzil nasceu em Paris em 1974.
Depois de cinco anos passados em Londres onde acabou a sua formação em Artes Visuais, vive desde
2000 em Lisboa onde partilha o seu trabalho entre ensino, animação de ateliers artísticos para
adultos e crianças, ilustração e exposições, principalmente de colagens e desenho. Orienta sessões
de desenho de modelo desde 2013.
Cathy Douzil est née à Paris en 1974.
Après cinq ans passés à Londres où elle termine ses études en Arts Visuels, elle habite depuis 2000 à Lisbonne où elle
partage son travail entre illustration, enseignement du dessin, animation d’ateliers artistiques pour petits et grands,
et expositions, principalement de dessin et collage. Elle oriente des séances de dessin de modèle depuis 2013.
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