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Dia Mundial da Poesia
21 de Março de 2010

A Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva celebra a
Primavera e a Poesia abrindo portas. Abrindo portas a
todos, porque a entrada é gratuita. Abrindo as portas da
cafeteria, que abre com nova gerência e novas propostas,
gastronómicas e não só. Abrindo as portas à poesia: pela
voz de Graça Lobo e Jorge Silva Melo ouvimos as palavras
de Mário Cesariny.
Faça favor de entrar!

10h00
Abrem-se as portas

... e a cafeteria abre-lhe o apetite ou ajuda-o a abrir os
olhos com um café reforçado. As especialidades são os
crepes e as saladas, mas não faltam a boa música e o
acesso gratuito à web.

12h00
Portas adentro

Vamos conhecer a obra de Mily Possoz, amiga de Vieira
da Silva e de Arpad Szenes, numa visita guiada pelas comissárias da exposição, Emília Ferreira e Marina Bairrão
Ruivo.

15h30
Entre portas

Três homenagens prestadas: à Poesia, no dia que lhe é
mundialmente dedicado; a Cesariny, poeta e artista; a
Vieira da Silva, amiga e admiradora de Cesariny e grande amante de poesia. Graça Lobo e Jorge Silva Melo lerão
vários poemas de Mário Cesariny.

16h30
À porta fechada

Instale-se confortavelmente no nosso auditório e conheça a história da Cooperativa de Gravadores Portugueses
GRAVURA, lugar de experimentação estética e de luta política, onde intelectuais e artísticas iniciam, em 1956, a
“aventura” da gravura moderna em Portugal.
Documentário Gravura: esta mútua aprendizagem de Jorge
Silva Melo, 2008, 78’, cor.
Este documentário inicia o ciclo de documentários sobre arte e artistas, realizados por Jorge Silva Melo, que serão exibidos aos dois
últimos domingos de cada mês, e abre uma série de acções conjuntas da FASVS com os Artistas Unidos, em datas a anunciar.
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