Vieira da Silva par elle même
A pedido do público, de novo em cena!
um espectáculo de Maria José Paschoal
com direcção artística de Elisa Lisboa

uma produção do Grupo Cassefaz em colaboração com a
Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva

Auditório da Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva
(Praça das Amoreiras, 56, Lisboa)

De 16 de Outubro a 16 de Novembro de 2008
Centenário do nascimento de Maria Helena Vieira da Silva (1908-2008)
Depois do sucesso de «Vieira da Silva par elle même» aquando da sua estreia em Maio de
2008, voltamos agora, a pedido do público, a pôr em cena este espectáculo que cativou
audiências.
«Vieira da Silva par elle même» é um espectáculo de teatro, diríamos, autobiográfico, uma vez
que ele recorre apenas às palavras ditas pela pintora Maria Helena Vieira da Silva ao longo da
sua vida e a diferentes jornalistas. Uma certeza, então, para todos aqueles que assistirem ao
espectáculo: o que vão ouvir são as verdadeiras palavras, opiniões, incertezas e dúvidas,
questões, que Vieira da Silva desejou partilhar com o público e a propósito da sua vida e,
sobretudo, do seu trabalho artístico.
“Maria José Paschoal reproduz fielmente os trejeitos da artista plástica”, in Correio da Manhã de
20 Maio 2008
Por isso, este espectáculo é tão iluminado por Vieira da Silva, tão honesto nos seus propósitos e
tão simples na sua apresentação – de forma alguma se deseja desviar o olhar do público do mais
importante – a obra da artista. Assistir ao espectáculo «Vieira da Silva par elle même» é ver
melhor, sentir melhor, as obras da pintora.

Assim, espectáculo e exposição são um momento a dois tempos, na galeria e no auditório, ambos
na Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, para os quais convocamos o Público. Este
espectáculo será uma visita diferente e enriquecedora e uma oportunidade única; para os públicos
pouco conhecedores de Vieira da Silva, uma forma de melhor descobrirem o seu trabalho e a sua
personalidade; para os amantes da «Bicho» um emocionante encontro «ao vivo» aqui
possibilitado pela inspiração teatral.
Como escreveu Jean-François Jaeger, membro do Comité Arpad Szenes - Vieira da Silva e
responsável pela Galerie Jeanne-Bucher em Paris, este espectáculo «permite transmitir ao público
e sobretudo aos jovens a mensagem de verdade, de empenho e de dúvida que correspondeu à
personalidade dessa grande artista».
O nosso convite está feito, Vieira da Silva espera por todos os que se possam envolver nas
suas sábias palavras e acompanhá-la nos seus pensamentos sobre a arte e sobre a vida.
(CV de Maria José Paschoal em anexo)
De 16 de Outubro a 16 de Novembro de 2008 (excepto dia 13 de Novembro)
Horários dos espectáculos
Quarta a Sexta às 18h00
Sábados e Domingos às 16h00

Local do espectáculo:
Auditório da Fundação
Arpad Szenes - Vieira da Silva
Praça das Amoreiras, 56

Lisboa
Metro: Estação do Rato (Linha amarela)
Autocarros: 74, 706, 709, 713, 720, 727, 738,
758, 773

Preço dos bilhetes:
Preço Único: €10,00
Descontos para menores de 25 anos e maiores de 65 anos: €8,00
Aderentes Pin Cultura: €7,00
Para Maiores 12 anos
Reservas de bilhetes e Informações para o público em geral:
Tel. Fixo: 213 420 136 – 213 880 044 – 213 880 053
Tel. Móvel: 961 880 401
Informações gerais em:

http://vieiradasilvaparellememe.blogspot.com/
www.teatropolis.net
www.fasvs.pt
Cassefaz estrutura finaciada por:

