A Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva celebra pela segunda

museu, com obras de Arpad Szenes e Vieira da Silva, com

vez consecutiva o aniversário de Vieira da Silva, que nasceu no

breves visitas orientadas pelos jovens do colectivo do

dia 13 de Junho, dia de Santo António, com um vasto programa

museu e oficinas para crianças e adultos no jardim. A

de iniciativas gratuitas. Vieira da Silva é a pintora portuguesa do

Casa-Atelier abre portas com as Conversas sobre Vieira

séc. XX com maior reconhecimento internacional, estando

da Silva.

representada nos grandes museus e colecções europeias e

O evento será acompanhado por bancas de projectos

americanas.

artísticos e sociais, como os projectos da Associação

O dia 13 de Junho assume-se como o dia Vieira da Silva, um dia

Reklusa, o Re-mix, a ceramista Margarida Melo

de festa. Esta será uma oportunidade para conhecer a sua obra

Fernandes ou o Atelier de Restauro das Amoreiras, e por

e as exposições temporárias da Fundação através de visitas

uma demonstração de novas tecnologias de impressão

gratuitas, mas também para participar em múltiplas actividades

3D pela Junitec, empresa júnior do Instituto Superior

no Museu e no jardim das Amoreiras, na Casa-Atelier Vieira da

Técnico.

Silva e na Ermida Nossa Senhora de Monserrate.

Além do bolo de aniversário concebido pelo Atelier

Exposições, música, cinema, teatro, dança, performances e

Pedrita, a gastronomia é assegurada pelo Vieira Café,

oficinas para crianças, debates e uma feira do livro de arte, são

que oferece, dentro e fora do museu, uma ementa

algumas das actividades que começam às 10h00 da manhã e

diversificada e de qualidade.

terminam às 21h00.

Os grandes objectivos do VIEIRA DA SILVA EM FESTA são

O programa dá particular importância às artes performativas

promover o conhecimento da artista e da sua obra,

como sejam a conferência de Daniel Tércio; as performances de

atraindo ao Museu novos públicos, confrontando-as com

Vânia Rovisco, Sónia Baptista, Ana Rita Teodoro, Lígia Soares,

outras formas de expressão contemporânea (artes

Marta Rema, Bruno Caracol; o canto por Tanja Simic e o Coro

plásticas, música, dança, performance, teatro, entre

Gregoriano de Lisboa; a dança com Marina Nabais e Rita

outros) e iniciar um processo de revitalização do jardim

Vilhena; as instalações sonoras com Marcus Rovisco e Bernardo

das Amoreiras como espaço de lazer e como pólo

Chatillon; o upbeat lo-fi de Lifafa, o flamenco do Duo El Camino

cultural e artístico, com a contribuição de várias

e as canções do Melhor Amigo de António Pedro Lopes e Gui

instituições.

Garrido. No espaço do Centro de Documentação estará visitável

- Todas as actividades são gratuitas, de acesso livre.

a instalação de Marta Alvim e a reflexão teórica fica a cargo de

- A festa destina-se a todas as famílias e à família toda.

Verónica Metello.
O museu oferece ao público a exposição temporária de Ricardo
da Cruz-Filipe, fotografia e pintura e a colecção permanente do
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