Mily Possoz e Maria Helena Vieira da Silva:
duas mulheres, pintoras, dois percursos singulares no panorama da arte portuguesa, com
opções diferentes que se cruzam em determinados momentos. Vinte anos as separam, uma
amizade e muitos pontos comuns as unem. Mily
(Emília) Possoz, de origem belga, integra o
Primeiro Modernismo Português. Tal como Maria
Helena Vieira da Silva, nasceu em Portugal, em
1888, num meio sócio-cultural privilegiado,
estudou piano e teve aulas de pintura com Emília
Santos Braga (1867-1949), antes de partir para
Paris em 1905 para frequentar a Académie de la
Grande Chaumière. Tal como Vieira, viaja por
vários países europeus e dedica-se à gravura (no
caso de Mily em Bruxelas e Düsseldorf). Vieira
da Silva decidiu ficar a viver em Paris – 1928-, ao
contrário de Mily que optou por voltar a Lisboa.
Autora de uma vastíssima obra de ilustração,
desenho, gravura e pintura, Mily Possoz tem um
percurso singular no movimento modernista
português. Nos anos 20 e 30 dedica-se essencialmente à ilustração, na imprensa e em obras literárias enquanto participa em exposições marcantes
como a exposição dos Cinco Independentes em
1923, o Salão de Outono na SNBA em 1925 e o I
Salão dos Independentes, também na SNBA, em
1930 – onde Vieira da Silva também participou –
e em iniciativas do Secretariado de Propaganda
Nacional, criado em 1933.
Vieira da Silva, já casada, passou vários meses
em Lisboa com Arpad Szenes em 1935. O casal
instalou-se na casa-atelier do Alto de São Francisco
que depressa se tornou um pólo de atracção para
artistas (Mily, Eduardo Viana, Almada Negreiros,
Mário Eloy, Carlos Botelho), escritores, poetas e
músicos (António Pedro, João Gaspar Simões,
Fernando Lopes Graça).
Mily Possoz conviveu com o que mais estimulante se fazia em Portugal, aprendizagem que
conjugou com a sua formação em Paris, Bruxelas
e Düsseldorf e que resultou num léxico moderno
de influências cosmopolitas e eruditas que aplica
de forma original em diversas técnicas (desenho,
pintura, gravura). Vieira da Silva e Mily Possoz
participam ainda na “Exposição de Montras no
Chiado” em 1940, antes do casal Szenes partir
para o Brasil, fugindo à Segunda Grande Guerra.
A exposição reúne obras da colecção da família

uma gramática modernista

de Mily Possoz, do Centro de Arte Moderna da
Fundação Calouste Gulbenkian e do Hotel Tivoli,
que preserva a maior colecção de obras da artista.
Comissariada por Emília Ferreira, a exposição
propõe uma nova abordagem e uma reavaliação
da obra de Mily Possoz, capazes de reflectir a sua
sensibilidade à modernidade.

25 Fevereiro a 20 Junho de 2010
Praça das Amoreiras, 56
1250-020 Lisboa - Portugal
Tel. ( 351) 21 388 00 44/53
Fax: (351) 21 388 00 39
E.mail: fasvs@fasvs.pt
Web: www.fasvs.pt

Horário
segunda a domingo 10h00 às
18h00.
Encerra terça-feira e feriados.
Ingresso 3,00 €.
Gratuito ao domingo (10h0014h00), jovens até 14 anos,
A.P.O.M./I.C.O.M./I.C.O.M.O.S./
A.I.C.A./ Imprensa.

Desconto
50% para estudantes, reformados,
professores, Lisboa Card.
Visitas guiadas
à segunda, quarta e sexta, entre as
10h00 e as 12h00, com marcação
prévia.

Ateliers Pedagógicos
para crianças ao fim-de-semana,
com marcação prévia.

