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Porque havia o Portugal de Salazar, de dar asilo a Arpad, quando este, perseguido da 
guerra e do nazismo, com Helena Vieira da Silva, em 1940, quis aqui acolher-se? 
Que fosse do mundo! 
E Arpad foi do mundo! Recusado o asilo, rumaram ao Brasil, onde o génio de Vieira, 
segundo alguns, explodiu.
Em 1947 regressam a Paris, onde o Estado francês, esse, nove anos depois, lhes concede 
a nacionalidade.
Em Portugal, em 1961, rebentam nas mãos de Salazar a guerra colonial e as lutas estu-
dantis. Nunca mais as coisas serão como dantes...
Se, até aí, tal como muitos trabalhadores à procura do pão, já muitos jovens artistas 
partiam para a Cidade Luz, onde esperavam encontrar mestres com os horizontes de 
Arpad e Vieira – do tamanho do mundo –, a partir de então, as fronteiras deste jardim 
soturno eram um escoadouro para a França e, mais a norte, Holanda, Alemanha, Suécia, 
e por aí fora.
Como muitos outros, Júlio Pomar, Costa Pinheiro, René Bertholo, Lourdes de Castro, 
Jorge Martins, José Escada, Eduardo Luís, Henrique Silva, Manuel Cargaleiro e Carlos 
Cobra, foram alguns dos muitos artistas portugueses que então passaram – mais ou 
menos demoradamente – por Paris, onde Ursula Zangger, entre 1969 e 1974, os fotogra-
fou. 
Todos encontraram em Vieira e Arpad um porto seguro de acolhimento, tal era a solici-
tude com que estes recebiam os jovens artistas idos de Portugal à procura de um asilo 
estético.
Por isso, húngaros, brasileiros, franceses, apátridas, artistas do mundo, seja lá o que 
fossem e queira ou não o fantasma de Salazar, podemos muito bem chamar a esta 
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Nasceu em Zurique, Suíça.
Fez a sua formação escolar na Escola Rudolf Steiner, em Zurique. Entre 1974 e 1978 estu-
dou como bolseira da Fundação Gulbenkian na Universidade Paris VIII, onde concluiu a 
licenciatura em Video e Cinema.
Entre 1963 e 1970 fez diversos trabalhos de fotografia em Basileia, na Foto Horvath e 
Pipolar Presscenter, e em Paris, na área da fotografia de arte.
Entre 1970 e 1975 colaborou com a editora Ruedo Iberico, de Paris.
Colaboradora fotográfica dos jornais “Norte Desportivo” e “O Primeiro de Janeiro”, nos 
anos 70.
Actualmente colabora da agência 1/2 Tempo (“Jornal de Negócios”, ...) e de “A Voz de 
Ermesinde”. 
Repórter fotográfico em “O Primeiro de Janeiro” entre 1990 e 1992 e, a partir daí no 
“Diário de Notícias”, até 2005, onde se mantém todavia como colaboradora.
Expôs fotografias (retratos de Vieira da Silva e Arpad Szenes) na Galeria Nasoni, Porto, 
1986.
Obteve o Prémio Nacional de Fotoreportagem dos Prémios de Jornalismo 1991 do Clube 
de Jornalistas do Porto.

Ursula Zangger

Nasceu em Alhandra, no ano de 1935; faleceu em 2005.
Estudou na António Arroio e na ESBAL (1951-1957).
Depois de passar por Munique, instala-se em Paris em 1958 e começa a publicar a revis-
ta “KWY”, com Lurdes Castro. Juntam-se à revista, a partir de 1960, Jan Voss e Christo, 
e também José Escada, Costa Pinheiro, João Vieira e Gonçalo Duarte. Publicaram-se 12 
números até 1963. O grupo KWY expõe em 1960-62, em Sarrebrucken, Lisboa, Paris e 
Bolonha.
Em 1981 regressou a Portugal. 

René Bertholo



Nasceu em Moura, no ano de 1932.
Frequentou a Escola António Arroio. Viveu em Munique e Paris, onde integrou o grupo 
KWY. Enquanto durou o grupo, realizou pinturas gestuais onde surgem frequentemente 
figuras de um imaginário luso-ibérico, como os touros. 
Seguidamente recorre às figuras históricas da nação, criando a série Reis, em que retrata 
os monarcas de forma irónica. A presença de imagens ligadas ao imaginário português, 
como os objetos e espaços próprios de Fernando Pessoa (“Os Óculos do Poeta Álvaro de 
Campos”, 1980), foi sempre, aliás, uma constante em sua obra, influenciada por diversas 
correntes, numa busca permanente de novas formas de expressão pictórica.

Costa Pinheiro

Nasceu em Lisboa, no ano de 1908; faleceu em Paris em 1992. 
Começou a estudar pintura, a partir de 1919, com Emília Santos Braga e  Armando Lucena. Em 
1924, frequenta as aulas de Anatomia Artística da ESBAL. 
Em 1928 vai viver para Paris. 
Estuda pintura com Dufresne, Waroquier e Friez, participando numa exposição no Salon de 
Paris. Conhece o pintor húngaro Arpad Szenes, com quem casa em 1930, e com quem visitará a 
Hungria e a Roménia.
Em 1936 participa activamente na associação “Amis du Monde”, criada por vários artistas 
parisienses devido ao desenvolvimento da extrema direita na Europa. 
Com Arpad decidem ir para o Brasil, onde, ao contrário de Portugal, são recebidos de braços 
abertos, recebendo passaportes diplomáticos, que substituem os de apátridas emitidos pela 
Sociedade das Nações.
Residem no Rio de Janeiro até 1947, pintando, expondo e ensinando. É a época em que Vieira 
da Silva começa a ser reconhecida. Vende obras suas para vários museus, realiza tapeçarias e 
vitrais, trabalha em gravura, faz ilustrações para livros, cenários para peças de teatro. 
Expõe em todo o mundo e ganha o Grande Prémio da Bienal de São Paulo de 1962, e no ano 
seguinte o Grande Prémio Nacional das Artes, em Paris. Em 1956, foi-lhe dada a naturalidade 
francesa. 

Vieira da Silva



Nasceu em Budapeste, na Hungria, no ano de 1897; faleceu em 1985. Revela, desde muito cedo, 
uma especial aptidão para o desenho. Em 1918 frequenta a Academia Livre de Budapeste, onde 
o ensino era avançado e liberal. 
Nos seus anos de formação, descobre a arte contemporânea internacional, a música de Bartok 
e de Kodaly e a arte de vanguarda de Lajos Kassák. Depois de percorrer as capitais artísticas 
da Europa, fixa-se em Paris em 1925. Em 1929 conhece Maria Helena Vieira da Silva na Academia 
da Grande Chaumière, com quem se casa em 1930. Trabalha em gravura, em 1931, no atelier de 
Hayter, onde contacta com importantes nomes do surrealismo, que marcam esta fase da sua 
obra. Devido à guerra, e após recusa da nacionalidade portuguesa, parte com Vieira da Silva 
para o Brasil, em 1940, onde permanecerá até 1947. 
A partir dos anos 50, os guaches e as têmperas tornam-se importantes na sua pintura que 
se centra agora nas sensações de luz e na exploração de ambientes, caracterizando-se pelos 
formatos ao alto ou ao baixo de influência japonesa. Obtém a nacionalidade francesa em 1956. 
Nos anos 60 afirma-se como pintor: faz inúmeras exposições em França e no estrangeiro, as 
suas obras são adquiridas por museus franceses e recebe várias condecorações do Estado 
francês. A partir de 1970, organizam-se várias retrospectivas. 
Arpad Szenes foi um dos melhores representantes da Escola de Paris dos anos 40, apesar da 
discrição e modéstia que sempre o caracterizaram.

Arpad Szenes

Nasceu em Braga, no ano de 1932; faleceu em 1988.
Em 1958, ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Gulbenkian, que lhe possibilitou aper-
feiçoar os seus conhecimentos no estrangeiro.
Na sua vida profissional, além de telas, também executou posters, maquetes e cenários para 
teatro, adoptando, preferencialmente os estilos figurativo e abstracto geometrizante.
Dedicou-se também, esporadicamente, à pintura erótica. Já consagrado decidiu fixar 
residência em França, onde executou parte substancial da sua obra, e onde morreu.

Eduardo Luís



Nasceu em Paredes, no ano de 1933.
Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, de 1962 a 1965 trabalhou com Arpad Szenes 
e Vieira da Silva. De 75 a 77 trabalhou com os colectivos de difusão video “Mon Oeil”, 
Paris. Mais tarde dirigiu as oficinas da Árvore e foi docente da ESBAP. Está represen-
tado em várias colecções particulares da Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão.
Ligado desde o seu início à Bienal de Cerveira, em 1978. Foi o director das suas mais 
recentes edições (de 1995 a 2005).

Henrique Silva

Nasceu em Vila Velha de Ródão, no ano de 1927. 
Pintor abstracto e ceramista, em 1957 foi contemplado com uma bolsa de estudos 
proporcionada pelo Instituto de Arte Contemporânea e, no ano seguinte, recebeu igual 
prémio da Fundação Gulbenkian, partindo para o estrangeiro para estudar. 
«A sua pintura é, por vezes, compartimentada, alveolar, com reminiscências de azulejos 
na luz bruxuleante» (Fernando de Pamplona).

Manuel Cargaleiro     



Nasceu no Funchal, no ano de 1930.
Pintora abstracta e neofigurativa. Além das artes plásticas, dedicou-se também às artes 
cénicas, tendo participado como actriz em alguns filmes portugueses. 
Aos 28 anos, ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Gulbenkian, partindo para 
Paris. Gravurista, executou trabalhos em serigrafia. 
Com Bertholo, com quem vivia, é um dos fundadores da revista “KWY”, mesmo no final 
da década de 50. 

Lurdes Castro

Jorge Martins nasceu em Lisboa, no ano de 1940. É um dos mais destacados pintores 
da contemporaneidade portuguesa. Como todos os grandes nomes da sua geração, 
desenvolveu a sua obra a partir do exílio voluntário – Paris e Nova Iorque, nos anos 60 e 
70. Em 1991 regressa a Portugal onde vive e trabalha. 
Viu a sua obra exposta em Lisboa, Nova Iorque, Chicago, Paris, Malmöe e Bruxelas, entre 
outras cidades. O seu interesse pela literatura levou-o a ilustrar várias obras de Luiza 
Neto Jorge, Fernando Pessoa, Maria Alberta Meneres e António Torrado, recebendo o 
Prémio Gulbenkian de Ilustração de Literatura Infantil.

Jorge Martins



Nasceu em Lisboa, no ano de 1934 e faleceu na mesma cidade em 1980.
Em 1960, vencendo um concurso promovido regularmente pela Fundação Gulbenkian, 
foi contemplado com uma bolsa de estudos.
Foi um pintor concretista e abstraccionista, oscilando entre um e outro movimento, 
sem se fixar particularmente em nenhum deles.
Fez a sua formação na António Arroio e na ESBAL, onde conhece René Bertholo, 
Gonçalo Duarte, Costa Pinheiro e Lurdes Castro, com quem trava amizade. Parte para 
Paris, integrando o grupo KWY.
A sua obra é constituída em torno dos valores poéticos conferidos pela pureza das 
linhas e das cores. Trabalha mais tarde com outros materiais, vindo a dedicar-se nova-
mente à pintura na fase final da sua vida.

José Escada

Nasceu em Lisboa, no ano de 1926.
Estudou na António Arroio e na ESBAL e ESBAP. 
Em 1963 fixa residência em Paris. As obras dos anos seguintes serão marcadas pela 
influência de Ingres e pelos acontecimentos de Maio de 1968. Esta série de quadros 
sobre o Maio de 68 marca também a passagem de uma pincelada firme e concreta para 
um tratamento da figura por meio de manchas de cor. Nos anos de 1970 e 1980, Pomar 
envereda por uma nova fase de sua obra pictórica, dando início a uma série de telas em 
que trabalha com pintura e colagens. 

Júlio Pomar


