A Vida
de
Sarah
Affonso

A Vida Portuguesa
celebra Sarah Affonso
(1899-1983), uma
grande artista que foi
simultaneamente pintora
modernista e bordadeira
prodigiosa, mulher
independente casada com
José de Almada Negreiros,
mãe dedicada e inventiva.
A pedido das netas
Rita e Catarina e baseados
no espólio da família,
redescobrimos a obra
e a partir dela inventámos
brinquedos, cadernos,
livros, jóias e objectos
de uso doméstico que
recriam o mundo da artista.

Sarah (em primeiro plano) com colegas de curso das Belas-Artes,
escola na qual estuda pintura sob a orientação de Columbano
Bordalo Pinheiro. 1915-1922

Sarah e José fotografados no terraço
do recém inaugurado Hotel Vitória,
Lisboa. 1936

Esta especialíssima colecção
de objectos criados a partir
da vida e obra de Sarah
Affonso surge nos 120
anos do seu nascimento,
data festejada com duas
grandes exposições da sua
obra em Lisboa no Museu
Calouste Gulbenkian
e no Museu Nacional
de Arte Contemporânea
do Chiado, em 2019.
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no mundo
de Sarah

Bicesse, Quinta da Lameirinha

a reprodução da “sereia”

os cadernos do “primeiro desenho”

a lengalenga da “Sola, Sapato”

0 caderno de caligrafia

três cadernos e uma caixa de lápis

aprender as vogais

as almofadas bordadas

aprender
a bordar

Sarah a bordar na sua
casa de Lisboa.
década de 40

os castiçais em cerâmica

a pregadeira do cavalinho

a reprodução do “carrocel”

as pregadeiras dos animais

o saco com cravos e animais

e a fotobiografia
da Sarah e do Zé

os retratos em postal

o caderno

a reprodução do “retrato do filho”
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CADERNOS
O caderno apresenta um retrato
de Sarah Affonso, aos 24 anos, aquando
da sua primeira estadia em Paris. Este
objecto muito especial — com reprodução
da assinatura da artista e estampagem a
‘ouro’ — visa homenagear não só a sua
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personalidade artística mas também
as suas facetas de mulher independente,
aventureira, corajosa e à frente do seu
tempo, que aos 24 anos tomou a decisão
de viajar sozinha para Paris para conhecer
o mundo e aperfeiçoar a sua arte.

“Era eu sozinha.
Fazia aquilo por desafio,
tinha vindo de Paris, trazia
um encanto dentro de mim,
uma certeza de certas
coisas, e porque é que não
hei-de entrar na Brasileira?
Não era por gostar de café,
que eu não gostava. Mas,
como as mulheres não
entravam, eu entrei.
E, como era nova, ficavam
todos a olhar, uns riam-se,
mas depois habituaram-se
e já não ligavam.”

Conjunto de dois
cadernos A5 cosidos
com capas distintas.
O padrão de heras
representado nas capas
destes cadernos é um
trabalho de recriação
de um dos primeiros
desenhos de Sarah,
com 11 anos.

Dois cadernos” Primeiro desenho”

Caderno A5 com
estampagem a ouro
na frente e verso.
Na capa foto de Sarah
Affonso e reprodução
da sua assinatura.
Caderno Sarah Affonso
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In “Conversas com Sarah
Affonso” de Maria José de
Almada Negreiros, Arcádia,
1982, Lisboa.

46

POSTAIS
Três diferentes postais
a preto e branco com
cortante ondulado.
Dimensões:
10 x 15 cm

Na véspera de se casar, Sarah Affonso
oferece ao futuro marido um álbum
de fotografias da “sua” Sarah. Esta é uma
pequena biografia íntima em fotografias
que retrata as duas fases simbólicas
da vida de Sarah Affonso — antes
e depois de conhecer “o seu Zé”,
o artista José de Almada Negreiros.

Fotobiografia
— A Sarah do Zé
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Três motivos diferentes:
— O Casal Sarah e Zé;
— Retrato em Paris;
— Sarah nas Belas-Artes.

FOTOBIOGRAFIA
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APRENDER
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As Vogais
de Sarah
Affonso

Versátil conjunto de cartões didácticos
para iniciação à leitura criado a partir
de colagens que a pintora fez para
ensinar as vogais aos seus filhos,
na década de 1930-40.

Lengalenga tradicional
portuguesa, criada
a partir de ilustrações
que Sarah Affonso fez
para os seus filhos,
na década de 1930-40.

Dimensões:
12,5x16,5cm

Harmónio de 10 páginas
em cartolina com
acabamento em fita
de cetim azul.
Dimensão:
12,5 x 16,5 cm

Lengalenga da Sola, Sapato

Desde o início até ao final da sua
carreira, ainda que esporadicamente,
Sarah Affonso nunca deixou de fazer
ilustrações para livros infantis:
foi a partir de elementos de algumas
dessas obras que criámos as capas
destes 3 cadernos.

Dimensões: 14,5 x 21 x 0,04 cm
Nº Páginas: 24
Folhas: Ilustradas e linhas

Dimensões:
14,5 x 21 x 1cm
Peso: 250 g

Desenhar as Vogais com Sarah Affonso

Três cadernos ilustrados
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Caderno A5 para aprendizagem
e aperfeiçoamento de caligrafia foi,
criado a partir de colagens que
a pintora fez para ensinar as vogais
aos seus filhos na década de 30/40.
Todas as páginas são impressas
com exercícios de caligrafia que
permitem treinar a aprendizagem
dos gestos da escrita.
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PARA
APRENDER
A BORDAR

OS SACOS
Este útil saco de sarja
replica na sua estampa
um bordado a ponto
cruz que Sarah Affonso
bordou para uma almofada
decorativa, uma das várias
que criou e se conservam
na pequena e mágica
Quinta da Lameirinha.

O conjunto contém 4 postais para bordar:
o boi, a pomba, o galo e o peixe. As imagens
são pormenores retirados do quadro
“Retrato do Filho” que Sarah Affonso
pintou em celebração do nascimento
do seu primeiro filho. Os cartões para
iniciação ao bordado pretendem incentivar
futuros artistas a experimentar uma versão
da pintura em agulha e linha.
4 postais
para bordar

O Coração
– Postal para Bordar
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Singular postal perfurado, com imagem
criada a partir de pormenor do vestido de
baptismo bordado por Sarah para o seu
primeiro filho José, cerca de 1936. Para
bordar e dedicar a quem mais se gosta.

Saco Animais e Cravos Estampado Vermelho

Saco Animais e Cravos Estampado Preto
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ALMOFADAS
BORDADAS

53

Sarah Affonso bordava com
a mesma arte com que pintava.
Estas almofadas em linho bordado
são réplicas exactas das várias
que criou e se conservam na sala
da pequena e mágica quinta
de Bicesse, morada de férias
da família Almada Negreiros.
Capa de almofada em linho
(100%). Bordada à máquina
com linha de algodão (50%)
e acrílico (50%). Pré-enchida;
capa amovível e zipper oculto.

Almofada com três flores

Almofada com animais e cravos

Almofada com flores vermelhas e brancas

Almofada branca com animais e cravos
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Almofada flores com ramo
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CERÂMICA

AS JÓIAS

Castiçais que são réplicas exactas de uma
peça feita em barro por Sarah Affonso,
em data desconhecida, guardada há muito
no espólio da família. Para esta edição
limitada, A Vida Portuguesa contou com
a colaboração da Fábrica da Viúva Lamego,
um dos nomes históricos da faiança
e azulejo português. Fundada em 1849
no Largo do Intendente, em Lisboa,
a empresa trabalha, hoje como ontem,
com grandes artistas, arquitectos
e designers.

Nos anos 40, Sarah Affonso dedicou-se
a inventar pregadeiras e botões de faiança.
Este tipo de pequenos objectos estava na
moda e, com a sua venda, Sarah equilibrava
as finanças incertas da família de artistas.
“Mantive a casa durante um mês com os
botões” conta na sua autobiografia.
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É uma selecção destes objectos que
reeditamos com a colaboração da Fábrica
Viúva Lamego, um dos nomes históricos
da faiança e azulejo português. Fundada
em 1849 no Largo do Intendente,
em Lisboa, a empresa trabalha, hoje
como ontem, com grandes artistas,
arquitectos e designers.

Disponível nas cores natural (terracota),
branco, amarelo, verde e azul escuro.

Castiçal
Coração

Caixa do Castiçal Coração

Pregadeira Cavalinho
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Pregadeiras
“Pássaro”,
“Cavalo Marinho”
e “animal”

REPRODUÇÕES

Reproduções de 4 ilustrações e 4 quadros
de Sarah Affonso. Impressão digital em
papel de 300g com passepartout de cartão.
Dimensões: 30 x 40 cm
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Reprodução “Sereia”

Reprodução “Retrato do Filho”

Reprodução “Meninas”

Reprodução “Carrocel”

Reprodução “S.João Baptista subiu ao trono”

Reprodução Sem Título (Rapaz com Ovelhas)

Reprodução Sem Título (Meninas com Cravos)

Reprodução “Mulher com filho”
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DESENHO
Bloco A4 para introdução
ao desenho com capa com
ilustração de Sarah Affonso.
Bloco desenho
Dimensões: 20 x 28 cm
Nº Páginas: 50
Folhas: Lisas

Desenhar com Sarah Affonso — Bloco de desenho —
Meninas em Paris

Desenhar com Sarah Affonso — Bloco de desenho —
Menino com Bois

As cores de Sarah Affonso
– Caixa de 12 lapis
de cor Viarco

“Meninas”, 1928
© MNAC
Fotografado por:
Arnaldo Soares, 1994

As fotografias deste catálogo são
da autoria de Inês Gonçalves, e foram
feitas na Quinta da Lameirinha em Bicesse,
no mês de Julho de 2019.
Todos os produtos deste catálogo foram
concebidos pelo Gabinete de design
d’A Vida Portuguesa.
Os produtos da Colecção Sarah Affonso
estão à venda nas lojas da Fundação
Calouste Gulbenkian em Lisboa e em todas
as lojas A Vida Portuguesa em Lisboa,
Porto e na loja online:
www.avidaportuguesa.com
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