
Carta a 28 de Junho de 1947,
de Arpad Szenes [navio Formosa, com destino a Marselha] 

para Vieira da Silva [51, Boulevard Saint-Jacques, Paris].

Museu
“Cá estou eu no meu estado natural apesar 

de o mar estar agitado. A maior parte do 
tempo estou sentado na nossa cadeira 

olhando as ondas ou esta vaga humanidade 
que navega até Marselha.”

www.olaio.pt
Bench measures include the sliders (0,7cm / 0,27in)
As medidas da banqueta incluem os deslizadores (0,7cm)
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Bench
Banqueta

Museu

Structure - available in Ash wood (raw or with colour), 
Oak, Freijó and Walnut

Estrutura - disponível em Madeira de Freixo (natural ou com cor), Carvalho, Freijó e Nogueira

Acessories:  Metal or felt sliders
Acessórios: Deslizadores em metal ou feltro



Bench
Banqueta

Museu

Upholstery - Faux leather, leather or fabric 
(upholstery can also be supplied by the customer)

Estofo - Semi pele, pele ou tecido 
(os acabamentos de estofo podem ser fornecidos pelo cliente)



Bench
Banqueta

Museu

No pillow, half pillow or full pillow?
A bench with several personalities

Sem almofada, meia almofada ou almofada completa?
Uma banqueta com diversas personalidades



For sale also at the Arpad 
Szenes-Vieira da Silva Museum
À venda também no Museu Arpad 

Szenes-Vieira da Silva

Wood:
Coloured Ash Wood
Madeira de Freixo com cor

Coloured Ash Wood
Freixo com cor

Also available in Raw Ash wood, Oak, Freijó and Walnut
Também disponível em Madeira de Freixo Natural, Carvalho, Freijó e Nogueira



Wood:
Freijó
Madeira de Frei jó

Freijó wood
Freijó

Also available in Ash wood (raw or with colour), Oak and Walnut
Também disponível em Madeira de Freixo (natural ou com cor), Carvalho e Nogueira
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