MAM inicia 2019 com a exposição "Novas Aquisições"
Entre 12/01 e 31/03, o público poderá conhecer obras que
passaram a integrar a coleção do museu nos últimos cinco anos
O MAM São Paulo inicia 2019 apresentando ao público uma seleção de 24 obras que entraram
em seu acervo nos últimos cinco anos e que ainda não foram mostradas em conjunto. Novas
Aquisições ficará em cartaz entre os dias 12/01 e 31/03.
Grande parte dessas novas aquisições do MAM advém de doações de particulares, várias das
quais mediadas pelo Núcleo Contemporâneo, programa de associados do MAM. "Decidimos
iniciar 2019 agradecendo aos colaboradores do museu, ao trazer ao público parte dos resultados
desse importante trabalho", adianta o curador Felipe Chaimovich. Entre os artistas selecionados,
estão nomes como: Lothar Charoux, Julio Plaza, Mauro Restiffe, Sandra Cinto, Laura Lima, José
Aguilar e o coletivo 3NÓS3, entre outros.
As obras reunidas indicam linhas de força da coleção do MAM, destacando relação histórica do
museu com a abstração geométrica no Brasil, com os mitos do país, as paisagens e também com
a contestação da racionalidade. A peça mais antiga da mostra é um desenho de Lothar Charoux
datado de 1958. Suas formas retas dialogam com a politização do rigor geométrico durante a
década de 1960, presente no projeto de livro de artista de Julio Plaza, no qual o público é
convidado a abandonar a posição de espectador passivo para virar livremente suas páginas
coloridas.
A capital do país, Brasília, é tema da foto de Mauro Restiffe, que revela o desenho geométrico
abstrato aplicado à arquitetura e ao urbanismo. A relação entre geometria e poder continua
pelo núcleo de poetas visuais dos anos 1970: Almandrade e Ridyas. Num mundo cada vez mais
interligado pela indústria da comunicação de massa, ambos buscam frestas de liberdade entre
linhas e colunas.
A natureza é também um aspecto relevante da exposição Novas Aquisições. Estando no parque
Ibirapuera, o MAM se relaciona de modo privilegiado com o paisagismo moderno e reuniu
paisagens que aparecem em criações como as fotos de Marcelo Moscheta, na pintura de Rodrigo
Andrade ou ainda no céu de Sandra Cinto.
Por outro lado, a coleção inclui obras que se opõem à racionalidade. O quadro do coletivo de
artistas Avaf usa os elementos da geometria e a sobriedade do vermelho com preto para chegar
a uma construção anárquica. O painel de Laura Lima registra a destruição da malha geométrica,
pois é desfiado aleatoriamente e amarrado grosseiramente à própria estrutura. A composição
de imagens de João Castilho mobiliza retângulos predominantemente azuis para criar uma
narrativa fragmentada.
O engajamento artístico na história política do Brasil, por sua vez, é representado pelo quadro
Luta, de José Aguilar, feito em 1967, e pela série de fotos do coletivo 3NÓS3 intitulada
Ensacamento, registrando ações de cobrir estátuas públicas com sacos que simulam a tortura,
realizadas em 1979.

Novas Aquisições dá início à segunda etapa da celebração dos 70 anos do MAM, que começou
em 15 de julho de 2018 e teve diversos momentos marcantes, como o jantar de apoio ao museu
realizado em 16 de agosto de 2018, o lançamento da obra produzida exclusiva e graciosamente
para o museu pelo artista Cildo Meireles e a exposição MAM 70: MAM e MAC USP, que teve
excelente receptividade do público.

Serviço: Exposição Novas Aquisições no MAM

Data: de 12/01 a 31/03/2019
Local: Museu de Arte Moderna de São Paulo
Endereço: Parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portões 1 e 3)
Horários: Terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)
Tel. (11) 5085-1300
Ingresso: R$7,00. Gratuidade aos sábados. Meia-entrada para estudantes e professores,
mediante identificação.
Gratuidade para menores de 10 e maiores de 60 anos, pessoas com deficiência, sócios e alunos
do MAM, funcionários das empresas parceiras e museus, membros do ICOM, AICA e ABCA com
identificação, agentes ambientais, da CET, GCM, PM, Metrô e funcionários da linha amarela do
Metrô, CPTM, Polícia Civil, cobradores e motoristas de ônibus, motoristas de ônibus fretados,
funcionários da SPTuris, vendedores ambulantes do Parque Ibirapuera, frentistas e taxistas
com identificação e até 4 acompanhantes.
Agendamento gratuito de visitas em grupo pelo tel. 5085-1313 e e-mail
educativo@mam.org.br
atendimento@mam.org.br
www.mam.org.br
www.facebook.com/MAMoficial
www.instagram.com/MAMoficial
www.twitter.com/MAMoficial
www.youtube.com/MAMoficial
Estacionamento no local (Zona Azul: R$ 5,00 por 2h)
Acesso para pessoas com deficiência
Restaurante / café
Ar condicionado
MktMix Assessoria de Comunicação
Tânia Otranto / Balia Lebeis / Roberto Ethel
Telefone / fax (11) 3060-3640
Martina Carli - martina@mktmix.com.br - ramal 3624 - www.mktmix.com.br

