
                                                                                                                               
                                    

 
  

Estação Paulista exibe obra do acervo do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo 

Obra de Lenora de Barros circulará por três estações da Linha 4-Amarela entre 
julho e setembro 

 
Em parceria com a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção 
da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo 
levará ao público a obra Procuro-me, da artista Lenora de Barros, que integra a coleção 
do Museu. 
 
A obra, que ficará disposta em 20 painéis na estação, mostra diferentes autorretratos 
da autora, imitando fotografias de pessoas desaparecidas, comuns nas estações de 
metrô e vias públicas. “Mas, ao invés de estar em busca de outra pessoa, Lenora 
procura a si mesma. Em meio à multidão, nos esquecemos de nós, sobretudo no fluxo 
diário do ir-e-vir. A artista nos convida a lembrarmos que mudamos o tempo todo e às 
vezes nem percebemos: conhece-te a ti mesmo ou a ti mesma”, afirma Felipe 
Chaimovich, curador do MAM São Paulo, no texto que preparou para a exposição. 
 
A exposição Procuro-me no metrô passará por três estações da Linha 4-Amarela: de 
1 a 31 de julho, na estação Paulista; de 1 a 30 agosto, na estação Luz; e, de 2 a 30 de 
setembro, na estação Higienópolis-Mackenzie.  
 
 
Serviço: Procuro-me no metrô 
 
Linha 4-Amarela de metrô 
 
Data: De 1 a 31 de julho 
Local: Estação Paulista  
 
Data: De 1 a 30 de agosto 
Local: Estação Luz 
 
Data: De 2 a 30 de setembro 
Local: Estação Higienópolis-Mackenzie 
 
 
Horários: funcionamento da estação. De domingo a sexta-feira, das 4h40 à meia-noite, 
e aos sábados, das 4h40 até 1h00 da madrugada. 
Classificação indicativa: livre 
Telefone: (11) 5085-1300 
 
www.mam.org.br 
www.facebook.com/MAMoficial 
www.instagram.com/MAMoficial 
www.twitter.com/MAMoficial 
www.youtube.com/MAMoficial 
 
Informações para a imprensa 
MktMix Assessoria de Comunicação 
Tânia Otranto / Balia Lebeis / Roberto Ethel 



                                                                                                                               
                                    

 
  

Telefone / fax (11) 3060-3640 
Lucila Longo - lucila@mktmix.com.br - ramal 3624 - www.mktmix.com.br  


