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Os prêmios de aquisição foram instituído s desde o

FAJARDO

pr imeiro Panorama da Arte Atual Brasileira, em 1969,
,,

SEM TITULO,
aç

1995
•

e rten, aço inox
240 112X 153

o mam

quando

São Paulo rena sceu depois da

cr ise da transferênc ia de seu acer vo para a USP.
No início , eram denominados
Arte Moderna

"Prêmios

Museu de

de São Paulo" e seu regulamento

rezava que " ... além da aquisição da obra, o art ista
laureado a seguir seria homenageado
individual de até 20 obras",
especialmente

com uma sala

o que

os tornava

importantes.

Na primeira versão do Panorama,um grande número
de obras foi doado pelos próprios artistas, solidários
com o grupo

de intelectuais

e empresários

iniciou a luta de recriar o museu e reconstruir
patrimônio.

Mas, foram os prêmios

que
seu

de aquisição

que abriram espaço para que as empresas pudessem
contribuir na formação do novo acervo.
Assim, · em 22 Panoramas, um conjunto

expressivo

de 54 obras foi integrado ao patrimônio

do mam

pelos

prêmios

de aquisição.Entre

os premiados

encontram-se obras de artistas como: Alfredo Volpi,
Lothar

Charoux,

Franz Weissmann,

Amílcar

de

Castro, Tomie Ohtake, Gilvan Samico, Renina Katz,
Arthur Luiz Piza, Flávio Shiró, Nelson Leirner, Luiz
Paulo Baravelli e José Resende, entre outros.

Essa

seqüência de prêmios conta-se como uma história
de sucesso e eles exprimem não só o reconhecimento
ao trabalho

dos artistas

como,

pragmaticamente,

uma forma possível de atualização do acervo.
Hoje, o mam possui cerca de 2.000 obras (abrigadas
em

uma

reserva

técnica

internacionais de conservação),
está sendo inaugurada
A Price Waterhouse,

história

padrões

e uma sala ·exclusiva

com sua iniciativa de patrocinar

como

em sua nova fase.

segue

para exposição desse acervo.

o Panorama e os prêmios
nessa

que

uma

de

1995, insere-se

parceira

do

Museu

José
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