
Informações à imprensa
Dezembro de 2022

MAM São Paulo anuncia programação do
primeiro semestre de 2023

A programação de exposições trará uma individual do centenário de Arcangelo Ianelli;
coletiva com trabalhos de Tomie Ohtake, Mira Schendel, Manabu Mabe; obras de

Shirley Paes Leme e Ana Teixeira; e ainda uma mostra em torno da intersecção entre
arte e ambiente que propõe a participação do público em diversas atividades. A

agenda também inclui diversas ações que celebram os 75 anos do MAM e os 30 anos
do Jardim de Esculturas

Fachada do MAM São Paulo. Foto: Estúdio em Obra

O Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta a programação do primeiro
semestre de 2023, com exposições, cursos, seminários e outras ações que celebram,



entre temas diversos, os 75 anos de história da instituição e 30 anos do Jardim de
Esculturas do MAM.

A agenda do Museu se inicia em fevereiro com a exposição que homenageia o
centenário do pintor, escultor, desenhista e ilustrador brasileiro Arcangelo Ianelli
(1922-2009), artista que teve uma relação próxima ao MAM, com participação no 5º
Panorama da Arte Brasileira e atuação, nos anos seguintes, no conselho e comitê
artístico da instituição. Com curadoria de Denise Mattar, a exposição ocupa a Sala
Milú Villela e traz ao público um recorte essencial da obra de Ianelli, com trabalhos
emblemáticos de sua trajetória, além de remontar parte de seu ateliê no espaço
expositivo.

Arcangelo Ianelli 1998.022 - Romulo Fialdini
Imagens em alta: Arcangelo Ianelli 100 anos - o artista essencial

Paralela à exposição de Arcangelo Ianelli, o MAM apresenta na Sala Paulo Figueiredo
uma exposição coletiva com obras de seu acervo que dialogam direta ou
indiretamente com a produção desse artista ou que foram contemporâneos a ele.

https://flic.kr/s/aHBqjAjWf2


Ianelli dedicou sua vida artística à uma busca para encontrar a essência da cor e da
luz, algo que outros artistas também buscaram, cada um ao seu modo, tal como Wega
Nery, Manabu Mabe, Maria Leontina, Tomie Ohtake, Mira Schendel, Takashi
Fukushima e Yolanda Mohali.

A exposição irá tratar sobre questões fundamentais das artes visuais e da pintura: a
busca da síntese, a sensibilidade cromática, os campos de vibração de luz, assim
como a expansão para fora do suporte e a imagem como potencial criação de uma
atmosfera e um ambiente.

Lothar Charoux. Círculos V, 1971 | Tomie Ohtake. Sem título, 1996
Imagens em alta: Diálogos com cor e luz

A Sala de Vidro receberá trabalho da artista Shirley Paes Leme, enquanto o Projeto
Parede trará uma obra da artista Ana Teixeira. Na Biblioteca, o MAM apresentará uma
exposição inédita partindo da coleção de mais de 700 publicações de arte da crítica e
curadora Aracy Amaral. Trata-se de um conjunto construído por Aracy ao longo de sua
vida, com todos os catálogos da Bienal de São Paulo, entre outros títulos. A coleção
acaba de ser integrada ao acervo da biblioteca do Museu, a partir da doação realizada
por Aracy Amaral. A exposição na biblioteca também irá reunir e expor materiais de
sua produção vinculada ao Museu de Arte Moderna, como forma de homenagear e
agradecer pelas contribuições feitas para o museu e toda a sociedade.

Encerrando o primeiro semestre, a Sala Milú Villela recebe uma exposição com obras
emblemáticas do acervo do Museu e do Educativo. Com curadoria de Cauê Alves,
Mirela Estelles e Valquíria Prates, a mostra propõe uma reflexão a partir da arte sobre
os elementos básicos e primários que compõem o planeta: ar, terra, água e fogo. A

https://www.flickr.com/photos/a4eholofotecultura/albums/72177720304620843


exposição irá discutir a relação entre arte e natureza, os impactos da ação humana
sobre o planeta e as possibilidades de construirmos juntos um mundo melhor.

"A programação do primeiro semestre de 2023 do MAM São Paulo irá enfatizar os 75
anos do Museu. Além de realizar uma grande mostra de um artista que esteve muito
próximo do museu ao longo dos anos de 1960 e 1970, Arcangelo Ianelli, o MAM irá
rever parte importante do seu acervo, com exposições e atividades que proporcionam
experiências significativas com os diversos públicos. O Jardim de Esculturas do MAM
completa 30 anos, e esse espaço de relação direta com o Parque Ibirapuera será
ativado com diversas propostas artísticas e educativas", conta Cauê Alves,
curador-chefe do Museu.

Veja a seguir mais detalhes da programação

Arcangelo Ianelli 100 anos - o artista essencial
14 de fevereiro a 14 de maio
Curadoria de Denise Mattar
Local: Sala Milú Vilela

A biblioteca de Aracy do Amaral - referências e exposições
02 de março a 14 de julho
Local: Biblioteca

Shirley Paes Lemes
02 de março a 28 de maio
Local: Sala de Vidro

Diálogos com cor e luz
02 de março a 28 de maio
Curadoria de Fábio Magalhães e Cauê Alves
Local: Sala Paulo Figueiredo

Ana Teixeira
02 de março a 28 de maio
Local: Projeto Parede

Elementar: fazer com
15 de junho a 13 de agosto
Curadoria de Cauê Alves, Mirela Estelles e Valquíria Prates
Local: Sala Milú Vilela

Sobre o MAM São Paulo



Fundado em 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma sociedade civil de
interesse público, sem fins lucrativos. Sua coleção conta com mais de 5 mil obras
produzidas pelos mais representativos nomes da arte moderna e contemporânea,
principalmente brasileira. Tanto o acervo quanto as exposições privilegiam o
experimentalismo, abrindo-se para a pluralidade da produção artística mundial e a
diversidade de interesses das sociedades contemporâneas.

O Museu mantém uma ampla grade de atividades que inclui cursos, seminários,
palestras, performances, espetáculos musicais, sessões de vídeo e práticas artísticas.
O conteúdo das exposições e das atividades é acessível a todos os públicos por meio
de visitas mediadas em libras, audiodescrição das obras e videoguias em Libras. O
acervo de livros, periódicos, documentos e material audiovisual é formado por 65 mil
títulos. O intercâmbio com bibliotecas de museus de vários países mantém o acervo
vivo.

Localizado no Parque Ibirapuera, a mais importante área verde de São Paulo, o edifício
do MAM foi adaptado por Lina Bo Bardi e conta, além das salas de exposição, com
ateliê, biblioteca, auditório, restaurante e uma loja onde os visitantes encontram
produtos de design, livros de arte e uma linha de objetos com a marca MAM. Os
espaços do Museu se integram visualmente ao Jardim de Esculturas, projetado por
Roberto Burle Marx para abrigar obras da coleção. Todas as dependências são
acessíveis a visitantes com necessidades especiais.

MAM São Paulo | Programação do 1º Semestre de 2023
Endereço: Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portões 2 e 3)
Horários: terça a domingo, das 10h às 18h (com a última entrada às 17h30)
Ingressos: a entrada no MAM está com valor de R$25 inteira e R$12,50 meia-entrada. Aos
domingos, a entrada é gratuita e você pode contribuir com o valor que quiser. Contribua
como desejar para que o MAM continue trazendo arte e cultura para o maior número de
pessoas possível!

Meia-entrada para estudantes, com identificação; jovens de baixa renda e idosos (+60).
Gratuidade para crianças menores de 10 anos; pessoas com deficiência e acompanhante;
professores e diretores da rede pública estadual e municipal de São Paulo, com identificação;
sócios e alunos do MAM; funcionários das empresas parceiras e museus; membros do ICOM,
AICA e ABCA, com identificação; funcionários da SPTuris e funcionários da Secretaria
Municipal de Cultura.

Reserve seu ingresso clicando aqui.

Telefone: (11) 5085-1300
Acesso para pessoas com deficiência

https://site.bileto.sympla.com.br/museudaartemodernadesaopaulo/


Restaurante/café
Ar-condicionado

www.mam.org.br/MAMoficial
www.instagram.com/MAMoficial
www.twitter.com/MAMoficial
www.facebook.com/MAMoficial
www.youtube.com/MAMoficial
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