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Mostra reúne obras doadas ao MAM de
São Paulo pela Petrobras

da Folha Online

Aberta ontem, a exposição "Coleção Petrobras no MAM" traz obras que foram
doadas ao acervo do museu paulistano pela Petrobras. São 27 obras, de quatro
artistas, produzidas entre as décadas de 40 e 90. 

Fazem parte da exposição os artistas plásticos Carlos Fajardo, Geraldo de
Barros, e Wesley Duke Lee, membros-fundadores do chamado Grupo Rex - que 
tinha uma galeria e um jornal - ao lado de Nelson Leirner, Thomáz Souto Correa
e José Resende.

O fotógrafo e cineasta Thomaz Farkas apresenta dez fotografias, produzidas
entre o início dos anos 40 e o fim dos anos 60. Entre as obras de de Farkas
estão fotografias que vão desde paisagens urbanas em geral à construção de
Brasília.

De Geraldo de Barros (1923-1998), são representadas 15 fotografias
produzidas entre 1949 e 1996. Há, entre outros, trabalhos das séries
"Fotoformas", em que o artista explora a sobreposição de imagens geométricas,
e "Sobras", composta de registros fotográficos em preto e branco, realizados a
partir de negativos de retratos antigos. 

A mostra também tem o óleo sobre tela montada em acrílico e objeto com
porta-móveis, feito por Wesley Duke Lee, em 1970, batizado de "Retrato de
Lídia ou A Respeito do Filho". 

No Jardim de Esculturas, reaberto recentemente, a exposição traz a obra "Sem
Título", de Carlos Fajardo, produzida em 1990. A obra, feita em água e
ferro,pretende aliar o rigor da forma à presença de materiais e elementos que
confrontam o esforço construtivo. 

Com a "Coleção Petrobras no MAM", o objetivo do museu é ampliar o acervo,
projeto que começou há cinco anos. Nesse período, segundo a assessoria do
MAM, o museu aumentou de 2.700 para cerca de 3.500 peças o seu acervo,
destacando a produção artística brasileira do período pós-guerra. 

A mostra fica aberta ao público até o dia 14 de outubro.
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O quê: "Coleção Petrobras no MAM"
Quando: até 14 de outubro, às terças, quartas e sextas, das 12h às 18h, quintas,
das 12h às 22h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h 
Onde: Museu de Arte Moderna de São Paulo (Parque do Ibirapuera, s/nº, portão
3 
Quanto: R$ 5. Estudantes pagam meia, sócios do museu, crianças até 10 anos
e adultos com mais de 65 anos não pagam entrada. Gratuita às terças-feiras,
durante todo o dia, e às quintas, a partir das 17h. Estacionamento gratuito no
local 
Informações: 0/xx/11/5549-9688 ou 5085-1300 

Veja agora a programação do fim de semana
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