MAR inaugura projeto
"Conversas na Sala de Encontro”
para debater arte e
pensamento contemporâneo
Quintas-feiras, de 04 de julho a 26 de setembro
Entrada gratuita
*Retirada de senha com 1h de antecedência
na bilheteria do museu.

As mostras em cartaz, as obras expostas no museu e as questões ligadas à arte
e ao pensamento contemporâneo são alguns dos temas que serão abordados no
programa “Conversas na Sala de Encontro”, promovido pelo Museu de Arte do Rio –
MAR, sob a gestão do Instituto Odeon. O novo projeto, que estreou no dia 4 de julho,
será realizado todas as quintas-feiras até 26 de setembro e irá reunir pensadores,
artistas e curadores no térreo do pavilhão de exposições do MAR para um debate com
o público. Entre os participantes estão os pesquisadores Bruno Pimentel, Marcia Sá
Cavalcante Schuback e Oscar Svanelid, e os artistas Floriano Romano e Katia Maciel. A
entrada é gratuita e para participar basta retirar senha com 1h de antecedência.
Sob o tema "O fascismo da ambiguidade”, o debate inicial, realizado em 4 de
julho, foi ministrado pela professora Marcia Sá Cavalcante Schuback, titular de filosofia
da Universidade de Södertörn (Suécia). No mesmo dia, Oscar Svanelid, doutorando em
História da Arte também da Universidade de Södertörn, analisou a obra do pintor e
fotógrafo Brasileiro Geraldo de Barros (1923-1998), na roda “Geraldo de Barros e a
questão da comunidade”. Na segunda semana, dia 11 de julho, o projeto curatorial da
exposição “O Rio dos Navegantes”, em cartaz no museu, será discutido pelo Diretor
Cultural do MAR, Evandro Salles, e pelas curadoras Fernanda Terra e Pollyana
Quintella.
Em seguida, no dia 18 de julho, a obra do argentino Carybé (1911-1997) e suas
referências, derivadas da cultura indígena e do candomblé, será colocada em pauta
pelo curador do MAR, Marcelo Campos, na companhia do pesquisador Bruno
Pimentel. Encerrando o mês de julho, os artistas Floriano Romano e Katia Maciel falam

sobre seus trabalhos comissionados especialmente para a exposição O Rio dos
Navegantes.

PROGRAMAÇÃO DE JULHO:
4 de julho
“O fascismo da ambiguidade”, com Marcia Sá Cavalcante Schuback
e "Geraldo de Barros e a questão da comunidade”, com Oscar Svanelid
11 de julho
O projeto curatorial da exposição O Rio dos Navegantes
Com Evandro Salles, Fernanda Terra e Pollyana Quintella
18 de julho
Carybé: do candomblé às tradições indígenas
Com Marcelo Campos e Bruno Pimentel
25 de julho
Projetos especiais na exposição O Rio dos Navegantes
Com Floriano Romano e Katia Maciel
Serviço:
Data: Quintas-feiras, de 4 de julho a 26 de setembro
Horário: 16h
Local: Sala de encontros - térreo do Pavilhão de Exposições
Endereço: Praça Mauá, 5 – Centro
Entrada gratuita

O Museu de Arte do Rio – MAR
Uma iniciativa da Prefeitura do Rio em parceria com a Fundação Roberto Marinho, o MAR tem
atividades que envolvem coleta, registro, pesquisa, preservação e devolução à comunidade de
bens culturais. Espaço proativo de apoio à educação e à cultura, o museu já nasceu com uma
escola – a Escola do Olhar –, cuja proposta museológica é inovadora: propiciar o
desenvolvimento de um programa educativo de referência para ações no Brasil e no exterior,
conjugando arte e educação com base no programa curatorial que norteia a instituição.
O MAR é gerido pelo Instituto Odeon, uma organização social da Cultura. O museu tem o
Grupo Globo como mantenedor, a Equinor como patrocinadora master, a Bradesco Seguros
como patrocinadora e o BNDES como apoiador financeiro por meio da Lei Federal de Incentivo
à Cultura.

O MAR conta também com o apoio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e do Governo do
Estado do Rio de Janeiro e realização do Ministério da Cidadania e do Governo Federal do
Brasil por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
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