MAR abre ao público “FLUXO”,
sua primeira sala imersiva
No dia 25 de maio, o Museu de Arte do Rio inaugurou o seu primeiro espaço imersivo,
com o objetivo de propor ao visitante uma experiência sensorial. A instalação de
estreia, FLUXO, foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar liderada pela diretora
criativa Liana Brazil, da SuperUber. A sala localizada no primeiro andar do pavilhão de
exposições é uma aposta da direção do museu, por meio de sua diretora executiva,
Eleonora Santa Rosa, e faz parte de um novo núcleo de trabalho da instituição.
FLUXO é uma experiência imersiva que explora o movimento contínuo, fluido,
espontâneo. Ao entrar na sala escura, o visitante perceberá que suas pegadas criam
rastros que o conectam a um núcleo onde imagens e sons inspirados na exuberante
natureza do Rio de Janeiro surgem de todos os lados. Constelações, águas,
tempestades e traçados ancestrais são projetados em telas que envolvem o público e o
transportam para um espaço-tempo outro, fora da história, livre de começos-meiosfins.
“Esse projeto é um experimento criado a partir de conversas com grupos de
jovens convocados pelo museu, visando atrair novos públicos. Possui uma dimensão
poética, epifânica e sensorial, que traz, no seu âmago, essa ideia de fluxo pois cria
conexões e movimentos por meio de uma movimentação contínua”, explica Eleonora
Santa Rosa. Liana Brazil completa: “Esse tipo de arte está cada vez mais presente nos
museus do mundo e com a inauguração dessa instalação, o MAR entra na onda da
interdisciplinaridade da arte”, observa.

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.

Serviço
Entrada: Visitação gratuita de 25 de maio a 25 de junho.
Horário de funcionamento: às terças-feiras o MAR funciona com horário estendido até
as 19h. Quarta a domingo, das 10h às 17h. Às segundas o museu fecha para o público. Para
mais informações, entre em contato pelo telefone (55) 21 3031-2741 ou acesse o site
www.museudeartedorio.org.br.
*No sábado, 25 de maio, o museu funcionará em horário especial, das 16h às 21h,
por conta da abertura da exposição e da sala imersiva.
Endereço: Praça Mauá, 5 – Centro.
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