MULHERES NA COLEÇÃO MAR
Curadoria: Equipe MAR
Temporada: até abril de 2019
O Museu de Arte do Rio, sob a gestão do Instituto Odeon, apresenta ao público a
exposição “Mulheres na Coleção MAR”. Aberta em diálogo com o Festival Mulheres do
Mundo (Women of the World), do qual o MAR é parceiro estratégico, a mostra exibe
um recorte de obras de mais de 150 artistas brasileiras e estrangeiras que integram o
acervo do museu. Estão presentes artistas como Tarsila do Amaral, Tomie Ohtake,
Beatriz Milhazes, Güler Ates, Marie Nivouliès de Pierrefort, Abigail de Andrade, Louise
Bourgeois, Neide Sá, Jenny Holzer, Leila Danziger, Regina Silveira, Vânia Mignone e
Célia Euvaldo.
Pela primeira vez na história do MAR, a curadoria foi realizada a partir de um processo
colaborativo que envolveu mulheres de todos os setores do museu, entre seguranças,
recepcionistas, produtoras, auxiliares administrativas e de serviços gerais, advogadas,
jornalistas, designers, museólogas e gestoras. Em uma série de encontros realizados ao
longo de dois meses, sob a orientação da equipe de conteúdo, as funcionárias
trocaram experiências de vida e de trabalho, conversaram sobre o universo feminino e
a respeito das múltiplas representações da mulher na arte, nos espaços culturais, na
família e na sociedade.
O grupo também foi apresentado ao conceito da exposição e a uma série de obras de
artistas mulheres presentes na Coleção MAR. E experimentou exercícios de curadoria,
selecionando trabalhos de acordo com os desejos e conceitos mapeados nos
encontros e norteando a curadoria da exposição. “Mulheres na Coleção MAR” está
dividida em cinco núcleos significativos: Retrato/Representação, Corpo Político, Cidade
e Paisagem, Abstrações e Poéticas.
"Quando surgiu a ideia da exposição, pensei que não poderíamos perder a
oportunidade de engajar as funcionárias do MAR em um processo curatorial
colaborativo, mais horizontal, de escuta recíproca em torno das questões do que é ser
mulher e do que é fazer uma mostra de artistas mulheres. A diretoria acatou a

sugestão e então nos debruçamos juntas sobre as obras da coleção, trocamos
experiências e saberes, dividimos preocupações. O MAR segue vivo e pulsante na mão
dessas mulheres, quebrando paradigmas e inventando novos modos de fazer
curadoria", explica Amanda Bonan, coordenadora de Conteúdo do MAR, antecipando
que um vídeo sobre o processo, com imagens dos encontros e depoimentos das
funcionárias, pode ser visto na exposição.
Segundo a diretora executiva do museu, Eleonora Santa Rosa, esta exposição se
reveste de alguns significados especiais. “O primeiro deles é fazer parte da
programação extraordinária do Festival de Mulheres, com toda a potência que terá
esse evento. Em segundo lugar, o que essa experiência proporcionou ao corpo
funcional feminino do MAR. Foi muito importante, porque o museu experimentou pela
primeira vez uma tecedura de exposição realmente de base, discutindo com quem às
vezes não tem nada a ver com o trabalho curatorial como se realiza uma exposição. Ao
mesmo tempo esses laboratórios de criação curatorial também abriram uma dimensão
extraordinária de depoimentos pessoais. Então exposição está sendo amalgamada não
só por um corte profissional, frio, “curatorial”, mas faz parte de um caldo muito maior,
envolvendo uma percepção desse acervo, um outro olhar sobre a montagem desse
acervo num determinado espaço e, mais do que isso, o cinturão em torno dessa
exposição do ponto de vista de reflexão pessoal, de reflexão de histórias individuais,
de narrativas dessas histórias e de como isso pode estar projetado nessa mostra"

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, selecionada pela Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro por edital público. O museu tem o Grupo Globo como mantenedor.
A Escola do Olhar conta com patrocínio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura
do Rio de Janeiro, da Dataprev e One Health via Lei Municipal de Incentivo à Cultura.
A Aliansce apoia as visitas educativas - Partiu MAR via Lei Rouanet. A Verde apoia o
programa de Formação com Professores da Escola do Olhar via Lei Rouanet.
A Vivo patrocina o programa de cultura MAR de Música 2018 através da Lei Estadual
de Incentivo à Cultura. O MAR conta também com o apoio do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal do
Brasil por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Serviço
Entrada: R$ 20 I R$ 10 (meia-entrada) – para pessoas com até 21 anos,
estudantes de escolas particulares, universitários, pessoas com deficiência e servidores
públicos da cidade do Rio de Janeiro. O MAR faz parte do Programa Carioca Paga
Meia, que oferece meia-entrada aos cariocas e aos moradores da cidade do Rio de
Janeiro em todas as instituições culturais vinculadas à Prefeitura. Apresente
um documento comprobatório (identidade, comprovante de residência, contas de
água, luz, telefone pagas com, no máximo, três meses de emissão) e retire o seu
ingresso na bilheteria. Pagamento em dinheiro ou cartão (Visa ou Mastercard).
Bilhete Único: R$ 32 – R$ 16 (meia-entrada) para cariocas e residentes no Rio
de Janeiro, mediante apresentação de documentação ou comprovante de residência
comprobatórios. Serão considerados documentos comprobatórios aqueles que
contenham o local de nascimento, tais como RG, carteira de habilitação, carteira de
trabalho, passaporte etc. Serão considerados comprovantes de residência os títulos de
cobrança com no máximo 3 (três) meses de emissão, como serviços de água, luz,
telefone fixo ou gás natural, devidamente acompanhado de documento oficial de
identificação com foto (RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho, passaporte
etc.) do usuário.
Política de gratuidade: Não pagam entrada – mediante a apresentação de
documentação comprobatória – alunos da rede pública (ensinos fundamental e

médio), crianças com até 5 anos ou pessoas a partir de 60, professores da rede pública,
funcionários de museus, grupos em situação de vulnerabilidade social em visita
educativa, Vizinhos do MAR e guias de turismo. Às terças-feiras a entrada é gratuita
para o público geral.
Terça 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.
Endereço: Praça Mauá, 5 – Centro.
Gestão de relacionamento com a imprensa
Approach Comunicação – www.approach.com.br
Tel.: (21) 3461-4616 – Ramais 133 e 119
Cintia Magalhães – cintia.magalhaes@approach.com.br
Adriane Constante – adriane.constante@approach.com.br

