A CASA reúne objetos de seu
acervo em nova exposição
Enquanto A CASA museu do objeto brasileiro
não inaugura sua sede, o museu continua
com suas atividades em A CASA – Anexo , onde funcionam as áreas de direção, coordenação,
comunicação e administração, além da biblioteca, aberta ao público.
público
A partir do dia 8 de abril, A CASA apresenta a exposição
“Girando o Acervo III” , que reúne alguns objetos de ações que
marcaram a história
história do museu, como “Joia Contemporânea
Brasileira”, “Boa Noite, Ilha do Ferro”, “3º Prêmio Objeto Brasileiro”,
Brasileiro”
dentre outras.
Andando pelo salão, os visitantes passarão por peças da
Associação das Mulheres Ribeirinhas de Santarém, Grupo Tecendo
História, Grupo Fazendo Arte, Espedito Seleiro, projetos de Renato
Imbroisi com comunidades artesãs e muitos outros objetos que
mostram a diversidade da arte brasileira.
São cerca de 40 objetos que variam desde peças de vestuário,
até objetos de decoração e acessórios. Dentre elas, um vestido da
coleção exposta em “Chita na Moda”, que passou por A CASA em
2005. A chita e seus motivos florais
florais estão presentes em todo Brasil,
mas ainda trazem a lembrança do antigo e do rural. O desafio é a
busca de sua utilização na urbanidade
contemporânea. Este é um dos objetivos do
museu: dar visibilidade à produção artesanal
brasileira e analisar o que pode surgir desta
união de significados.
Cada peça presente em “Girando o
Acervo III” tem o seu motivo de existência e
também de seleção para esta exposição, que
vem do casamento das oportunidades de
compartilhar um pouco de seu acervo e
também matar a saudade de suas
exposições passadas.

Serviço:
Exposição: Girando o Acervo III
Visitação: 08 de abril a 09 de maio de 2014 | Seg a sex, das 10h às 19h
Local: A CASA – Anexo | Av.Pedroso de Morais, 1234 | Pinheiros | SP
Mais informações: T + 11 3814 9711 | www.acasa.org.br
Entrada Franca

Realização:

