Exposição "Galeria Caixa Brasil"

A Caixa Econômica Federal apresenta, de 05 a 28 de novembro de 2010, “Galeria CAIXA
Brasil”
, a maior
mostra simultânea já realizada no país. O acervo artístico do banco – que inclui trabalhos de
Djanira, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros – está exposto nas 27 capitais brasileiras,
como parte das comemorações dos 150 anos da CAIXA. As exposições, com entrada franca,
estão montadas nas cinco unidades da CAIXA Cultural (Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro,
Salvador e São Paulo) e em museus e galerias de arte de instituições parceiras nas demais
cidades.

A abertura das 27 exposições, no dia 05, ocorreu em homenagem ao Dia Nacional da Cultura
Brasileira. Nas unidades da CAIXA Cultural houve oficinas para alunos de escolas públicas e
particulares, instituições que cuidam de idosos e pessoas com necessidades especiais, além
de visitas monitoradas.

Cada capital recebe obras de artistas renomados que compõem o acervo da CAIXA, como Di
Cavalcanti, Aldemir Martins, Djanira, Portinari, Glauco Rodrigues, Antonio Poteiro, Abelardo
Zaluar, Tomie Ohtake, Francisco Rebolo, Cícero Dias, Antonio Bandeira, Newton Cavalcanti,
Yara Tupinambá, Renina Katz, Rui Faquini e tantos outros, totalizando 600 obras de arte,
entre pinturas, gravuras, fotografias, serigrafias, desenhos e outras técnicas.

O visitante, em cada um dos 27 locais da mostra, poderá votar nas três obras preferidas. Ao
final das exposições, as três peças eleitas em cada capital, totalizando 81, comporão cinco
novas exposições fruto da preferência popular. Estas poderão ser visitadas em janeiro de
2011, quando o banco comemora seus 150 anos, nos cinco espaços da CAIXA Cultural pelo
país.

Por acreditar no acesso à cultura como instrumento de fortalecimento da cidadania, o projeto
representa o compromisso da CAIXA em maximizar o acesso da população brasileira ao
valioso acervo artístico da empresa. Numa jornada das artes visuais, 600 obras – das mais de
mil que compõem o acervo da instituição – estarão expostas. Esse esforço possibilita uma
visão panorâmica das artes plásticas brasileiras, dada a diversidade de técnicas e temas.

Para a realização da exposição “Galeria CAIXA Brasil” a empresa reuniu seu know-how
adquirido ao longo de anos de adoção de uma política de guarda e conservação de obras de
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arte. Aspectos relacionados à segurança das obras, à adequação técnica dos espaços
expositivos e à acessibilidade foram considerados na definição das parcerias que viabilizaram
a abertura da mostra em cidades onde ainda não existem unidades da CAIXA Cultural.

Em Belo Horizonte a exposição está montada no MAO - Museu de Artes e Ofícios,
localizado na Praça da Estação, e pode ser vista às terças, quintas e sextas das 12h às
19h. Às quartas das 12h às 21h. Sábados, domingos e feriados das 11h às 17h.

ENTRADA FRANCA
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