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Este plano tem por objetivo contemplar

e financiar as atividades do Museu Lasar

Segall, de caráter permanente e

continuado. Elas visam a geração de

produção artístico/cultural e a

preservação da memória e do

patrimônio que o acervo artístico, a

história e as experiências do Museu

representam para a cultura brasileira.

Total aprovado: R$ 1.148.200,00



Lei Rouanet art. 18 - 100%

r. berta, 111 | vila mariana | são paulo - sp | museusegall.org.br

JUSTIFICATIVA

O Museu Lasar Segall, criado em 1967, é

uma instituição federal e tem como

principal objetivo conservar, pesquisar e

divulgar a obra de Lasar Segall.

Constitui-se em atuante centro cultural,

com atividades e cursos nas áreas de

gravura, fotografia, literatura, cinema,

ação educativa e biblioteca.
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PROJETOS

Exposições

Exposição Métal – Germaine Krull

A exposição contará com o álbum de fotografias MÉTAL,
considerado por muitos críticos uns dos principais álbuns de
fotografia do século XX.

Organização: Jorge Schwartz e Marcelo Monzani

Período: de abril a julho de 2016

Exposição Dança de Expressão

Tema inédito para o Museu Lasar Segall, a Dança
Expressionista é o ponto de partida e investigativo para a
exposição que contará com obras, fotografias, vídeos e do-
cumentação sobre o tema e seus desdobramentos até a
contemporaneidade.

Curadoria: Inês Bogéa

Período: de outubro de 2016 a março de 2017
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Exposição Afinidades Eletivas - Lasar Segall e Yolanda Mohalyi

Yolanda Mohalyi conviveu com Lasar Segall entre 1930 e 1945.
Ambos, formados na Europa, praticam a seu modo o
expressionismo. Os dois artistas migram para o Brasil na década de
1920 e aqui se encantam pela gente e pela natureza do país,
retratando seus personagens.

Curadoria: Maria Alice Milliet

Período: de julho a outubro de 2016

Intervenções

O projeto “Intervenções” tem como objetivo apresentar artistas
contemporâneos, no espaço interno (jardim) do Museu Lasar Segall.
Cada artista apresenta um projeto, aprovado pela curadoria e produzido
pelo museu. Para 2016 serão convidados mais 3 artistas. O primeiro
será um trabalho inédito da artista Laura Vinci.

Período: 28 de março 2016 a 06 de março de 2017
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PROJETOS

Sistema de gerenciamento de acervos
Desenvolvimento do módulo bibliográfico para conexão

ao banco de dados dos acervos, ampliando o

relacionamento entre os acervos.

Conservação e preservação do Acervo
Acervo bibliográfico, documental e arquivístico da

Biblioteca Jenny Klabin Segall.

Programa editorial
Edição de 4 catálogos de arte, das exposições temporárias

Germaine Krull, Intervenções, Dança de Expressão, Lasar
Segall e Yolanda Mohalyi - Afinidades eletivas.

Gestão de pessoal
Manutenção e financiamento de técnicos para o

desenvolvimento de projetos do Museu em 2016.
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PROJETOS

Educativo
Projeto entorno, visitas educativas, projeto com professo-
res e formação à distância, cursos de história da arte,
encontro com educadores, dentre outras atividades vol-
tadas para o mais variado público.

Laboratório fotográfico
Projeto para criação de uma célula digital no Laboratório
fotográfico, através de aquisição de equipamentos e
softwares para cursos. Também serão realizadas ações
no laboratório analógico.

Programação e Manutenção
Cine Segall.
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CONTRAPARTIDAS

As contrapartidas oferecidas aos

patrocinadores incluem:

- visitas guiadas às exposições e espaços

do Museu

- utilização dos espaços não expositivos

para eventos corporativos

- ingresso do Cine Segall

- publicações de arte.
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VISIBILIDADE E RETORNO DA MARCA

- inclusão de marca/logo da empresa

nas peças de comunicação do Museu

Lasar Segall

- catálogos

- folders

- convites

- site

- peças de publicidade e divulgação

- fichas técnicas de exposição.

- inserção da marca na abertura de

cada sessão de cinema no Museu

durante o ano de 2016
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CONTATOS

Jorge Schwartz
jschwartz@mls.gov.br

Marcelo Monzani
mmonzani@mls.gov.br

Sandra Britto
sbritto@acamls.org.br

11 2159 0400
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INFORMAÇÕES

HORÁRIOS
aberto de quarta à segunda
das 11h às 19h
fechado às terças-feiras

ENDEREÇO
Rua Berta, 111 São Paulo - SP
cep 04120 040
Tel 11 2159 0400 - Fax 11 2159 0449

ENTRADA GRATUITA

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE
museusegall.org.br


