PROGRAMAÇÃO MAX 2017 - MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS

Exposição “OFÍCIOS DA ANIMAÇÃO”
Curadoria: Daniel Herthel e Letícia Weiduschadt
Período: 22 de Agosto a 26 de Outubro

Durante os cinco dias de realização da MAX, animadores
convidados vão produzir ao vivo, em um estúdio montado dentro
do Museu de Artes e Ofícios, trechos de animações em diferentes
técnicas. O público terá a oportunidade de conhecer o processo
de criação artesanal que transforma horas de trabalho em apenas
alguns segundos nas telas de cinema.
A exposição “Ofícios da Animação”, que fica em cartaz até outubro
traz, além da oportunidade de conversar com os artistas sobre o
trabalho, um cenário montado como um gabinete de curiosidades,
em que peças belas, ferramentas curiosas e máquinas óticas revelam
um pouco dessa arte, que completa 100 anos no Brasil.

Dia 22/08
9h às 12h / 14h às 19h
Daniel Herthel (MG)

Dia 23/08
9h - 12h / 14h - 19h
Pedro Peluso (SC)

Dia 24/08
16h - 19h

Marão (RJ)

Dia 25/08
9h - 12h / 14h - 19h
Giuliana Danza (MG)

Dia 26/08
9h - 12h / 14h - 17h
Diego Akel (CE)

PROGRAMAÇÃO MAX 2017 - MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS

Exposição “UM ATRAPALHO NO
TRABALHO (APUD PAULO LEMINSKI)”
Curadoria: Rodrigo Moura
Período: 22 de Agosto a 12 de Novembro

Com programação até novembro, a exposição vai promover o
diálogo entre as peças que compõem o Museu de Artes e Ofícios
e a produção de imagens na arte contemporânea. Os artistas
convidados irão apresentar suas obras em vídeo e, a cada 15 dias,
novas obras serão incorporadas à exposição, com a realização de
encontros entre o público, o curador e o artista.
A exposição será inaugurada com um trabalho inédito do cineasta
e artista plástico Cao Guimarães. Mineiro de Belo Horizonte, Cao é
premiado em festivais de cinema nacionais e internacionais e tem
obras em coleções de importantes museus do mundo.
Sua obra, que será lançada na MAX, faz parte da série “Gambiarras”.
As engenhocas, registradas por Cao desde 2000, expõem a
criatividade popular na busca por soluções para realizar atividades
cotidianas e de trabalho.
O artista Cao Guimarães irá conversar com o público, na abertura
da MAX, no dia 22 de agosto, às 17:00 horas, no Museu de Artes e
Ofícios.

