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A Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, patrocina a exposição Angelo
Venosa, que ficará exposta no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (rua da Aurora),
entre os dias 01 de outubro a 30 de novembro. Por lá, uma retrospectiva do artista
paulistano, radicado no Rio de Janeiro, que marca seus 30 anos de carreira. Antes do
Recife, a mostra passou pelo MAM Rio em 2012; Pinacoteca do Estado de São Paulo em
2013; e recentemente pelo Palácio das Artes em Belo Horizonte. A capital pernambucana
encerra o roteiro.

Foto: divulgação
No total, a mostra reúne 35 esculturas, mas que não se orienta pela cronologia dos
trabalhos, de diferentes datas e técnicas, procurando fomentar a compreensão de uma
linguagem global, onde os processos e os conceitos se unem e se reclamam necessária e
mutuamente, explica a curadora Ligia Canongia. “Entre o expressionismo e a geometria, o
artesanato e a máquina, entre razão e delírio, Angelo Venosa cria situações fronteiriças,
que se alternam do fragmento ao todo, do linear ao informe, do lírico ao fantasmático. Obra
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singular no panorama mundial da escultura contemporânea, seu trabalho tem a
capacidade paradoxal de mover-se no terreno da história, mas sob a perspectiva da crítica
e da transformação, de alternar o mundo dos sólidos com os vazios e, sobretudo, de
expressar simultaneamente a intensidade das paixões e o recolhimento do silêncio”, diz a
curadora Lígia Canongia
Programa Petrobras Cultural patrocina exposição ANGELO VENOSA
Local: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães/MAMAM (rua da Aurora, 265.Boa Vista)
Abertura: 01 de outubro, a partir das 19h
Encerramento: 30 de novembro
Horário de visitação: de terça a sexta-feira, das 12h às 18h; sábados e domingos, das 13h
às 17h.
Informações: 81. 3355.6870 | 3355.6872

2/2

