Mostra do Prêmio Marcantonio Vilaça
para as Artes Plásticas chega a Brasília
TCU recebe exposição itinerante e coloca a capital federal
em destaque no circuito de arte contemporânea no país
O Espaço Cultural Marcantonio Vilaça, no prédio do Tribunal de Contas União (TCU), recebe a primeira
etapa da mostra itinerante dos ganhadores do 5° Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça para as Artes
Plásticas, entre os dias 4 de agosto e 3 de outubro. Quem visitar a exposição, que é gratuita, poderá ver as
obras dos cinco vencedores do prêmio entregue em abril, em São Paulo: Virginia Medeiros (BA/SP), Berna
Reale (PA), Grupo EmpreZa (GO), Nicolás Robbio (SP) e Gê Orthof (DF).
Paralelamente, serão expostos trabalhos que compõem o projeto "Arte Indústria", com obras que se relacionam
diretamente a produtos e procedimentos industriais. Nesta edição, a homenageada é Amelia Toledo. Nascida
em São Paulo em 1926, a artista integrou o grupo que, a convite de Darcy Ribeiro, implantou as bases da
Universidade de Brasília.
A iniciativa de trazer a mostra para a capital federal representa uma inovação no cenário cultural brasiliense.
"É motivo de satisfação que a itinerância desta quinta edição se inicie na capital do Brasil. Graças à parceria
da Conferência Nacional da Indústria com o Tribunal de Contas da União, o prêmio e a galeria celebram o
nome que os une, Marcantonio Vilaça. Isso possibilita que o público brasiliense possa ter contato direto com
as obras desses cinco nomes que se destacam no cenário da arte contemporânea em nosso país", avalia o
curador da exposição, Marcus Lontra.
Ainda serão realizadas mais quatro mostras coletivas em quatro capitais brasileiras: Belo Horizonte, Curitiba,
Recife e Belém, além de uma mostra individual por artista em Joinville (SC), Campina Grande (PB), Goiânia
(GO), Vitória (ES) e Ribeirão Preto (SP). Já a mostra coletiva em São Paulo segue até o dia 6 de dezembro
no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP).
MARCANTONIO VILAÇA – A personalidade que dá nome ao prêmio, nasceu em Recife, em 30 de agosto
de 1962. Em 1992, inaugurou em São Paulo a galeria Camargo Vilaça, com a sócia Karla Meneghel, que
acabou se tornando a mais importante referência para a arte brasileira nos anos 1990 e promovendo a projeção
internacional da arte contemporânea brasileira. Marcantonio Vilaça morreu precocemente no dia 1º de janeiro
de 2000, aos 37 anos de idade, em Recife. Como reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à cultura,
o governo brasileiro outorgou-lhe (post mortem) a mais alta condecoração do país, a Ordem do Rio Branco.
Quem visitar a Mostra Marcantonio Vilaça em Brasília pode conferir ainda outra atração precursora aberta a
partir do dia 21 de julho no TCU. Trata-se da exposição "Leonardo Da Vinci: A Natureza da Invenção" que
apresenta 40 objetos inspirados nos esboços deixados pelo grande mestre da Renascença há mais de 500 anos.
Os visitantes têm até o dia 27 de setembro para vislumbrar o quanto Leonardo Da Vinci esteve à frente do seu
tempo.
VISITAS – O TCU tem um programa educativo voltado para receber alunos de instituições públicas do
Distrito Federal, inclusive com transporte fornecido pelo Tribunal. Esses grupos são recebidos de segunda a
sexta, no turno da manhã, a partir das 9h e, à tarde, a partir das 14h. As turmas agendadas também visitam o
Museu do TCU, que exibe a exposição Casa dos Contos. Os alunos são recebidos por educadores do Museu.

Esta visita ocorre geralmente em momento anterior à visita ao Espaço Cultural e dura em média de 30 a 40
minutos. Demais grupos (escolas particulares e outras instituições), agendados ou não, e visitantes
espontâneos são atendidos no Museu do TCU de acordo com a disponibilidade dos educadores, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 19h, e, aos sábados, das 14h às 18h.
SERVIÇO:
Mostra do Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas
Local: Espaço Cultural Marcantonio Vilaça (edifício-sede do TCU)
Data: 04/08/2015 a 03/10/2015
Visitação: de segunda a sexta-feira (9h às 19h); sábados (14h às 18h)
Entrada franca
Outras exposições no TCU:
Exposição Leonardo Da Vinci: A Natureza da Invenção
Local: Tribunal de Contas da União
Data: 21/07/2015 a 27/10/2015
Visitação: de quarta a segunda-feira (das 9h às 20h)
Agendamento para o Programa Educativo: (61) 3316-5381
Entrada franca
Casa dos Contos
Local: Museu do TCU - edifício sede do TCU
Exposição permanente
Visitação: de segunda a sexta-feira (das 9 às 19h)
Entrada franca
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