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por dentro  
eStAÇão lArgo treze | 10 A 31

ArtIStA: emilia de Martinez gimenes Martins
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MaiolInhA dA culturA

MOSTRAS FIXAS

A cIdAde e SeuS BAIrroS  
IpIrAngA: o BAIrro do grIto! 
eStAÇão Alto do IpIrAngA | 1º A 31
 
reAlIzAÇão: Metrô de São paulo
ApoIo: Adhemir Fogassa Maquetes
www.maquetes.com.br

A cIdAde e SeuS BAIrroS  
SAnto AMAro 
eStAÇão lArgo treze | 1º A 31
 
reAlIzAÇão: Metrô de São paulo

AndreAS FeInInger
novA york AnoS 40
eStAÇão SAntA cruz 
vitrine lasar Segall | 1o_ a 31
 
reAlIzAÇão: Metrô de São paulo e Museu lasar Segall

MASp eM cArtAz
eStAÇão BráS | 10 A 31 

reAlIzAÇão: Metrô de São paulo e
Museu de Arte de São paulo Assis chateaubriand - MASp 

VILLAS  - GUARANI M'BYA 
tenonde porã
eStAÇão vIlA MAdAlenA | 10 A 31

FotógrAFo: J. Andrade – www.jotandrade.com 
ApoIo: Aldeia tenonde porã
reAlIzAÇão: Agência Ambiental pick-upau  - www.pick-upau.org.br
pAtrocínIo: FeMA, SvMA e pMSp

vitrine do masp
eStAÇão trIAnon-MASp | 1o_ A 31

“na retomada do convênio entre o MASp e o Metrô 
optou-se pelo projeto de ocupar as vitrines do 
MASp na estação trianon-Masp como espaços de 
intervenção, para artistas contemporâneos. Isto 
significou o desejo de substituir o modo tradicional 
de entender estas vitrines como suportes neutros 
que asseguram a apreciação de obras através dos 
vidros, por um entendimento mais vivo e atual, 
das vitrines como espaços-objeto, capazes de 
determinar ocupações específicas e interagir mais 
ativamente com os usuários dos espaços públicos 
do Metrô. designada pelo conselho curatorial do 
MASp para exercer temporariamente a curadoria 
das duas vitrines, apresento os trabalhos dos 
artistas renato pera e raquel vendruscolo, 
selecionados para ocupá-las, entre abril e junho 
de 2011, com projetos que inauguram este novo 
tipo de ocupação”.
regina Silveira
 
curAdorIA: regina Silveira
reAlIzAÇão: Artistas, Metrô de São paulo e MASp 
- Museu de Arte de São paulo Assis chateaubriand

paisagens artificiais: cut-out, 
de raquel vendruscolo
A artista propõe a espacialização de figuras de papel recortadas do 
plano bidimensional e armadas no espaço, buscando um diálogo entre 
pintura e escultura, com a intenção de criar um cenário. 

Desenho: Vitrine, de renato pera
o artista propõe transformar as estruturas arquitetônicas do interior
da vitrine (piso e painéis) em um quebra-cabeça que virtualmente poderia
ser desmontado e assumir outras configurações.

dAnÇAS e ArteS cÊnIcAS no 
FeStIvAl nIkkey MAtSurI
eStAÇão JArdIM São pAulo | 10 A 31

FotógrAFo: Fran rojas - fran.rojas@terra.com.br
pAtrocínIo: uehara Imóveis - www.ueharaimoveis.com.br 
reAlIzAÇão: nikkey Matsuri - www.nikkeymatsuri.nw.org.br 

trIStezAS não pAgAM dívIdAS
eStAÇão SAntAnA | 10 A 31 

pAtrocínIo: Icatu Seguros
reAlIzAÇão: editora letras & lucros
www.letraselucros.com.br

AcquA águAS AguAdAS 
AquArelAS
eStAÇão luz | 10 A 31

curAdor: Antonio carlos Abdalla

vItrIne de IkeBAnA
eStAÇão lIBerdAde | 1º A 31
 
reAlIzAÇão: Metrô de São paulo e  
Associação de Ikebana do Brasil
pAtrocínIo: yakult 

oS gAtoS dA SAntA cASA
eStAÇão pArAíSo | 10 A 31 

ArtIStA: toni d’Agostinho
reAlIzAÇão: A caricatura do Brasil
www.acaricaturadobrasil.com.br

no rItMo dAS coreS
eStAÇão trIAnon-MASp | 10 A 31
 
ArtIStA: Joni Simões
produÇão executIvA: rose de paulo
curAdorIA: Mali Frota villas-Bôas
reAlIzAÇão: Metrô de São paulo e galeria Mali villas-Bôas

hydroS Iv - cotIdIAno
eStAÇão clínIcAS | 10 A 31 

reAlIzAÇão: Mexichem Brasil

o BrASIl que FAz
eStAÇão repúBlIcA | 10 A 31
 
ArtIStA: Silvia contardi
produÇão executIvA: rose de paulo
curAdorIA: Mali Frota villas-Bôas
reAlIzAÇão: Metrô de São paulo e galeria Mali villas-Bôas

vAI e veM - o cotIdIAno no Metrô
eStAÇão Sé | 10 A 31 

ArtIStAS: participantes do Arte da vila Madalena
pAtrocínIo: oi Futuro
reAlIzAÇão: vibrar – vila Brasil Artista reunidos e
Arte da vila – www.artedavila.com.br 

MIro 35 AnoS
eStAÇão Sé  | 10 A 31

ArtIStA: Azemiro de Souza “Miro”
pAtrocínIo: lojas renner
ApoIo: Fujocka photodesign
reAlIzAÇão: luste cultural

árvoreS dA MAtA AtlântIcA
eStAÇão tAtuApé | 10 A 31 

ArtIStA: luiz Mendes
ApoIo: Ministério da cultura – lei roaunet
reAlIzAÇão: Fare Arte - www.farearte.com.br

Metrô eM AquArelAS por
dIAnA dorothÈA dAnon
eStAÇão Artur-AlvIM | 1o_ A 31 

reAlIzAÇão: Metrô de São paulo
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