30/11/2020

Prorrogada Expo Abdias no MAC Niterói (RJ)

Subscribe

Past Issues

Translate
Caso não esteja visualizando o conteúdo, clique aqui

A exposição Abdias Nascimento: um espírito libertador, no Museu de Arte
Contemporânea de Niterói (MAC), foi prorrogada até 18 de agosto de 2019.
Dedicada a produção artística de Abdias Nascimento (1914-2011), pintor,
poeta, dramaturgo e um dos maiores ativistas dos direitos da população negra
brasileira, a exposição apresenta ao público 36 obras criadas nas décadas de
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1960 a 1990. Grande parte de suas pinturas diz respeito aos orixás e são
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constantes em suas imagens as presenças de Exu, Iemanjá, Xangô, Ogum e
Oxossi. Também estão expostos alguns documentos entre cartazes, matérias
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jornalísticas e fotograﬁas.
SERVIÇO
Local: MAC Niterói - Mirante da Boa Viagem, sem número, Boa Viagem,
Niterói
Abertura: 13 de abril de 2019
Término: 18 de agosto de 2019
Visitação: de terça a domingo, das 10h às 18h | A bilheteria fecha 15 minutos
antes
Ingressos: R$ 10 (inteira). Estudantes, professores e pessoas acima de 60
anos pagam meia (R$ 5). Entrada gratuita para estudantes da rede pública
(ensino médio), crianças de até 7 anos, portadores de necessidades especiais,
moradores ou nascidos em Niterói (com apresentação do comprovante de
residência) e visitantes de bicicleta. Na quarta-feira, a entrada é gratuita para
todos
Informações: (21) 2620-2400| mac@macniteroi.com.br | |
facebook.com/macniteroi.oﬁcial
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