EXPOSIÇÃO ARTERIAL: ÚLTIMOS DIAS!
Mostra fica em cartaz no Inimá de Paula até o dia 19
Faltam poucos dias para conferir a Exposição ARTErial, que mostra o universo da
medicina laboratorial de uma forma nunca antes vista. Por meio de 12 obras de
artistas plásticos mineiros e também de instalações audiovisuais, é possível enxergar a
beleza que há por trás das lentes do microscópio e vivenciar uma experiência única.
O visitante que for ao Museu Inimá de Paula até o dia 19 de agosto, verá microscópios
com lâminas de sangue reais, além de diversas fotos, vídeos e quadros com a temática
da saúde. A mostra faz parte das comemorações dos 60 anos do Laboratório Lustosa e
busca aproximar as pessoas de elementos invisíveis e fascinantes, além de alertar
sobre a importância de se manter uma atenção constante ao corpo.
Os artistas selecionados tiveram como desafio criar algo a partir de um olhar
diferenciado sobre a patologia clínica. De uma forma lúdica, Conrado Almada,
Christiana Quady, Danilo Araújo Nogueira, Fernando Fonseca, Gud Assis, Fernando
Medeiros, Ana Carolina Andreazzi, Daniela Angelo, Lohuama Lisboa, Marcelo
Miranda e Silva, Mariana Laranjo e Stanley Mendes abordaram diversos aspectos
relacionados ao sangue - principal material usado na análise clínica.
Na instalação audiovisual, a VJ Dani Fahur fez uma imersão no sistema circulatório,
como acontece dentro do corpo, para mostrar artisticamente os elementos e suas
funções, como por exemplo o sistema de defesa. A mostra contempla ainda 10
imagens da coleção “O Fascinante Mundo Microscópico", produzida sob a
coordenação da professora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Dra.
Rossana Melo, em pesquisas realizadas no Laboratório de Biologia Celular do Instituto
de Ciências Biológicas da UFJF.
SERVIÇO
Exposição ARTErial
18 de julho a 19 de agosto
Horário: Terça, quarta, sexta e sábado, de 10h às 18h30; Quinta, de 12h às 20h30;
Domingo e feriados, de 10h às 16h30
Museu Inimá de Paula (R. da Bahia, 1201 – Centro)
Entrada gratuita
Hppts://arterial60anos.lustosa.com.br

