
Retomar a condição de referência é o gran-

de desafio da nova direção do Museu da

Imagem e do Som (MIS), que retorna com

suas atividades neste mês de agosto. Con-

temporaneidade e diversidade caminharão

juntas nessa nova fase com a realização

de eventos que promovam a convergên-

cia entre som, imagem, investigação em

tecnoiogias e linguagens emergentes,

memória e pesquisa artística.

Desde o mês de novembro, as ativida-

des do museu estavam paralisadas, devido

à execução do projeto de readequação

e modernização de suas instalações. A

Secretaria de Estado da Cultura destinou

recursos na ordem de R$ 7,2 milhões,

sendo que somente R$ 2,9 milhões foram

investidos nas reformas do prédio de 5 mil

metros quadrados localizado na Avenida

Europa, em São Paulo. Construído nos anos

70 com finalidade residencial, o prédio se

tornou sede do MIS em 1975.

"O MIS terá quatro eixos principais de

aíuação: o acervo, o website, o LabMIS e

a programação. Interligados, configuram

o novo perfil institucional do museu",

esclarece a díretora técnica da instituição,

Priscila Arantes. LabMIS? Esse será o eixo

diferenciado do MIS em seu processo de

modernização. Trata-se de um centro de

intersecção entre as artes, a sociedade,

a ciência e a tecnologia, voltado para

fomento, experimentação e produção,

que contemplará artistas comissionados e

residentes. Ocupando todo o segundo pavi-

mento do edifício, ele se divide em estúdios

de captação e de edição de imagem e som

em tempo real, além de uma sala de oficina

de construção de interfaces e interação

com máquinas e outra para workshops.

Sua programação contará também com



atividades de inclusão dos mais diversos

públicos, com foco em crianças, adoles-

centes, universitários e na terceira idade.

O LabMIS lançará editais públicos para a

seleção de artistas interessados em desen-

volver seus projetos no espaço, contando

com o suporte da equipe de orientadores e

técnicos. Haverá a escolha de três artistas

(incluindo profissionais de outros estados),

que receberão uma bolsa-residência para

se instalarem durante três meses em São

Paulo. O laboratório estabelecerá con-

vénios com instituições do exterior para

promover intercâmbios e residências para

estrangeiros, além de convidar e comissio-

nar três artistas ao ano para criarem obras

inéditas a serem expostas no museu.

Exclusivamente em 2008, a díreçao

da instituição convidou cinco artistas

apontados como promissores pela crítica

e também pela academia, para desenvol-

verem seus projetos no LabMIS. Entre os

comissionados, os escolhidos foram os

norte-americanos Bill Seaman e Daniel

Howe, o paulistano Cássio Vasconcellos e a

fluminense Kátia Maciel. Já para a residência

foram convocados o baiano Caetano Dias e

o pernambucano Paulo Meira. Nos próximos

anos, a proposta será trabalhar com três

artistas em cada um dos níveis (comissio-

nados e residentes). Com a conclusão do

projeto, todo artista comissionado deverá

exibir seu trabalho no Espaço Redondo

da instituição, área destinada à exposição

exclusivamente de projetos relacionados

ao laboratório. Para os artistas residentes,

o museu prevê uma mostra anual de resul-

tados, no Espaço Expositivo.

Outro eixo que terá destaque nessa nova

fase do MIS é seu acervo, formado por mais

de 300 mil títulos, entre fotografias, filmes,

vídeos, cartazes, discos, depoimentos e

registros sonoros diversos. "Queremos o

museu como um ponto de referência para

artistas, públicos diversos, críticos e produ-

tores culturais, retomando a posição que o

espaço já ocupou na cidade e na cena bra-

sileira", afirma a curadora e crítica de artes

Daniela Bousso, nomeada diretora geral do

museu em novembro do ano passado.

Para marcar a retomada das atividades,

a direção programou diversas exposições.

Na fotografia, fica em cartaz até 5 de

outubro a mostra internacional Lights

Out: Proposições fotográficas em outros

campos dos sentidos, dos artistas Sara

Chi-Hang Wong e Leung Chi-Wo (China),

Whitney Lee (EUA), Skoltz & Kolgen (Ca-

nadá) e Rochelle Costi (Brasil). A curadoria

é de Daniela Castro.

O premiado trabalho City Cookie, dos

chineses Sara Chi-Hang Wong e Leung Chi-

Wo, já passou pelas cidades de Nova York,

Toronto, Xangai, Oslo, Veneza e Hong

Kong. A obra conta com três ampliações

fotográficas (120xl20cm), que retraíam os

céus de diversos centros urbanos interna-

cionais, todos eles recortados e confina-

dos por ângulos de edifícios. As mesmas

imagens angulosas de pedaços de céus

servem ainda de formato para a confecção

de biscoitos, que serão distribuídos para

os visitantes do museu.)
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