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Últimas notícias Pyong Lee diz não para investidas de Antonela no Ilha Record e web reage   Buscar...

livros cinema artes cênicas televisão a

Museu de Curitiba pede atestado para
receber mostra de Modigliani
MATHEUS MAGENTA 
SILAS MARTÍ 
DE SÃO PAULO

18/07/2012  04h51

A diretora do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, que vai abrigar a
exposição "Modigliani: Imagens de Uma Vida", se disse "apreensiva" após a
Folha publicar reportagem no último sábado sobre uma obra da mostra que
teve a autenticidade questionada.

Exposição de Modigliani no Masp tem obra suspeita e curador sob
investigação 
Outro Lado: Obras da mostra são autênticas, afirma presidente do Institut
Modigliani 
Organizadores da exposição de Modigliani são ligados a empresa de
licenciamento

"Estamos fazendo uma série de levantamentos para ver qual posição vamos
ter", afirmou Estela Sandrini.

O museu solicitou aos organizadores da exposição os comprovantes de
autenticidade das obras. Segundo ela, ainda não há justificativas para
suspender a mostra, programada para ocorrer entre 26 de julho e 30 de
setembro.

Danilo Verpa/Folhapress

Homem observa a obra "Grande Figura Nua Deitada", de Modigliani

A tela "Grande Figura Nua Deitada - Celine Howard" foi o centro de uma
discussão após ser exposta em Bonn, na Alemanha, em 2009.
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Box Pink Floyd - Special
Edition (DVD)

Pink Floyd

Comprar

Trabalhe 4 Horas Por
Semana

Timothy Ferriss

Comprar

Os organizadores da mostra no Brasil dizem que a obra é sim do artista
italiano Amedeo Modigliani (1884-1920).

"É normal que haja uma preocupação, mas não há nada de errado com a
mostra", afirmou Paulo Solano, presidente da Museu a Céu Aberto, que
organiza a exposição.

"Algum museu, colecionador ou entidade precisa pedir exames dessa obra, só
que ninguém toma essa atitude, porque a pessoa se desgasta, se expõe", disse
Jones Bergamin, dono da Bolsa de Arte, casa de leilões com sedes em São
Paulo e no Rio.

Segundo Teixeira Coelho, curador do Masp (que recebeu a mostra até o
último domingo), não cabe ao museu fazer um laudo técnico sobre a
veracidade de obras.

"Algum museu, quando recebe uma exposição, faz análise de tinta ou de
frequência de ondas? Não. Esse sistema funciona todo com base em critérios
de confiança."

Em 2008, Christian Parisot, um dos curadores da mostra, foi condenado pela
Justiça francesa por exibição de falsos desenhos. Ele nega qualquer
irregularidade. 
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Madonna anuncia novo show em Paris após polêmica com suástica
Pete Doherty é expulso de clínica de reabilitação na Tailândia
Juanes tenta se firmar no Brasil com acústico

Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski

Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade

'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário

Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola

Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
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Livro de escritora russa compila contos
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1
Guarabyra desiste de cantar com Sérgio
Reis após áudio do sertanejo contra o
STF

2
'Minhas fãs não são alucinadas',
declarou Tarcísio Meira a Clarice
Lispector

3
'Belgravia', que adapta livro do criador
de 'Downton Abbey', estreia no
Globoplay

4
Podcast sobre Rita Lee explica apelo da
cantora para novas gerações

5
'The White Lotus', série mais vista da
HBO, é uma das surpresas do ano
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