Site Oficial da ACCIJB - CentenÃ¡rio da ImigraÃ§Ã£o Japonesa no Brasil

BM&FBOVESPA lanÃ§a exposiÃ§Ã£o em homenagem ao centenÃ¡rio
ContribuiÃ§Ã£o de Tamires AlÃªs
15 de julho de 2008

Começa hoje a exposição &ldquo;Do
Ukiyo ao Mangá - BM&FBOVESPA nos 100 anos da imigração&rdquo;, que traça um
panorama da arte nipo-brasileira ao longo do século, desde a chegada dos
primeiros imigrantes até os dias atuais. A mostra acontece até o dia 19 de
setembro no Espaço Cultural BM&FBOVESPA.

A exposição abrange três
momentos, os &ldquo;Pioneiros&rdquo; que ressalta os componentes dos grupos Seibi e
Guanabara como o ukiyo, as gravuras japonesas, passando pelo &ldquo;Pós-Guerra&rdquo; que
abrange desde o abstrato até o sumi-ê (técnica monocromática executada com
tinta preta extraída de óleos vegetais), chegando aos &ldquo;Contemporâneos&rdquo;, que
modificaram a cultura tradicional japonesa e trouxeram a pop arte, representada
pelos mangás, história em quadrinhos japonesa, e animês.

Com curadoria de Luzia
Portinari Greggio, a mostra terá cerca de 70 obras, entre pinturas, cerâmicas,
ukiyo, esculturas, sumi-ê e mangás, de mais de 40 artistas. Da primeira fase
destaque para pinturas e gravuras de artistas como Utamarao, Hokusai e
Hiroshigue, trabalhos de Tomoo Handa, Jorge Mori e Manabu Mabe. Representando o
segundo momento, obras de Tomie Ohtake, Yukio Suzuki, Flavio Shiró e Mabe. E a
pop arte será marcada pelos mangás de Takashi Murakami, Yayoi Kusama e
trabalhos de Yugo Mabe, James Kudo e Oscar Oiwa.

Além das obras que
representam as três fases, a exposição contará com um espaço reservado à mostra
de cerâmicas e esculturas de artistas como Yutaka Toyota, Toshiko Ishii, Mieko
Ukeseki, Futoshi Yoshizawa, entre outros.

Exposição Do Ukiyo ao Mangá &ndash;
BM&FBOVESPA nos 100 anos da imigração

Local: Espaço Cultural BM&FBOVESPA

Hall de entrada da Bolsa na Praça Antônio Prado, 48 &ndash;
Centro

http://www.centenario2008.org.br
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De 15/07 a 19/09 de 2008

De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Informações e visitas monitoradas:

(11) 3119-2404.

Site: www.bmf.com.br

E-mail: bmfcultural@bmf.com.br
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