
“Arqueologia Amorosa de São Paulo” será a grande 

exposição do Museu Afro Brasil em homenagem à 

cidade de São Paulo 

 

Exposição que comemora os 468 anos da cidade de São Paulo 

será aberta no próximo dia 25 de janeiro com entrada 

gratuita e será uma visita a arqueologia da memória da 

cidade.  

 

O Museu Afro Brasil, instituição da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, 

inaugura no próximo dia 25 de janeiro a mostra Arqueologia 

Amorosa de São Paulo. Com curadoria do diretor-geral do 

Museu, Emanoel Araújo, a exposição fala dos muitos 

aspectos artísticos, sociais, culturais e perspectivas diversas 

dessa grande metrópole, por meio de fotos, manuscritos, 

objetos, fotografias e design, de renomados artistas, como 

Lina Bo Bardi, Paulo Mendes da Rocha, Flavio de Carvalho, 

Geraldo de Barros, Zanini Caldas, dentre outros. 

A exposição vasculha a memória da capital paulista, trazendo 

à luz personagens da vida artística, obras públicas dos 

grandes arquitetos, desde Ramos de Azevedo, a memória de 

carnavais antigos da Avenida Paulista e dos blocos de 

Ranchos da periferia. 

A grande modista da cidade, Maria Adelaide da Silva, e sua 

correspondência com a moda feminina dos anos vinte, 

também está retratada por meio de documentos vindos 

diretamente de Paris, propostas de croquis e seu retrato 

pintado pelo grande artista da época, Jacques Leclerc, em 

1926.  



Também integram a mostra objetos da Revolução 

Constitucionalista de 1932, assim como grandes lembranças 

do Quarto Centenário e da construção do Parque Ibirapuera, 

a exemplo da realização da Segunda Bienal Internacional, 

onde esteve a Guernica, do grande artista Pablo Picasso. 

Uma instalação mostra fragmentos de uma casa burguesa, 

numa referência às grandes residências da Avenida Paulista, 

advindas das riquezas do café. Um dos destaques é uma 

grande vista da Várzea do Carmo, manipulação tecnológica 

do artista Floro Freire, que apresenta uma nova visão da 

paisagem do século XIX de Militão Augusto de Azevedo. 

Na mesma data, o museu inicia as homenagens ao 

“Extraordinário Mário de Andrade”, integrando a celebração 

dos Cem anos da Semana de Arte Moderna, com a abertura 

da exposição “Padre Jesuíno do Monte Carmelo aos 

Olhos de Mario de Andrade”. A mostra traz ao Museu Afro 

Brasil grandes pinturas provenientes das igrejas das cidades 

de Itu e São Paulo, onde o padre artista exerceu, com 

primazia, seu ofício de pintor, músico e compositor. 

A pesquisa sobre as pinturas das igrejas e conventos da 

cidade de Itu foi uma das últimas pesquisas de Mário de 

Andrade, cujo olhar se voltou para esses artistas dos séculos 

XVIII e XIX.  

Esta será a maior retrospectiva feita sobre as obras do padre 

Jesuíno do Monte Carmelo. A exposição conta com 27 obras 

de grandes dimensões de Jesuíno, muitas delas mostradas 

pela primeira vez, e tem curadoria de Dra. Maria Silvia 

Barsalini e Dr. Emerson Ribeiro, e colaboração da equipe do 

Museu Afro Brasil. 

 

SERVIÇO: 



Exposição “Arqueologia amorosa de São Paulo” e “Padre 

Jesuíno do Monte Carmelo aos Olhos de Mario de Andrade”  

Visitação: 25 de janeiro a 30 de junho de 2022, das 10h às 

17h (permanência até as 18h) - dia 25/01 entrada gratuita 

Local: Museu Afro Brasil                                                                                    

Endereço: Parque Ibirapuera, Portão 10/ Estacionamento 

pelo Portão 3 

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada R$ 7,50)/ Entrada gratuita 

às quartas-feiras 

 

Sobre o Museu Afro Brasil 

O Museu Afro Brasil, localizado no Pavilhão Padre Manoel da 

Nóbrega, dentro do Parque Ibirapuera, conserva, em 12 mil 

m², mais de 8 mil obras, entre pinturas, esculturas, 

gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de 

autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século 

XVIII e os dias de hoje. O acervo abarca diversos aspectos 

dos universos culturais africanos e afro-brasileiros, 

abordando temas como a religião, o trabalho, a arte, a 

escravidão, entre outros temas ao registrar a trajetória 

histórica e as influências africanas na construção da 

sociedade brasileira. Inaugurado em 2004, a partir da 

coleção particular do seu atual Diretor Curatorial, Emanoel 

Araujo, o Museu construiu, ao longo de mais de 16 anos de 

história, uma trajetória de contribuições decisivas para a 

valorização do universo cultural brasileiro ao revelar a 

inventividade e ousadia de artistas brasileiros e 

internacionais, desde o século XVIII até a 

contemporaneidade. O Museu exibe parte do seu Acervo na 

exposição de longa duração, realiza Exposições Temporárias 

e dispõe de um Auditório e de uma Biblioteca especializada 

que complementam sua Programação cultural ao longo do 

ano. 



 

Informações para imprensa 

VFR Comunicação 

everton@agenciavfr.com.br 

(11) 2936-2869 / (11) 9.6222-6620 

 

Museu Afro Brasil  

gabriel.cruz@museuafrobrasil.org.br  

(11) 3320-8940  
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