SIMPÓSIO INTERNACIONAL “O MUSEU COMO LABORATÓRIO: ENTRE
MEMÓRIA, SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO”: 19 DE JUNHO, INSTITUTO
ITALIANO DE CULTURA NO RIO DE JANEIRO

O Instituto Italiano de Cultura, a Embaixada da Itália em Brasília e o Consulado Geral
da Itália no Rio de Janeiro, em colaboração com o Ministério dos Bens e das
Atividades Culturais da Itália, apresentam um simpósio internacional sobre a gestão do
patrimônio cultural – material e imaterial – e sua preservação, valorização e promoção
em um contexto caraterizado por uma rápida evolução e por uma redefinição
necessária do papel do museu, que cada vez mais pode se tornar um laboratório em
que se individuam, se aprofundam e se solucionam problemas relevantes, não só no
nível artístico e cultural, mas também no nível social.
Ademais, a iniciativa constitui uma importante ocasião de reflexão após o trágico
incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.
A Itália e o Brasil no signo de uma nova colaboração, se unem um esforço conjunto
para preencher o vazio deixado pela tragédia. A Itália poderá disponibilizar parte de

seu patrimônio histórico e artístico, e suas excelências na restauração, para que a
coleção do Museu Nacional seja reconstituída.
O simpósio será articulado em duas sessões. A sessão de manhã será dedicada a
explorar o papel do museu e do parque arqueológico como espaço de dialética e
articulação entre instâncias complexas, qual seja, memória, sustentabilidade e
inovação.
A sessão de tarde será dedicada à ilustração de práticas museológicas virtuosas e ao
tema da inovação cientifica e tecnológica a serviço de museus e parques
arqueológicos. Nessa última sessão, entre outros, representantes do Grupo Leonardo
e da Fundação Bracco ilustrarão projetos inovadores para o monitoramento e a
segurança do patrimônio artístico-cultural.
Entre os convidados italianos teremos a participação do Diretor do Parco Archeologico
di Ercolano, Francesco Sirano e o Diretor do Museo Archeologico di Napoli, Paolo
Giulierini.
Entre os brasileiros contaremos com a participação de: Alexander Kellner, Diretor do
Museu Nacional do Rio de Janeiro; Paulo Knauss, Diretor do Museu Histórico
Nacional; Luis Alberto Oliveira, Curador do Museu do Amanhã; Mônica Xexéo, Diretora
do Museu de Belas Artes, Evandro Salles, Curador Museu de Arte do Rio.
Inscrições através da plataforma:
http://italianorio.com.br/simposio-internacional/
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