
 

 
No dia 26 de fevereiro, foi inaugurada a Mostra Parque, que se dedica a narrar a história do Parque 

Lage a partir de múltiplas narrativas – históricas, documentais, arquitetônicas, artísticas e, 

inclusive, amorosas. 

A intenção é compartilhar com o visitante onde ele se encontra e quais foram as histórias que ali 

aconteceram ou foram criadas a partir de documentos históricos e proposições artísticas 

contemporâneas. A partir da provocação “Afinal, onde estamos?”, as imagens e propostas 

intencionam dar espessura à experiência do visitante e contribuir para novas interpretações e 

caminhos pelo Palacete e pela área verde da Floresta Nacional da Tijuca. 

Mais do que um evento, nossa primeira exposição de 2021 se baseia num conceito de 

“hospitalidade radical” [radical hospitality] e pode ser compreendida como uma ferramenta de 

aproximação com públicos que desconhecem as vocações desta instituição cultural. Ao longo 

do hall de entrada, da Galeria, do Salão Nobre e da Galeria Subsolo, a mostra reúne a narrativa 

histórica sobre a arquitetura do Palacete, a posição geográfica e os acontecimentos ali gerados, 

mas também sobre o que foi imaginado, sentido e pensado, com enfoque nos personagens que 

ali viveram ou que ali se inspiraram. Nesse sentido, na mostra curada por Ulisses Carrilho, obras 

de arte e documentos históricos são apresentados sem distinção de valor ou privilégio: aquilo que 

é imaginado pelo morador, pelo cineasta ou pelo artista servem complementarmente para adensar 

uma atmosfera. 

 

 

Confira a lista completa de artistas e acervos que integram a Mostra Parque: 

HALL DE ENTRADA 
Anton Steenbock/Antonio Da Silva/Da Silva Brokers 

Marcos Chaves 

Rafael Amorim 

Regina Parra 

Gabriella Besanzoni 

GALERIA 
Adriana Varejão 

Agrippina R. Manhattan 

Beatriz Milhazes 

Bernardo Magina 

Brigida Baltar 

Carlito Carvalhosa 

Carlos Moskovics 

Celso Guimarães 

Flavia Fabbriziani 

Gabriella Besanzoni 

Guilherme Pinto 

Hélio Eichbauer 

João Penoni 

Lélia Gonzalez 

Luiz Zerbini 

Lyz Parayzo 

Marcos Bonisson 

Paloma Carvalho 

Paulo Bruscky 

Rafael Bqueer 

Renan Lima 

Rubens Gerchman 

Roberto Magalhães 

Suzana Queiroga 

Thereza Miranda 



 

SALÃO NOBRE 

Daniel Jablonski 

GALERIA SUBSOLO 

Exposição de imagens exibidas na mostra “Território Ocupado”, de 1986, sob curadoria 

de Sandra Magger e Marcus Lontra. 
Anna Bella Geiger 

Beatriz Milhazes 

Carli Portella 

Celeida Tostes 

Fernando Lopes 

Francisco Cunha 

Gerardo Vilaseca 

Ivan Lima 

João Carlos Goldberg 

John Nicholson 

Katie Scherpenberg 

Luiz Pizarro 

Macio Ew 

Manfredo Souzanetto 

Milton Machado 

Maurício Bentes 

Ronaldo do Rego 

Suzana Queiroga 

Valério Rodrigues 

Xico Chaves 

. . . 

A Mostra Parque conta com o acervo das seguintes instituições culturais: 
Arquivo Nacional 

Biblioteca Nacional 

EAV 

Instituto Moreira Salles 

Lélia González 

Memória Lage 

Instituto Rubens Gerchmann 

Acervo Tania Queiroz 

. . . 
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Desde o início da pandemia, o Parque Lage e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage cumprem 

as normas de conduta e prevenção decretadas no Estado do Rio de Janeiro. O agendamento online 

é uma nova medida que reforça práticas como a aferição de temperatura dos visitantes; o 

condicionamento da entrada e permanência ao uso de máscara que cubra o nariz e a boca; a 

higienização frequente do local; assim como o oferecimento de álcool-gel 70% e de sinalizações 

que promovem uma circulação mais segura. 

 


