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O MUSEU
É POP
MIS vê visitação mais
que dobrar em um ano e
tenta trazer David Bowie
para mostra em 2014

Maria do Carmo/Folhapress
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RENATA MIRANDA

Uma longa fila estendia-se pelo
corredor que leva à entrada do MIS
(MuseudaImageme doSom),na zona
oeste,noúltimosábadodejaneiro.Enquanto jovens e não tão jovens aguardavam uma senha para ver o show
da banda punk Inocentes, outra fila
formava-se por quem queria visitar a
mostra “Spectacle: The Music Video”.
A intensa movimentação de pessoasalitornou-secenacomumnoúltimo
ano e é resultado de uma estratégia
que combina programação variada e
deapelopopular,maiorinteraçãocom
o público e atividades simultâneas.
A combinação pode ser percebida
em números: as visitas mais do que
dobraram de 2011 para 2012, e quase
triplicaram em comparação a 2010.
Os créditos podem ser dados ao gaúcho André Sturm, 46, que está em São
Paulo desde os anos 1980 e assumiu a
direção do museu em junho de 2011.

André Sturm, 46,
na mostra de
Ai Weiwei no MIS

“Vim para cá com o objetivo de
tornar o MIS um espaço de destaque,
que oferecesse uma programação de
qualidade e atraísse o público”, diz
ele, lembrando o caráter de “museu
de nicho” que o MIS teve por muito
tempo desde sua fundação, em 1970.
Assim, nunca disputava a atenção do
públicocominstituiçõescomooMasp.
Como parte da estratégia para agitar o endereço, o diretor foi o responsável por trazer ao Brasil exposições
internacionais de peso, como a do
cineasta George Méliès, de julho a setembro do ano passado (mesma época
do lançamento nacional do filme), e a
do artista chinês Ai Weiwei, em cartaz
até abril (leia mais na pág. 62).
Para ações do tipo, a organização
social que gere o MIS e também o Paço
das Artes conta com orçamento anual
deR$12milhões(omesmodesde2010).
O museu ainda receberá, em outubro, a exposição do cineasta Stanley
Kubrick, que já passou por vários países e no momento está em Los Angeles. Em fevereiro de 2014, será a vez
da mostra “David Bowie Is”, que no
fim deste mês será aberta em Londres.
Sturm foi à Inglaterra no mês
passado para acertar os detalhes da
exposição. Além da possibilidade de
fazer uma edição brasileira do livro da
mostra, ele sonha alto —tentará trazer
o próprio Bowie para abrir o evento.
“Vamos fazer tudo o que for possível.”
Entre outras novidades, o museu
prepara para julho um evento em comemoração ao Dia do Rock (13/7), no
qual haverá um festival de bandas e
a apresentação do filme “Fantasia”,
de Walt Disney, sonorizado ao vivo
por uma banda de rock.

