
Casa Nova!
Obras do Acervo do MARCO
doadas pelo Itaú Cultural  

Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul
Rua Antônio Maria Coelho, 6000 | Parque das Nações Indígenas

Campo Grande - MS | CEP 79021-170 | (67)3326-7449 
marco@fcms.ms.gov.br

terça a sexta-feira das 7h30 às 17h30
sábado, domingo e feriados  das 14h às 18h

@marcomuseums

FUNDAÇÃO DE CULTURA
DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO
DE CIDADANIA E CULTURA

ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL



O Instituto Itaú Cultural com sede em São Paulo de�niu no ano de 2022 
instituições museológicas para receberem obras de arte com a �nalida-
de especí�ca de integrar o patrimônio, bem como permanecer acessível 
ao público contribuindo com os objetivos culturais e de salvaguarda. Ao 
todo foram 22 museus de diferentes Estados que participaram da sele-
ção e cada instituição recebeu 50 obras de arte.
O lote oferecido inclui gravuras, serigra�as, litogra�as, pinturas, fotogra-
�as, esculturas e colagens assinadas por artistas brasileiros renomados 
como Renina Katz, Claudio Tozzi, Milton Dacosta, Humberto Espíndola e 
Emanoel de Araújo, para citar alguns.
Dentre as intuições selecionadas está o MARCO, por vir se consolidando 
como instituição de fomento à produção artística e à re�exão sobre o 
panorama histórico e iconográ�co das artes visuais sul-mato-grossense 
bem como relevante centro de formação e incentivo cultural, tendo 
como missão colecionar, estudar, incentivar e difundir a arte do estado 
de Mato Grosso do Sul e brasileira, tornando-a acessível ao maior 
número de pessoas. 

Iniciativas como esta são fundamentais para a ampliação dos acervos 
dos museus brasileiros e a democratização do acesso a seus públicos, 
além de estimular uma cultura de doação de bens culturais entre institui-
ções parceiras. 
As obras desta mostra compreendem uma destas ações e diante disso, 
como forma de celebrar os 20 anos da sua sede, o MARCO apresenta 
parte do acervo doado pelo Instituto Itaú Cultural em sua “Casa Nova!”
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