Bem-vindo a Madrid
O Museu Nacional Thyssen-Bornemisza acolhe a primeira retrospetiva no nosso país
dedicada à obra de Georgia O’Keeffe, que estará patente de 23 de março a 1 de agosto.
Através de uma seleção que reúne perto de 80 obras, o visitante poderá explorar o seu
universo pictórico da artista, considerada uma das mais destacadas representantes da
arte norte-americana do século XX.
Georgia O’Keeffe (Wisconsin, EUA, 1887- Nuevo México, EUA, 1986) foi uma das mais destacadas
representantes da arte moderna surgida nos EUA , em torno à figura do fotógrafo e galerista
Alfred Stieglitz. Ao longo da sua trajetória artística, a pintora desenvolveu um estilo pessoal,
identificado pelo público e pela crítica como sendo a expressão da nova arte indígena americana.
A exposição patente no museu oferece ao público a oportunidade de conhecer a trajetória artística
de Georgia O’Keeffe, desde as suas obras da década de 1910, que a converteram numa pioneira
da abstração, passando pelas suas famosas flores e pelas vistas de Nova Iorque, que consolidaram
a sua posição como uma das principais figuras da modernidade do país, até às pinturas realizadas
na região de Nuevo México, fruto do seu fascínio pela paisagem e pela mistura de culturas deste
território remoto.
A mostra conta com a colaboração do Georgia O’Keeffe Museum de Santa Fe, Nuevo México, e é
um projeto do Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, do Centre Pompidou de Paris e da Fondation
Beyeler de Basileia, e de várias instituições europeias onde estará patente depois de Madrid.
Créditos da miagem:
Georgia O'Keeffe. Rua de Nova Iorque com lua, 1925. Óleo sobre tela. 122 x 77 cm © Georgia
O’Keeffe Museum, VEGAP, Madrid

Informação de interesse
Quando

Onde

De 23 de março a 1 de agosto de 2021

Museu Nacional Thyssen-Bornemisza

Endereço

Zona

Paseo del Prado, 8 28014

Paseo del Arte

Web
https://www.museothyssen.org/exposiciones/georgia
-okeeffe
Autocarro
001, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45

Metro
Banco de España (L2)
Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha, Madrid-Recoletos, MadridSol

Preço
Horário
Entrada geral: 13 €
Entrada reduzida: 9 €

De terça-feira a sábado: 10:00 - 21:00 h

Consultar a página oficial

Domingo: 10:00 - 19:00 h
Segunda-feira: 12:00 - 16:00 h
Consultar página oficial

Tipo
Exposiciones, Pintura
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