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Qual é o seu legado?
30 anos do Museu da Pessoa
Esta é a pergunta que o Museu da Pessoa faz ao
completar 30 anos. Essa é a pergunta que busca
responder e estender, por meio de sua programação,
a cada pessoa e a sociedade brasileira.
Em 2022 a programação buscará provocar esta
reflexão individual e coletivamente, assim como
discutir o que é legado para grupos diversos e o que
podemos aprender com os povos originais sobre a
relação da sociedade contemporânea com a Terra e
todos os seres que nela habitam.

Ana Cláudia Cavalcante

exposições

Memória BNDES

Vidas Indígenas:
Casé Tupinambá

modos de habitar o mundo
Quando?

19 de Abril/2022

Disponível em

museudapessoa.org

A exposição Vidas Indígenas: modos de habitar o mundo,
realizada pelo Museu da Pessoa em parceria com o coletivo
Visibilidade Indígena, apresenta dez histórias de vida do acervo
do Museu, editadas em vídeos inéditos. De indígenas de
diferentes povos, essas histórias trazem um foco no valor de suas
origens, deslocamentos e luta pelo direito de ser e existir.

Independente do espaço em que se encontram, aldeia ou
cidade, a exposição apresenta pessoas e suas vivências, suas
buscas profundas, descobertas, medos e anseios.
A exposição conta ainda com contribuições dos projetos
Indígenas pela terra e pela vida, realizado em parceria com o
Armazém Memória e Instituto de Políticas Relacionais, e
Cultura Imaterial Warao, produzido pelo UNHCR ACNUR.

Campanha Colaborativa:
Histórias de Quem partiu e de quem ficou
Quando?

Julho-Agosto/2022

Disponível em

museudapessoa.org

A pandemia da COVID-19 é também uma oportunidade
para pensarmos, individual e socialmente, sobre os legados
que herdamos e sobre os legados que queremos construir.
A Campanha Histórias de quem partiu e de quem ficou
busca oferecer ao público a possibilidade de registrar
histórias de vítimas e sobreviventes da pandemia. Também
marca o lançamento da nova ferramenta de contar
histórias da plataforma do Museu da Pessoa.

m. e., exposição diários da pandemia

Mostra Audiovisual:
Qual é o seu legado?
Quando?

Outubro/2022

Disponível em

mostra.museudapessoa.org

Realizada a partir de edital aberto a jovens produtores
audiovisuais de todos os cantos do Brasil, a mostra
audiovisual acontecerá de forma 100% virtual e apresentará
vídeos inéditos editados a partir de entrevistas que
compõem o acervo do Museu da Pessoa.
Os vídeos premiados ainda farão parte da exposição híbrida
Qual é o seu legado? 30 anos do Museu da Pessoa.

Edição de Uliane Tatit,
mostra audiovisual vidas femininas

Exposição híbrida:
Qual é o seu legado? 30 anos do Museu da Pessoa
Quando?

Outubro/2022-Janeiro/2023

Disponível em

museudapessoa.org

A exposição apresentará um olhar multifacetado sobre o
acervo de histórias de vida coletado pelo Museu da
Pessoa ao longo de seus 30 anos de existência.

Exposição Vidas Negras em parceria
com Instituto Center Norte

