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ANNA BELLA GEIGER - LOCAL DA AÇÃO

A mostra individual Anna Bella Geiger - Local da Ação abre a série de exposições 
temporárias do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Uma das mais produtivas 
e prestigiadas artistas visuais do país, esta criadora carioca -- discípula da gravadora 
Fayga Ostrower (1920-2001) e da historiadora Hanna Levy-Deinhard (1912-1984) -- 
tem alguns de seus trabalhos incorporados a importantes coleções internacionais, como 
as do MoMA (Nova York), do Centre Georges Pompidou (Paris), do Getty Institute (Los 
Angeles), da Tate Modern e do Victoria and Albert Museum (Londres). Inaugurada em 10 
de outubro no  Salão Nobre do MAST, a exposição reúne doze gravuras com temática 
relacionada à cartografia, que é recorrente em várias fases da produção da artista, além 
de também ser um tema bastante caro à Geofísica, um dos tripés da área de atuação do 
Observatório Nacional. Neste acervo estão as obras que deram início à série, a exemplo de 
Local da Ação Nº1 e Nº11, produzidas entre 1979 e 1980, entre outras de realização mais 
recente. O conjunto de gravuras expostas tem um diálogo com pesquisas relacionadas ao 
MAST sobre cartografias e também com o acervo da exposição permanente Olhar o Céu, 
Medir a Terra, com mapas e instrumentos científicos.

“É uma grande honra para o MAST receber a querida amiga Anna Bella Geiger, que dá 
o privilégio aos amantes das ciências de apreciar o seu trabalho”, diz Anelise Pacheco, 
Diretora do Museu de Astronomia e Ciências Afins.

Em seu texto sobre a mostra, Anna Bella Geiger informa que toma por base os “ingredientes” 
comuns a todos os mapas, como projeção, escala e generalização para elaborar suas 
gravuras. No entanto, o significado da obra é diferente da observação comum aos mapas 
porque ela interfere deliberadamente nos traçados com distorções e inserções de textos. 

“Tenho utilizado mais frequentemente duas representações: a de cartogramas de áreas 
contíguas -- os mapas topológicos -- e a projeção Mercator. Os territórios escolhidos são 
o Mundo (Mapa Mundi), a América Latina e o Brasil”, afirma Anna Bella Geiger.

SOBRE O MAST

O Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST é uma unidade de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, criada na cidade do Rio de Janeiro 
no dia 8 de março de 1985. Tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento 
científico e tecnológico por meio da pesquisa, preservação de acervos, divulgação e história da 
ciência e da tecnologia no Brasil.
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