TURISMO VIRTUAL

Dez museus

para conhecer

sem sair de casa

A tecnologia a favor de quem gosta de museus

C

ada vez mais museus têm investido na digitalização de obras. Hoje, já
possível ver as exposições de algumas das mais importantes instituições
do mundo por meio de um “tour virtual”. OVALE selecionou alguns
desses locais e acervos. Assim, prepare-se: sente-se confortavelmente, ligue o
computador e pegue seu celular.Nosso passeio vai começar!

1. MoMA, em Nova York (EUA)
Fundado em 1929, o Museu de Arte
Moderna, no centro de Manhattan, foi
o primeiro museu dedicado à era moderna. Entre os destaques da coleção:
“Lírios de Água”, de Claude Monet;
“A Noite Estrelada”, de Vincent van
Gogh; e “Les Demoiselles d’Avignon”,
de Pablo Picasso, além de trabalhos
mais recentes de Andy Warhol, Elizabeth Murray e Cindy Sherman.
Visite: https://bit.ly/33g9ZGi
2. Museu do Louvre,
em Paris (França)
É o maior do mundo e abriga peças de
todos os períodos históricos, do Egito
antigo à arte contemporânea. No canal
multimídia é possível visitar virtual-
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mente a coleção de antiguidades
egípcias e a Galerie d’Apollon, situada
acima da Petite Galerie, cujo teto é
uma homenagem ao rei do sol, Luís 14.
Visite: https://bit.ly/2EwpxL5
3. Tate Britain,
em Londres (Reino Unido)
Faz parte das galerias Tate na Inglaterra, com Tate Modern, Tate Liverpool e
Tate St Ives. É a mais antiga da rede,
inaugurada em 1897. Abriga uma
coleção substancial da arte do Reino
Unido desde os tempos de Tudor e,
em particular, possui grandes acervos
das obras de JMW Turner, que legou
sua própria coleção à nação. É um dos
maiores museus do país.
Visite: https://bit.ly/2OvgW28

4. National Gallery,
em Londres (Reino Unido)
Com mais de 2.300 obras, inclui “Arnolfini Portrait”, de Van Eyck; “Rokeby
Venus”, de Velázquez; “Temeraire
Fighting”, de Turner; e “Sunflowers”, de
Van Gogh. Há ainda trabalhos de Botticelli, Da Vinci, Michelangelo, Rafael,
Caravaggio, Rubens, Velázquez, Claude,
Rembrandt, Vermeer, Goya, Turner,
Degas, Cézanne, Monet e Van Gogh.
Visite: https://bit.ly/2N4HHbo
5. Museu de Frida Kahlo,
em Cidade do México (México)
A famosa Casal Azul, onde Frida Kahlo
viveu e deu seu último suspiro tornou-se
um museu. O interior da casa foi mantido praticamente intacto. No Google Art
Project é possível ver as pinturas da artista
em detalhes. Mas é no site oficial do museu que o tour virtual multimídia ocorre.
Visite: www.museofridakahlo.org.mx
6. Musical de História Natural,
em Washington (EUA)
As coleções desse museu contam a

