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PRESS RELEASE

Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais inaugura exposição “Inclusão e
Arte” no Museu do Amanhã
“Inclusão e Arte” será o tema da exposição que o Comando-Geral do Corpo de
Fuzileiros Navais, em parceria com a Associação de Pintores com a Boca e os Pés (APBP),
irá promover de 21 a 30 de setembro, no Museu do Amanhã. Durante o período da
exposição, serão apresentadas 27 pinturas de temática naval, executadas com a boca e os
pés, acompanhadas de relatos dos artistas sobre o papel da arte na superação da deficiência.
A inauguração da mostra, que acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com
Deficiência, 21 de setembro, contará com a presença de quatro artistas membros da APBP,
que pintarão quadros in loco com a boca e com os pés, a partir das 14 horas, além de outros
22 pintores com a boca e os pés, que serão agraciados a partir das 16 horas. Na data, o
Museu do Amanhã contará com uma programação voltada especialmente para pessoas com
deficiência.
Após a mostra no Museu do Amanhã, a exposição segue para outras instituições
culturais, em datas a serem definidas.
Associação de Pintores com a Boca e os Pés – Fundada em 1956, a APBP é uma
organização internacional controlada pelos seus artistas membros, que tem como propósito
promover a inclusão de artistas que perderam a capacidade de uso de suas mãos, seja por
nascença, acidente ou doença, e que pintam ou pretendem pintar com as bocas e os pés.
Atualmente, há 53 artistas nessa condição no Brasil, sendo que muitos dão palestras e
demonstrações de pintura para escolas, empresas e outros grupos interessados.
Serviço:
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Exposição Corpo de Fuzileiros Navais, Inclusão e Arte
Abertura: 21 de setembro (sexta-feira), às 14h (pré-evento) e às 16h (cerimônia de
abertura)
Período: 21 a 30 de setembro de 2018
Horário: Terça a domingo, das 10h às 18h (última entrada às 17h)
Local: Terreiro de Curiosidades, Museu do Amanhã – Praça Mauá, 1 - Centro
Valor da Entrada no Museu: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Às terças-feiras, a entrada é
gratuita.
Classificação livre
Informações para a imprensa: 2126-5032/ 99805-7866 (Tenente Fernanda)

Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
Fortaleza de São José – Ilha das Cobras, s/n - Centro – Rio de Janeiro – RJ – 20091-000 - Fone: (21) 21265032/ (21) 2126-5016 – comsoc.cgcfn@marinha.mil.br

