A Getty Foundation
A Getty Foundation atende à missão filantrópica do Getty Trust ao apoiar pessoas físicas e
instituições comprometidas com o avanço da compreensão e preservação das artes visuais de
modo geral em Los Angeles e no mundo todo. Através de iniciativas estratégicas de subsídios
de verbas, a Fundação fortalece a história da arte como uma disciplina global, promove a
prática interdisciplinar de preservação de arte, aumenta o acesso às coleções de arquivos e
museus e desenvolve líderes atuais e futuros nas artes visuais. A Fundação realiza seu
trabalho em colaboração com outros programas da Getty, visando garantir que, individual e
coletivamente, obtenha-se o máximo efeito possível.
Desde sua fundação em 1984, a Getty Foundation desenvolveu, forneceu verbas e
supervisionou mais de 7,500 subsídios com verbas em mais de 180 países em todos os sete
continentes. Entre as iniciativas recentes de maior destaque da Fundação figura a mostra
"Pacific Standard Time: Art in L.A., 1945–1980", a maior colaboração cultural já realizada na
região, apresentada no sul da Califórnia entre 2011 e 2012, culminando em mais de 60
exposições relacionadas à arte pós-guerra em Los Angeles.
Outras iniciativas da Fundação incluem: a mostra "Keeping It Modern", que foca a preservação
de edifícios do século XX ao redor do mundo; a exposição "Panel Paintings Initiative", que
promove o treinamento da próxima geração de conservadores de pinturas em painéis de
madeira através do tratamento de algumas obras de arte extremamente importantes para a
história da arte ocidental; a "Connecting Art Histories", que aproxima os estudiosos de diversas
fronteiras nacionais, especialmente aqueles provenientes de regiões que se deparam com
restrições econômicas ou políticas; e a "Online Scholarly Catalogue Initiative" (OSCI), que
ajudou os museus a enfrentar os desafios de publicação digital.
Além disso, a Fundação apoia uma variedade de programas de desenvolvimento professional e
de estágios, inclusive o programa de Estágio para Universitários Multiculturais em Los Angeles.
Para mais informações sobre estes ou outros programas de subsídios, visite o site da
Fundação em www.getty.edu/foundation.

