
sala milú villela e sala de vidro  

Figura de singular trajetória na arte contemporânea brasileira, 
Antonio Dias é autor de uma obra multimídia, carregada de 
engajamento social e político, e de ironia e sensualidade. Na 
exposição Antonio Dias: derrotas e vitórias, o público poderá 
conferir de perto suas instalações, pinturas, filmes e trabalhos 
em outros suportes.
Com curadoria de Felipe Chaimovich, a mostra reúne obras 
emblemáticas, todas advindas do acervo pessoal do artista. 
“Ao falecer, em agosto de 2018, Antonio Dias reunira uma 
coleção das próprias obras que recobria toda sua trajetória 
artística. O conjunto compunha-se tanto de peças de que ele 
nunca havia se separado, como de outras recompradas de 
terceiros para quem tinham sido vendidas. Tratava-se, pois, de 
uma representação de si mesmo intencionalmente construída, 
mantida e guardada”, afirma o curador.

mar a mai
2020

Antonio Dias, Você escapando, 1964. Foto: Vicente de Mello. 

Antonio Dias:  
derrotas e vitórias

curadoria  
Felipe Chaimovich 
21 mar a 31 mai
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sala paulo figueiredo

Thiago Honório, roçabarroca, 2018/2020. Fotomontagem 
com fotografias originais de 1978 de Maria de Fátima 
Boaventura de Souza Andrade (1944-2004). Tratamento de 
imagem: Estúdio 321.

Fernando Lemos, Eu, autorretrato, 1949-51/2006. Doação 
do artirsta por intermédio do Clube de Colecionadores de 
Fotografia do mam são paulo. Foto: Estúdio 17. 

Nos anos 2000, em um momento de particular atenção à 
institucionalização do meio fotográfico e período em que a 
fotografia brasileira ganhava destaque no cenário internacional, 
nascia o Clube de Colecionadores de Fotografia do Museu de 
Arte de São Paulo. Agora, para celebrar seus 20 anos, o mam 
apresenta obras de 107 artistas em exposição inédita, com 
criações emblemáticas de nomes como Adriana Varejão, Berna 
Reale, Cláudia Andujar, Fernando Lemos, Nuno Ramos, Mário 
Cravo Neto, Miguel Rio Branco e Regina Silveira.

Clube de colecionadores  
de fotografia do mam  
- 20 anos  

curadoria  
Eder Chiodetto  
21 mar a 17 mai

projeto parede

roçabarroca  

21 mar a 17 mai

A instalação do artista mineiro Thiago Honório resgata 
procedimento construtivo brasileiro utilizado no período 
colonial. O artista veste as paredes do corredor do prédio 
reformado por Lina Bo Bardi com taipa de mão e pau a pique, 
deixando-as em “carne viva”.



jun a ago
2020

sala milú villela   
Desafio da modernidade 
- família Gomide-Graz: 
décadas de 1920-30 

curadoria  
Maria Alice Milliet   
16 jun a 16 ago

Dando início às 
comemorações do 
centenário da Semana de 
Arte Moderna de 1922, 
o mam traz ao público 
exposição que lança luz 
sobre a interface entre artes 
visuais e design enquanto 
uma vertente moderna 
brasileira, apresentando a 
Família Gomide-Graz como 
pioneira na art déco e na 
introdução das composições 
geométricas abstratas no 
Brasil por meio de objetos 
utilitários. Serão exibidas 
pinturas emblemáticas de 
Antônio Gomide, painéis 
e móveis de John Graz e 
tapeçarias e colchas de 
Regina Gomide-Graz, além 
de trabalhos de ícones do 
modernismo brasileiro, 
como Lasar Segall, Tarsila 
do Amaral, Victor Brecheret, 
Rego Monteiro, Cícero Dias e 
Cássio M’Boy.

sala paulo figueiredo e sala de vidro    
Tapeçarias de Douchez e 
Nicola                                                   

curadoria  
avaf   
2 jun a 16 ago

Jacques Douchez e Norberto 
Nicola foram pioneiros no 
desenvolvimento da tapeçaria 
no Brasil, a partir dos anos 
50. Esta exposição apresenta 
tapeçarias que exploram 
a tridimensionalidade dos 
materiais, característica 
de uma parte significativa 
da produção dos artistas, 
possibilitando que as peças 
ganhem independência da 
parede como suporte das 
obras, passando a ocupar o 
espaço de modo escultórico.

projeto parede   
Ana Tavares                                                  

2 jun a 9 ago



set a jan
2020

sala milú villela e sala de vidro   
Laura Lima 

4 set a 25 jan 2021 

A mostra de Laura Lima 
apresenta sua produção 
artística em torno de seres 
vivos como matéria. A 
exposição reúne obras de 
1992 a 2020 e reconhece a 
dimensão da vida na arte 
ao propor  outras formas 
de imaginar existências 
possíveis. Na ocasião, o 
mam celebra 20 anos da 
aquisição de duas obras 
performáticas de Laura 
Lima, primeira aquisição de 
performance por um museu 
brasileiro.

sala paulo figueiredo   
Jaider Esbell                                                 

4 set a 29 nov

Em parceria com a 34a 

Bienal de São Paulo, o mam 
apresenta mostra sobre o 
trabalho e o papel catalisador 
do artista Macuxi Jaider 
Esbell (1979, Normandia, 
RR). Esbell viveu até aos 
18 anos na região que 
hoje corresponde à Terra 
Indígena Raposa Serra do 
Sol, quando então se mudou 
para Boa Vista, a capital do 
estado de Roraima. Suas 
visões de mundo figuram 
hoje entre os maiores nomes 
do “pensamento indígena” 
brasileiro.

projeto parede   
Marcius Galan                                                  

4 set a 25 jan 2021


