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o Museu de Arte Moderna de São Paulo 
está sempre estimulando novas abordagens 
das obras de sua coleção. Ao convidar a jo-
vem curadora Kiki Mazzucchelli para orga-
nizar a mostra Mitologias por procuração, o 
mam evidencia seu apreço pelas atitudes de 
vanguarda. 

nesta exposição, a curadoria selecionou 22 
artistas contemporâneos que foram comis-
sionados para escolher obras da coleção do 
mam. Pela primeira vez, o acervo do mam 
foi objeto de um trabalho artístico no qual 
importantes obras da arte moderna e con-
temporânea são revistas e reinterpretadas.

the Museu de Arte Moderna de São Paulo 
(mam) is constantly promoting new approa-
ches to the artworks in its collection. by invi-
ting young curator Kiki Mazzucchelli to or-
ganise the exhibition Mythologies by Proxy, 
mam shows its appreciation for innovative 
initiatives.
  
in this show, the curators selected 22 con-
temporary artists who were commissioned 
to select works in the mam collection. For 
the first time, our collection was the object 
of an artistic project in which important mo-
dern and contemporary artworks are revi-
sed and reinterpreted.  
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Primeiro ato – mitologias  

em dezembro de 2011, apresentamos a mos-
tra Mitologias na Cité internationale des 
Arts, em Paris, que reuniu os 22 artistas que 
participam da presente exposição. o pro-
jeto, encomendado pelo itamaraty, buscou 
refletir sobre o crescente interesse, no âm-
bito internacional, pela arte contemporânea 
brasileira, ao mesmo tempo em que reuniu 
práticas que dialogam com alguns dos múl-
tiplos legados culturais que caracterizaram 
nossa modernidade. 

Ao longo da última década – e sobretudo 
nos últimos anos –, a arte contemporânea 
brasileira alcançou uma projeção interna-
cional inédita em sua história. São muitos 
e variados os fatores que contribuíram para 
esse fenômeno relativamente recente. nesse 
período, algumas das mais renomadas ins-
tituições de países como estados unidos, 
França e inglaterra apresentaram expo-
sições monográficas de artistas históricos 
como lygia Clark (nantes, 2005), Cildo 
Meireles (londres, 2008) e hélio oiticica 
(houston e londres, 2007). uma geração de 
artistas mais jovens, que se destacou no ce-
nário internacional na virada do último sé-
culo (Adriana Varejão, ernesto neto, rivane 
neuenschwander, entre outros), estabele-
ceu-se nesse circuito por meio de sua parti-
cipação sistemática em bienais e mostras co-
letivas ou monográficas em países do mundo 
todo. A arte brasileira ganhou, ainda, uma 
presença significativa nas grandes feiras de 
arte internacionais, como a ArCo, em Ma-
dri, e a Frieze, em londres, que hoje contam 
com uma dezena de exibidores brasileiros. 

também entre as galerias europeias e norte- 
americanas vimos aumentar notavelmente 
a representação de artistas brasileiros. Além 
disso, em 2013 diversos museus europeus 
estão organizando mostras temáticas sobre 
arte contemporânea brasileira, entre eles o 
Astrup Fearnley, em oslo, e o Kunst im tun-
nel, em Düsseldorf.  

nessa mesma década, o brasil atingiu uma 
estabilidade econômica sem precedentes, 
ao mesmo tempo em que a europa e os es-
tados unidos atravessaram um período de 
crise que culminou no terrível credit crunch 
[colapso do crédito] de 2008. Sem dúvida, a 
recessão que atinge o núcleo avançado do ca-
pitalismo mundial contribuiu imensamente 
para o interesse renovado pela cultura bra-
sileira nos últimos anos. o brasil vive hoje 
um surto de desenvolvimento comparável 
ao crescimento das décadas de 1950 e 60. 
Foi precisamente naquele período de gran-
de efervescência no país que floresceram 
movimentos, teorias e expressões artísti-
cas que, nos mais diversos campos do saber, 
acabaram se tornando paradigmáticos da 
cultura brasileira tal como hoje é interna-
cionalmente conhecida: a arquitetura de 
niemeyer e bo bardi, os experimentos ar-
tísticos de Clark, oiticica e Pape, o método 
Paulo Freire de educação, a bossa nova, o 
Cinema novo, entre muitos outros.

Com título emprestado do célebre livro de 
roland barthes, a exposição Mitologias foi 
pautada pelos interesses particulares dos 
artistas convidados em revisitar e inter-
pretar com um olhar contemporâneo as 
diversas mitologias e clichês associados à 
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cultura brasileira, retomando e atualizando 
conceitos fundamentais de nossa moderni-
dade, criando imagens míticas a partir de 
experiências contemporâneas ou desmis-
tificando imagens folclóricas, e explorando 
a vastidão e a heterogeneidade do territó-
rio brasileiro. um subconjunto das obras 
apresentadas revisita e reinterpreta nosso 
legado artístico-antropofágico e abstra-
to-geométrico. outros trabalhos apontam 
para noções de territorialidade e geografia, 
relacionando-se com paisagens, arquitetu-
ras e personagens específicos de diferentes 
lugares. há ainda obras que discutem mais 
especificamente aspectos políticos e eco-
nômicos, atravessando o arco temporal que 
separa os dois grandes períodos de desenvol-
vimento brasileiro, os de 1950-60 e 2000-10.

Assim, o partido curatorial não propunha 
um recorte geracional que buscasse iden-
tificar de modo exaustivo, em uma única 
mostra coletiva, a “nova arte contemporâ-
nea brasileira”. Pelo contrário, a intenção 
da mostra era incluir obras de artistas de 
gerações distintas que abordassem temas 
ligados a uma das centenas de mitologias 
associadas à nossa cultura. buscou-se, ain-
da, formar um grupo heterogêneo que fosse 
representativo das várias regiões do país, 
incluindo também artistas brasileiros radi-
cados no exterior – um grupo em constante 

expansão e cujo trabalho se torna cada vez 
mais significativo para o entendimento da 
arte brasileira hoje.

segundo ato – 
mitologias Por Procuração

essa breve introdução fez-se necessária 
para contextualizar Mitologias por procura-
ção, já que a exposição parte das premissas 
curatoriais lançadas na mostra anterior. A 
intenção da curadoria ao propor uma versão 
de Mitologias no Museu de Arte Moderna de 
São Paulo foi sobretudo instigar o pequeno 
porém significativo grupo de artistas in-
cluídos na primeira parte deste projeto a se 
debruçar sobre o acervo da instituição, a fim 
de selecionar uma ou mais obras que consi-
derassem relevantes em relação aos pressu-
postos lançados na primeira fase do projeto. 
Para tanto, adotou-se um mecanismo por 
meio do qual a seleção das obras presentes 
em Mitologias por procuração foi realizada 
pelos próprios artistas.1 A curadoria permi-
tiu-se participar desse diálogo por meio da 
seleção de uma obra por cada curadora. 

nesse sentido, todo o trabalho curatorial 
foi caracterizado pela incerteza em relação 
ao formato final desta exposição, já que os 
artistas ficaram completamente livres em 

1 um mecanismo similar foi adotado pelo curador 
Jens hoffmann na exposição Artists’ Favourites 
(iCA, londres, 2004). nesse caso, mais de trinta 
artistas foram convidados a selecionar obras que 
considerassem importantes ou influentes em relação 
a sua prática.



13

Hélio oiticica 
(rio de Janeiro, rJ, 1937 - 1980)

Metaesquema, 1958
guache sobre papel cartão / gouache on cardboard
50 x 60 cm
Coleção / Collection mam, doação / 
gift Milú Villela
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rodrigo matheus 
(São Paulo, SP, 1974)

Cortina  de Vento (da série / from the series 
O mundo em que vivemos), 2008
Fotografias, cavaletes e ventilador / 
Photographs, easels and fan
190 x 300 x 90 cm
Coleção / Collection mam, aquisição / acquisition 
núcleo Contemporâneo mam
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suas escolhas. estabelecido o prazo de sele-
ção, a mostra foi se revelando pouco a pouco, 
na medida em que recebíamos as nomea-
ções. estas se caracterizam não apenas pela 
variedade dos meios e estilos selecionados, 
mas acima de tudo por representarem um 
conjunto de obras atualmente menos co-
nhecidas pelo público do museu. De fato, é 
notável a ausência do que se poderia chamar 
de “peças-chave” da coleção do mam: gran-
des nomes como geraldo de barros, hélio 
oiticica, Mira Schendel, entre tantos outros. 
Conclui-se, portanto, que o desafio de refle-
tir sobre as diversas genealogias da arte mo-
derna e contemporânea brasileira, lançado 
já na primeira exposição, teve um peso sig-
nificativo sobre a decisão do grupo.

o empenho e a seriedade com que os artistas 
assumiram sua tarefa revelam-se em escolhas 
que dialogam com suas próprias trajetórias e 
interesses, abrindo outras vias de associações 
entre legados modernos e contemporâneos 
da arte brasileira que não aquelas propostas 
pelos críticos, historiadores e curadores. há 
também uma espécie de inversão interessan-
te nesta segunda etapa do projeto: se na mos-
tra Mitologias a curadoria buscou investigar 
nosso legado histórico a partir de obras con-
temporâneas, em Mitologias por procuração 
são obras majoritariamente históricas que 
apontam para o desenvolvimento da produ-
ção contemporânea. trata-se, assim, de um 
segundo capítulo daquilo que poderíamos 
chamar de dispositivo Mitologias, cujos des-
dobramentos posteriores não descartamos.

em certos casos, as obras selecionadas se re-
lacionam diretamente com o trabalho apre-

sentado na primeira versão de Mitologias. 
Alguns artistas voltaram sua atenção para 
obras que os influenciaram ou que se relacio-
nam com sua produção de alguma maneira; 
outros escolheram trabalhos que desconhe-
ciam e vieram a descobrir em sua pesqui-
sa do acervo; e um último grupo, ainda, se 
guiou apenas pela afinidade ou admiração 
por certas obras. Além disso, é interessante 
destacar que a grande maioria das escolhas 
foi realizada a partir das imagens digitais 
disponibilizadas pelo museu. todas essas es-
colhas foram estritamente respeitadas, não 
havendo nenhum tipo de imposição ou res-
trição por parte do museu ou da curadoria. 
nosso único ato despótico foi eleger Flávio 
de Carvalho como uma espécie de “padroei-
ro” da exposição, posicionando seu autorre-
trato logo na entrada da sala expositiva.

Dos 22 artistas que mostramos na primei-
ra realização de Mitologias (21 brasileiros), 
apenas sete têm sua produção contemplada 
no acervo do mam: bárbara Wagner, Carla 
Zaccagnini, Cinthia Marcelle, erika Verzut-
ti, Marcius galan, rodrigo braga e rodrigo 
Matheus. nenhum dos artistas participan-
tes selecionou trabalho próprio, porém a 
escultura de Verzutti aqui presente foi esco-
lhida por Marina rheingantz. 

evidentemente, o mecanismo utilizado na 
“tradução” de Mitologias em Mitologias por 
procuração resultou numa exposição não 
apenas completamente distinta em seus 
aspectos formais como também movimen-
tou outras questões. o exercício coletivo de 
observação do acervo de uma instituição 
inevitavelmente suscita curiosidade sobre 
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sultou na transferência integral do acervo 
do mam para a universidade de São Paulo, 
que com ele criou o Museu de Arte Con-
temporânea. Após um hiato de quatro anos 
sem sede ou coleção, a doação de obras mo-
dernistas brasileiras efetuada pela família 
de Carlo tamagni2 em 1967 deu não apenas 
fôlego como um foco para a coleção, que pas-
sa a cultuar somente artistas nacionais ou 
residentes no país. Dessa leva expomos aqui 
em Mitologias por procuração a obra número 
um da revitalização do museu, uma pequena 
xilogravura de lívio Abramo chamada Ven-
dedor de palmitos (1937).

A generosidade de indivíduos e empresas 
tem marcado a segunda fase de construção 
da coleção do mam. À doação de tamagni 
juntaram-se outras, mais ou menos volu-
mosas, feitas ao longo dos anos por com-
panhias de diversos portes e indivíduos de 
variadas rendas. o espólio do casal Maria 
da glória lameirão e Arthur octávio de 
Camargo Pacheco, sob a guarda do museu 
desde 1996, soma à coleção poucas porém 
belíssimas obras de artistas como Di Ca-
valcanti, ismael nery e Alfredo Volpi. o 
acervo beneficia-se ainda de comodatos, 
notoriamente o estabelecido por eduardo 
brandão e Jan Fjeld em 2006, mas também 
outros menores como o de Pedro barbosa 
ou o de beatriz bracher (que empresta aos 

2 em 2012 o mam apresentou a mostra O retorno 
da Coleção Tamagni: Até as estrelas por caminhos 
difíceis, com curadoria de Felipe Chaimovich e 
Fernando oliva. A exposição reuniu pela primeira vez 
todos os trabalhos doados por tamagni, colocando-
os em relação com algumas obras contemporâneas 
da coleção do museu.

a história de sua formação, os critérios de 
aquisição adotados em diferentes períodos, 
a procedência das doações e as diretrizes 
futuras da coleção. Apesar de constituírem 
uma amostra relativamente pequena, as 
obras selecionadas pelo grupo de artistas 
participantes nesta exposição nos fornecem 
pistas sobre alguns momentos da constitui-
ção desse acervo.

como construir 
museus

Como é amplamente sabido no meio artís-
tico brasileiro, a coleção do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo passou por diversos 
percalços até chegar ao que é hoje. ela nas-
ce com a fundação da instituição em 1948, 
quando sete obras-chaves do modernismo 
norte-americano e europeu foram doadas 
pelo magnata nelson A. rockefeller, e se ex-
pande nos primeiros anos principalmente 
através de doações particulares, destacan-
do-se a de Francisco “Ciccillo” Matarazzo 
Sobrinho (fundador do museu) e sua esposa 
yolanda Penteado. Com trabalhos excelen-
tes de cânones da arte brasileira e estran-
geira, o acervo inicial do museu era pequeno 
mas sólido. no começo dos anos 1960, uma 
série de desavenças internas entre os mem-
bros do conselho e a diretoria do museu re-
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luisa strina 
(São Paulo, SP, 1943)

Sem título / untitled, 1964
têmpera sobre tela / tempera on canvas
54 x 45 cm
Coleção / Collection mam, doação / 
gift Caetano de Almeida
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jardins do museu a icônica Craca 2 (1997), 
de nuno ramos). 

A maior parte dos trabalhos presentes em 
Mitologias por procuração (espelhando a 
própria constituição do acervo do museu) 
foi doada por seus autores. Almir Mavignier, 
bené Fonteles, erika Verzutti, Fausto Cher-
mont, Flávio de Carvalho, hansen bahia, 
Mauro restiffe, olney Krüse, reynaldo 
Fonseca, tadeu Jungle e Vilma Pasqualini: 
todos em algum momento se sensibilizaram 
com a necessidade de solidificação do museu 
e lhe cederam exemplares de suas produ-
ções. Para a instituição, essa é, em troca, a 
oportunidade real de colecionar a produção 
contemporânea, uma vez que, grosso modo, 
os trabalhos foram doados no mesmo ano 
em que foram produzidos, ou nos anos ime-
diatamente seguintes.

A exposição bienal Panorama da Arte bra-
sileira, cuja primeira edição ocorreu em 
1969, foi durante anos uma importante 
ferramenta usada pelo museu para enri-
quecer o seu acervo. A mostra, uma grande 
vitrine para a produção contemporânea, 

ainda ocorre regularmente; no entanto, o 
prêmio de aquisição bancado por empre-
sas privadas que possibilitou a entrada de 
muitas obras na coleção (como as escultu-
ras de Sergio Porto, José resende e Ascânio 
MMM, e as fotografias de Mario Cravo neto, 
todas em exibição) foi extinto em meados 
dos anos 2000. Ainda assim, algumas peças 
doadas por seus autores continuam a entrar 
para a coleção do museu por ocasião dos Pa-
noramas, a exemplo da Máquina curatorial 
(2009), de nicolás guagnini, também aqui 
exposta. novamente nessa situação, o ato 
de colecionar é concomitante à produção 
artística, e o museu aposta em artistas em 
voga em determinado momento com a ex-
pectativa de que seus trabalhos adicionem 
valor e importância à coleção. 

Foi somente em meados dos anos 1990 que 
o mam estabeleceu uma política sistemáti-
ca de aquisição de obras, através do núcleo 
Contemporâneo e dos Clubes de Colecio-
nadores. Dessas iniciativas, mostramos 
aqui as fotografias de Maureen bisilliat e 
Cristiano Mascaro, e os postais de Anna 
bella geiger, Brasil nativo/Brasil alieníge-
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na (1977). Se os Clubes têm como objetivo 
ampliar a coleção e divulgar a produção 
contemporânea, o núcleo Contemporâneo, 
assim como a verba anual que o mam dedica 
a aquisições, parece se destinar a suprir as 
lacunas históricas da coleção, suplemen-
tando-a com obras seminais que não foram 
incorporadas no momento de sua execução.

o acervo do mam conta hoje com mais de 
cinco mil obras modernas e contempo-
râneas das mais variadas mídias, tama-
nhos e trajetórias de entrada na coleção. e 
também de diferentes qualidades. talvez 
a falta, desde o início, de um recorte claro 
na política de aquisições do museu seja res-
ponsável por esse cenário, onde parece até 
recentemente ter-se priorizado a quanti-
dade sobre a qualidade.3 o custo disso hoje 
é alto para o museu, que se desdobra para 
criar condições ideais para o armazena-
mento das obras, nem sempre conseguindo 
manter a integridade dos trabalhos intacta. 
isso levou a instituição, em anos recentes, 
a ser mais criteriosa em relação aos traba-
lhos que incorpora à coleção.4 São raras as 
oportunidades que o museu tem de mostrar 

3 essa impossibilidade de construir um foco com 
antecedência não é uma característica exclusiva do 
mam, tampouco de instituições brasileiras, como 
aponta Aracy Amaral no ensaio Do mam ao mac: A 
história de uma coleção, em Textos do Trópico de 
Capricórnio, volume 2 (São Paulo: editora 34, p. 264).

4 Foi bastante noticiada, em 2011, a recusa da 
diretoria do museu em receber um conjunto de obras 
que o artista Arcangelo ianelli destinou a museus em 
testamento. Apesar de esse ser o caso mais divulgado 
sobre uma recusa do museu, ele não é o único.

o seu acervo, uma vez que a instituição não 
é equipada com uma sala destinada a esse 
fim. Mas o limbo da reserva técnica5 do 
mam abriga preciosidades, e temos o prazer 
de exibir algumas delas nesta mostra.

5 expressão cunhada por Aracy Amaral no ensaio 
mencionado.
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mYtHoloGieS 
BY ProXY

Kiki Mazzucchelli and 
Maria do Carmo M. P. de Pontes
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also seen an increase in the representation 
of brazilian artists in european and north 
American galleries. And in 2013 alone, a 
number of european museums are organis-
ing exhibitions on brazilian contemporary 
art, including the Astrup Fearnley, in oslo, 
and the Kunst im tunnel, in Düsseldorf.  

in the same decade brazil reached unpar-
alleled economic stability, meanwhile eu-
rope and the uSA went through a period of 
crisis that culminated in the credit crunch 
of 2008. undoubtedly the recession that 
has affected the wealthiest capitalist world 
economies has immensely contributed to 
the renewed interest in brazilian culture 
of recent years. brazil is experiencing a de-
velopment boom comparable only to the 
economic growth of the 1950s and 60s. 
in fact, it was precisely at that moment of 
great effervescence that the country saw 
the flourishing of the movements, theories, 
and artistic expressions – in the most varied 
fields of knowledge – that ultimately became 
paradigmatic of brazilian culture as it is in-
ternationally recognised today: niemeyer 
and bo bardi’s architecture; Clark, oiticica, 
and Pape’s artistic experimentation; Paulo 
Freire’s educational method, bossa nova and 
Cinema Novo, amongst many others. 

borrowing its title from roland barthes’ 
celebrated book Mythologies, the exhibition 
drew on the invited artists’ particular in-
terest in revisiting and interpreting – from 
a contemporary perspective – the different 
mythologies and clichés associated with 
brazilian culture, reviewing and updating 
fundamental concepts of brazilian moder-

First act – mytHologies 

in December 2011, the exhibition Mythol-
ogies was presented at the Cité internatio-
nale des Arts, in Paris, bringing together the 
same 22 artists included in the current ex-
hibition. the project, commissioned by the 
brazilian Ministry of external relations 
reflected on the growing international in-
terest in brazilian contemporary art, whilst 
converging practices that explore some of 
the many cultural legacies that make up 
brazilian modernity.

throughout the last decade – and mostly in 
recent years – brazilian contemporary art 
has gained unprecedented international 
projection. there are several different fac-
tors that have contributed to this relatively 
new phenomenon. During this time, some of 
the most renowned institutions from coun-
tries such as the uSA, France and the uK 
presented solo shows with historical artists 
such as lygia Clark (nantes, 2005), Cildo 
Meireles (london, 2008) and hélio oitici-
ca (houston and london, 2007). A younger 
generation of artists, who gained recogni-
tion in the international art scene at the 
turn of the last century (Adriana Varejão, 
ernesto neto, and rivane neuenschwander, 
amongst others), became established in this 
circuit thanks to their systematic participa-
tion in biennials and group or solo shows in 
countries across the world. Furthermore, 
brazilian art secured a significant pres-
ence in major international art fairs, such 
as ArCo, in Madrid, and Frieze, in london, 
which currently have a dozen brazilian gal-
leries amongst their exhibitors. We have 
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nity, creating mythical images from con-
temporary experiences or demystifying 
folkloric images and exploring the country’s 
vastness and heterogeneity. A subgroup of 
artworks revisited and reinterpreted our 
anthropophagic and abstract-geometric ar-
tistic legacies. other works pointed to the 
notion of territoriality and geography, relat-
ing to specific landscapes, architecture, and 
characters from different places. there were 
also works that examine economic and po-
litical aspects more specifically, overarch-
ing the two moments of rapid development 
in brazil: 1950-60 and 2000-10.  

therefore, the curatorial intention was not 
to propose a generational survey that would 
exhaustively identify, in a single group show, 
the “new brazilian contemporary art”. in-
stead, the exhibition was intended to include 
works from artists of different generations 
that deal with themes related to one of the 
hundreds of mythologies associated with 
brazilian culture. Furthermore, it attempt-
ed to compose a heterogeneous group that 
would be representative of the country’s 
different regions, including brazilian artists 
based abroad: a constantly expanding group 
whose work is increasingly more significant 
to the understanding of brazilian art today. 

second act – 
mytHologies by Proxy

this brief introduction is required to con-
textualise Mythologies by Proxy as the 
present exhibition builds on the curatorial 
premise introduced at the original show. 

by proposing a new version of Mythologies 
at the Museu de Arte Moderna de São Pau-
lo, the curators’ intention was primarily to 
encourage the small but significant group of 
artists included in this project’s first stage 
to research the institution’s collection in 
order to select one or more artworks that 
they considered relevant to the assumptions 
introduced in the project’s initial phase. to 
this end, we created a mechanism in which 
the artists themselves selected the art-
works that make up Mythologies by Proxy.1 
the curators also took part in this dialogue 
through the selection of one artwork each. 

in this respect, the curatorial work was de-
fined by uncertainty in relation to the show’s 
final format, as the artists had total freedom 
of choice. once the deadline for selection 
was established, Mythologies by Proxy was 
gradually revealed as the artists submitted 
their nominated pieces. these were char-
acterised not only by the variety of selected 
mediums and styles but – above all – for rep-
resenting a group of works less well-known 
to the museum’s public. in fact, the absence 
of what we may call the “masterpieces” in 
the mam collection – such as works by geral-
do de barros, hélio oiticica, Mira Schendel 
and many others – is noteworthy. therefore, 
it is fair to say that the challenge to reflect on 
the several genealogies of brazilian modern 
and contemporary art raised at the first ex-

1 A similar mechanism was adopted by curator 
Jens hoffmann in the two-part exhibition Artists’ 
Favourites (iCA, london, 2004). in this case, more 
than thirty invited artists were asked to select 
artworks they considered important or influential in 
relation to their own practice.
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geraldo de barros 
(Chavantes, SP, 1923 - São Paulo, SP, 1998)

Série Sobras, 1996
Fotografia p&b / b&w photograph
24 x 30,5 cm
Coleção / Collection mam, comodato / 
commodatum eduardo brandão e / and Jan Fjeld
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hibition had a significant impact on the deci-
sions made by the group.

the commitment and engagement shown 
by the participating artists were revealed 
in choices that establish a dialogue with 
their own artistic trajectories and inter-
ests, opening up new possible links between 
brazilian art’s modern and contemporary 
legacies, and offering an alternative to those 
proposed by critics, historians and cura-
tors. this second stage of the project also 
carries an interesting inversion: whereas in 
Mythologies the curators’ intention was to 
examine brazil’s historical legacy from the 
perspective of contemporary artworks, My-
thologies by Proxy mainly features historical 
artworks that point to the development of 
contemporary production. it is, therefore, a 
second chapter in what we could call a My-
thologies device, whose subsequent develop-
ments are not to be rejected. 

in certain cases, the selected artworks are 
directly linked to the work presented in the 
first version of Mythologies. Some artists 
have focused on pieces that have influenced 
them or that are somehow related to their 
own production, whilst others chose works 
that were previously unknown to them and 
were discovered while researching the col-
lection; and a final group was guided purely 
by affinity or admiration for certain pieces. 
Additionally, it is worth highlighting that the 
great majority of choices was made via digital 
images supplied by the museum. All nomi-
nations were strictly respected as there were 
no impositions or restrictions established 
by the museum or the curatorship. our only 

despotic act was to elect Flávio de Carvalho 
as a sort of “patron saint” for the exhibition 
and his self-portrait was suitably placed at 
the entrance of the exhibition room. 

Amongst the 22 participating artists in the 
first edition of Mythologies (21 from brazil), 
only seven have their production represent-
ed in the mam collection: bárbara Wagner, 
Carla Zaccagnini, Cinthia Marcelle, erika 
Verzutti, Marcius galan, rodrigo braga, and 
rodrigo Matheus. none of them have select-
ed their own work; however, Marina rhein-
gantz chose a sculpture by Verzutti.  

the mechanism used in the “translation” of 
Mythologies into Mythologies by Proxy re-
sulted in an exhibition that – as well as being 
completely different in terms of its formal 
aspects – has also raised other questions. 
the collective exercise of examining an in-
stitution’s collection will inevitably stir cu-
riosity about the history of its formation and 
the acquisition criteria adopted in different 
periods, as well as donation sources and the 
collection’s future direction. Despite being a 
relatively small sample of the museum hold-
ings, the works selected by the group of par-
ticipating artists in this exhibition give us 
important clues to specific moments in the 
composition of this collection. 

How to build museums

it is widely known in the brazilian art field 
that the Museu de Arte Moderna de São 
Paulo’s collection has had to overcome 
many hurdles to be where it is today. the 
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collection was born with the foundation 
of the institution in 1948, when magnate 
nelson A. rockefeller donated seven key 
works of American and european modern-
ism. During its initial years it was expanded 
mainly through private donations, amongst 
which the important contribution by Fran-
cisco “Ciccillo” Matarazzo Sobrinho (the 
museum’s founder) and his wife yolanda 
Penteado. including excellent pieces by can-
ons of brazilian and international art, the 
museum’s initial collection was small, but 
robust. however, at the start of the 1960s, 
a series of internal conflicts between board 
members and the museum’s directors re-
sulted in the full transfer of the mam col-
lection to the university of São Paulo, which 
then founded the Museu de Arte Contem-
porânea da universidade de São Paulo. After 
a four-year gap without headquarters or col-
lection, a significant donation of brazilian 
modernist art made by Carlo tamagni’s2 
family in 1967 not only brought new life to 
the collection but also gave it a focus, as it 
then started to concentrate exclusively on 
artists from brazil or based in the country. 
one of the selected pieces in Mythologies 
by Proxy is registered as the number one 
artwork marking this moment of renewal – 
lívio Abramo’s small woodcut Vendedor de 
palmitos [Palm heart Seller] of 1937. 

2 in 2012, MAM presented the exhibition O retorno 
da Coleção Tamagni: Até as estrelas por caminhos 
difíceis [the return of the tamagni Collection: to 
the Stars through Difficult Paths], curated by Felipe 
Chaimovich and Fernando oliva. the exhibition 
gathered all works donated by tamagni for the first 
time, relating them to contemporary pieces of the 
museum’s collection.  

the generosity of individuals and compa-
nies has characterised the second phase in 
the configuration of the mam collection. 
the tamagni donation was followed by oth-
ers – larger and smaller – made throughout 
the years by companies of different sizes 
and individuals of varying wealth. Maria 
da glória lameirão and Arthur octávio de 
Camargo Pacheco’s joint estate – under the 
museum’s custody since 1996 – added a few 
but extremely beautiful artworks by art-
ists such as Di Cavalcanti, ismael nery, and 
Alfredo Volpi. the collection also benefits 
from loans, notably the loan granted by edu-
ardo brandão and Jan Fjeld in 2006, but also 
other smaller loans, such as Pedro barbosa 
or beatriz bracher’s (who has loaned nuno 
ramos’ iconic Craca 2 [barnacle 2] (1997) to 
the museum’s garden). 

Most of the works displayed in Mythologies 
by Proxy (mirroring the collection’s forma-
tion process) was donated by their authors. 
Almir Mavignier, bené Fonteles, erika Ver-
zutti, Fausto Chermont, Flávio de Carvalho, 
hansen bahia, Mauro restiffe, olney Krüse, 
reynaldo Fonseca, tadeu Jungle, and Vilma 
Pasqualini were all, at some point, touched 
by the need to strengthen the museum’s 
collection and donated items of their own 
production. From the point of view of the 
institution this offers a real opportunity to 
collect contemporary art as the works were 
often donated in the same year in which they 
were produced or immediately afterwards.  

the biennial exhibition Panorama da Arte 
brasileira, whose first edition took place 
in 1969, was for many years an important 
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ismael nery 
(belém, PA, 1900 - rio de Janeiro, rJ, 1934)

Sem título / untitled, s. d. / n. d.  
nanquim e aquarela sobre papel / indian ink and 
watercolour on paper
36,5 x 25,8 cm
Coleção / Collection mam, espólio / estate Maria 
da glória lameirão de Camargo Pacheco e / and 
Arthur octávio de Camargo Pacheco

autor desconhecido / 
unknown author

Sem título / untitled, s. d. / n. d.  
Óleo sobre tela / oil on canvas
79 x 68,8 cm
Coleção / Collection mam, doação / gift of 
herdeiras de / heiresses of bruto belli
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mechanism used by the museum to enrich 
its collection. the exhibition, an important 
showcase for contemporary production, still 
happens regularly; however, the acquisition 
prize, which was sponsored by private com-
panies and allowed the museum to acquire 
many of the works present in its collection 
(such as the sculptures by Sergio Porto, José 
resende and Ascânio MMM, and Mario Cra-
vo neto’s photographs, all exhibited in the 
show), was extinct by the mid-2000s. none-
theless, some pieces still enter the museum’s 
collection on the occasion of the Panoramas, 
but now as donations made by their authors, 
such as nicolás guagnini’s Máquina curatori-
al [Curatorial Machine] (2009), also exhibit-
ed in this show. here the act of collecting hap-
pens in tandem with artistic production and 
the museum places its bets on artists who are 
in vogue at a given moment with the expecta-
tion that their artworks will eventually add 
value and significance to the collection. 

it was only in the mid-1990s that mam es-
tablished a systematic approach to the ac-
quisition of works, through the programme 
núcleo Contemporâneo and the Collectors’ 
Clubs. the current exhibition shows Mau-
reen bisilliat and Cristiano Mascaro’s pho-
tographs and Anna bella geiger’s postcards 
Brasil nativo/Brasil alienígena [native bra-
zil/Alien brazil] (1977), all of which acquired 
through these initiatives. the Collectors’ 
Clubs are aimed at expanding the collection 
and promoting contemporary production, 
whereas the purpose of núcleo Contemporâ-
neo, as well as the museum’s annual acqui-
sition budget, seems to be to bridge the col-
lection’s historical gaps by adding seminal 

artworks that were not incorporated at the 
time of their making. 

today the mam collection comprises over 
five thousand modern and contemporary art-
works in many different mediums and sizes, 
and with different acquisition backgrounds. 
their quality is also variable. Perhaps the 
lack of a clear approach – from the beginning 
– to the museum’s acquisition policy is to 
blame for the situation as it seems that until 
recently quantity was prioritised over quali-
ty.3 the current cost of this for the museum is 
high, as it struggles to create ideal conditions 
for storing artworks and does not always 
manage to maintain their physical integrity. 
this has led the institution to be more careful 
in recent years in relation to the works that 
are incorporated to the collection.4 the mu-
seum’s opportunities to show the collection 
are rare, as the institution does not have the 
necessary space for hosting a permanent col-
lection display. nonetheless, mam’s storage 
limbo5 holds real treasures, and we have the 
pleasure to exhibit some of them in this show.  

3 this impossibility to establish a focus in advance 
is not exclusive to MAM or brazilian institutions, 
as pointed by Aracy Amaral in her essay Do mam ao 
mac: A história de uma coleção, in Textos do Trópico de 
Capricórnio, volume 2 (São Paulo: editora 34, p. 264).
4 in 2011 the museum’s board of directors refused 
to accept a group of works that artist Arcangelo 
ianelli donated to the museum in his will and this 
was highly publicised. As the museum already had 
fifteen of his works, mam incorporated only two 
out of the sixteen pieces offered. even though this 
was the most publicised case of a refusal from the 
museum, it is not the only one. 
5 expression coined by Aracy Amaral in the above-
mentioned essay.  
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Vista da exposição Mitologias por procuração / 
View of the exhibition Mythologies by Proxy. 
mam, São Paulo, 2013
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aDriano coSta
nasceu em / born in São Paulo, 1975
Vive e trabalha em / lives and works in São Paulo

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

impressão digital sobre papel / 
Digital print on paper

50,3 x 55 cm
Coleção / Collection mam, doação 
do artista / gift of the artist

na coleção desde / in the collection since 2003
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited for 
the first time

tadeu Jungle
Tudo pode (perder-se), 2003
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Panos de limpeza / Cleaning cloths
50 x 42 cm

Cortesia do artista e da / Courtesy of the artist and 
Mendes Wood DM, São Paulo

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

As you like it, 2011

aDriano coSta
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aleXanDre Da cunHa
nasceu no / born in rio de Janeiro, 1969
Vive e trabalha em londres / lives and works in london

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

escultura de madeira pintada / 
Painted wood sculpture 

168 x 91 x 44,5 cm
Coleção / Collection mam
Prêmio / Prize Museu de Arte Moderna 
de São Paulo – Panorama 1972

na coleção desde / in the collection since 1972
obra exposta em / Work exhibited in: 1972; 1990

ascânio mmm
Escultura dois / 72, 1972
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Concreto, areia e garrafa de vidro / 
Concrete, sand, and glass bottle
48 x 20 x 20 cm
Coleção / Collection Catherine & Franck Petitgas, 
londres / london 
Cortesia do artista / Courtesy of the artist, galeria 
luisa Strina, São Paulo, e / and thomas Dane 
gallery, londres / london

1746100910, 2010

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Cartaz sobre parede / Wallpaper
 356 x 460 cm
Cortesia do artista / Courtesy of the artist, galeria 
luisa Strina, São Paulo, e / and thomas Dane 
gallery, londres / london

Panamericana, 2011

aleXanDre Da cunHa
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BárBara WaGner
nasceu em / born in brasília, 1980
Vive e trabalha em berlim / lives and works in berlin

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

Fotografia p&b sobre papel / 
b&w photograph on paper
68,7 x 97, 2 cm cada / each

Coleção / Collection  mam, aquisição / acquisition 
núcleo Contemporâneo mam
na coleção desde / in the collection since 2002
obras expostas em / Works exhibited in: 
2002; 2004; 2006

maureen bisilliat
Sem título / untitled
(da série / from the series
Caranguejeiras), 1968/2002
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Jato de tinta sobre papel de algodão / 
inkjet print on cotton paper
50 x 75 cm cada / each
Cortesia da artista / Courtesy of the artist

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Da série / From the series 
Estrela Brilhante, 2010

BárBara WaGner
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Beto SHWaFatY
nasceu em / born in São Paulo, 1977
Vive e trabalha entre São Paulo e Campinas / 
lives and works between São Paulo and Campinas

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

impressão offset sobre papel / offset print on paper
84 x 59,6 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 2000
obra exposta em / Work exhibited in: 2000; 2006; 
2010 (abr/ apr; set/ sep); 2011

impressão offset sobre papel / offset print on paper
86,9 x 118,3 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 2000
obra exposta em / Work exhibited in: 2000; 2006; 
2010 (abr/ apr; set/ sep); 2011

almir mavignier
Brasília (Restaurant)
Hamburg, 1973

almir mavignier
Brasília (Restaurant)
Hamburg, 1973
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escultura / Sculpture
blocos de cimento, bandeira pintada, tubo de cobre, 
c-print (A5) / Cement blocs, painted flag, copper 
stick, and c-print
210 x 120 x 50 cm (aprox. / approx.)

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

Videoinstalação / Video installation
Vídeo, tV, DVD player, mobiliário, pôster / Video, 
tV, DVD player, furniture, and poster
Pôster / Poster 70 × 100 cm
edição de 5 + 2 PA / edition of 5 + 2 AP
Vídeo, cor / Video, color 4:3, 10’

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies

From Abstract Orders to Material 
Progress, 2010

Remediações, 2010

Beto SHWaFatY
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carla zaccaGnini
nasceu em / born in buenos Aires, 1973
Vive e trabalha em / lives and works in São Paulo

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

nanquim sobre papel / indian ink on paper
31,4 x 21,8 cm

Coleção / Collection mam, doação / gift lélia Abramo
na coleção desde / in the collection since 2005
obra exposta pela primeira vez /
Work exhibited for the first time

lívio abramo
Lélia em sua chegada ao Brasil, 
1950



53

[A reprodução dessa imagem não foi autorizada / 
the reproduction of this image was not authorised]
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Classificação de elementos figurativos encontrados 
nas bandeiras nacionais: luas, sóis, estrelas, 
constelações, mapas, embarcações, construções, 
árvores, animais aéreos, animais terrestres, 
armas, escudos, coroas / Classification of figurative 
elements found in national flags: moons, suns, stars, 
constellations, maps, ships, buildings, trees, birds, 
mammals, dragons, weapons, shields, crowns

treze gravuras, corte a laser sobre papel / Series of 
thirteen prints, laser cut on paper
80 x 60 [8 gravuras / prints]
60 x 80 [5 gravuras / prints]

Cortesia da artista e da / Courtesy of the artist and 
galeria Vermelho, São Paulo 

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Sobre um mesmo campo, 2011

carla zaccaGnini
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cintHia marcelle
nasceu em / born in belo horizonte, 1974
Vive e trabalha em / lives and works 
in belo horizonte

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Caixas de papelão, caixa de madeira, plástico, 
fotografias sobre papel, folhas e galhos de árvore / 
Cardboard boxes, wood box, plastic, photographs on 
paper, leaves and tree branches
Dimensões variáveis / Variable dimensions

Coleção / Collection MAM 
Prêmio / Prize estímulo Caixa 
econômica Federal – Panorama 1975
na coleção desde / in the collection since 1975 
obra exposta em / Work exhibited in: 2006; 2012

sergio Porto
Sem título / untitled, 1975



57



58

Vídeo /  Video
8’35”

Cortesia da artista / Courtesy of the artist; 
galeria Vermelho, São Paulo; Silvia Cintra box4, 
rio de Janeiro; Sprovieri gallery, londres / london 
e / and galerie bendana-Pinel, Paris

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Cruzada, 2010

cintHia marcelle
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criS Faria
nasceu em / born in Salvador, 1975
Vive e trabalha em Zurique / lives and 
works in Zurich

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

impressão sobre papel / Print on paper
31 x 98 cm

Coleção / Collection  mam, aquisição / acquisition 
núcleo Contemporâneo mam 
na coleção desde / in the collection since 2006
obra exposta em / Work exhibited in: 2006; 2008; 
2010; 2012

anna bella geiger
Brasil nativo / Brasil
alienígena, 1977
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Acrílica sobre tela / Acrylic on canvas
240 x 137 x 90 cm

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Le Nez, 2010

criS Faria
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criStiano lenHarDt
nasceu em / born in itaara, 1975
Vive e trabalha em / lives and works in recife

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Óleo sobre tela / oil on canvas
100 x 65,5 cm

Coleção / Collection mam 
doação do artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 1974
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited for 
the first time

reynaldo Fonseca
Menino com gato, 1974
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litogravuras / litographs
59,4 x 42 cm cada / each

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

obras exposta em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Litografias (da série / from 
the series marrom / azul), 2010

criStiano lenHarDt



67



68

eriKa Verzutti
nasceu em / born in São Paulo, 1971
Vive e trabalha em / lives and works in São Paulo

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Acrílica sobre tela / Acrylic on canvas
115,7 x 90,3 cm

Coleção / Collection mam, 
doação da artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 1969
obra exposta em / Work exhibited in: 1969

Vilma Pasqualini
Moça, objetos, 1969
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bronze e acrílica / bronze and acrylic 
31 x 17 x 13 cm

trabalho único numa edição de 3 + 1 PA / unique 
work in an edition of 3 + 1 AP
Coleção particular, londres / Private collection, 
london; cortesia da artista e da / courtesy of the 
artist and galeria Fortes Vilaça, São Paulo

bronze e acrílica / bronze and acrylic 
31 x 17 x 17 cm

trabalho único numa edição de 3 + 1 PA / unique 
work in an edition of 3 + 1 AP
Coleção particular, londres / Private collection, 
london; cortesia da artista e da / courtesy of the 
artist and galeria Fortes Vilaça, São Paulo

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Brasília (quitanda), 2010

Brasília (cinema), 2010

eriKa Verzutti



71



72

JonatHaS De anDraDe
nasceu em / born in Maceió, 1982
Vive e trabalha em / lives and works in recife

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

xilogravura em cores / Colour woodcut
53,9 x 35,9 cm

Coleção / Collection mam, doação do artista / 
gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 1973
obra exposta em / Work exhibited in: 1986

Hansen bahia 
Ilustração para Luciano 
(Diálogos de Heseras), 1972
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Super-8 digitalizado / Digitised Super 8
60”

Cortesia do artista e da / Courtesy of the artist and 
galeria Vermelho, São Paulo

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

4000 Disparos, 2010

JonatHaS De anDraDe
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marcellVS l.
nasceu em / born in belo horizonte, 1980
Vive e trabalha em berlim / lives and 
works in berlin

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Videoinstalação com som / 
Video installation with audio
5’

Coleção / Collection mam, 
doação / gift Credit Suisse
na coleção desde / in the collection since 2010
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited for 
the first time

antonio dias
Derrotas e vitórias (para Bento), 
2004
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Mini DV transferido para DVD / Mini DV 
transferred to DVD
9’ 27”

Cortesia do artista / Courtesy of the artist; 
carlier | gebauer, berlim / berlin e / and galeria 
luisa Strina, São Paulo

Mini DV transferido para DVD / Mini DV 
transferred to DVD
7’ 12”

Cortesia do artista / Courtesy of the artist; 
carlier | gebauer, berlim / berlin e / and galeria 
luisa Strina, São Paulo

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

0778, 2004

1716, 2008-9

marcellVS l.
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marciuS Galan
nasceu em / born in indianápolis, 1972
Vive e trabalha em / lives and works in São Paulo

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Fotografia p&b sobre papel / 
b&w photograph on paper
17,9 x 23,7 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 1985
obra exposta em / Work exhibited in: 2007; 2013

olney Krüse
Retrato de Uri Geller na televi-
são brasileira quando fez sua 
primeira apresentação de magia, 
1985
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Serigrafia sobre papel / Silkscreen on paper
29 x 21 cm cada / each

Cortesia do artista e da / Courtesy of the artist 
and galeria luisa Strina, São Paulo

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Abstrações Burocráticas (notas),  
2004

marciuS Galan
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marina rHeinGantz
nasceu em / born in Araraquara, 1983
Vive e trabalha em / lives and works in São Paulo

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Paralelepípedos, bronze, argila, papel, porcelana 
fria e tinta acrílica / Cobblestones, bronze, clay, 
paper, cold porcelain, and acrylic paint
31 x 180 x 200 cm

Coleção / Collection mam, doação da artista / gift of 
the artist e / and Andrea & José olympio Pereira
na coleção desde / in the collection since 2013
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited for 
the first time

erika Verzutti
Indigentes, 2008
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obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Óleo sobre tela / oil on canvas
160 x 210 cm

Coleção / Collection Andrea & José olympio 
Pereira, São Paulo 
Cortesia da artista e da / Courtesy of the artist 
and galeria Fortes Vilaça, São Paulo

Jardim Botânico, 2011

marina rHeinGantz

Óleo sobre tela / oil on canvas
50 x 60 cm

Coleção / Collection Marcelino rafart de Seras, 
São Paulo
Cortesia da artista e da / Courtesy of the artist 
and galeria Fortes Vilaça, São Paulo

Azulão, 2011
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PaBlo león De la Barra
nasceu na Cidade do México / 
born in Mexico City, 1972
Vive e trabalha entre londres e nova york / 
lives and works between london and new york

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

eixo de metal e painel de madeira / 
Metal shaft and wood panel
700 x 700 x 370 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 2009
obra exposta em / Work exhibited in: 2009; 
2011; 2012

nicolás guagnini
Máquina curatorial, 2009
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PaBlo león De la Barra

impressão sobre papel / Print on paper
21,8 x 31,7 cm

Coleção / Collection mam
Doação anônima / Anonymous donation 
na coleção desde /in the collection since 2007
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited for 
the first time

lápis de cor sobre papel / Colour pencil on paper
29,6 x 36 cm

Coleção / Collection mam, aquisição / acquisition 
núcleo Contemporâneo mam
na coleção desde / in the collection since 1998
obra exposta em / Work exhibited in: 1999

Paulo bruscky & daniel 
santiago
Art-door, 1978

Farnese de andrade
Paisagem, 1947

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy
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PaBlo león De la Barra

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

Fotografia p&b sobre papel / 
b&w photograph on paper
34 x 34,4 cm

Coleção / Collection mam, aquisição / acquisition 
núcleo Contemporâneo mam
na coleção desde / in the collection since 2002
obra exposta em / Work exhibited in: 2002; 2010

Fotografia colorida sobre papel / 
Colour photograph on paper
39,6 x 59,5 cm

Coleção / Collection mam, doação / gift banco itaú
na coleção desde / in the collection since 2006
obra exposta em / Work exhibited in: 2011

cristiano mascaro
São Luís do Maranhão, 1986, 
1986 / 2002

luiz braga
Barracão laranja, 1990
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xilogravura / Woodcut
30,3 x 43,2 cm

Coleção / Collection mam, 
doação / gift bAe Systems ltda.
na coleção desde / in the collection since 2004
obra exposta em / Work exhibited in: 2006

Acrílica sobre tecido e papel / 
Acrylic on fabric and paper
48 x 65,7 cm

Coleção / Collection mam, doação / gift Folha de 
S.Paulo
na coleção desde / in the collection since 1998
obra exposta em / Work exhibited in: 1998; 2003

antonio Henrique amaral
A penca, 1971

leda catunda
Desenho MAM, 1998

PaBlo león De la Barra

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy
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Caneta hidrocor sobre papel vegetal /
hidrocolor pen on tracing paper
75,2 x 108,3 cm
Coleção / Collection mam,
doação / gift henrique righetto Canguçu
na coleção desde / in the collection since 2003
obra exposta em / Work exhibited in: 2003

impressão offset / offset print
28,9 x 20.8 cm
in “on/off”, (no.1), 1973
regina Silveira & Julio Plaza (org.)
Coleção / Collection mam, 
doação / gift Mario n. ishikawa
na coleção desde / in the collection since 2003
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited 
for the first time

renato righetto
Projeto Jardins Museu de Arte 
Contemporânea Campinas, 1993

regina silveira
Brasil Turístico / SP / Viaduto 
do Chá, 1973

PaBlo león De la Barra

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy
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grafite, lápis de cor e caneta esferográfica sobre 
papel / graffiti, colour pencil, and ballpoint pen on 
paper
21,4 x 33 cm 

Coleção / Collection mam, doação / gift Milú Villela
na coleção desde / in the collection since 1997
obra exposta em / Work exhibited in: 2006; 2007; 
2009; 2012

nanquim, bico de pena e aguada sobre papel / 
indian ink, dip pen and indian ink wash on paper
12,3 x 18,2 cm

Coleção / Collection mam, 
doação / gift o estado de S. Paulo
obra exposta em / Work exhibited in: 1993; 2003

Ferreira gullar
Poema enterrado, 1960

Jaguar
sem título, s. d. / n. d.

PaBlo león De la Barra

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy
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Da série / from the series 
O cartaz como espaço expositivo expandido
edição de / edition of 1000
84,1  x  59,4 cm

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

PaBlo león De la Barra

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Nova cartografia tropical, 2011
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Paulo nazaretH
nasceu em / born in governador Valadares, 1977
Vive e trabalha ao redor do mundo / lives and works 
around the world

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

xilogravura sobre papel / Woodcut on paper
19,5 x 21,3 cm

Coleção / Collection mam, 
doação / gift Carlo tamagni
na coleção desde / in the collection since 1967
obra exposta em / Work exhibited in: 1986; 1987; 
1991; 1994; 2002; 2003; 2012

lívio abramo
Vendedor de palmitos, 1937
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Panfletos e três fotografias / 
leaflets and three photographs
Dimensões variáveis / Variable dimensions

Cortesia do artista e da / Courtesy of the 
artist and Mendes Wood DM, São Paulo

Vídeo / Video
7’ 45”

Cortesia do artista e da / Courtesy of the 
artist and Mendes Wood DM, São Paulo

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Cara de índio, 2011
(detalhe / detail)

Pé vermei, 2005

Paulo nazaretH
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PeDro Wirz
nasceu em / born in São Paulo, 1981
Vive e trabalha entre basel e São Paulo / lives and 
works between basel and São Paulo

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Fotografia colorida sobre papel / 
Colour photograph on paper
38,4 x 29,7 cm

Coleção / Collection mam, doação / gift 
Morgan guaranty trust Company of new york
na coleção desde / in the collection since 1999
obra exposta em / Work exhibited in: 1999; 2001 
(set/sep; out/oct); 2002; 2003; 2007

cláudio elisabetsky
Lola, 1999
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técnica mista / Mixed media
200 x 250 x 90 cm

Com contribuições de / With contributions by theo 
Craveiro, Jonathas de Andrade, bárbara Wagner, 
Marina rheingantz, tonico lemos Auad e / and 
Cristiano lenhardt

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Curated Sculpture # 6 – 
Fabian Schöneich: novo, 2011

PeDro Wirz
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roBerto Winter & 
DeYSon GilBert
São Paulo, 1983 & São José do egito, 1985
Vivem e trabalham em / live and work in São Paulo

Selecionaram para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

xerografia / xerography
39,7 x 55,3 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist
Doação sem data / undated donation
obra exposta em / Work exhibited in: 2000; 2002 
(set/sep; out/oct ); 2006

bené Fonteles
O dedo do metalúrgico, 1980
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instalação / installation
técnica mista / Mixed media
Dimensões variáveis / Variable dimensions

Coleção / Collection Patrícia Moraes & Pedro 
barbosa, São Paulo 
Cortesia dos artistas e da / Courtesy of the artists 
and galeria Mendes Wood DM, São Paulo

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Concerto pour la main gauche, 
2011

roBerto Winter & 
DeYSon GilBert
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roDriGo BraGa
nasceu em / born in Manaus, 1976
Vive e trabalha no / lives and works in 
rio de Janeiro

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

Fotografia p&b sobre papel / b&w photograph 
on paper 
95,3 x 96 cm

Coleção / Collection mam
grande Prêmio / grand Prix Price Waterhouse 
de Arte Contemporânea – Panorama 1997

na coleção desde /in the collection since 1997

obra exposta em / Work exhibited in: 1997, 1998 
(fev/feb; abr/apr; jun/jun; ago/aug); 1999 (abr/apr; 
set/sep; out/oct); 2000; 2001 (abr/apr; set/sep; out/
oct); 2008

na coleção desde / in the collection since 1997

obra exposta em / Work exhibited in: 1997; 1998 
(fev/feb; abr/apr; jun/jun); 2000; 2002

Fotografia p&b sobre papel / b&w photograph
on paper
95,3 x 96 cm

Coleção / Collection mam
grande Prêmio / grand Prix Price Waterhouse 
de Arte Contemporânea – Panorama 1997

mario cravo neto
Carlinhos Brown como Exu, 
1996

mario cravo neto
Pedras, 1997
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roDriGo BraGa

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Fotografia p&b sobre papel / 
b&w photograph on paper
95,3 x 96 cm

Coleção / Collection mam
grande Prêmio / grand Prix Price Waterhouse 
de Arte Contemporânea – Panorama 1997

na coleção desde / in the collection since 1997
obra exposta em / Work exhibited in: 1997; 1998 
(fev/feb; abr/apr; jul/jul); 1998; 2000; 2002 (abr/apr; 
mai/may); 2003; 2008

mario cravo neto
Comigo ninguém pode, 1997
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Fotografia / Photograph
50 x 75 cm cada / each

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Da série / From the series 
Desejo Eremita, 2009

roDriGo BraGa
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roDriGo matHeuS
nasceu em / born in São Paulo, 1974
Vive e trabalha em londres / lives and works in 
london

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

Aço pintado e vidro / Painted steel and glass
Dimensões variadas / Various dimensions

Coleção / Collection mam, doação / gift 
blindex Vidros de Segurança ltda.
na coleção desde / in the collection since 1989

cleber machado
Miragem I, II e III, 1988
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roDriGo matHeuS

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

Água-tinta e água-forte colorida sobre papel / 
Coloured etching and aquatint on paper 
34 x 24 cm

Coleção / Collection mam, 
doação / gift instituto rebolo
na coleção desde / in the collection since 2003
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited for 
the first time

Fotografia p&b sobre papel / b&w photograph on 
paper
47,7 x 32,1 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 2003
obra exposta pela primeira vez / Work exhibited for 
the first time

Francisco rebolo
Sem título / untitled,
s. d. / n. d.

Fausto chermont
Lugar nenhum (da série / from 
the series Projeto Preservar São 
Paulo, Serra da Cantareira, SP), 
1990
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Placa de metal / Metal plaque
56 x 76 cm

Cortesia do artista / Courtesy of the artist; 
Silvia Cintra box4, rio de Janeiro e / and 
galeria Fortes Vilaça, São Paulo

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Hollywood, 2010

roDriGo matHeuS
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Fotografia p&b sobre papel / 
b&w photograph on paper
43,5 x 55,5 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist

mauro restiffe
Sem título / untitled, 1997

na coleção desde / in the collection since 1997

obra exposta em / Work exhibited in: 1997 ( jun/jun; 
set/sep); 1998; 1999; 2000 (mar/mar; set/sep); 2001; 
2005; 2006

tamar GuimarãeS
nasceu em / born in belo horizonte, 1967
Vive e trabalha em Copenhague / lives and works in 
Copenhagen

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Works selected for Mythologies by Proxy

mauro restiffe
Sem título / untitled, 1997

Fotografia p&b sobre papel / 
b&w photograph on paper
57,3 x 84 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist

na coleção desde / in the collection since 1997

obra exposta em / Work exhibited in: 1997 ( jun/jun; 
set/sep); 1998; 2000 (mar/mar; set/sep); 2001; 2006
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Vídeo / Video
4’ 45”

Cortesia da artista e da / Courtesy of the artist 
and galeria Fortes Vilaça, São Paulo

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Tropical Blow Up, 2009

tamar GuimarãeS
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tHeo craVeiro
nasceu em / born in São Paulo, 1983
Vive e trabalha em / lives and works in São Paulo

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Fotografia p&b sobre papel / 
b&w photograph on paper
14,2 x 23,2 cm

Coleção / Collection mam
Prêmio / Prize Aquisição – i trienal de Fotografia, 
1980

na coleção desde / in the collection since 1980
obra exposta em / Work exhibited in: 1980; 2001 
(set/sep; out/oct); 2006

orlando brito
No plenário da Câmara, convenção 
nacional do extinto MDB, que 
lançava o gen. Euler Bentes para 
concorrer com Figueiredo à 
presidência da República, 1978
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técnica mista / Mixed media
100 x 100 x 17 cm
edição de 3 + 1 PA / edition of 3 + 1 AP

Cortesia do artista e da / Courtesy of the artist 
and Mendes Wood DM, São Paulo

obra exposta em Mitologias / 
Work exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Vanish, 2011  

tHeo craVeiro
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tonico lemoS auaD
nasceu em / born in belém do Pará, 1968
Vive e trabalha em londres / lives and works in 
london

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

xilogravura sobre papel / Woodcut on paper
24 x 29 cm

Coleção / Collection mam, 
doação / gift Daisy Setúbal
na coleção desde / in the collection since 2006
obra exposta em / Work exhibited in: 2006; 2012

oswaldo goeldi
Sem título / untitled
(Pescador), s. d. / n. d.
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batatas doces e couro / Sweet potatoes and leather
Dimensões variáveis / Variable dimensions

Cortesia do artista e da / Courtesy of the artist and Crg 
gallery, nova york / new york

C-print em alumínio / C-print on aluminium
31 x 41 cm

Cortesia do artista / Courtesy of the artist

obras expostas em Mitologias / 
Works exhibited in Mythologies, Paris, 2011

Clairvoyant, 2008

Drawings on Bananas / 
Voodoo, 2003-05

tonico lemoS auaD
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KiKi mazzuccHelli

curadora / curator

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Óleo sobre tela / oil on canvas
90 x 67 cm

Coleção / Collection mam, 
doação do artista / gift of the artist
na coleção desde / in the collection since 1970
obra exposta em / Work exhibited in: 1986; 1990; 
1992; 1995; 1996 (abr/apr; mai/may); 1997; 1999; 
2001 (out/oct; dez/dec); 2004; 2006; 2008 ( jan/
jan; out/oct); 2010; 2011

Flávio de carvalho
Autorretrato, 1965
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maria Do carmo m. P. De 
PonteS

cocuradora / co-curator

Selecionou para Mitologias por procuração / 
Work selected for Mythologies by Proxy

Pedra, borracha, alumínio e ferro /
Stone, rubber, aluminium, and iron
229 x 121 x 12,5 cm

Coleção / Collection mam
Prêmio / Prize estímulo Caixa 
econômica Federal – Panorama 1975
na coleção desde / in the collection since 1975
obra exposta em / Work exhibited in: 1975; 1994; 
1996; 1999; 2000 ( jan/jan; abr/apr; jun/jun); 2002; 
2003; 2007; 2008 ( jan/jan; out/oct)

José resende
Sem título / untitled, 1975



141



142

Vista da exposição Mitologias / View of the exhibition 
Mythologies. cité internationale des arts, Paris, 2011
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148

reAliZAção / reAliZAtion
museu de arte moderna de são Paulo

DeSign grÁFiCo / grAPhiC DeSign
estúdio campo

CoorDenAção eDitoriAl / 
eDitoriAl CoorDinAtion
renato schreiner salem

ProDução eDitoriAl / 
eDitoriAl ProDuCtion
rafael Franceschinelli roncato

reViSão e PrePArAção / 
ProoFreADing AnD text 
PrePArAtion
Érico melo

trADução PArA o inglÊS / 
engliSh trAnSlAtion
adriana Francisco

catáloGo / 
cataloGue

FotoS / PhotoS 
claiton biaggi: p. 87
ding musa: p. 23, 61
edouard Fraipont: p. 55, 83
eduardo ortega: p. 71, 87
João musa: p. 26
marcelo arruda: p. 14
motivo: p. 28-35, 45, 57, 69, 77, 81, 85, 89, 
91, 93, 95, 97, 99, 135, 141
olívia leite: p. 113
romulo Fialdini: p. 13, 17, 26, 37, 41, 49, 
65, 73, 91, 93, 95, 97, 103, 107, 111, 115, 117, 
121, 123, 131, 139
theo craveiro: p. 109, 142-3, 144-5, 146-7
Vicente de mello: p. 127

trAtAMento De iMAgenS / 
Photo retouChing
callum sadler

iMPreSSão / Printing
ipsis
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reAliZAção / reAliZAtion
museu de arte moderna 
de são Paulo 

CurADoriA / CurAtorShiP
Kiki mazzucchelli

CoCurADoriA / Co-CurAtorShiP
maria do carmo m. P. de Pontes

ProDução / ProDuCtion
curadoria mam

ProJeto exPogrÁFiCo / 
exhibition DeSign 
metro arquitetos associados
martin corullon ; Helena cavalheiro

DeSign ViSuAl / grAPhiC DeSign
estúdio campo

exeCução Do ProJeto exPogrÁFiCo / 
DeSign-builD ContrACtor  
ação cenografia

eXPoSição / 
eXHiBition

ConSerVAção / ConSerVAtion 
acervo mam

MontAgeM / inStAllAtion
manuseio

trAnSPorte / ShiPPing
Visar transportes e logística

trADução PArA o inglÊS / 
engliSh trAnSlAtion
adriana Francisco

ASSeSSoriA De iMPrenSA / 
CoMMuniCAtion
conteúdo comunicação

APoio inStituCionAl / 
inStitutionAl SuPPort
Pro Helvetia: Fundação suíça para a 
cultura
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aGraDecimentoS /
acKnoWleDGementS
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gostaríamos de agradecer 
individualmente a cada um dos 
artistas convidados e selecionados 
em Mitologias por procuração, por 
sua contribuição e generosidade. 

We would like to individually thank 
all invited and selected artists 
on Mythologies by Proxy, for their 
generous support and contribution.

Além disso, gostaríamos de agradecer a / 
Furthermore, we would like to thank:

Alexandre Stipp Canonico
Andrea & José olympio Pereira
Capacete entretenimentos, brasil 
carlier | gebauer, berlim / berlin
Claiton biaggi
Crg gallery, nova york / new york 
edna & José Aníbal de Pontes
edouard Fraipont
eduardo ortega
Fabian Schöneich 
giovana Pastore & Sylvain barré
galeria Fortes Vilaça, São Paulo
galeria luisa Strina, São Paulo 
galeria Mendes Wood DM, São Paulo
galeria nara roesler, São Paulo
galeria Silvia Cintra + box4, rio de Janeiro 
galeria Vermelho, São Paulo
gasworks, londres / london 
Marcelino rafart de Seras
olívia leite
Patrícia Moraes & Pedro barbosa
Pro helvetia, Suíça / Switzerland
Stephen Friedman gallery, londres / london
taíssa & Andrea guffanti
theo Craveiro

entre muitos outros, por seu gentil apoio / 
Among many others, for their kind support.
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museu de arte moderna 
de são Paulo

diretoria /
management board 

PreSiDente / PreSiDent
Milú Villela

ViCe-PreSiDente 
exeCutiVo / exeCutiVe 
ViCe-PreSiDent 
Alfredo egydio Setúbal

ViCe-PreSiDente SÊnior / 
Senior ViCe-PreSiDent 
José Zaragoza

ViCe-PreSiDente 
internACionAl / 
internAtionAl 
ViCe-PreSiDent 
Michel Claude Julien etlin

Diretor JuríDiCo / 
legAl DireCtor 
eduardo Salomão neto

Diretor FinAnCeiro / 
FinAnCe DireCtor 
Alfredo egydio Setúbal

Diretor ADMiniStrAtiVo / 
ADMiniStrAtiVe DireCtor 
Sérgio ribeiro da Costa Werlang

DiretoreS / DireCtorS
Cesar giobbi
eduardo brandão
orandi Momesso
Daniela Villela

Mauro Salles
Michael edgard Perlman
otávio Maluf 
Paula P. Paoliello de Medeiros
Paulo Proushan
Paulo Setúbal
Peter Cohn 
roberto Mesquita
roberto b. Pereira de Almeida
rodolfo henrique Fischer
rolf gustavo r. baumgart
Salo Davi Saibel
Sonia helena guarita do Amaral
thiago Varejão Fontoura
Vera lúcia dos Santos Diniz 
 
ConSelho internACionAl 
/ internAtionAl CounCil 
David Fenwick
Donald e. baker
eduardo Constantini
José luis Vittor
Patrícia Cisneros
robert W. Pittman

ConSelho ConSultiVo De 
Arte / Art ConSultAtiVe 
CounCil 
luisa Duarte
lauro Cavalcanti
Miguel Chaia

inCentiVADor /
SuPPorter 
Alfredo rizkallah
berenice Villela de Andrade
Cleiton de Castro Marques
Dario rais lopes
José esteve
telmo giolito Porto
Zuleika bisacchi

PAtrono / PAtron 
Adolpho leirner
Alcides tapias
Alfredo egydio Setúbal
Ana lucia Serra

conselHo / council 

PreSiDente / PreSiDent
Pedro Piva

ViCe-PreSiDente / 
ViCe-PreSiDent 
Simone Schapira

MeMbroS / MeMberS 
Alcides tapias
Adolpho leirner
Ana lucia Serra
Ana Maria lima de noronha
Angela gutierrez
Antonio hermann Dias de 

Azevedo
Antonio Matias
benjamin Steinbruch
Carmen Aparecida ruete de 

oliveira
Chella Safra
Chieko Aoki
Daniel goldberg
Danilo Miranda
Denise Aguiar Alvarez
edo rocha
edson Musa
Fabio Colleti barbosa
Fernando Moreira Salles
geraldo Carbone
gilberto Chateaubriand 
graziella Matarazzo leonetti
gustavo halbreich
henrique luz 
idel Arcuschin
israel Vainboim
Jean-Marc etlin
João Carlos Figueiredo Ferraz
João rossi Cuppoloni
José ermírio de Moraes neto 
José olympio da Veiga Pereira
leo Slezynger
luiz Antonio Viana
Manoel Felix Cintra neto
Marcos Arbaitman
Maria da glória ribas baumgart 
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Ana Maria lima de noronha
Angela gutierrez
Antonio hermann Dias de 

Azevedo
Antonio Matias
benjamin Steinbruch
Carmen Aparecida ruete de 

oliveira
Cesar giobbi
Chella Safra
Chieko Aoki
Cinara ruiz
Daniel goldberg
Daniela Villela
Danilo Miranda
Denise Aguiar Alvarez
edo rocha
edson Musa
eduardo brandão
eduardo Salomão neto
Fabio Colleti barbosa
Fernando Moreira Salles
Fernão Carlos b. bracher
geraldo Carbone
gilberto Chateaubriand 
graziella Matarazzo leonetti
gustavo halbreich
henrique luz 
idel Arcuschin
israel Vainboim
Jean-Marc etlin
João Carlos Figueiredo Ferraz
João rossi Cuppoloni
José ermírio de Moraes neto 
José olympio da Veiga Pereira
José Zaragoza
leo Slezynger
luiz Antonio Viana
Manoel Felix Cintra neto
Marcos Arbaitman
Maria da glória ribas baumgart 
Mauro Salles
Michael edgard Perlman
Michel Claude Julien etlin
Milú Villela
orandi Momesso
otávio Maluf 

Paula P. Paoliello de Medeiros
Paulo Proushan
Paulo Setúbal
Pedro Piva
Peter Cohn 
roberto b. Pereira de Almeida
roberto Mesquita
rodolfo henrique Fischer
rolf gustavo r. baumgart
Salo Davi Saibel
Sérgio ribeiro da Costa Werlang
Simone Schapira
Sonia helena guarita do Amaral
thiago Varejão Fontoura
Vera lúcia dos Santos Diniz

staFF

PreSiDente / PreSiDent 
Milú Villela

CurADor / CurAtor 
Felipe Chaimovich

SuPerintenDente 
exeCutiVo  / exeCutiVe 
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contemPorary 
nucleus 
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Müssnich Pedroso, Maria lúcia 
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