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Sandra Cinto (Santo André, SP, 1968), Cavalo branco, 1998. Madeira e metal pintado, 
268 x 103 x 31 cm. Coleção MAM, comodato Eduardo Brandão e Jan Fjeld. Foto: Ding Musa
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Uma exposição de arte contem-
porânea reserva muitas surpresas. 
Se a exposição envolver sons e 
movimentos, tudo pode acontecer. 
O espaço expositivo pode subi-
tamente se transformar em um 
estúdio cheio de bailarinos ou até 
mesmo em um palco onde obras de 
arte fazem as vezes de elementos 
cênicos. Em exposições assim, 
o que importa é dançar.

Com Museu dançante, o MAM 
torna-se o primeiro museu brasileiro 
a introduzir a dança em sua grade de 
exposições. A iniciativa é fruto da par-
ceria com a São Paulo Companhia 
de Dança (SPCD), que faz agora sua 
estreia no mundo dos museus.

Buscar proximidade com dança 
é uma tendência recente no circuito 
internacional de museus. Conceber 
uma exposição de arte contemporâ-
nea juntamente com uma companhia 
de dança é algo inédito e, no caso 
do MAM e da SPCD, motivado pelo 
compromisso com a educação.

O pioneirismo do MAM na edu- 
cação em museus encontra cor- 
respondência no pioneirismo da 
SPCD, que entende ação educativa 
como a ferramenta mais eficaz para 
a formação de plateias. Por meio de 
palestras, oficinas acessíveis a pes-
soas de todas as idades e encontros 

com os diversos profissionais envolvi-
dos na produção de um espetáculo, 
a SPCD desenvolve desde 2008 um 
trabalho único na difusão da cultura 
de dança no estado de São Paulo. 

Identificados pela ação educa- 
tiva, MAM e SPCD reuniram esforços 
para pensar conjuntamente uma 
exposição que fosse além da repre- 
sentação e da expressão corporal 
por meio dos movimentos da dança. 
Estudando os pontos de conexão 
entre artes visuais e dança, Felipe 
Chaimovich, curador do MAM, e  
Inês Bogéa, diretora artística da 
SPCD, chegaram a três elementos 
comuns: gravidade, desequilíbrio 
e flutuação. Esses elementos os 
orientaram na organização do Museu 
dançante, que conjuga obras da 
coleção do MAM com processos de 
criação coreográfica.

Museu dançante acontece nas 
duas salas do MAM e, em dias 
específicos, se desdobra na forma 
de oficinas realizadas no entorno 
do museu, sob a marquise do 
parque. Na Grande Sala, as cortinas 
de correntes do artista Daniel 
Steegmann Mangrané dividem o 
espaço em três sessões, onde estão 
distribuídas as obras. Bailarinos da 
SPCD poderão dançar entre elas 
eventualmente, desafiando o rito Ernesto Neto (Rio de Janeiro, RJ, 1964), Copulônia, 1989/91. Chumbo grafitado e poliamida, 

370 x 574 x 436 cm. Coleção MAM, Prêmio Lojas Marisa – Panorama 1991. Foto: Romulo Fialdini
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Daniel Steegmann Mangrané (Barcelona, Espanha, 1977), ~, 2013. Cortinas de alumínio e 
molduras de aço com pintura eletrostática, dimensões variáveis. Coleção MAM, aquisição Núcleo 
Contemporâneo MAM. Foto: Ricardo Amado
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físico do deslocamento do corpo 
nos espaços expositivos.

As performances da SPCD na 
Grande Sala não seguem nenhuma 
agenda prévia. Na verdade, tudo 
depende do trabalho que os coreó-
grafos Clébio Oliveira e Rafael Gomes 
desenvolverem na Sala Paulo 
Figueiredo, onde parte do corpo de 
baile da companhia ensaia de duas a 
três vezes por semana. Quem entrar 
na sala durante os ensaios, pode ob-
servar os bailarinos das arquibancadas.

Mas a presença da SPCD no 
MAM não se limita ao espaço interno 
do museu. Identificada com a ação 
social do museu, que promove 
atividades culturais no Domingo MAM, 
a companhia está à frente de várias 
oficinas abertas ao público. Nelas, 
os visitantes do parque Ibirapuera 
podem partilhar da paixão que os 
bailarinos da SPCD nutrem pela 
percepção do mundo por meio dos 
movimentos da dança.

Museu dançante

Onde: Grande Sala e Sala Paulo 

Figueiredo

Quando: 27/01 a 20/03

onde e quando

Haruka Kojin (Hiroshima, Japão, 1983), Reflectwo, 2008. Flores artificiais coladas sobre acrílico, 
140 x 465 x 114 cm. Coleção MAM, doação da artista. Foto da artista
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deslocamento de um corpo, que 
faz com que ela se apague e volte 
a acender em seguida, se nada se 
mover diante dele.

A percepção da passagem do 
tempo se dá, assim, pela experiência 
da ausência, ironicamente renovada 
pelo trânsito dos visitantes no 
corredor do MAM.

09perfil contemporâneo

O artista paulistano Wagner Malta 
Tavares é conhecido por explorar 
várias técnicas. Transita entre 
escultura, vídeo, instalação urbana, 
performance e fotografia com imensa 
facilidade, sendo motivado pelo 
desejo de abordar questões como 
a identidade e o tempo ao fazer uso 
de forças invisíveis ou impalpáveis, 
como o vento, o calor e a luz.

Baseada em um poema homô- 
nimo do egípcio Konstantinos Kaváfis,  
a instalação Círios é formada por 
lâmpadas acesas. Cada lâmpada 
possui um sensor ativado pelo 

Protótipo da instalação Círios do Projeto Parede de Wagner Malta Tavares (São Paulo, SP, 1964). 
Foto: Rogerio Miranda

Onde: corredor de ligação

Quando: 27/01 a 21/06

Patrocínio: Banco Bradesco

onde e quando

Círios
08 projeto parede

As garrafas tiveram uma presença 
constante nas manifestações de 
junho de 2013. Cheias de gasolina, 
eram usadas como coquetéis-
-molotovs; cheias de vinagre, como 
neutralizante de gás. Embora con-
tivessem líquidos que serviam a 
fins distintos, as garrafas utilizadas 
nas manifestações eram parecidas, 
e sua semelhança fez com que 
o choque entre manifestantes e 
policiais se acirrasse.  

Black bloc

A serigrafia de Dora Longo 
Bahia baseia-se na sobreposição 
das silhuetas de várias garrafas, 
gerando uma imagem na qual 
o instrumento de ataque se 
confunde com a arma de defesa. 
Impressa em uma placa de cimento, 
a imagem alude às consequências 
dos conflitos no espaço urbano, 
palco de insatisfações, reivindicações 
e violência.

Dora Longo Bahia (São Paulo, SP, 1961), BLACK BLOC, 2014. Serigrafia sobre fibrocimento, 40 x 60 cm. 
Coleção MAM, doação da artista por intermédio do Clube de Colecionadores de Fotografia MAM

MAGNÓLIA COSTA, crítica de arte

rafael_roncato
Rectangle
. Foto: Rafael Roncato



Brincadeiras para dançar 
no Jardim de Esculturas 
Atividade para crianças e 
acompanhantes
30/01 | sex | 15h

Oficina de kempo
Atividade para crianças e 
acompanhantes
31/01 | sáb | 15h

Desafios do olhar
Com Marcelo Greco
31/01 | sab-dom | 10h-12h
4 aulas | R$ 315

Domingo MAM
Atividades musicais e 
plásticas no parque
01, 08, 15 e 22/02 | dom | 
11h e 15h

Artistas contemporâneos 
e o mercado de arte
Com Julia Buenaventura
03/02 | ter-qui | 20h-22h
4 aulas | R$ 315

Introdução à fotografia
Com Karina Bacci
03/02 | ter-qui | 20h30-
22h30
4 aulas | R$ 315

Tratamento de imagem 
para iniciantes
Com Karina Bacci
03/02 | ter-qui | 18h15-
20h15
4 aulas | R$ 315

Imagem e identidade
Com Magnólia Costa
05/02 | qui | 18h-20h
4 aulas | R$ 315

Família MAM
Programação especial 
para crianças e seus 
acompanhantes
07, 14, 21 e 28/02 | sáb | 15h

Especial carnaval
14/02 | sáb | 15h

Oficina de máscaras
17/02 | ter | 15h

Domingo MAM
Atividades musicais e 
plásticas no parque
01, 08 e 15/03 | dom | 
11h e 15h

Circuito expográfico
02/03 | seg | 20h-22h
12 aulas | 4 x R$ 315

Conservação preventiva
Com Raul Carvalho
04/03 | sex | 19h30-
21h30
3 aulas | R$ 315

10 agenda moderna

JANEIRO | FÉRIAS NO MAM

FEVEREIRO | FÉRIAS 
NO MAM

MARÇO

Cursos e eventos

Fotografia por celular
Com Marcelo Vitorino
21/01 | qua | 19h30-21h30
4 aulas | R$ 315
 
História do jardim no 
Ocidente
Com Felipe Chaimovich
22/01 | qui | 10h30-12h30
4 aulas | R$ 315

Fotografia: livros de autor
Com Marcelo Greco
22/01 | qui | 19h30-21h30
4 aulas | R$ 315

Volta às aulas
Programação especial para 
professores e educadores
28/01 | qua | 16h30
29/01 | qui | 09h30 e 14h
30/01 | sex | 10h e 16h

Contos dançados 
Com Marcella Ravena
28/01 | qua | 15h

Piquenique com 
esculturas comestíveis 
Atividade para crianças e 
acompanhantes
29/01 | qui | 10h30

Visita mediada seguida 
de experiência poética 
para pais e bebês 
Atividade para crianças 
e acompanhantes
29/01 | qui | 15h

Família MAM
Programação especial 
para crianças e seus 
acompanhantes
07 e 14/02 | sáb | 15h

Arte contemporânea
Com Pedro França
07/03 | sáb | 10h30-12h30
16 aulas | 4 x R$ 315

Luz marginal procura 
corpo vago
Com Gal Oppido
08/03 | dom | 20h30-23h
16 aulas | 4 x R$ 340

Laboratório de crítica 
de arte
Com Magnólia Costa
10/03 | ter | 18h-20h
14 aulas | 4 x R$ 315

Arte na América Latina: 
século XX
Com Julia Buenaventura
10/03 | ter | 20h15-22h15
16 aulas | 4 x R$ 315

Edições de artista: 
revistas, arte postal 
e publicações 
independentes
Com Sabrina Moura
10/03 | ter | 19h30-21h30
4 aulas | R$ 315

Desenho
Com Dudi Maia Rosa
10/03 | ter | 17h-19h30
16 aulas | 4 x R$ 340

Fotografia (básico)
Com Karina Bacci
10/03 | ter | 20h-22h
16 aulas | 4 x R$ 315

Fotografia (intermediário)
Com Daniel Salum
11/03 | qua | 20h30-23h
16 aulas | 4 x R$ 315

Sentidos do belo no Islã
Com Plinio Freire
11/03 | qua | 18h15-
20h15
16 aulas | 4 x R$ 315

Criação e estudos em 
performance/live art
Com Elisa Band e Cássio 
Santiago
11/03 | qua | 18h15-
20h15
16 aulas | 4 x R$ 315

Fotografia
Com Karina Bacci
11/03 | qua | 14h-16h
4 meses

Fotografia autoral I
Com Marcelo Greco
12/03 | qui | 17h30-19h30
16 aulas | 4 x R$ 315

Fotografia autoral II
Com Marcelo Greco
12/03 | qui | 20h-22h
16 aulas | 4 x R$ 315

Existência e 
transcendência na arte 
contemporânea
Com Magnólia Costa
12/03 | qui | 15h-17h
13 aulas | 4 x R$ 315

Escultura
Com Rogério Ratão e 
Eduardo Consonni
12/03 | qui | 10h-12h
4 meses 

Corposinalizante
Com Cibele Lucena
12/03 | qui | 14h-16h
4 meses 

Fotografia (básico)
Com Marcelo Vitorino
13/03 | sex | 19h30-
21h30
16 aulas | 4 x R$ 315

Fotografia 
contemporânea: arte 
através da lente
Com Denise Gadelha
19/03 | qui | 19h30-
21h30
8 aulas | 2 x R$ 315
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