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apresentação

de levantamentos de dados, entrevistas 
com os principais stakeholders do museu, 
com referência no Plano Museológico já 
elaborado. Este trabalho será fundamental 
SDUD�UHGHÀQLomR�GR�SRVLFLRQDPHQWR�GR�
museu, sua missão e valores institucionais. 

Desenvolvemos também as tratativas para 
o licenciamento de produtos com a marca 
MAM, iniciativa pioneira no Brasil, tratando-se 
de uma instituição cultural. 

Apesar do contexto da pandemia, 
obtivemos um resultado positivo em termos 
GH�FDSWDomR�ÀQDQFHLUD�SDUD�R�PXVHX��
por meio dos instrumentos das leis de 
incentivo e também participando de editais, 
SURSLFLDQGR�XPD�GLYHUVLÀFDomR�QD�QDWXUH]D�
de patrocinadores do museu. 

Todas estas iniciativas e ações são 
UHVXOWDGR�GH�XP�WUDEDOKR�VLJQLÀFDWLYR�GH�
transformação e governança, buscando 
adequação às necessidades de uma 
sociedade mais transparente com 
participação diligente do conselho de 
administração, diretoria e colaboradores. 

O MAM cumpre plenamente sua missão 
cultural e social e reitera sua postura como 
um museu que coleciona, pesquisa, estuda 
e incentiva a difusão da arte moderna e 
contemporânea brasileira, democratizando 
e garantindo seu acesso ao público mais 
diverso possível.

Mariana Guarini Berenguer
Presidente do Museu de Arte   
Moderna de São Paulo

Ação #mamnacidade. Foto: Karina Bacci.

visão mais contemporânea, democrática e social 
às atividades desenvolvidas.  

O museu realizou cerca de 55% do 
relevante trabalho de inventário e diagnóstico 
de todo seu acervo de aproximadamente 
������REUDV��SRVVLELOLWDQGR�D�YHULÀFDomR�ItVLFD�
do mesmo, mapeamento de sua localização, 
atualização do estado de conservação 
de cada obra e reorganização de sua 
armazenagem. 

Além disso, houve a montagem da 
Sala Técnica para manuseio das obras e 
uma importante avaliação dos aspectos 
documentais referentes às mesmas e avaliação 
de suas Licenças de Direitos Autorais. 

Ademais, houve a reconciliação das 
obras do acervo com a contabilidade interna 
e externa ao museu, com uma grande 
reestruturação necessária, cumprindo os 
aspectos necessários para que a instituição 
esteja em conformidade, em termos de 
compliance e riscos. 

Executamos parcerias estratégicas, a 
exemplo do acordo inédito de cooperação 
com a FGV EESP, com o objetivo de 
aprimoramento e troca de experiências em 
caráter educacional entre as duas instituições, 
tratando do desenvolvimento de uma agenda 
de ações que contemplam estudos, pesquisas 
e cursos, com sinergias diversas e valor 
agregado para ambas as instituições. 

Dentre outras iniciativas, este ano 
marcou também o início do desenvolvimento 
do Planejamento Estratégico do MAM, 
em parceria pro bono com a BMI - Blue 
Management Institute, com realização 

2�DQR�GH������IRL�GHVDÀDGRU�HP�YiULRV�
aspectos, tendo em vista a pandemia do 
COVID-19. Trata-se de um acontecimento 
LQHVSHUDGR�H�TXH�FHUWDPHQWH�H[LJH�UHÁH[mR��
constante adaptação e união. Lamentamos 
e nos solidarizamos com as perdas de 
pessoas próximas e de grandes artistas. 
O setor cultural enfrentou adversidades e, 
mesmo em um momento de crise, o Museu 
de Arte Moderna de São Paulo manteve 
seu compromisso social ao promover arte, 
educação e cultura com a garantia de bem-
estar e saúde de nossos colaboradores, do 
nosso público e da população em geral.

 O MAM buscou contribuir com a sociedade 
de diversas maneiras, realizando atividades 
remotas que abordaram o tempo presente 
e cooperaram com a saúde mental e 
acessibilidade. Compartilhamos arte, cultivamos 
histórias e abrimos diálogos. Realizamos 
importantes trabalhos sociais com nossos 
programas, contribuímos com a ação do ICOM 
Brasil de doações de materiais hospitalares e 
desenvolvemos um protocolo de segurança 
com o Hospital Israelita Albert Einstein, 
extremamente importante para assegurar a 
adequação dos fatores necessários para as 
atividades presenciais do museu. 

O museu teve que se reinventar e tivemos 
muitos resultados positivos, apesar da 
pandemia. Expandimos as nossas fronteiras 
espaciais ao levar o museu para além do 
Parque Ibirapuera: para o digital, com a 
iniciativa #mamonline, e para a cidade, com 
a iniciativa #mamnacidade. Feita de forma 
colaborativa e pro bono com a agência Africa, 

a ação na cidade levou imagens de obras do 
acervo do museu para mobiliários urbanos e 
projeções em escala monumental no centro de 
São Paulo e contou com o apoio de relevantes 
personalidades da cultura. Reforçando a 
acessibilidade, realizamos itinerância da 
iniciativa para as comunidades, com projeções 
nos bairros de Cidade Nova Heliópolis e Cidade 
Tiradentes, por meio de novas parcerias.

Em 2020, o museu inovou na forma de 
se comunicar e se aproximar de públicos 
diversos. A presença digital do museu se 
expandiu e nos aproximamos do cotidiano 
das pessoas. O MAM demonstrou-se ativo 
como um museu híbrido, consolidando sua 
programação de forma online e presencial, 
com conteúdo, atividades educativas, ações 
inéditas, visitas e cursos, como também se 
adaptou internamente para um funcionamento 
seguro e contemporâneo.

A pandemia não impediu o trabalho 
contínuo de institucionalização e 
governança do museu, com a realização por 
videoconferência das reuniões do Conselho 
de Administração, Diretoria e dos três Comitês:  
Financeiro e de Captação, Governança e 
Cultural e de Comunicação, assim como da 
Comissão de Artes, além de reuniões mensais 
com o Conselho Fiscal. 

Em um grupo formado por integrantes do 
Conselho de Administração e Diretoria, o museu 
trouxe um novo Curador-Chefe, Cauê Alves, 
como responsável pela curadoria, educativo, 
comunicação e biblioteca do museu, dentre 
outras atividades, o que certamente fortalece a 
governança e as parcerias do museu e traz uma 



10 11

diferentes órgãos sociais, estipulando limites, 
responsabilidades e direitos em seus papéis.

O novo Estatuto prevê também a 
criação de um Regimento Interno e de um 
Código de Ética e Conduta. O primeiro 
documento aborda os seguintes tópicos: o 
funcionamento das reuniões de diretoria; a 
interação entre superintendente e curador 
com o presidente e o vice-presidente, os 
quais, conjuntamente, comporão o comitê 
de gestão; e a relação da diretoria com 
os comitês do conselho deliberativo. O 
segundo documento, por sua vez, determina 
parâmetros de transparência e conduta 
para todos os colaboradores da entidade, 
incluindo associados, conselheiros, diretores, 
funcionários, voluntários, consultores e 
fornecedores. Será estabelecida uma 
comissão de ética, responsável por avaliar 
denúncias e sanar eventuais dúvidas, bem 
como treinamento, conduzido anualmente 
pelo setor de recursos humanos, para 
familiarização com as regras do código. 
Ambas as medidas foram devidamente 
avaliadas e aprovadas pelo conselho 
deliberativo e serão colocadas em 
prática pela diretoria conjuntamente com a 
administração do museu.

Com as três novas regulamentações, 
consolidou-se a próspera relação entre  
o conselho e a diretoria. Este último órgão 
ainda elegeu dois novos membros: no mês 
de julho, Telmo Giolito Porto foi eleito diretor 
administrativo; em novembro, Tatiana Amorim 
de Brito Machado foi eleita diretora jurídica. O 
conselho deliberativo, por sua vez, elegeu 

governança

Ao longo do ano de 2020, o conselho 
deliberativo e a diretoria – esta última a 
cargo da administração da instituição até 
abril de 2021 – deram continuidade às 
ações, iniciadas em 2019, para a consecução 
dos três principais objetivos da atual 
gestão: governança, institucionalização e 
VXVWHQWDELOLGDGH�ÀQDQFHLUD�

A diretoria do museu reuniu-se semanalmente 
para discutir os vários aspectos relativos à 
administração; da mesma forma, os diversos 
FRPLWrV��JRYHUQDQoD��ÀQDQFHLUR��FDSWDomR��
cultural e comunicação) reuniram-se, cada 
um deles, quatro vezes durante o ano para 
tratar dos assuntos estratégicos relativos às 
respectivas áreas.

O JVUZLSOV�ÄZJHS reuniu-se 
mensalmente com membros da diretoria 
e com os colaboradores do museu para 
produzir as atas relativas aos temas tratados.

Todas as reuniões, incluindo a assembleia 
geral e as do conselho deliberativo, 
ocorreram por meio de videoconferência, 
com as respectivas atas devidamente 
lavradas e registradas, dadas as 
circunstâncias da pandemia da COVID-19.

A respeito do fortalecimento das 
instâncias de governança, destaca-se a 
nova redação do Estatuto social, aprovada 
em assembleia geral ocorrida em julho 
de 2020, cuja revisão foi conduzida pela 
então diretora jurídica Maria Elisa Gualandi 
Verri e pela advogada pro bono Patrícia 
Barcellos em diálogo com o comitê de 
governança do conselho deliberativo. 
O texto atual esclarece a relação entre os 

seu presidente, Geraldo José Carbone, e vice- 
-presidente, Henrique Luz, que permanecerão 
nos cargos até abril de 2021. Da mesma 
IRUPD��R�FRQVHOKR�ÀVFDO�HOHJHX�RV�PHPEURV�
suplentes Magali Rogéria de Moura Leite, 
Maria Cristina de Freitas Archilla e Walter 
Luís Bernardes Albertoni para mandato a ser 
cumprido até outubro de 2022.

1R�kPELWR�GD�LQVWLWXFLRQDOL]DomR��ÀQDOL]RX�
se o processo de seleção do novo Curador-
Chefe com a escolha de Cauê Alves. Dentre 
os princípios que nortearão suas atividades, 
estão: a retomada do museu como espaço 
de pesquisa; a conclusão do inventário do 
acervo para posterior difusão com ênfase 
QD�LQWHUQDFLRQDOL]DomR�H�QD�UHVVLJQLÀFDomR�
da importância do museu dentro do Parque 
Ibirapuera; e a integração do educativo com a 
curadoria. Para tanto, haverá forte interação 
entre o curador e o comitê cultural.

Com relação às atividades curatoriais, 
ocorreu a instituição da comissão de artes, 
após a extinção do conselho consultivo 
de artes plásticas pelo novo Estatuto. Os 
membros escolhidos para constituir a nova 
comissão são Claudinei Roberto da Silva, 
Cristiana Tejo e Vanessa K. Davidson.

No caso da superintendência executiva, 
houve a saída, em meados de setembro,  
de Fábio Santiago da Silva, por solicitação do 
próprio funcionário. Está em andamento 
o processo seletivo para escolha de novo 
SURÀVVLRQDO�D�DVVXPLU�R�FDUJR��TXH�GHYHUi�
ter preferencialmente habilidades com 
WHFQRORJLD��ÀQDQFHLUR�H�JHVWmR�GH�SHVVRDV�

Desde 2019 está em curso a reorganização 
da gestão interna do museu, com a produção 
de procedimentos internos e padrões de 
gestão espelhados em boas práticas de 
mercado. Quando concluídos, os novos 
processos e políticas colocarão o MAM em 
um novo patamar de institucionalidade e 
qualidade de organização administrativa.

3RU�ÀP��TXDQWR�jV�TXHVW}HV�ÀQDQFHLUDV�� 
R�SULQFLSDO�GHVDÀR�GR�DQR�IRL�D�UHHVWUXWXUDomR�
do orçamento devido à pandemia, o que levou 
j�UHGXomR�VLJQLÀFDWLYD�GH�GHVSHVDV��LQFOXLQGR�
o desligamento de alguns colaboradores e 
a renegociação de contratos de prestação de 
VHUYLoRV��SDUD�ÀQV�GH�VXVWHQWDELOLGDGH�GD�
instituição. Adicionalmente, houve esforços 
no sentido de atrair novos parceiros e 
SDWURFLQDGRUHV�H�GH�GLYHUVLÀFDU�DV�IRQWHV�
de receitas para além dos recursos 
tradicionalmente advindos das leis de 
LQFHQWLYR�ÀVFDO�j�FXOWXUD�

Fachada do mam. Foto: Karina Bacci.
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revisão do orçamento e redução de 
despesas
Elaboração de estudo para ajuste 
orçamentário a um novo patamar de custos a 
partir de 2021. As despesas foram reduzidas 
em razão de renegociações contratuais, 
redução de produções audiovisuais, 
suspensão de programações presenciais, 
redução do efetivo terceirizado (serviços 
gerais e recepção), revisão estratégica do 
headcount e fechamento da loja física.

equipe
Exceção feita às equipes essenciais de 
manutenção, segurança e limpeza, todos os 
demais colaboradores passaram a trabalhar 
remotamente em formato KRPH�RIÀFH.  
Os cenários da pandemia foram avaliados 
constantemente para análise das medidas 
FDEtYHLV�GH�UHVWULomR�RX�GH�ÁH[LELOL]DomR�

ações inéditas no contexto  
da pandemia
protocolo de retorno com Hospital 
Israelita Albert Einstein
Parceria pro bono com consultoria do 
Hospital Israelita Albert Einstein para 
realização de protocolo de segurança interno 
e externo. Foi criado um grupo de trabalho 
interno multidepartamental para desenvolver 
o protocolo em conjunto com a equipe do 
hospital. O MAM é o único museu que conta 
com rigoroso protocolo com a chancela do 
Einstein, o que permitiu a correta adequação 

o mam na pandemia

O Museu de Arte Moderna de São Paulo 
preza pela segurança, bem-estar e saúde 
do público, de seus colaboradores e da 
sociedade como um todo. Tendo em vista 
a pandemia de COVID-19 e seguindo a 
orientação dos órgãos de saúde, além da 
determinação das autoridades competentes, 
o MAM foi fechado para o público de 16 de 
março a 12 de outubro de 2020. Depois disso, 
o museu fechou suas portas novamente por 
um curto período de oito dias por ocasião 
das festividades do Natal, de acordo com 
orientação do Governo do Estado. 

O fechamento constituiu uma medida 
preventiva e uma forma de colaboração para 
reduzir as possibilidades de contaminação e 
garantir a segurança de nossa comunidade. 
Nesse sentido, a equipe e a diretoria do museu 
acompanharam diariamente as diretrizes 
governamentais e os desdobramentos da 
pandemia ao longo do ano de 2020.

Para enfrentar os impactos do fechamento 
da instituição ao público, uma série de 
medidas para sustentabilidade do museu em 
2020 foi adotada.

alteração na programação expositiva
Ajustes no calendário de 2020, com 
adiamento das exposições previstas para o 
primeiro semestre, tanto no museu quanto 
em itinerância, e transferência de algumas 
delas para o ano de 2021.

passe pela medição 
de temperatura 
corporal na entrada

lave as mãos e use 
os dispensers de álcool 
gel 70% disponíveis nos 
espaços

use máscara;  
é obrigatório

1,5m

mantenha distância 
de 1,5m e evite 
contato físico
observe a limitação de 
visitantes nos espaços 
expositivos

atente-se às indicações 
de uso dos banheiros 

cubra o rosto ao 
tossir ou espirrar

siga as orientações 
sinalizadas nos espaços 
e o fluxo unidirecional 
de entrada e saída

reserva antecipada 
de ingressos online: 
mam.org.br/ingresso

evite bolsas 
grandes ou 
mochilas
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de 1 de janeiro  
a 15 de março,  
e de 13 de outubro
a 30 de dezembro

18.984 
entrada gratuita, 
eventos e outras 
atividades

4.693
ingresso 
integral

3.284
meia-entrada

2.445
atividades  
educativas gratutas

visitantes  
presenciais 
2020

256
atendimentos 
na biblioteca

principais medidas adotadas

revisão da capacidade de visitantes de 
acordo com distanciamento de 1,5 m 
entre as pessoas: total de 55 pessoas 
na Sala Milu Villela e quinze pessoas na 
Sala Paulo Figueiredo

aferição da temperatura corporal, na 
entrada do museu, de colaboradores, 
fornecedores e público

uso obrigatório de máscara para todas 
as pessoas que adentram o espaço do 
museu

uso de EPIs pelas equipes de 
atendimento ao público 

reserva online de ingressos antecipados 

totens de álcool gel nos espaços

reforço dos procedimentos de higiene: 
ambientes e equipamentos são 
frequentemente limpos, em especial 
superfícies de contato

comunicação ativa do protocolo em todos 
os canais do museu

sinalização de orientação nos espaços, 
indicando recomendações de segurança, 
distanciamento e capacidade

instalação de barreiras de acrílico na 
recepção e nas salas internas para 
garantir o distanciamento seguro

adequação dos espaços de copa e 
alimentação

LQGLFDomR�GH�ÁX[R�XQLGLUHFLRQDO�GH�
entrada e saída para visitantes

realização de auditorias mensais com a 
equipe do Einstein, de forma a assegurar 
o alto nível do protocolo

dos espaços físicos de trabalho e do 
atendimento ao público, além de possibilitar o 
revezamento interno da equipe e a reabertura 
ao público a partir de outubro. 

iniciativas digitais
Com o fechamento temporário do espaço 
físico do museu durante mais de seis meses, 
o MAM propôs uma programação cem por 
FHQWR�GLJLWDO�D�ÀP�GH�FRQWLQXDU�SUHVHQWH�QR�
dia a dia do público, promovendo prévias 
online das mostras que entrariam em cartaz, 
atividades educativas, visitas virtuais, bate- 
-papos, conteúdos diversos e cursos. Durante 
esse período, o público pôde visitar e 
participar do MAM sem sair de casa. 

Com a iniciativa #mamonline, foi 
realizada nos canais digitais do museu uma 
programação diversa que levou arte, cultura e 
educação para todo o público.

doação de itens hospitalares
Enfatizando o compromisso com a 
comunidade, o MAM doou, em conjunto com 
outras instituições culturais, 6.500 luvas para o 
Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio, 
no bairro do Tatuapé (São Paulo). A ação 
foi organizada pelo Conselho Internacional 
de Museus (ICOM–Brasil) com o intuito de 
contribuir para a proteção no enfrentamento 
GD�SDQGHPLD�SHORV�SURÀVVLRQDLV�GH�VD~GH��

#mamnacidade
Uma das iniciativas mais relevantes que 
o museu promoveu enquanto suas portas 
estavam fechadas foi a ação #mamnacidade, 
que expandiu os limites físicos do museu 
em duas ocasiões. Em agosto, o MAM levou 
imagens de dezesseis obras de seu acervo 
para painéis de pontos de ônibus espalhados 
pela cidade e projeções de escala monumental 
em edifícios do centro de São Paulo. Em 
novembro, o museu projetou obras com recorte 
baseado na Consciência Negra nos bairros de 
Heliópolis, na zona sul, e Cidade Tiradentes, na 
zona leste de São Paulo. 

público do ano
Como dito, com a pandemia de COVID-19, o 
MAM permaneceu fechado por mais de seis 
meses (de 16 de março a 12 de outubro), o 
que impactou diretamente o número de 
visitantes presenciais. Após a reabertura do 
museu, respeitando o protocolo de segurança, 
a capacidade de público foi reduzida para 
possibilitar um distanciamento social adequado. 

total
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15.399.503 
alcance de público da ação 
#mamnacidade

702.008
visitas ao site

436.509 
seguidores  
nas redes sociais

202.083

124.912

81.650

23.584

4.280 

93.604 visualizações na página 
do mam em Google 
Arts and Culture
crescimento de 409% em relação 
ao ano passado

86.209
participantes das atividades 
educativas online

visitas mediadas online 
experiências poéticas
encontros virtuais do escola parceira 
visitas virtuais de formação 
lives em libras 
contatos com a arte
família mam 
domingo mam 
igual diferente 
acessibilidade 
mam participa

1.807 
 39.477

175 
176 

15.481 
4.743

10.549 
7.038 

110 
231 

6.422

1.319.976 1.646 participantes dos 
cursos online pagos

público 
online 
2020

total

crescimento de 80,28%  
em relação ao ano passado
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exposições 2020 

Em julho de 2020, o crítico de arte e Prof.  
Dr. Cauê Alves assumiu o cargo de Curador- 
-Chefe do MAM. Uma nova comissão de 
arte foi criada com o intuito de colaborar 
com as seleções de projetos, elaboração de 
FURQRJUDPDV��GHÀQLo}HV�GH�DTXLVLomR�GH�REUDV��
entre outras questões culturais relacionadas 
ao museu. A comissão é coordenada 
pelo curador Cauê Alves e formada pelos 
seguintes membros: Claudinei Roberto, 
Cristiana Tejo e Vanessa K. Davidson.  
As reuniões são trimestrais e contam com 
a presença da presidente Mariana Guarini 
Berenguer, da vice-presidente Daniela 
Montingelli Villela, da coordenadora  
executiva da curadoria Paula Amaral  
e da coordenadora da biblioteca Léia  
Cassoni, responsável pela documentação  
das atividades.

Os ciclos de exposições do MAM têm 
como missão fomentar ações artísticas  
que contribuam para o cenário educacional e 
cultural da sociedade. As mostras atendem a 
um público diverso que contempla todas as 
idades, seja ele formado por estudantes de 
GLIHUHQWHV�iUHDV��21*V��SURÀVVLRQDLV� 
da educação, da cultura, turistas nacionais 
e estrangeiros ou públicos do parque. As 
exposições contam ainda com atendimentos 
HVSHFtÀFRV�SDUD�SHVVRDV�FRP�GHÀFLrQFLD��
para o público de saúde mental e pessoas  
em situação de vulnerabilidade social, 
criando uma rede plural de diálogos.

Durante a paralisação das atividades 
abertas ao público em decorrência da 
pandemia, foram publicados, pelo setor 

editorial do MAM, os catálogos de ambas as 
exposições.

Por conta do contexto vivido, foram 
necessárias algumas alterações no 
calendário de mostras.

Além das atividades realizadas para 
desenvolvimento do programa expositivo, a 
produção executiva do MAM colaborou para 
D�HODERUDomR�GH�FRQWH~GRV�SDUD�LQWHQVLÀFDU�
as iniciativas digitais do museu, bem como 
participou do projeto de organização e 
solicitação de LDAs (Licença de Direitos 
Autorais) das obras do acervo. Da mesma 
forma, coordenou processos para empréstimo 
de obras e suporte na gestão administrativa 
ÀQDQFHLUD�GR�DFHUYR��UHDOL]RX�D�RUJDQL]DomR�
dos repositórios de documentos e informações 
da curadoria e elaborou ainda protocolos de 
procedimentos, entre outras atividades.

2020 jan

 2021 jan

2020 out

2020 fev

2021 fev

2020 nov

2020 mar

2021 mar

2020 dez

sala  
milú villela

sala  
WH\SV�ÄN\LPYLKV

sala  
de vidro

projeto  
parede

biblioteca

Antonio Bandeira

livro de artista  
na coleção  
da biblioteca  
do mam

Antonio Dias: 
derrotas e vitórias

clube de 
colecionadores de 
IRWRJUDÀD�GR�mam: 
20 anos

museu fechado 16 mar a 12 out

pli selon pli 
Vicente de Mello

roçabarroca
Thiago Honório

folhas avulsas #3 
e galho 
Laura Vinci

instalação  
Antonio Dias

Fernando Lemos: 
ilustrações literárias
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Antonio Bandeira

Sala Milú Vilella 

10 dez 2019 – 1 mar 2020

curadoria

Regina Teixeira de Barros  
e Giancarlo Hannud
 

identidade visual

Via Impressa
 

museografia

Ricardo Amado  
e Álvaro Razuk  

público

15.035 
público referente ao período  
de 1 de janeiro a 1 de março de 2020
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Com curadoria de Regina Teixeira de Barros 
e Giancarlo Hannud, esta exposição reuniu 
obras de diferentes fases da produção 
do artista, desde as primeiras pinturas 
ÀJXUDWLYDV�DWp�DV�JUDQGHV�WHODV�GH�WUDPDV��
criadas nos últimos anos de sua carreira. 
Expoente do abstracionismo no Brasil, 
Antonio Bandeira (1922-1967) ocupa lugar 
de destaque na arte produzida no país. Por 
trás do abstracionismo, o pintor sugere 
emoções concretas guiadas por títulos que se 
relacionam com paisagens urbanas e cenas 
do cotidiano, a exemplo de Flora agreste 
(1958), Ascensão das favelas em azul (1951) 
e Cais noturno (1962-63). 

A exposição foi realizada pelo MAM, 
em parceria com a Base7 Projetos Culturais  
e apoio do Instituto Antonio Bandeira.

Foto: Karina Bacci

Foto: Karina Bacci

Foto: João Musa

Foto: João Musa
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Fotos: Karina Bacci

Foto: João Musa
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Livros de artista na coleção  
da biblioteca do mam

Sala Paulo Figueiredo 
10 dez 2019 – 16 fev 2020 

curadoria 

Felipe Chaimovich 

identidade visual 

Janela Estúdio 
 

museografia 

Ricardo Amado  
e Álvaro Razuk 
 

público

7.231
público referente ao período  
de 1 de janeiro a 16 de fevereiro 2020
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Com curadoria de Felipe Chaimovich, a 
exposição foi pensada a partir da coleção 
formada ao longo dos últimos quarenta anos 
pela equipe da Biblioteca Paulo Mendes de 
Almeida. Nas décadas de 1960 e 1970, a 
HVFULWD�LPSUHVVD�H�R�GHVHQKR�JUiÀFR�IRUDP�
ferramentas importantes para a veiculação 
das obras de arte e, a partir de 1980, houve 
um interesse crescente pela materialidade das 
publicações. Por meio de livros, os artistas 
passaram a apresentar seus trabalhos para 
além das paredes de museus e galerias. 
Assim, nos últimos cinquenta anos houve 
XP�ÁRUHVFLPHQWR�GRV�OLYURV�GH�DUWLVWD��&HUFD�
de sessenta obras da coleção documental 
do museu foram reunidas com o intuito de 
ampliar a visibilidade de um patrimônio pouco 
explorado, mas muito relevante. 

artistas participantes

Almandrade
Anna Bella Geiger
Antonio Dias
Betty Leirner
Dora Longo Bahia
Julio Plaza
León Ferrari
Marcius Galan
Nuno Ramos
Paulo Bruscky
Regina Silveira
Rosângela Rennó

Fotos: Karina Bacci
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Antonio Dias: derrotas e vitórias 

Sala Milú Villela e sala de vidro
13 out 2020 – 21 mar 2021

curadoria

Felipe Chaimovich
 

identidade visual

Dinamo, Alexsandro Souza 
e Paula Delecave
 

museografia

Stella Tedesco  
e Renata Fernandes 

público

5.164 
público referente ao período  
de 13 de outubro a 30 de dezembro de 2020.  
O museu estava com capacidade limitada por 
conta de medidas de contenção da pandemia 
de COVID-19, seguindo as orientações das 
autoridades de saúde.
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Figura de singular trajetória na arte 
contemporânea brasileira, Antonio Dias 
(1944-2018) é autor de uma obra multimídia, 
carregada de engajamento social e político, 
além de ironia e sensualidade. Com curadoria 
de Felipe Chaimovich, a exposição Antonio 
Dias: derrotas e vitórias apresentou cerca 
de setenta obras emblemáticas, todas 
integrantes do acervo pessoal do artista, 
FRPR�LQVWDODo}HV��SLQWXUDV��ÀOPHV�H�WUDEDOKRV�
em outros suportes. A instalação Kasakosovo 
foi exposta na sala de vidro, visualmente 
aberta para o Parque Ibirapuera. 

realizaçãoparceriapatrocínio

Fotos: Karina Bacci
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Fotos: Karina Bacci
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JS\IL�KL�JVSLJPVUHKVYLZ�KL�MV[VNYHÄH� 
do mam – 20 anos

Sala Paulo Figueiredo
13 out 2020 – 1 ago 2021

curadoria

Eder Chiodetto
 

identidade visual

Rafael Simões
 

museografia

Marcus Vinícius Santos  

público

5.164 
público referente ao período  
de 13 de outubro a 30 de dezembro de 2020
O museu estava com capacidade limitada por 
conta de medidas de contenção da pandemia 
de COVID-19, seguindo as orientações das 
autoridades de saúde.
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Com curadoria de Eder Chiodetto, a 
exposição apresentou trabalhos de 107 
artistas de diferentes gerações e linguagens, 
com criações emblemáticas de importantes 
nomes da arte contemporânea brasileira. A 
mostra foi organizada a partir das linhas 
de pesquisa criadas por Eder Chiodetto e 
adotadas pelo museu nos últimos quatorze 
anos, servindo como parâmetro à curadoria, 
são elas: “Identidade nacional”; “Documental 
imaginário”; “Limites / metalinguagem”;  

“Retrato / autorretrato” e “Vanguardas 
históricas”. A mostra também exibia 
IRWRJUDÀDV�GDV�FDVDV�GRV�FROHFLRQDGRUHV��
mostrando como as obras do clube de 
colecionadores integravam a vida e o 
espaço dessas pessoas ao longo dos anos. 

Mario Cravo Neto (1947-2009), autor 
de uma extensa e celebrada produção 
IRWRJUiÀFD��IRL�R�DUWLVWD�KRPHQDJHDGR�
nesses vinte anos do JS\IL�KL�MV[VNYHÄH�
e teve uma obra inédita na mostra, de 
tiragem limitada, que pode ser adquirida por 
colecionadores interessados no clube.

Fotos: Karina Bacci
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Adriana Varejão
Alair Gomes
Amilcar Packer
Ana Maria Tavares
André Cypriano
Anna Bella Geiger
Araquém Alcântra
Arnaldo Pappalardo
avaf
Bárbara Wagner
Berna Reale
Bob Wolfenson
Boris Kossoy
Breno Rotatori
Caio Reisewitz
Cao Guimarães
Carmela Gross
Cássio Vasconcellos
Christian Cravo
Cia de Fotos
Cinthia Marcelle
Claudia Andujar
Claudia Jaguaribe
Claudio Edinger
Claudio Elisabetsky
Coletivo Garapa
Cris Bierrenbach
Cristiano Mascaro
Cristina Guerra
Daniel Senise
Delson Uchôa
Dora Longo Bahia
Edu Marin
Eduardo Ruegg
Elza Lima
Eustáquio Neves
Fabiano Rodrigues
Fausto Chermont
Felipe Cama
Fernando Lemos
Flávio Damm
Gal Oppido
Geraldo de Barros
German Lorca
Gilvan Barreto
Guilherme Maranhão
Guy Veloso
Hirosuke Kitamura
Ivan Grilo
Jac Leirner
Jair Lanes
João Castilho
João Luiz Musa
Jonathas de Andrade

José Patrício
Klaus Mitteldorf
Lenora de Barros
Letícia Ramos
Lia Chaia
Lucia Koch
Luiz Braga
Luiza Baldan
Marcelo Silveira
Marcia Xavier
Mario Cravo Neto
Maureen Bisilliat
Mauro Restiffe
Mídia Ninja
Miguel Chikaoka
Miguel Rio Branco
Motta e Lima
Nair Benedicto
Nelson Leirner
Nuno Ramos
Odires Mlászho
Paula Sampaio
Paulo Bruscky
3DXOR�'·$OHVVDQGUR
Paulo Nazareth
Pedro David
Pedro Motta
Penna Prearo
Rafael Assef
Regina Silveira
Ricardo Teles
Rochelle Costi
Rodrigo Braga
Romulo Fialdini
Romy Pocztaruk
Rosângela Rennó
Sandra Cinto
Sara Ramo
6RÀD�%RUJHV
Thiago Rocha Pitta
Thomaz Farkas
Tony Camargo
Tuca Reinés
Vânia Toledo
Vera Chaves 
Barcellos
Vicente de Mello
Vik Muniz
Virginia de Medeiros
Walda Marques
Walter Carvalho
Walter Firmo
Waltércio Caldas
Yuri Firmeza

artistas participantes

Fotos: Karina Bacci



42 43

projeto parede

Ao longo do ano, foram duas as propostas 
expostas no corredor que liga o saguão de 
entrada à Sala Milú Villela.

Pli selon pli 
Vicente de Mello 
10 dez 2019 a 16 fev 2020

“Dobra sobre dobra” é a tradução para Pli 
selon pli (2008), obra do fotógrafo Vicente 
de Mello exibida no projeto parede. O 
título do trabalho faz referência à peça do 
maestro francês Pierre Boulez (1925-2016), 
composta entre 1957 e 1962. Pli selon pli é 
o registro de postes em posições diversas, 
contrapostos a um céu neutro, numa 
desconstrução visual em relação a própria 
música na qual foi inspirada, criando 
uma insólita e errática interpretação de 
modulação e ritmo, como que de breves 
ÁDVKHV�PDUFDQWHV��VREUH�XP�ÀOPH�YHODGR��
O projeto pertence ao acervo do museu.

roçabarroca
Thiago Honório 
13 out 2020 a 15 mar 2021

Em roçabarroca, o artista veste as paredes 
do corredor do prédio, reformado por Lina 
Bo Bardi (1914-1992), com taipa de mão e 
pau a pique, deixando-as em “carne viva” 
ao entrelaçar ripas e toras de madeiras com 
galhos recolhidos no Parque Ibirapuera e 
vigas de bambu amarrados por sisal ou cipó. 
O título da obra vem do livro e poema Roça 
barroca (1957), da poeta e tradutora Josely 
Vianna Baptista, que traduz o mito poético 
da criação do mundo da tribo indígena 
Mbyá-Guarani do Guairá a partir de cantos 
VDJUDGRV��$R�XQLU�DV�GXDV�SDODYUDV��D�JUDÀD�
explicita elementos presentes na instalação, 
como roça, oca, oco, barro e barroca. 

Foto: Karina Bacci

Foto: Edouard Fraipont
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Obras Folhas avulsas #3 e Galho, de Laura Vinci, na Sala de 
vidro. Fotos: Karina Bacci

Fernando Lemos, sem título, s.d. Ilustração de Fernando Lemos 
para o poema Ciclo do sabiá, de Cecília Meirelles. Coleção 
MAM, doação O Estado de São Paulo. Foto: Estúdio 17. 

Biblioteca Paulo Mendes de 
Almeida – Centro de Estudos 
Luís Martins (CELM)
A biblioteca do MAM, além de apresentar 
mais de 95 mil itens em sua coleção, receber 
pesquisadores e funcionar como importante 
centro de referência para a pesquisa sobre 
arte moderna e contemporânea, também é 
usada como espaço expositivo.

Fernando Lemos: ilustrações literárias 
16 out 2019 a 15 mar 2020
curadoria Felipe Chaimovich

A mostra reuniu desenhos originais do 
DUWLVWD�JUiÀFR�H�IRWyJUDIR�OXVR�EUDVLOHLUR�TXH�
ilustraram contos e poemas ao longo de seu 
período de colaboração para o jornal O Estado 
de S. Paulo, na década de 1950. As obras 
pertencem ao acervo do museu.

Exposição Fernando Lemos: ilustrações 
literárias na biblioteca Foto: Karina Bacci.

sala de vidro

Com a saída da obra Spider (1996), de  
Louise Bourgeois (1911-2010), que ocupou 
o espaço por quase vinte anos, a sala de 
vidro foi incorporada como mais um espaço 
expositivo do museu. Aberta para a marquise 
do Parque do Ibirapuera, a sala propõe 
uma relação direta entre o museu, as obras 
expostas e o próprio parque. 

Folhas avulsas #3 e Galho 
Laura Vinci
10 dez 2019 a 16 fev 2020

A ocupação com as obras Folhas avulsas #3 
(2018, coleção mam) e Galho (2018, coleção 
GD�DUWLVWD��SURS{V�DR�S~EOLFR�XPD�UHÁH[mR�
sobre a oposição entre ambiente natural e 
DPELHQWH�DUWLÀFLDO��FULDQGR�XP�GLiORJR�FRP�R�
Parque Ibirapuera. Na instalação, o visitante 
p�FRQYLGDGR�D�UHÁHWLU�VREUH�R�FLFOR�WUDQVLWyULR�
da natureza.
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Alex Vallauri A rainha do frango assado ou pic-nic no Glicério Paulo Bruscky 3 x 4 SHOW Marcius Galan Ponto em Escala Real, MASP Alex Flemming SumaréEdith Derdyk vão Antonio Dias La ilustración del arte: ArteAnésia Pacheco Chaves Sem título

León Ferrari la Basílica

catálogos

Antonio Bandeira
128 páginas 
2.000 exemplares

Antonio Dias: derrotas e vitórias
catálogo bilíngue 
176 páginas 
2.000 exemplares

Clube de colecionadores de 
MV[VNYHÄH�KV�THT�¶����HUVZ
catálogo bilíngue com lâminas avulsas 
caderno de textos de 46 páginas
2.000 exemplares

folder

Livros de artista na coleção
da biblioteca do mam
2 folderes em cinta 
28 páginas 
420 exemplares (português)  
80 exemplares (inglês)

editorial  

Detalhe de miolo do catálogo Antonio Dias: derrotas e vitórias. Foto: Karina Bacci.

Capa do catálogo 
Antonio Dias: 
derrotas e vitórias. 

Capa e detalhe das lâminas avulsas do catálogo Clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�GR�mam - 20 anos. Foto: Karina Bacci.

Catálogo 
Antonio 
Bandeira.  
Foto: Karina 
Bacci.

Detalhe de folder da exposição Livros de artista na coleção da biblioteca do mam.
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novo calendário expositivo 2020/21
Programação com as alterações 
previstas ou em andamento para 
2021, aprovadas pelo comitê cultural, 
comissão de arte, presidência e 
diretoria.

out

 abr

 jul

jan

nov

mai

ago

fev

dez

jun

set

nov

out

dez

mar

sala milú villela

20
20

20
21

ZHSH�WH\SV�ÄN\LPYLKV sala de vidro projeto parede

Antonio Dias: 
derrotas e vitórias

clube de 
colecionadores de 
IRWRJUDÀD�GR�mam: 
20 anos

'HVDÀRV�GD�
modernidade: 
Família Gomide- 
-Graz nas décadas 
de 1920 – 1930

Moderno onde? 
Moderno quando?  
Modernismo e a 
Semana de 22

Moquém – Surarî 
arte indígena 
contemporânea

roçabarroca
Thiago Honório

Campo Fraturado 
Ana Maria Tavares

instalação  
Antonio Dias

Zona da mata

Exposição Antonio Dias: derrotas 
e vitórias. Foto: Karina Bacci.
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86.209 
público online

88.654
2.445 

 
público presencial

educativo

Ao longo do ano, as atividades educativas 
do MAM trabalharam a intersecção das 
artes com eixos temáticos que fomentam 
uma produção cultural plural e diversa, 
cujas propostas compreendem as culturas 
da infância, popular, de rua, de gênero e da 
diversidade étnica presentes no ambiente 
cultural e artístico do museu por meio das 
ações promovidas pelo educativo do MAM.

$�SDUWLU�GR�ÀQDO�GH�PDUoR��D�SURJUDPDomR�
educativa passou a acontecer virtualmente, 
por meio de publicações audiovisuais, lives 
artístico-educativas nos canais digitais do 
PXVHX��YLVLWDV�YLUWXDLV��RÀFLQDV�H�HQFRQWURV�
por videoconferência. 

programas permanentes
programa de visitação
contatos com a arte
família mam
domingo mam
igual diferente

eixos temáticos (transversalidades)
acessibilidade
semana sinais na arte
tecnologias assistivas
formação e acessibilidade
arte e ecologia
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programa de visitação
O programa de visitação é o encontro 
entre o setor educativo e o público do museu 
nas exposições e no ambiente virtual por 
meio de visitas educativas, atendimentos 
nos espaços expositivos e nas plataformas 
de videoconferência, assim como nas 
experiências poéticas, ateliês educativos e 
lives. O programa procura atender a todos os 
SHUÀV��D�ÀP�GH�HVWLPXODU�R�DFHVVR�j�DUWH�H�j�
cultura e possibilitar o exercício do pensamento 
crítico. É também o lugar de encontro com 
as escolas, instituições educativas e sociais, 
iniciativa denominada escolas parceiras.

733  
pessoas 
rede pública de ensino 
24 visitas

862
pessoas 
rede privada de ensino 
47 visitas

612 
pessoas 
relações 
institucionais  
e de parceria 
37 visitas

137 pessoas 
instituições sociais 
7 visitas

82 
colaboradores mam 
10 visitas

137  
pessoas 
público espontâneo, 
sem agendamento 
58 visitas94 

sócios mam 
8 visitas

visitas mediadas
Visitas educativas às exposições do MAM. 
Em 2020, foram realizadas 191 visitas (73 
presenciais, 116 virtuais e duas híbridas), 
com 2.657 visitantes (850 presenciais), às 
exposições: Antonio Bandeira, Livros de artista 
da biblioteca do MAM, Passado/Presente/
Futuro: arte contemporânea brasileira no 
acervo do MAM São Paulo, Os anos em 
que vivemos em perigo, O útero do mundo, 
Antônio Dias: derrotas e vitórias, Clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�GR�0$0�²����
anos, projeto parede roçabarroca, jardim  
de esculturas e painel OSGÊMEOS.

público 
de visitas 
mediadas

experiências poéticas
Exercícios de criação artística pensados 
como processo pedagógico durante as 
visitas mediadas e disponibilizados nas 
redes sociais do MAM para a utilização dos 
professores em sala de aula e das famílias 
em casa. Foram realizados 21 posts de 
experiências poéticas com

39.477 
visualizações de vídeos  
até janeiro de 2021

ateliê educativo 
Espaço educativo voltado para criações e 
experimentações artísticas nas exposições. 
Em 2020, a atividade ocorreu entre janeiro 
e março nas exposições Antonio Bandeira e 
Livros de artista da biblioteca do MAM, com o 
total de

313  
visitantes presenciais

escolas parceiras 
Relacionamento com escolas públicas e 
privadas, instituições de ensino, sociais 
e socioeducativas, incluindo acordos de 
parceria, encontros com professores e 
coordenadores e visitas mediadas exclusivas. 
Em 2020, ocorreram oito encontros virtuais 
com o total de 

175  
participantes

visitas de formação
Visitas com educadores e professores das 
redes pública e privada de ensino para o 
compartilhamento das práticas educativas do 
MAM. Ocorreram nove visitas virtuais com o 
total de

176  
participantes

lives em libras 
Conversas ao vivo nas redes sociais do MAM 
sobre mediação cultural, educação, artes 
e culturas surdas com o educador surdo 
Leonardo Castilho. Ocorreram sete lives nas 
redes sociais do MAM com o total de

670  
participantes ao vivo e

14.811 
 visualizações posteriores

Foto: Charles Deluvio, disponível 
no website Unsplash

2657
total
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Frames do vídeo Vamos construir 
XPD�FkPHUD�IRWRJUiÀFD", que 
compõe o conjunto de vídeos de 
experiências poéticas. Foto: Karina Bacci
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contatos com a arte 
Professores, educadores, estudantes e 
pesquisadores constituem o público-alvo 
do programa contatos com a arte, que 
promove encontros de formação cultural 
ministrados por artistas, educadores e 
especialistas. Em 2020, nos encontros online, 
o programa atendeu públicos de diferentes 
regiões do país. Considerando as primeiras 
atividades presenciais e os encontros virtuais, 
somam-se 29 ações (sete presenciais e 22 
virtuais) com o total de

1.019 participantes 
(76 no presencial)

4.743 visualizações 
(números atualizados em janeiro de 2021)

volta às aulas 
Encontros realizados em fevereiro para 
professores que se preparavam para a volta 
às aulas. A programação presencial contou 
FRP�RÀFLQDV�SUiWLFDV�H�WHyULFDV�FRP�DUWLVWDV�
como Paulo Pasta e visita à exposição de 
Antonio Bandeira em cartaz, mediada pela 
curadora Regina Teixeira de Barros, além 
de outras atividades. No total, as atividades 
reuniram

 76 
pessoas em sete encontros presenciais

encontros com artistas, educadores e 
especialistas 
Ao longo do ano, foram realizados 22 
encontros virtuais nos quais artistas, 
educadores e especialistas abordaram 
temas como arte e ecologia, acessibilidade, 
questões de gênero e raça, cultura da 
infância, patrimônio cultural, além dos 
diálogos sobre as exposições em cartaz no 
MAM, envolvendo um total de

943  
participantes

4.743
visualizações no canal do 
museu no Youtube 

Destaques para as dinâmicas com Fábio 
Tremonte, Assucena Tupiassu, Gandhy Piorski, 
Jaider Esbell, Paula B., Daiara Tukano, Cristine 
Takuá e Luana Minari; Luna Souto e Uma Reis 
(questões de gênero); Suzane Jardim; Deri 
Andrade, Claudinei Roberto e Giselda Perê 
(questões sobre racismo estrutural e arte); Bell 
Machado (acessibilidade); e Vanessa Lima 
(patrimônio cultural).

Foto: Ben 
Kolde em 
Unsplash.

Foto: Karina Bacci

Foto: Ben Kolde, disponível 
no website Unsplash

Seleção de atividades online 
realizadas durante o ano e 
mencionadas acima
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Encontro de escolas parceiras. Foto: Laysa Elias.

família mam
Contando histórias e cantando versos, 
construindo brinquedos e com eles 
imaginando diferentes mundos: é através do 
brincar que o programa família mam conecta 
o universo artístico com a cultura tradicional 
da infância. Após a programação do férias 
no mam ocorrida em janeiro de 2020, o 
museu passeou por diferentes casas das 
quais as crianças e seus familiares abriram 
portas e janelas virtuais para o programa. 
2ÀFLQDV�H�QDUUDo}HV�DUWtVWLFDV�RFXSDUDP�
plataformas digitais e redes sociais em 
caráter inédito.

Para celebrar o Dia mundial do brincar, 
o MAM educativo promoveu uma semana 
de atividades online, a Semana mundial 
do brincar. Durante o período, crianças e 
adultos puderam brincar em casa, assim 
como professores e educadores puderam 
VH�DSUR[LPDU�GR�PXVHX�QD�UHÁH[mR�H�QR�
compartilhamento de ações com as crianças 
no momento de isolamento social. Em 
outubro, no mês das crianças, as ações 
fomentaram a cultura tradicional da infância 
em intersecção com a arte, com a Semana 
da cultura tradicional da infância.

Com um total de 46 ações (dezesseis 
presenciais e trinta virtuais), somaram-se 
1.117 participantes nas atividades (410 no 
presencial) e 9.842 visualizações em lives de 
narração de histórias nas redes sociais do 
MAM.

férias no mam 
1R�PrV�GH�MDQHLUR�IRUDP�FULDGDV�RÀFLQDV�GH�
práticas artísticas, narrações de histórias 
acessíveis em libras, percursos sensoriais 
para bebês e acompanhantes com 
convidados como o coletivo Zebra 7, Sandra 
Bitar, Amarilis Reto e Lua Tatit. Somando um 
total de onze ações presenciais, o programa 
teve a participação de 343 pessoas.

família mam 
A programação recorrente ao longo dos 
meses contou com

774 participantes 
(67 presencialmente), dentre as 35 atividades 
realizadas (cinco presenciais e trinta virtuais). 
Os conteúdos disponibilizados em redes 
sociais somaram 

9.842 visualizações.

2ÀFLQDV�GH�light painting, pintura, desenho e 
IRWRJUDÀD��FRQIHFomR�GH�GUDJ}HV�YRDGRUHV��
nuvens, máscaras e boizinho; propostas com 
ritmos como cacuriá e percursos poético- 
-musicais pelas exposições foram algumas 
das ações. As narrações de histórias 
passaram a acontecer nas redes sociais, em 
lives sempre muito interativas com propostas 
GH�H[SHULrQFLDV�SRpWLFDV�DR�ÀP�GH�FDGD�
narrativa. Foram convidados participantes 
das programações: gRUPO êBA!, Gih 
Maldonado, Giselda Perê, Lucilene Silva, 
Tiago Judas e Renan Soares.

Percurso no Jardim de Esculturas Férias no mam. 
Foto: Amanda Falcão
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domingo mam
Premiado programa em que o MAM e  
seu público desenvolvem juntos ações 
que pensam a respeito do direito à cidade 
e do incentivo à cultura de rua. Sua 
programação acontece originalmente aos 
ÀQDLV�GH�VHPDQD��FRQYLGDQGR�R�S~EOLFR�D�
experimentar diversas linguagens artísticas 
na marquise do Parque Ibirapuera a partir 
de eixos temáticos que englobam dança, 
música, cultura popular, cultura de rua, 
GHEDWHV�H�RÀFLQDV�SOiVWLFDV��2�SURJUDPD�
ainda incentiva a compreensão do ambiente 
da marquise como um espaço democrático de 
convivência e celebração da diversidade. 

Em 2020, o público foi recebido por meio 
de janelas virtuais que articularam os eixos do 
programa.
 

VÄJPUHZ�WSmZ[PJHZ 
Carimbos com elementos da natureza, 
isogravura, pintura, desenho e barangandão 
arco-íris.

corpo 
Dançando como nos videoclipes com Isadora 
Zendron.

música 
Banda Alana e Bloco Me Lembra Que Eu 
9RX��2ÀFLQD�GH�PXVLFDOLGDGH�DIULFDQD�H�
pocket show com Zola Star.

cultura popular 
2ÀFLQD�GH�JDVWURQRPLD�FRORPELDQD�FRP�
Patrícia Pataquiva Barriga.

cultura de rua 
Breaking Ibira (live�FRP�RÀFLQD�H�ODQoDPHQWR�
de vídeo de seis anos do evento); Fragmentos 
de uma Encruzilhada: dança, hip hop, 
QHJULWXGHV�H�EUDVLOLGDGHV��2ÀFLQDV�GH�GDQoD�
online e exibições de espetáculo com a Cia. 
Zumb.boys.

diálogos 
“Circuito da música e inserção de corpos 
trans e LGBTQ+”; live em libras sobre 
comunidade negra, surda e LGBTQI+; 
“Educação em direitos humanos: a questão 
de gênero nas escolas” e “Ecofeminismo 
latino-americano, corpo-território e 
educação”, ambos com Uma Reis Sorrequia; 
“Corpos em deriva: raça, gênero e 
sexualidade em espaços educativos”, com 
Diran Castro; “Expedição Virtual ao Córrego 
do Sapateiro”, com coletivo Rios e Ruas. 
Todos os eventos contaram com intérpretes 
de libras.

Foram 25 ações  
(dezessete presenciais e oito virtuais) com

 1.114 participantes 
(796 no presencial) e

6.720 visualizações 
nas redes sociais

Atividade Breaking Ibira dentro do programa 
domingo mam. Foto: Laysa Elias.

Atividade do programa contatos com 
a arte. Foto: Karina Bacci.
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Evento de lançamento do audioguia Águas do Ibirapuera, 
em parceria com o Rios e Ruas e o Estúdio Labor

programa igual 
diferente 
Importante pilar do MAM educativo, que já 
recebeu dez premiações, o programa realiza 
cursos gratuitos de diferentes modalidades 
artísticas, destinados a um público diverso. 
Em 2020, no segundo semestre, os 
seguintes cursos ocorreram de forma online: 
Corposinalizante, com Leonardo Castilho 
e Erika Mota; 3DSR��'�²�(VFXOWXUD, com 
Rogério Ratão e Victor Dantas; )RWRJUDÀD�
para iniciantes, com Karina Bacci; Linguagens 
JUiÀFDV, com Laura Teixeira; e “Processos 
de criação em performance”, com Elisa Band 
e Leonardo Castilho. As atividades contaram 
com

110 
participantes

eixos temáticos 
(transversalidades)

arte e ecologia
As ações educativas realizadas neste eixo 
pensam a arte contemporânea enquanto 
área interdisciplinar do conhecimento, onde 
as relações entre arte e vida são o ponto de 
SDUWLGD�SDUD�D�UHÁH[mR�H�SDUD�DV�SUiWLFDV�
artísticas. Trata-se de um convite para os 
visitantes pensarem e repensarem a questão 
ecológica da sociedade atual. Além disso, tal 
HL[R�QRV�SHUPLWH�UHÁHWLU�VREUH�FRPR�D�DUWH�
pode ser o meio ou o disparador que provoca 
perguntas que precisam ser feitas a respeito 
dos modos de vida que cultivamos e que 
modelam o mundo em que vivemos.

A temática se estendeu por todos os 
programas permanentes do museu: um dos 
destaques foi o lançamento do audioguia 
Águas do Ibirapuera, em parceria com o 
Rios e Ruas e o Estúdio Labor, disponível 
gratuitamente no site e no Youtube do MAM.

Cada faixa é acompanhada de um mapa 
que destaca pontos do Parque Ibirapuera 
e a localização do MAM, com ênfase nos 
rios Sapateiro e Caaguaçu. São também 
apresentadas informações sobre outras 
EDFLDV�KLGURJUiÀFDV�GD�FLGDGH�H�FRPR�HODV�
se relacionam.
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comunicação acessível
Junto ao departamento de comunicação, foi 
mantida e ampliada a comunicação virtual em 
texto aberto, na qual pessoas com baixa visão e/
ou cegas, através de leitores de telas, possam 
ter pleno acesso ao conteúdo divulgado pelo 
museu, assim como sugerir e implementar 
melhorias no site do MAM. Também foi 
reajustada no site a área dedicada às mídias 
assistivas desenvolvidas para as exposições 
(audiodescrições e videoguias). Todos os posts 
nas redes sociais do museu contam com recurso 
de texto alternativo e a hashtag “PraCegoVer”, 
acompanhados da descrição das imagens para 
permitir interpretação por leitores de tela. 

formação pedagógica
Em 2020, a educadora, pedagoga e consultora 
educacional Fátima Freire realizou encontros 
mensais com os educadores e professores do 
MAM e do programa igual diferente.

Além disso, foi realizada a formação para 
a equipe de educadores do museu com 
Adriana Godoy, educadora e consultora em 
acessibilidade especializada em Transtorno 
do Espectro Autista (TEA).

formação das equipes MAM
Propostas de diálogos com as equipes e 
colaboradores do museu para formação 
interna em assuntos relacionados à cultura, 
à cidadania e aos direitos humanos. Foram 
realizados dois encontros (um presencial e 
um online), com o total de 32 participantes, 
abordando a temática: Identidade de gênero, 
orientação sexual e diversidade no MAM: qual 
PXVHX�QyV�TXHUHPRV", com as educadoras 
Laysa Elias e Luna Souto.

acessibilidade
XI semana sinais na arte
Proposta pelo MAM e realizada desde 
2010, a Semana cultural sinais na arte 
celebra os avanços de acessibilidade ao 
público surdo. Em 2020, a programação 
aconteceu virtualmente entre os dias 22 a 
26 de setembro, com as atividades 2ÀFLQD�
de criação de brinquedos de papelão, com 
Isadora Borges; 2ÀFLQD�GH�FULDomR�FRP�
expressões faciais, com o palhaço surdo 
Igor Rocha; e Live ancestralidade e a língua 
de sinais, com Shirley Vilhalva e Priscilla 
Leonnor. As atividades reuniram

231 
participantes

tecnologias assistivas
dispositivos de acessibilidade
Todas as exposições do ano de 2020 contaram 
com audiodescrições para o público em geral, 
de baixa visão e/ou cegos, além dos videoguias 
em libras e legendados em português, voltados 
à comunidade surda.

formação e 
acessibilidade
atividades acessíveis
Todas as reuniões, aulas, palestras, lives e 
cursos do educativo do MAM e do programa 
igual diferente tiveram a presença de 
intérpretes de libras.

visitas medidas em libras
Durante todo o ano de 2020 foram planejadas 
visitas mediadas por intérprete de libras, tanto 
de maneira presencial, no início do ano, como 
por meio de ferramentas de videoconferência, 
durante a pandemia, para o público surdo e 
os demais ouvintes em todas as exposições 
em cartaz. Foram realizadas sete visitas com

113 
participantes

lives em libras
Durante período de fechamento do museu, 
foram realizadas mensalmente lives em libras 
mediadas pelo educador surdo Leonardo 
Castilho, em plataformas como Instagram 
e Youtube, ampliando as possibilidades de 
relação do museu com os públicos surdos 
H�RXYLQWHV��WUD]HQGR�DLQGD�UHÁH[}HV�DFHUFD�
deste período de distanciamento social, 
educação e arte. Ocorreram sete lives com o 
total de

 670 
participantes ao vivo e

14.811 
visualizações posteriores

#mamparticipa
Lives com os educadores do museu em 
redes sociais de instituições parceiras, com 
apresentações sobre o MAM educativo 
e suas experiências de educação e 
acessibilidade. Foram quinze encontros com 
o total de

 218 
participantes

6.897 
pessoas alcançadas e

6.204
visualizações
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cursos
Cursos livres nas áreas de história da arte, 
DUWHV�YLVXDLV��IRWRJUDÀD��DUWH�H�SVLFDQiOLVH��
OLWHUDWXUD��PRGD��FLQHPD�H�ÀORVRÀD��WRGRV�HOHV�
desenvolvidos para públicos diversos. 

O ano de 2020 foi um momento de 
ampliação e reinvenção para os cursos 
do MAM. Em virtude da pandemia, os 
cursos aconteceram de maneira inédita no 
ambiente virtual, por meio de plataforma de 
videoconferência. Os planos de aula dos 
cursos já previstos foram reestruturados e 
repensados para o ambiente virtual, assim 
como as temáticas dos cursos inéditos 

programação online oferecida em 2020  

Arte africana: histórias e perspectivas 
com Renato Araújo
O curso trouxe os temas mais relevantes 
dentro das áreas de arte e etnologia africanas, 
possibilitando compreender os conceitos de 
arte africana nos séculos XIX e XX.

Arte e mitologia grega I 
com Felipe Martinez
O curso tratou da representação artística 
dos mitos presentes nas grandes obras 
literárias da antiguidade. Por meio de nomes 
como Rembrandt, Rubens, Bernini, Ingres, 
Velázquez e Delacroix, viu-se de que modo 
os temas mitológicos foram tratados na 
LFRQRJUDÀD�GRV�PRYLPHQWRV�DUWtVWLFRV�

Arte e mitologia grega II 
com Felipe Martinez
O curso tratou da representação artística 
dos mitos presentes em obras literárias da 
antiguidade, além de investigar como artistas 
de diferentes épocas, como Delacroix, Turner 
e Rubens, encontraram os temas de suas 
obras na mitologia greco-romana. 

Arte e pensamento no oriente: 
mundo indiano 
com Saulo Goulart
Neste curso foram tratados alguns 
denominadores comuns da formação 
espiritual e intelectual da arte no oriente, 
refazendo suas trajetórias ao longo do tempo 
sem deixar de lado a peculiaridade de cada 
manifestação cultural.

Arte e psicanálise 
com Flavia Corpas 
2�FXUVR�DERUGRX�DV�UHÁH[}HV�GH�)UHXG�D�
respeito de determinados artistas e obras, 
compreendendo um espectro que vai de 
Shakespeare a Dali. Foram trabalhados 
textos e conceitos relativos à complexa 
articulação entre psicanálise e arte.

Arte por elas 
com Regina Teixeira, Renata Felinto, Taisa 
Palhares e Arissana Pataxó
Neste curso, quatro professoras foram 
convidadas a compartilhar suas pesquisas no 
domínio da história da arte. Elas se dedicam 
a pensar a produção e a atuação de artistas 
e colecionadoras mulheres em diferentes 
contextos históricos, sociais, políticos e 
econômicos.

Caminhos da arte indígena 
com Jaider Esbell e Paula Berbert
O curso abordou conceitos relativos à arte 
indígena contemporânea no Brasil por 
meio de narrativas e trajetórias de artistas 
indígenas.

Creativity MasterClass: sol na barriga 
com Charles Watson
A proposta do workshop foi mostrar 
que a criatividade não é uma qualidade 
livre e autônoma, e que as pessoas são 
potencialmente criativas. Para tanto, elas 
precisam desenvolver conhecimento tácito, 
intensa curiosidade, persistência e coragem 
SDUD�LGHQWLÀFDU�H�HQIUHQWDU�DV�GLÀFXOGDGHV�
que sempre surgem ao longo de um processo 
criativo.

-PSVZVÄH�L�HY[L�JVU[LTWVYoULH 
com Magnólia Costa (duas edições)
7HQGR�FRPR�EDVH�FRQFHLWRV�ÀORVyÀFRV��R�
curso investigou a obra de vários artistas 
contemporâneos, sendo cada um deles o 
objeto de estudo de uma aula. 

-V[VNYHÄH�H\[VYHS�0 
com Marcelo Greco
5HÁH[mR�HP�WRUQR�GR�SURFHVVR�FULDWLYR�
QD�SURGXomR�IRWRJUiÀFD�GRV�DOXQRV��
questionando as escolhas temáticas e 
debatendo as condições culturais que os 
LQÁXHQFLDUDP�

2019

913 
inscritos

2020

1.646 
inscritos

foram ampliadas, de modo a atentar a 
RXWUDV�SHUVSHFWLYDV�KLVWRULRJUiÀFDV��FRPR�
diversidade étnica e de gênero. 

A programação abrangeu cursos de 
curta duração (quatro a oito aulas) e cursos 
extensivos (quatorze a dezesseis aulas), 
além de workshops virtuais e aulas gratuitas 
transmitidas pelo canal do Youtube do MAM. 

No total,

1.646 
pessoas se inscreveram nas 32 
programações online realizadas.

Foto: Karina Bacci



68 69

Histórias da arte e da moda 
com Lorenzo Merlino
Análise crítica e inter-relacional entre a 
história da moda e a história da arte em 
exposição cronológica, propondo um novo 
olhar sobre ambas as temáticas.

História da arte moderna 
com Felipe Martinez
O curso abordou movimentos artísticos 
da segunda metade do século XIX até 
meados do século XX, quando surgiram as 
primeiras manifestações da chamada arte 
contemporânea.

Imagem e identidade 
com Magnólia Costa
Curso que ofereceu contato com quatro 
artistas e quatro concepções de luz distintas, 
elemento essencial das artes visuais. Cada 
aula se debruçava sobre a vida e a obra de 
um desses artistas.

Introdução à história da arte 
com Felipe Martinez
Breve panorama da arte ocidental, desde 
o Renascimento até o Neoclassicismo, por 
meio do estudo das ideias e das técnicas 
de mestres como Michelangelo, Rafael, 
Caravaggio e Rembrandt.

4V]PTLU[VZ�HY[xZ[PJVZ�MV[VNYmÄJVZ 
com Karina Bacci
O curso apresentou um panorama do 
XVR�GD�IRWRJUDÀD�QDV�DUWHV�H�GH�VHXV�
principais movimentos, do século XIX à 
contemporaneidade. 

6ÄJPUH�KL�KLZLUOV�L�/8 
com Tiago Judas
A proposta do curso foi trabalhar o desenho e 
a história em quadrinhos no formato de jogos 
– da essência ao ato de desenhar.

7VY�\TH�OPZ[}YPH�KH�HY[L�3.);8� 
com Lorenzo Merlino
O curso se propôs a mostrar um panorama 
das narrativas e dos estudos que reobservam 
a história da arte ocidental sob uma 
perspectiva LGBTQ+.

Tropicalismo: história arrebatadora e 
estética libertária 
com Ana de Oliveira
O curso abordou o contexto contracultural, 
a intervenção estética e comportamental, 
a perspectiva crítica e afetuosa, o disco-
manifesto, compositores e intérpretes, 
polêmicas e principais fatos que marcaram a 
história do movimento tropicalista.

divulgação dos cursos
As ações de marketing dos cursos 
englobaram:

 · divulgação na página inicial do site do 
museu

 · posts orgânicos e patrocinados nas redes 
sociais do museu

 · e-mail da área de marketing para a base 
de mailing do museu

 · equipe dedicada ao atendimento aos 
alunos por e-mail, telefone e WhatsApp 
exclusivo da área

&XUVR�GH�IRWRJUDÀD�
com Marcelo Greco. 
Foto: Karina Bacci
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Equipe manuseia obras na reserva 
técnica do mam. Foto: Karina Bacci

acervo

O acervo do MAM abrange uma coleção com 
cerca de 5.700 obras de artistas brasileiros, 
contemplando a arte moderna e, sobretudo, a 
produção contemporânea. As obras têm sido 
incorporadas à coleção desde 1967, a partir 
de um plano de aquisições implementado ao 
longo dos anos de existência do museu. 

A coleção do MAM é composta por 
obras de diversas categorias, como pintura, 
HVFXOWXUD��GHVHQKR��JUDYXUD��IRWRJUDÀD��YtGHR��
instalação e performance, produzidas por mais 
GH�PLO�DUWLVWDV��(QWUH�HOHV��ÀJXUDP�RV�QRPHV�
mais expressivos da produção moderna e 
contemporânea brasileira, como Lívio Abramo, 
Flávio de Carvalho, Paulo Bruscky, Hélio 
Oiticica, Lygia Clark, Nelson Leirner, Cildo 
Meireles, Regina Silveira, Carlos Fajardo, 
Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, Mira 
Schendel, Nuno Ramos, entre outros. 

A área de acervo, responsável pela gestão 
da coleção, é formada por dois núcleos: 
o núcleo de conservação e o núcleo do 
acervo documental. A equipe do acervo tem 
como atribuições principais a catalogação, 
a documentação, o armazenamento, a 
conservação, o acompanhamento das 
exposições de obras do acervo do museu, 
os empréstimos de obras para outras 
instituições, além do acompanhamento e 
atendimento dos pesquisadores.

catalogação e entrada de novas obras 
no acervo
O acervo incorporou 24 novas obras em 2020: 
duas doações de colecionadores, aquisições de 
vinte obras via clube de colecionadores de 
IRWRJUDÀD�H�JUDYXUD��DOpP�GH�GXDV�DTXLVLo}HV�
via edição comemorativa dos vinte anos do 
clube de colecionadores GH�IRWRJUDÀD��$�
partir do momento de aquisição, o setor de 
acervo deu continuidade ao procedimento 
de vistoria das obras antes da chegada 
DR�PXVHX��D�ÀP�GH�FRQÀUPDU�GLPHQVmR�H�
estado de conservação, além da preparação 
dos espaços de guarda e análise da 
documentação de proveniência.

conservação do acervo

conservação preventiva — ações de rotina
O núcleo de conservação desenvolve ações 
de conservação preventiva com o objetivo de 
garantir a sobrevida e a integridade física e 
estética da obra de arte, de modo a propiciar 
um ambiente seguro a ela. Essas ações 
incluem: higienização mecânica, inspeção 
das obras e do espaço onde se localizam, 
controle ambiental (temperatura e umidade 
relativa do ar adequadas aos materiais), 
monitoramento dessas condições, com a 
utilização de instrumentos de medição (termo-
higrômetro, luxímetro), iluminação adequada, 
segurança física e vigilância, utilização de 
materiais apropriados para acondicionamento, 
montagem e exposição das obras e mobiliário 
adequado para armazenagem. Durante os 
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Equipe manuseia nova aquisição do mam. 
Foto: Karina Bacci

meses em que o museu permaneceu fechado 
GHYLGR�j�SDQGHPLD��R�VHWRU�LQWHQVLÀFRX�DV�
vistorias nos locais com acervo museológico, 
sejam eles espaços de guarda ou sala 
expositiva. Para tanto, foi criada uma planilha 
de monitoramento, disponibilizada ao 
ICOM-BR para que outros museus também 
pudessem usufruir do material.

conservação e restauro
Em 2020, treze obras do acervo receberam 
tratamento de conservação e dezesseis 
obras receberam tratamento de restauro. 
As intervenções de conservação incluem 
higienização mecânica, proteção de verso  
e moldura, reforços estruturais, entre  
outras ações preventivas e protetivas. Já  
as intervenções de restauro incluem limpezas 
úmidas e/ou com solventes, alterações físicas 
e estruturais, químicas e, consequentemente, 
estéticas. Foi realizada também a rotina de 
higienização das obras do Jardim de Esculturas 
localizadas sob a marquise, com início dos 
trabalhos no mês de novembro de 2020.

intervenções de restauro 
tratamento de desinfestação/desinfecção 
(contra pragas)
Os tratamentos de desinfestação e 
desinfecção são realizados para o controle 
e extermínio de pragas (insetos xilófagos, 
microrganismos e roedores) que se 
alimentam ou causam danos aos materiais 
constitutivos das obras de acervos culturais. 
Em 2020, algumas obras da coleção foram 
LGHQWLÀFDGDV�FRP�LQGtFLRV�GH�LQIHVWDomR�RX�
infecção e foram submetidas à higienização 
e/ou restauro após os tratamentos. 

armazenagem do acervo
A coleção do MAM está acondicionada 
em espaço climatizado de edifício próprio 
(reserva técnica) e em espaços contratados 
de terceiros com as condições técnicas 
adequadas para o armazenamento de obras 
de arte (salas de armazenagem externa).  
O acervo conta com duas salas climatizadas 
(330 e 130 m² respectivamente) que 
contabilizam, no total, 460 m², onde estão 

armazenadas 574 obras desembaladas e 
acondicionadas em caixas ou engradados de 
madeira e embalagem de glassine e manta. 
As salas contam com controle de temperatura 
e umidade, além de monitoramento de 
acesso e câmeras.

reserva técnica mam
O MAM conta com uma reserva técnica 
climatizada com temperatura (21ºC) e 
umidade (cinquenta por cento) controladas. 
A reserva principal, com área de 150 m², 
conta atualmente com 78 trainéis para 
armazenagem de obras bidimensionais, 
sobretudo pinturas, estantes de metal, 
paletes e 24 mapotecas. A sala técnica de 20 
m² é utilizada para a realização de diversas 
ações voltadas à gestão de acervo. As 
atividades incluem higienização do acervo 
museológico, procedimentos de conservação 
e estabilização das obras, digitalização do 
acervo e, recebimento de pesquisadores e 
consulentes. A partir de verba oriunda de 
emenda parlamentar, a sala técnica será 
LPSOHPHQWDGD�FRP�PRELOLiULRV�HVSHFtÀFRV�
de guarda de documentação de conservação 
e mobiliários para as atividades técnicas de 
conservação e restauro.

Em 2020, investiu-se em infraestrutura 
e segurança da reserva técnica principal, 
com implantação de sistema de controle 
de acesso e monitoramento 24 horas por 
câmeras.

Devido à falta de espaço para a guarda 
de obras de arte na reserva técnica 
climatizada em seu próprio edifício, o MAM 
aluga um espaço climatizado junto a uma 
empresa especializada em armazenagem 
e transporte de obras de arte, cujas 
condições são aprovadas pelo Instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB). Contar com 
este local de guarda externa possibilita 
a armazenagem de obras de grandes 
dimensões, tridimensionais ou de materiais 
mais resistentes. São também realizadas 
visitas técnicas periódicas nos locais de 
armazenagem. 

inventário do acervo
A partir de emenda parlamentar, desde o 
início do ano de 2020 vem sendo realizado 
um inventário que prevê a organização de 
OLVWD�ÀQDO�GH�REUDV�GD�FROHomR��R�OHYDQWDPHQWR�
de seu estado de conservação, a realização 
de recomendações gerais de conservação 
(reorganização da reserva técnica, mobiliário, 

acondicionamento, tratamentos e restauros), 
D�PDUFDomR�GDV�REUDV��LGHQWLÀFDomR���D�
higienização de mobiliário e espaços, além 
de reacondicionamentos pontuais. O trabalho 
será realizado ao longo dos anos de 2020 e 
2021 e contará com o apoio das seguintes 
empresas: Expomus, 880 Construções 
e Produções Artísticas e ArtQuality. Por 
conta da pandemia, as atividades foram 
suspensas pelo período de quatro meses 
a partir de março e retomadas em agosto, 
antes mesmo da abertura do museu para o 
público. Após o inventário, será possível fazer 
o diagnóstico da coleção e projetar custos 
e ações prioritárias. Por se tratar de um 
projeto realizado com recurso público, o MAM 
realizará a prestação de contas e apresentará 
RV�UHVXOWDGRV�GR�WUDEDOKR�DR�ÀQDO�GR�SUD]R�

O inventário é feito segundo os moldes da 
planilha matriz para indexação e será o início 
da normatização de dados para migração. No 
ano de 2020, foram inventariadas cerca de 
2.660 obras.

empréstimos de obras do acervo do mam
O MAM realizou alguns empréstimos ao 
longo do ano para outras instituições, tanto 
nacionais quanto internacionais. Destacamos 
o empréstimo de obra da artista Lygia Clark 
para a exposição /\JLD�&ODUN�²�3DLQWLQJ�DV�DQ�
Experimental Field, 1948-1958, no Guggenheim 
Museum Bilbao Foundation, com curadoria de 
Geaninne Gutierrez-Guimarães.

Dado o contexto de pandemia, optou-
se, em comum acordo com o Guggenheim, 
por não enviar courier presencial na 
desmontagem, de tal modo que todo o 
processo de desmontagem, embalagem, 
guarda da obra na caixa e acompanhamento 
no caminhão foi feito por courier do MAM via 
videoconferência.

Os demais empréstimos nacionais, para 
instituições como Itaú Cultural e Pinacoteca, 
foram feitos de forma híbrida, em comum 
acordo entre as instituições: em parte foi feito 
por courier presencial, seguindo todas as 
recomendações e protocolos de segurança, 
ou feito por courier online, evitando assim 
D�H[SRVLomR�GH�PDLV�XP�SURÀVVLRQDO�QR�
processo de empréstimo.

 
infraestrutura: reforma da laje e plano  
de resgate de acervo
O setor de acervo, responsável pela 
preservação da coleção e documentação 
museológica, conserva o zelo com a 
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Obras da coleção mam, na exposição 
&OXEH�GH�FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�
do mam�²����DQRV. Foto: Karina Bacci 

estrutura predial, de modo a ponderar 
as consequências para conservação e 
prevenção de riscos.

Em 2020, foi retomado o projeto de 
manutenção da laje do prédio, que teve 
início em maio e durou sessenta dias. Para 
tanto, o núcleo de conservação do acervo, 
em conjunto com o setor de patrimônio, 
desenvolveu um Plano de Resgate de Acervo 
HP�6LWXDo}HV�GH�(PHUJrQFLD��HVSHFtÀFR�SDUD�
a troca da manta da laje.

atendimento a pesquisadores
O núcleo de acervo documental atende 
curadores, alunos e pesquisadores 
acadêmicos que têm como objeto de pesquisa 
obras pertencentes à coleção do MAM. Devido 
à pandemia, os atendimentos presenciais 
foram suspensos e as consultas foram 
realizadas de forma online. Foi criado um novo 
formulário para solicitação de imagem e os 
SHGLGRV�SDVVDUDP�D�VHU�IHLWRV�YLD�VLWH�RÀFLDO�
do museu, por meio da aba “coleção”. 

projeto de organização das licenças de 
direito autoral (LDAs)
Iniciado em abril de 2020 e realizado em 
conjunto pelos setores de acervo e produção, 
o projeto busca fazer o levantamento de 
todas as LDAs de obras da coleção MAM 
já solicitadas, realizar sua digitalização 
H�FODVVLÀFDomR��DOpP�GH�GLVSRQLELOL]DU�DV�
informações para toda equipe do museu.

A primeira fase do projeto irá até março de 
������$Wp�R�ÀP�GH�������PDLV�GH�������/'$V�
foram processadas. Na sequência, serão 
organizadas as LDAs dos fotógrafos e seus 
respectivos materiais.

projeto regularização contábil 
Projeto realizado de setembro de 2020 
a janeiro de 2021, cujo objetivo foi 
registrar e atualizar as informações sobre 
a documentação patrimonial das obras 
da coleção do MAM, como os termos de 
GRDomR��QRWDV�ÀVFDLV��FRQWUDWRV��UHFLERV� 
H�FHUWLÀFDGRV��$R�WRGR��IRUDP�HQFRQWUDGRV��
digitalizados, renomeados e arquivados 
em servidor mais de 5 mil documentos de 
caráter patrimonial.

procedimentos e políticas
Em 2020, foi criado e formalizado o 
procedimento padrão de aquisições de 
REUDV�QR�0$0��2�ÁX[R�TXH�GHWHUPLQD�DV�
instâncias de aprovação e os documentos 
obrigatórios compreende as aquisições 
por compra, doação, legado, comodato 
e transferência interna. Foi também 
atualizada a política de disponibilização 
de imagens de obras da coleção do MAM 
para solicitantes externos, com formulário 
GLVSRQtYHO�QR�VLWH�RÀFLDO�GR�PXVHX�

Atualmente estão em processo de 
construção as políticas e os procedimentos 
de conservação e de desincorporação e 
destinação de obras.

titulo exposição inicio ÄT� nº de 
obras

Fernando Lemos: 
ilustrações literárias

16 out 
2019

6 ago 
2020

10

folhas avulsas #3   
e galho 
Laura Vinci

12 out 
2019

27 fev 
2020

1

Antonio Bandeira 12 out 
2019

1 mar 
2020

1

pli selon pli 
projeto parede

10 dez 
2019

1 mar 
2020

1

clube de colecionadores 
GH�IRWRJUDÀD�GR�mam –  
20 anos

13 out 
2020

1 ago 
2020

56

exposição de obras da coleção no mam
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novas aquisições  

2020.001 
ASCÂNIO MMM 
Livro arquitetura 7 
1983/2020 
Doação do artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.002
ASCÂNIO MMM
Livro arquitetura 7
1983/2020
Doação do artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.003
CADU
Concórdia
2020
Doação do artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.004
CADU
Concórdia
2020
Doação do artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.005
BOLSONI, DEBORA
Cinzeiro
2020
Doação da artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.006
BOLSONI, DEBORA
Cinzeiro
2020
Doação da artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.007
SILVEIRA, MARCELO
Grava...tá!
2020
Doação do artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.008
SILVEIRA, MARCELO
Grava...tá!
2020
Doação do artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.009
BARCELLOS, VERA CHAVES
O grito
2020
Doação da artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.010
BARCELLOS, VERA CHAVES
O grito
2020
Doação da artista por intermédio do clube de 
colecionadores de gravura MAM São Paulo

2020.011
ASSUME VIVID ASTRO FOCUS
Disco Volpi (Pink)
2019
Doação do artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.012
ASSUME VIVID ASTRO FOCUS
Disco Volpi (Pink)
2019
Doação do artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.013
MARCELLE, CINTHIA
Espelho, espelho seu
2019
Doação da artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.014
MARCELLE, CINTHIA
Espelho, espelho seu
2019
Doação da artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.015
SENISE, DANIEL
sem título
2020
Doação do artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.016
SENISE, DANIEL
sem título
2020
Doação do artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

Detalhe da obra sem título 
de Aldo Bonadei.  
Foto: Karina Bacci



78 79

2020.017
GRILO, IVAN
Americano
2019
Doação do artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.018
GRILO, IVAN
Americano
2019
Doação do artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.019
CHAIA, LIA
7HOD�ÀOWUR
2020
Doação da artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.020
CHAIA, LIA
7HOD�ÀOWUR
2020
Doação da artista por intermédio do clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�3DXOR

2020.021
CRAVO NETO, MARIO
0HQLQD�GH�EUDQFR��IHVWD�GR�%RQÀP��6DOYDGRU 
1994/2020
(edição comemorativa dos 20 anos do clube 
GH�FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�
Paulo © Instituto Mario Cravo Neto)

2020.022
CRAVO NETO, MARIO
0HQLQD�GH�EUDQFR��IHVWD�GR�%RQÀP��6DOYDGRr 
1994/2020
(edição comemorativa dos 20 anos do clube 
GH�FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�0$0�6mR�
Paulo © Instituto Mario Cravo Neto)

2020.023
FLEXOR, SAMSON
sem título
1949
Doação Lais H. Zobi e Telmo Giolito Porto

2020.024
BONADEI, ALDO
sem título
1964
Doação Lais H. Zobi e Telmo Giolito Porto

Detalhe da obra sem título 
de Samson Flexor.  
Foto: Karina Bacci
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evolução do acervo 
IPISPVNYmÄJV� 
e documental

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

95.834 
95.710
95.245
94.877
93.920
92.626
90.540
86.166
96.609
92.532
91.060
85.712
79.436
74.421
72.975
66.161
60.534
52.987
42.351
36.109
23.109

biblioteca

A Biblioteca Paulo Mendes de Almeida – 
Centro de Estudos Luís Martins (CELM), 
atende professores, pesquisadores, críticos 
de arte e curadores, além do público em 
geral do Brasil e do exterior. A biblioteca 
trabalha em estreita colaboração com outros 
departamentos do museu, atuando, por 
exemplo, em conjunto com a curadoria e com 
o educativo do MAM no subsídio de materiais 
de pesquisa. 

A biblioteca do MAM preserva e 
GLVSRQLELOL]D�VHX�DFHUYR�ELEOLRJUiÀFR�VREUH�
arte moderna e contemporânea, além de seu 
acervo documental sobre arte moderna, em 
grande parte relacionada à história da própria 
instituição. Ela conta ainda com um acervo 
DXGLRYLVXDO�GH�ÀOPHV��FRP�UDUD�FXUDGRULD�GH�
mais de 3 mil títulos sobre artistas, cinema 
nacional e internacional, e a memória do 
museu. 

Em 2020, foram incorporados ao acervo 
da biblioteca 124 novos materiais, entre livros, 
periódicos e DVDs, totalizando 95.834 itens. 

Com a pandemia e o fechamento do 
PXVHX��R�DWHQGLPHQWR�SUHVHQFLDO�ÀFRX�
suspenso durante o período que compreende 
17 de março a 12 de outubro. Ainda assim, a 
biblioteca realizou atendimentos remotos em 
formato online.

ações realizadas       

atendimento ao pesquisador e 
disseminação da informação 
A biblioteca realiza atendimentos presenciais 
e online aos pesquisadores oriundos de 
todo o Brasil e do exterior. A maioria das 
pesquisas tem como foco o campo das artes 
e o histórico do museu, e contempla também 
as exposições e os eventos já realizados 
no MAM. Destacam-se as pesquisas no 
campo educacional e acadêmico, visando 
à elaboração de trabalhos de graduação 
(TCCs), dissertações de mestrado, teses 
de doutorado e pós-doutorado, além de 
SODQRV�GH�DXODV��2�SHUÀO�GRV�SHVTXLVDGRUHV�
abrange professores, críticos, curadores, 
KLVWRULDGRUHV��SHVTXLVDGRUHV�H�SURÀVVLRQDLV�
que atuam na área. 

Em 2020, foram realizados 389 
atendimentos presenciais e online, com 
prestação de serviços de pesquisa, 
empréstimos de 38 livros e DVDs e 
digitalização de 1.234 folhas de material 
ELEOLRJUiÀFR�H�GRFXPHQWDO��
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serviços na área de publicação do museu 
Em 2020, foram elaborados os procedimentos 
para a atribuição do registro no ISBN 
(International Standard Book Number) e 
UHDOL]DGDV�DV�ÀFKDV�FDWDORJUiÀFDV�SDUD�RV�
seguintes catálogos de exposições do museu: 

�Antonio Dias: derrotas e vitórias
�Antonio Bandeira
 �Artistas na metrópole 1947-1951: acervo
GR�0XVHX�GH�$UWH�0RGHUQD�GH�6mR�3DXOR
 :Artists in the Metropolis 1947-1951 
Collection of the Museu de Arte Moderna 
GH�6mR�3DXOo
�RQJUHVVR�,QWHUQDFLRQDO�GH�(GXFDomR�H&�
Acessibilidade em Museus e Patrimônio: 
Nada sobre nós sem nós

livros de artista da biblioteca do mam em 
exposição
$Wp����GH�IHYHUHLUR�GH�������ÀFRX�HP�FDUWD]�
a exposição Livros de artista da biblioteca do 
MAM, com a curadoria de Felipe Chaimovich.

a biblioteca como espaço expositivo
$Wp�R�GLD����GH�PDUoR�GH�������ÀFRX�HP�
cartaz no espaço da biblioteca a exposição 
Fernando Lemos: ilustrações literárias.

projeto de minidocumentário
A biblioteca foi contemplada para a realização 
no ano de 2021 do documentário 0$0�6mR�
Paulo: sete décadas de exposições modernistas 
realizadas de 1950 a 2018. Conforme previsto 
pelo edital ProAC Expresso 14/2020, foi 
direcionado o montante de 25 mil reais  
para registro e licenciamento de conteúdo para 
visitação online (#CulturaEmCasa), fomentado 
pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São Paulo.

a biblioteca e a interação com os sócios 
do museu
Como parte da agenda dos sócios do MAM, 
foi realizado no dia 13 de março um encontro 
dos sócios na biblioteca para uma conversa 
apresentada pela educadora Fernanda Zardo 
e a bibliotecária Léia Cassoni. Os temas 
abordados foram a coleção da biblioteca e o 
manuseio de livros de artista.

empréstimo de documento 
Foi realizado o empréstimo do documento 
“Manifesto Neoconcreto” (Jornal do Brasil, 
suplemento dominical, Rio de Janeiro, 22 
de março de 1959) ao Museu Brasileiro da 
Escultura e Ecologia (MuBE), para integrar 
a exposição Amilcar de Castro. O manifesto 
leva as assinaturas de Amilcar de Castro, 
Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia 
Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim e Theon 
Spanudis.

Encontro de sócios mam na biblioteca. 
Foto: Daniela Reis

Empréstimo do “Manifesto 
Neoconcreto”, montagem no 
Museu de Escultura e Ecologia 
(MuBE), exposição Amilcar de 
Castro. Foto: Claudia Falcon 



Ação #mamnacidade. 
Foto: Karina Bacci

comunicação

O setor de comunicação tem como objetivo 
viabilizar a divulgação estratégica do 
MAM em qualquer linguagem ou suporte, 
facilitando a integração interna e a coerência 
institucional, de modo a fortalecer a imagem 
e a marca do museu, bem como as suas 
programações, para todos os públicos. 

A equipe realiza os planos de 
comunicação integrados, envolvendo ações 
GH�LPSUHQVD��PtGLD�RQOLQH��RIÁLQH�H�XUEDQD��
DOpP�GH�WUDEDOKDU�HVWUDWpJLDV�HVSHFtÀFDV�GH�
divulgação, gestão de mídias sociais e site, 
e-mail marketing, investimento de mídia, 
atendimento ao público nos canais digitais e 
trabalhos audiovisuais e de design. 

Com um planejamento de mídia 
estratégico 360º, o setor desenvolve 
campanhas de divulgação de exposições, 
atividades educativas, conteúdos 
institucionais, programas de negócios e 
ações especiais nos veículos parceiros, isto 
é, nos principais espaços de mídia do país 
²�RQ�H�RIÁLQH�H�22+��Out of Home): desde 
anúncios no jornal )ROKD�GH�6�3DXOR, nas 
edições impressas e banners online dos 
portais das revistas Arte!Brasileiros, Quatro 
Cinco Um e Trip, até as matérias e banners 
online no portal AQA, anúncios impressos 
na revista Piauí, vinhetas na televisão via 
canal Arte1, spots na plataforma de streaming 
Spotify, faces de relógio de rua em mobiliários 
urbanos da JCDecaux e conteúdos em 
monitores indoor da Eletromídia. 

As ações de comunicação são compiladas 
em planilhas e relatórios mensais para 
mapear a visibilidade nos parceiros de mídia 

e a presença do museu nas mídias sociais, 
impressas e digitais.

Uma importante realização de 2020 foi 
o estreitamento da relação com a agência 
de publicidade Africa, que presta serviços 
pro bono para o MAM com desenvolvimento 
de uma visão estratégica de campanhas de 
divulgação, além de ações de relações públicas 
e visibilidade de marca institucional. 

A assessoria de imprensa A4&Holofote 
realizou o fundamental papel de conectar o 
museu com os veículos de mídia espontânea 
e garantir pautas relevantes na grande mídia e 
também em nichos de cultura e arte. Mesmo 
durante o período em que esteve fechado, tais 
Do}HV�DPSOLÀFDUDP�D�YLVLELOLGDGH�GR�PXVHX��
fortalecendo a sua imagem.

Ao longo do ano, a comunicação contou 
com a parceria da produtora audiovisual Bonita 
Produções, que realizou spots de áudio, teasers 
e minidocs das exposições Antonio Dias: 
derrotas e vitórias e Clube de colecionadores  
GH�IRWRJUDÀD�GR�0$0�²����DQRV.
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presença digital – #mamonline
Desde o começo do ano de 2020, a área 
GH�FRPXQLFDomR�EXVFRX�LQWHQVLÀFDU�
a relevância digital da instituição no 
desenvolvimento de conteúdos engajados 
nas mídias sociais, a exemplo da ação 
#modernosdobrasil, realizada em fevereiro, 
iniciativa encabeçada pelo MAM que juntou 
vários museus de arte moderna do país para 
compartilhar conteúdos em celebração ao 
aniversário da Semana de 22. 

Com o fechamento do espaço físico do 
museu a partir de março de 2020, o setor de 
comunicação propôs a iniciativa #mamonline 
por meio de uma programação cultural e 
educativa nas mídias sociais e no site do 
museu. O MAM foi a primeira instituição 
cultural do país que lançou sua programação 
digital no mesmo dia em que anunciou o 
fechamento de seu espaço físico por conta da 
pandemia, agindo com rapidez e organização.

 A programação online contribuiu para a 
experiência do museu com novos conteúdos 
H�DWLYLGDGHV�HGXFDWLYDV��WDLV�FRPR�RÀFLQDV��
conversas ao vivo (à exemplo das lives 
do ateliê), encontros online no Instagram 
entre curadores e artistas do clube de 
colecionadores do MAM, tours virtuais 
de exposições passadas, cursos online, 
enquetes, playlists no Spotify e postagens 
de backstage do museu, como a narrativa 
#históriasdomam e #históriasdoacervo.

Para celebrar os 72 anos do museu, foi 
realizada em junho uma programação online 
especial que celebrava o pioneirismo da 
instituição, com conteúdos que abordavam 
H[SRVLo}HV�HPEOHPiWLFDV��GHEDWHV��RÀFLQDV�
e prévias online no Google Arts & Culture das 
mostras que entrariam em cartaz na reabertura. 
A programação foi elaborada pelo setor de 
comunicação em conjunto com o educativo. 

destaque do ano – #mamnacidade
Uma das iniciativas mais relevantes 
que o MAM promoveu enquanto suas 
portas estavam fechadas foi a ação 
#mamnacidade, que teve duas edições  
ao longo do ano. 

Durante quinze dias no mês de agosto,  
o MAM expandiu os limites físicos do museu 
e levou imagens de dezesseis obras de seu 
acervo, de artistas como Amélia Toledo, 
Bárbara Wagner, Berna Reale, Cildo Meireles, 
Claudia Andujar, José Antônio da Silva, 
Maureen Bisilliat, Mario Cravo Neto, Mídia 
Ninja, Nelson Leirner, Regina Silveira, Rosana 
Paulino, Rosângela Rennó, Tarsila do Amaral, 
Tomie Ohtake e Waltércio Caldas, para painéis 
de pontos de ônibus espalhados pela cidade e 
projeções de escala monumental em edifícios 
do centro de São Paulo. Os painéis eram 
acompanhados de QR Codes, por meio do qual 
o público era direcionado para um podcast 
no Spotify com áudios de personalidades 
relevantes da cultura brasileira, como Gilberto 
Gil, Arnaldo Antunes, Laerte Coutinho, 
+RUWrQFLD��0&�6RIÀD��%UXQD�/LQ]PH\HU��
Lázaro Ramos, Isabella Fiorentino, João 
Vicente e PhCôrtes. Com o objetivo de tornar 
a cultura acessível, cada convidado contava 
em locuções breves a história dos trabalhos 

exibidos, dos artistas e do 
contexto histórico em que foram 
criados. O podcast pode ser 
acessado no Spotify do MAM  
e já conta com mais de  
2 mil downloads. 

A ação foi realizada de forma colaborativa 
e sem custos, uma vez que o museu contou 
com apoio pro bono e parceria da agência 
Africa, das personalidades que doaram suas 
vozes para o projeto e do veículo Ótima, que 
cedeu os espaços nas mídias urbanas. 

A segunda edição da iniciativa, realizada 
em novembro, levou o museu para os 
bairros de Heliópolis, na zona sul, e Cidade 
Tiradentes, na zona leste de São Paulo. 
Com recorte baseado no Dia da Consciência 
Negra, feito por Deri Andrade, fundador 
do Projeto Afro e membro da equipe de 
comunicação do MAM, obras de artistas 
negros e negras, como Antônio Obá, 
Emanoel Araujo, Heitor dos Prazeres, Maria 
Lídia Magliani, Mariana de Matos, Mestre 
Didi, Paulo Nazareth e Rosana Paulino, 
foram projetadas em escala monumental na 
fachada do Instituto Baccarelli, em Heliópolis, 
e no Centro Cultural Arte em Construção, 
em Cidade Tiradentes. A itinerância foi fruto 
da parceria entre o MAM, a agência Africa, 
o Instituto Baccarelli, a plataforma Projeto 
Afro e os projetos Inspirar-te e ali – Arte Livre 
Itinerante. 

A iniciativa #mamnacidade reforçou a 
missão do museu de democratizar o acesso 
à arte e surgiu como resposta às novas 
dinâmicas sociais impostas pela pandemia, 
promovendo um projeto transmídia inovador. 
Feita de forma colaborativa, a ação teve 
excelente repercussão na mídia e no público.

-
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Campanha #mamnacidade em 
mobiliário urbano. Fotos: Karina Bacci
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resultados na imprensa

Os projetos, as atividades e as exposições 
realizados pelo MAM em 2020 obtiveram 
repercussão positiva na imprensa brasileira 
e internacional, com 1.447 matérias de 
mídia espontânea que ressaltaram a força 
e o prestígio da instituição. Para cada 
ação, a equipe de assessoria de imprensa 
A4&Holofote traçou estratégias customizadas 
e cravou pautas nos principais veículos da 
mídia nacional. 

Em impressos diários, destacaram-se as 
pautas nos principais jornais do país: Folha 
de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Valor 
Econômico, O Globo e Correio Braziliense. 
Em revistas semanais, destacaram-se as 
matérias veiculadas em edições impressas  
e online da Veja São Paulo.

Ainda foram conquistadas pautas nas 
emissoras de televisão de maior audiência 
do Brasil, como TV Globo (Bom Dia São 
Paulo, SP1, SP2 e É de Casa), GloboNews 
(Jornal das Dez), TV Band (Jornal da Band), 
TV Cultura (Jornal da Cultura, Jornal da 
Tarde e Metrópolis), Canal Arte1 (Arte1  
em Movimento e Agenda Arte1).

Em veículos online, destaque para 
matérias em sites especializados em arte, 
como Select, ArteBrasileiros! e Arte Que 
Acontece, e ainda nos sites das revistas 
Vogue, Casa Vogue, GQ, Exame, Isto É, 
Catraca Livre, dentre outros. 

destaques do ano
Destaca-se a matéria de anúncio do 
novo curador Cauê Alves, publicada com 
exclusividade na coluna “Direto da Fonte”, 
do jornal O Estado de S. Paulo, por meio de 
uma entrevista com a presidente Mariana 
Guarini Berenguer. Além disso, vale destacar 
as entrevistas feitas com a presidente e 
com o curador pela Folha de S.Paulo e pelo 
Arte!Brasileiros.

A ação #mamnacidade também colocou 
o museu em destaque na mídia. Nos diários, a 
iniciativa foi destaque no jornal O Estado de S. 
Paulo, com nota com foto na coluna “Direto da 
Fonte”. Nos semanais, a ação ganhou matéria 
na edição impressa da Veja São Paulo, além de 
reportagem no site da revista. Nas emissoras 
de televisão, foi notícia em jornais e programas 
de canais relevantes da imprensa brasileira, 

como TV Globo (Bom Dia São Paulo, SP1, SP2 
e É de Casa), GloboNews (Jornal das Dez), TV 
Cultura (Jornal da Cultura) e Arte1 (Arte1 em 
Movimento). O MAM recebeu destaque ainda 
em rádios como CBN e Cultura AM, e sites e 
revistas digitais, como G1, Arte que Acontece, 
Casa Vogue e Exame.

Com base no cálculo de publicidade, 
levando em consideração o índice de 
veracidade em relação às matérias, as 
divulgações circularam em 29,26 milhões de 
exemplares distribuídos no Brasil e no exterior, 
com valoração* total de R$ 13.189.637,38 e 
centimetragem** de 27.608 cm³. 

o mam na mídia

+ de 1,4 bilhão  
de visualizações
sendo 44 milhões de visualizações na mídia 
impressa (revista e jornal) e 1 bilhão de 
visualizações na mídia online. Além disso, 
foram mais de

 500 inserções na TV
nos principais veículos como Globo, 
GloboNews, TV Cultura, Bandeirantes, 
Record, Gazeta e Arte1.***

*valoração: cálculo do valor a ser cobrado por anúncios do 
mesmo tamanho e no mesmo espaço em que as matérias foram 
publicadas. 
**centimetragem: mede a área física ocupada pelas notícias 
publicadas na mídia e é a base para o cálculo da valoração. 
***fonte: TopClip.
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resultados canais digitais
Ao longo do ano, o museu ganhou mais 
de 35.482 novos seguidores no Instagram, 
WRWDOL]DQGR�����PLO�VHJXLGRUHV�QR�SHUÀO��������
novos seguidores no Facebook, totalizando 
����PLO�VHJXLGRUHV��PDLV�GH��������QRYRV�
seguidores no LinkedIn, totalizando 23 mil 
seguidores e 5.437 novos seguidores no 
Twitter, totalizando 81 mil seguidores. No canal 
do MAM no Youtube, foram mais de 2 mil 
inscritos e mais de 53 mil novas visualizações, 
sendo que os espectadores passaram 367.530 
minutos em média assistindo aos vídeos do 
canal do MAM em 2020. No total, os números 
das redes são 45 por cento maiores em 
comparação ao ano anterior. 

O site do museu computou mais 
de 211.469 novos usuários e 687.706 
visualizações de página, sendo que 
disponibilizou mais de dez tours virtuais 
de exposições históricas em sua página. 
1R�SHUÀO�GR�0$0�QR�*RRJOH�$UWV�	�
Culture, foram 93.604 pageviews e três 
lançamentos exclusivos na plataforma de 
prévias online das exposições em cartaz: 
Antonio Dias: derrotas e vitórias, Clube de 
FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�GR�0$0�²����
anos e roçabarroca, projeto parede de Thiago 
Honório.

O mailing do museu conta com mais de 70 
mil contatos e é ativado com comunicações 
de newsletters quinzenais com toda a 
programação do período, além de envios de 
e-mails-marketing�HVSHFtÀFRV�

dados gerais
em 31 de dezembro de 2020

redes sociais
facebook 

124.912 seguidores
instagram 

202.083 seguidores
twitter 

81.650 seguidores
linkedIn 

23.584 seguidores
youtube 

4.2800 inscritos 
 

Fontes: Facebook Analytics, Instagram Analytics, Estatísticas 
do Twitter, LinkedIn Analytics e YouTube Analytics.

google arts & culture

93.604  
pageviews 
no ano de 2020*
 
site 
do período de 1 de janeiro  
a 31 de dezembro de 2020**

702.008  
visualizações de página

567.319 
visualizações de páginas únicas

217.382  
usuários

216.692  
novos usuários

288.850 
sessões

1,33 
número de sessões por usuário

2,43 
páginas/sessão

00:01:52 
duração média da sessão

*soma dos valores unitários de pageviews entre fevereiro 
H�GH]HPEUR�GH�������D�SODWDIRUPD�QmR�LQIRUPD�R�YDORU�GH�
pageviews do mês de janeiro. Fonte: relatórios Google Arts & 
Culture 
**Fonte: Google Analytics

facebook
Fonte: Social Blade
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rank de likes
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124.912

115.946

seguidores

122.813
rank “falando sobre”

0,96% 
taxa de engajamento
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3RSXODULGDGH�GH�SRVWDJHQV�SHOD�VHJXLQWH�RUGHP�����SRVWDJHQV�GR�DQR�FRP�PDLRU�DOFDQFH�����SRVWDJHQV�GR�DQR�FRP�PDLV�
FRPHQWiULRV�����SRVWDJHQV�GR�DQR�FRP�PDLRU�HQYROYLPHQWR��H����SRVWDJHQV�GR�DQR�FRP�PDLV�FXUWLGDV

sinalização do protocolo de segurança
Com as indicações do protocolo formulado 
pelo Hospital Israelita Albert Einstein, 
a equipe de comunicação elaborou 
comunicados e sinalizações físicas com 
orientações ao público e colaboradores 
quanto às medidas de segurança, como o 
uso obrigatório de máscara, a reserva de 
ingressos online, o distanciamento social, 
a higienização das mãos, entre outras 
orientações.

As peças contavam com a hashtag 
#mamaberto e com o uso de QR Codes 
para incentivar ações do público, tais como: 
compra de ingresso, acesso à agenda/
programação, acesso às informações de 
horários, agendamento da biblioteca, acesso 
ao protocolo completo e acesso ao menu do 
restaurante.

instagram
Fonte: Social Blade

2.228  
publicações

207.862
seguidores

1.097
seguindo

jan mai se
t

mar
jul nov

fev jun out
ab

r
ag

o dez

166.601

202.083

0,32%
taxa de engajamento

662,00
média de likes

5,55
média de comentários

seguidores

Fotos: Karina Bacci
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campanha de reabertura do museu
'HSRLV�GH�VHLV�PHVHV�IHFKDGR�ÀVLFDPHQWH�H�
de se abrir para o online e para a cidade, o 
museu se preparou para receber novamente 
o público no mês de outubro. Um plano de 
comunicação foi elaborado em conjunto com 
a agência Africa para promover a divulgação 
a partir da afetividade do reencontro e da 
FRQÀDQoD�QD�VHJXUDQoD�GRV�SURWRFRORV��
com a seguinte narrativa: “o MAM está 
aberto, se abra para o MAM”. Tanto na tela 
como na marquise do Ibirapuera, o MAM 
estava preparado para proporcionar uma 
experiência única e segura ao visitante.

Para comunicar as novas regras de forma 
interessante e educativa, foi produzido um 
vídeo instrutivo do protocolo de segurança 
adotado, disponível no site do museu e nas 
redes sociais.

A reabertura foi divulgada em anúncios 
impressos e banners nos espaços de mídia de 
SDUFHLURV��SDUD�D�PtGLD�XUEDQD��IRL�UHDOL]DGD�
uma divulgação institucional de grande 
abrangência sobre a abertura do MAM no 
SHUtRGR�GH�IpULDV��FRP�IRFR�HP�GLYHUVLÀFDomR�
e acessibilidade de público. O projeto contou 
com a instalação de dois painéis da JCDecaux 
de grande formato na estação Ana Rosa do 
metrô (Linha 1 – Azul), estação mais próxima 
do museu, localizada no centro da Vila 
Mariana, e que faz parte de uma das linhas 
mais movimentadas da rede. Com duração de 
28 dias, a campanha no metrô impactou cerca 
de 2.830.800 pessoas. 

Ministério     do        Turismo e Museu de   Arte Moderna

mam.org.br

de São Paulo convidam:

que tal
ver além
do 
verde
no 
parque?

estamos 
seguindo  
todos os 
protocolos 
para você  
realizar  
uma visita  
segura.

realizaçãoparceriapatrocínio

está aberto.
se   abra para

o

o

reserve seu horário no nosso site.
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Antonio Dias
Manivelas, 2011
foto: Karina Bacci

exposição 
Antonio Dias: derrotas e vitórias

#m
am

ab
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to

Aponte a câmera do seu celular 
para assistir ao vídeo informativo 
do protocolo de retorno às 
atividades presenciais
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Em 2020, o MAM decidiu unir duas áreas 
que trabalhavam separadamente até então: 
parceiros corporativos e projetos. A ação 
surgiu da necessidade do fortalecimento 
da gestão institucional desses dois setores, 
nascendo assim área única, dividida em 
dois núcleos: parcerias e projetos. A união 
permitiu o fortalecimento das relações internas 
entre as áreas, reorganizou o cronograma 
GDV�DWLYLGDGHV��UHVWDEHOHFHX�QRYRV�ÁX[RV�
entre a equipe, deu agilidade aos processos 
GD�iUHD�FRPR�XP�WRGR��XQLÀFRX�R�GLVFXUVR�
em relação aos procedimentos das propostas 
e dos projetos e contribuiu para o ganho de 
produtividade, além da criação de planos de 
DomR�HP�FRQMXQWR��DXPHQWDQGR�D�HÀFLrQFLD�
das ações no dia a dia do setor.

O núcleo de parcerias é responsável pelo 
relacionamento com todos os patrocinadores 
do museu, sejam eles incentivados ou 
diretos, e parceiros institucionais e de 
mídia. Além disso, realiza toda a operação 
de prospecção e captação, assim como 
o acompanhamento das contrapartidas 
ofertadas aos parceiros. O setor também 
é responsável por atualizar materiais 
institucionais, expositivos e dos programas 
educativos, um meio de comunicação para 
ilustrar o MAM aos seus parceiros.

O núcleo de projetos é responsável pela 
elaboração, inscrição, acompanhamento e 
prestação de contas dos projetos do MAM 
junto às esferas públicas. Estão dentro de 
suas atividades os projetos de sustentabilidade 
do museu, que são os “Planos Anuais”, 
regularmente executados nas leis de incentivo 

parcerias e projetos

federal, estadual (ProAC ICMS) e municipal 
(ProMAC), tendo, em 2020, apenas executado 
projeto na lei federal. Além disso, existem 
convênios com a Prefeitura que acontecem 
ao longo do ano, tais como: subvenção, 
contribuição municipal e emenda parlamentar, 
sendo apenas os dois últimos realizados em 
2020. Toda comunicação com os órgãos 
públicos com os quais o MAM tem projetos em 
andamento é feita a partir deste núcleo.

No ano de 2020, a área inscreveu vinte 
projetos do museu, tanto em editais públicos 
quanto em chamamentos para patrocínios 
privados, e deles foram selecionados e 
premiados.

&RP�R�GHVDÀR�GH�SURVSHFWDU�QRYDV�
empresas de diferentes segmentos e 
concorrer em novos editais, a diretriz do 
museu passou a ser compreender, analisar 
e desenhar as ações em conjunto. Também 
houve a necessidade de pensar em novos 
formatos de parcerias e em contrapartidas 
sob medida, de modo a formular propostas e 
projetos mais interessantes e que estivessem 
em sintonia com a missão do museu.

parcerias em 2020
As categorias existentes, de acordo com o 
valor do patrocínio, são as seguintes:

  Mantenedor (acima de R$ 600 mil)
  Platina (entre R$ 400 mil e R$ 599 mil)
  Ouro (entre R$ 100 mil e R$ 399 mil)
  Prata (até R$ 99 mil)
  Mídia (pro bono)
  Institucional  

(pro bono e cooperações institucionais)

categoria empresa mecanismo

mantenedor

Bradesco Lei Federal

CPFL Lei Federal

Itaú Lei Federal

XP Investimentos Lei Federal

platina
Cescon Barrieu Lei Federal

Tivit Pro-Mac

ouro

Alpargatas Lei Federal

Concremat Pro-Mac

Credit Suisse Lei Federal

Duratex ProAC ICMS

EMS Lei Federal

PwC Lei Federal

Renner Lei Federal

Vivo Caixa Livre

prata

Bloomberg Philantropies Lei Federal

ICTS Lei Federal
Iguatemi Caixa Livre
Klabin Lei Federal

Montana Química Lei Federal

Pirelli ProAC ICMS

educativos

IBM Lei Federal

Instituto Votorantim Lei Federal

Magazine Luiza Lei Federal

Pinheiro Neto Lei Federal

Sabesp Lei Federal

Tozzini Freire Lei Federal

Ultra Lei Federal

receita total 2020  
por meio de captações  
de leis de incentivo

R$ 10.980.349,00

receita total 2020  
por meio de captações  
de verba livre

R$ 250.000,00

patrocínios
Para desenvolver as atividades do MAM 
em 2020, as parcerias foram fundamentais. 
As empresas patrocinadoras e o MAM se 
vinculam de forma forte e duradoura, com 
DSRUWHV�GHVWLQDGRV�DR�ÀQDQFLDPHQWR�GDV�
atividades do museu.

Em 2020, quatro novas empresas 
tornaram-se patrocinadoras, contabilizando 
os seguintes apoiadores: Itaú, Bradesco, 
CPFL, XP Investimentos, Cescon Barrieu, 
Tivit, Concremat, Duratex, EMS, PwC, 
Renner, Vivo, Bloomberg Philanthropies, 
ICTS, Klabin, Montana Química, Pirelli, Credit 
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Suisse, Alpargatas, Iguatemi, IBM, Instituto 
Votorantim, Magazine Luiza, Pinheiro Neto, 
Sabesp, TozziniFreire e Ultra.

mecanismos de captação
Além da opção de patrocínio ao MAM via 
marketing direto (verba livre), o museu dispõe 
de captação de recursos via leis de incentivo 
nos três âmbitos: Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, ProAC ICMS e Pro-Mac Municipal.

parcerias de mídia
As parcerias de mídia estabelecidas pelo 
MAM são todas pro bono. Os parceiros de 
mídia em 2020 foram: Arte Que Acontece, 
Canal Arte 1, Eletromidia, Folha de S.Paulo, 
JCDecaux, Arte!Brasileiros, Piauí, POP-SE, 
Quatro Cinco Um��6SRWLI\��6RWKHE\·V��7ULLER�H�
Trip Editora.

projetos em 2020

Lei Federal de Incentivo à Cultura
1. Plano Anual de Atividades MAM São 

Paulo 2020
2. Plano Anual de Atividades MAM São 

Paulo 2021
ProAC ICMS – Programa de Ação Cultural 
da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Paulo
3. Plano Anual de Atividades MAM São 

Paulo 2020
4. Plano Anual de Atividades MAM São 

Paulo — SP 2021/22
Pro-Mac – Programa Municipal de Apoio a 
Projetos Culturais
5. Plano Anual de Atividades MAM São 

Paulo 2020
6. Plano Anual de Atividades MAM São 

Paulo – 2021/22
Subvenção e Contribuição Municipal
7. Contribuição 2019-20
8. Subvenção 2020-21
9. Contribuição 2020-21
Emenda Parlamentar
10. Preservação e Controle da Coleção
Projetos Especiais
11. Edital ProAC nº 09/2020 – Produção de 

exposições inéditas de artes visuais no 
Estado de São Paulo

12. Edital ProAC nº 14/2020 – Registro 
inédito e licenciamento de conteúdo para 
visitação online a museus, arquivos e 
acervos (#CulturaEmCasa)

13. Edital ProAC Expresso LAB nº 40/2020 – 
Produção de festivais no Estado de São 
Paulo

14. Edital ProAC Expresso LAB nº 44/2020 – 
Museus no Estado de São Paulo

15. Edital ProAC Expresso LAB nº 60/2020 
– Eixo Premiação Mostras, Festivais no 
Estado de São Paulo

Lei Federal de Incentivo à Cultura

Plano Anual de Atividades mam São Paulo 
2020
Pronac nº 192942, dedução 100% 
aprovação 24 out 2019
captação 24 out 2019 – 31 dez 2020 
execução 24 out 2019 – 31 jan 2021 
orçamento R$ 23.794.653,20
total captado R$ 9.923.899,00 (43,38%) 
status em prestação de contas 

Plano Anual de Atividades mam São Paulo 
2021
Pronac nº 204382, dedução 100% 
As principais atividades realizadas pelo 
museu são as exposições de artes visuais, 
que apresentam obras do acervo da 
instituição ou de diversos acervos nacionais 
e/ou internacionais em exibições abertas 
e democráticas, nas quais a inclusão e a 
acessibilidade são amplamente garantidas ao 
público. 
aprovação 16 nov 2020
captação 16 nov 2020 – 31 dez 2021 
execução 16 nov 2020 – 31 dez 2021 
orçamento R$ 18.182.562,08 
total captado (até jan 2021) 
R$ 6.518.560,00 (35,85%) 
status em captação e execução, aguarda 
homologação

ProAC ICMS
Programa de Ação Cultural da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Estado de 
São Paulo

Plano Anual de Atividades mam São Paulo 
2020
código nº 27350, dedução 100%
aprovação 14 abr 2019
captação 14 mar 2019 – 31 dez 2020
execução 1 mar 2019 – 30 nov 2021
orçamento R$ 1.000.000,00
captação mínima (35%) R$ 350.000,00
total captado (até jan 2021) 
R$ 703.242,74 (70%)
status em execução

parcerias institucionais 
O MAM conta ainda com parceiros 
institucionais em duas modalidades: 
serviços e produtos pro bono e cooperação 
institucional. Em 2020, oito novas empresas 
e/ou instituições foram agregadas à categoria. 
Neste ano, os parceiros institucionais foram: 
3D Explora, Africa, Aliança Francesa, 
Amabile Flores, Art Card Deutsche (parceria 
internacional), BMA, BMI, Bonita Produções, 
Canson, Centro Universitário Belas Artes 
de São Paulo, Cultura e Mercado, Deca, 
Escola de Artes Visuais Parque Lage, FIAP 
– Faculdade de Informática e Administração 
Paulista, Gusmão & Labrunie Propriedade 
Intelectual, Hospital Israelita Albert Einstein, 
Hugo Boss, ICIB – Instituto Cultural Ítalo-
Brasileiro, Impacta, Instituto Gerar, Instituto 
Tomie Ohtake, Meliá Ibirapuera, Mercer, 
Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, 
Museu da Pessoa, Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, Museu de Arte de São 
Paulo, Museu do Amanhã, Museu Lasar 
Segall, Orfeu Cafés Especiais, Petra Belas 
Artes, Reserva Cultural, Saint Paul Escola de 
Negócios, São Paulo Cia de Dança, Senac, 
Seven English – Español e Wiabiliza.

Foto: Karina Bacci
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Plano Anual de Atividades mam São Paulo 
— SP 2021/22
ProAC nº 30814, dedução 100% 
aprovação 6 nov 2020
captação 6 nov 2020 – 31 dez 2021 
execução 1 jul 2021 – 31 jul 2022 
orçamento R$ 770.000,00
captação mínima (35%) R$ 269.500,00
total captado (até jan 2021): R$ 115.561,04 
(15%) 
status em captação – interrompido
O projeto aguarda maiores informações da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo que, no dia 15 de 
janeiro de 2021, por meio da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento, publicou 
a resolução SFP-3, de 14-1-201, a qual 
interrompe o ProAC ICMS até 2023.

Pro-Mac
Programa de Municipal de Apoio a Projetos 
Culturais

Plano Anual de Atividades mam São Paulo 
2020
ISP nº 2020.02.28/01097, dedução 100%
aprovação 20 jun 2020
captação 20 jun 2020 – 31 dez 2021
execução 1 mai 2020 – 28 fev 2021
orçamento R$ 1.000.000,00
captação mínima (50%) R$ 500.000,00
total captado R$ 190.000,00 (19%)
status em captação
Será solicitada a prorrogação de execução do 
projeto assim que se captar o valor mínimo 
necessário para início dos trabalhos.

Plano Anual de Atividades mam São Paulo 
– 2021/22
ISP nº 2020.06.26/01744, dedução 100%
aprovação 29 ago 2020
captação 29 ago 2020 – 31 dez 2021
execução 1 jun 2021 – 30 abr 2022
orçamento R$ 606.800,04
captação mínima (50%): R$ 303.400,02
total captado R$ 00,00 (0%)
status em captação, aguardando atingir 
captação mínima do Plano Anterior

Subvenção e Contribuição Municipal
Subvenção e Contribuição concedidas pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo ao MAM, 
por autorização legislativa.

Contribuição 2019-20
processo nº 6025.2019/0026774-0
valor R$ 1.000.000,00
solicitação 27 nov 2019
depósito 30 dez 2019
execução 1 jan – 30 jun 2020
status�ÀQDOL]DGR

Subvenção 2020-21
processo nº 6025.2020/006333-0
valor: R$ 33.036,41
solicitação: 18 nov 2020
depósito: 10 dez 2020
execução: 1 jan – 31 mar 2021
status: em execução

Contribuição 2020-21
processo nº 6025.2020/0026823-4
valor R$ 430.000,00
solicitação 10 dez 2020
status aguardando aprovação da Prestação 
de Contas da Contribuição anterior para 
efetivação do depósito

Emenda Parlamentar

Preservação e Controle da Coleção
Realização de serviços técnicos de natureza 
museológica, visando à conservação 
preventiva, ao controle das obras, à 
organização da documentação relacionada 
às obras de arte da Coleção do museu de 
Arte Moderna de São Paulo e à estruturação 
da Sala Técnica de Acervo.
processo nº 6025.2019/0018906-5
valor R$ 300.000,00
solicitação 24 out 2019
execução 11 dez 2019 – 30 jun 2021
status em execução

Projetos Especiais

Edital ProAC nº 9/2020 – Produção de 
exposições inéditas de artes visuais no 
Estado de São Paulo
projeto premiado Moquém – Surarî: arte 
indígena contemporânea
valor R$ 100.000,00
Moquém – Surarî é uma exposição de arte 
indígena contemporânea com curadoria 
de Jaider Esbell, Paula Berbert e Pedro 
Cesarino, que compõe a programação 
expositiva da 34ª Bienal de São Paulo – 
Faz escuro mas eu canto, da qual o MAM 
faz parte como instituição parceira que 
desenvolve a referida exposição paralela.

Edital ProAC nº 14/2020 – Registro 
inédito e licenciamento de conteúdo para 
visitação online a museus, arquivos e 
acervos (#CulturaEmCasa)
projeto premiado MAM São Paulo:  
sete décadas de exposições modernistas 
realizadas de 1950 a 2018
valor R$ 25.000,00
O projeto visa à produção de um 
minidocumentário sobre as exposições de 
artistas modernistas realizadas no MAM entre 
1950 e 2018, por meio da contextualização 
narrada de catálogos, folders e crítica 
impressa.

Edital ProAC Expresso LAB 40/2020 – 
Produção de festivais no Estado de São 
Paulo
projeto premiado #mamonline_Festival 
Corpo Palavra_2021
valor R$ 200.000,00
O projeto realizará um festival online, ao 
longo de uma semana, com programação 
artística de grupos convidados que têm na 
sua concepção a intersecção entre o corpo 
e a palavra. O acesso será gratuito e contará 
com acessibilidade à comunidade surda.

Edital ProAC Expresso LAB 44/2020 – 
Museus no Estado de São Paulo
projeto premiado “MAM São Paulo: 72 anos 
de História”
valor R$ 40.000,00
O edital premiou propostas de museus com 
histórico de atuação no Estado de São Paulo.

Edital ProAC Expresso LAB 60/2020 – Eixo 
Premiação Mostras, Festivais no Estado 
de São Paulo
projeto premiado “Panorama da Arte 
Brasileira – MAM São Paulo”
valor R$ 100.000,00
O edital premiou propostas com histórico de 
realização de mostras, festivais, mercados, 
feiras e festas literárias, premiações e outros 
eventos culturais.
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prospecção de oportunidades 
Consolidado das propostas enviadas em 
2020.

análise quantitativa de propostas  
(2019 x 2020)

Nota-se que em 2020 houve maior 
assertividade nas propostas submetidas e 
maior oferta de editais públicos, a exemplo 

oportunidade  valor escopo da proposta

Edital PROAC Expresso Lei Aldir 
Blanc nº 40/2020 – Produção e 
realização de festival de cultura e 
economia criativa com apresentação 
online

 R$ 200.000,00 
realização de festival de 
veiculação online 
#mamonline_Festival Corpo 
Palavra_2021

Edital PROAC Expresso Lei Aldir 
Blanc nº 40/2020  – “Prêmio por 
histórico de museus de São Paulo”

 R$  40.000,00 Prêmio por histórico: MAM São 
Paulo – 72 anos de História

Edital PROAC Expresso Lei Aldir 
Blanc nº 59/2020 – Prêmio “Benedito 
Lima de Toledo” de patrimônio 
material

 R$  50.000,00 
Prêmio por histórico de 
preservação: Preservação de 
acervo a céu aberto – Jardim de 
Esculturas do MAM São Paulo

Edital PROAC Expresso Lei Aldir 
Blanc nº 60/2020 – Prêmio por 
histórico de realização de mostras, 
festivais, mercados, feiras e festas 
literárias, premiações e outros 
eventos culturais

 R$ 100.000,00 
Prêmio por histórico: Panorama 
da arte brasileira – MAM São 
Paulo

Edital PROAC Expresso nº 09/2020 – 
Produção de exposições inéditas de 
artes visuais no Estado de São Paulo

 R$ 100.000,00 
Produção da exposição 
Moquém – Surarî: arte indígena 
contemporânea

Edital PROAC Expresso nº 14/2020 – 
Registro inédito e licenciamento 
de conteúdo inédito para visitação 
online a museus, arquivos e 
acervos(#CulturaEmCasa)

 R$  25.000,00 
Produção de minidocumentário 
– MAM São Paulo: sete décadas 
de exposições modernistas 
realizadas de 1950 a 2018

Edital PROAC Expresso nº 13/2020 – 
Modernização de museus, arquivos e 
acervos no Estado de São Paulo

 R$ 100.000,00 Modernização de site: MAM a 
um clique

ano referência qtd. propostas 
enviadas

qtd. propostas 
aprovadas

propostas aprovadas 
em reais

2019 8 1  R$    300.000,00 

2020 7 5  R$    465.000,00 

da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, 
devido ao contexto de pandemia. Isso tudo 
gerou valores maiores à instituição. 

Foto: Karina Bacci
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incentivadores da arte

Incentivadores da arte é o programa do 
MAM para aqueles que buscam contribuir 
com o desenvolvimento social que a arte 
e a educação proporcionam, provocando 
mudanças transformadoras para a sociedade 
e seu entorno. O programa torna possível a 
manutenção do acervo do MAM, a exibição 
da programação expositiva e a realização de 
diversos programas educativos que diferenciam 
a instituição como um museu de referência nas 
áreas de educação e acessibilidade.

O programa incentivadores da arte é 
coordenado pela diretora Camila Pedroso 
Horta, que organiza a agenda de eventos 
especiais. O programa conta com o apoio 
de uma embaixadora escolhida anualmente. 
Em 2020, Beatriz Yunes Guarita ocupou o 
cargo e contribuiu para a captação de novos 
sócios. O programa tem quatro categorias 
de apoiadores e uma condição especial para 
MRYHQV�H�JDOHULVWDV��1HVWH�DQR�GHVDÀDGRU��
o programa se conectou com os sócios 
virtualmente por meio de visitas mensais. 

total de recursos arrecadado

R$ 2.550.000,00

categorias
ipê R$ 100.000
jacarandá R$ 50.000
mogno R$ 30.000
cedro R$ 15.000*

*valor especial de R$ 7.000 para  
jovens colecionadores e galeristas

programação especial
   coquetel para incentivadores da arte
   visitas a ateliês de artistas
   visitas a museus e coleções particulares 

mediadas pelo olhar de um artista
   visitas privativas em dias e horários 

especiais para grupos indicados pelos 
incentivadores para conhecer as 
exposições do mam

   prévias das exposições do mam com 
curadores e/ou artistas

   roteiro de viagens culturais organizadas 
pelo museu, em companhia de curadores 
e/ou artistas (despesas com transporte, 
hospedagem e alimentação por conta  
do incentivador)

benefícios
   nome na parede de apoiadores do mam
   nome nos catálogos de todas as 

exposições do mam
   nome no site do mam
   convite VIP para feiras de arte nacionais  

e internacionais
   Artcard Hugo Boss para acesso gratuito  

a diversos museus pelo mundo
   acesso ilimitado às exposições do mam 

para incentivadores e convidados
   catálogos de todas as exposições do mam
   cartão personalizado de associado (digital 

ou impresso)
   10% de desconto nos produtos da linha 

mam na loja do museu
   10% de desconto no restaurante Prêt no mam
   20% de desconto nos cursos regulares  

do mam

eventos de 2020
Diante do novo cenário de pandemia, a 
programação foi adaptada para o formato 
online, oferecendo visitas virtuais e 
presenciais quando possível.

agosto
Visita virtual com Cauê Alves, novo curador- 
-chefe do MAM

setembro 
Visita virtual com a artista Regina Silveira, 
que participou do projeto Kura | Caixa de 
Pandora na coleção Yunes 

Luiz Lara
Marcia Lerro Pimenta
Marcia P. S. Feldon
Marcos Adolfo Tadeu Fernamo Amaro
Maria da Conceição Cavalheiro Alves 
de Queiroz
Maria Fernanda Lassalva P. de Mello
Mariana Guarini Berenguer
Marilia Chede Razuk
Mário Henrique Mazzilli
Marjorie e Geraldo Carbone
Martin Grossmann
Michael Edgar Perlman
Michel Claude Julien Etlin
Milú Villela
Odete Lima Krause
Paulo Gaio de Castro Junior
Paulo Proushan
Priscila Fonseca da Cruz
Raul Alves Pereira Netto
Regina Pinho de Almeida
Roberto B. Pereira de Almeida Filho
Rodolfo Henrique Fischer
Rolf Gustavo R. Baumgart
Salo Davi Seibel
Sandra e José Luiz Setúbal
Sergio Eduardo Costa Rebêlo
Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Sergio Silva Gordilho
6LOYDQD�0DULD�+RÀJ�5DPRV
Simone Schapira
Susana Leirner Steinbruch
Telmo Giolito Porto
Thalita Cefali Zaher
Thiago Gomide
Vera Sarnes Negrão
Vilma Eid
Vivian F. S. M. Cecco

Adolpho Leirner
Adrienne e Nelson Jobim
Alfredo Egydio Setúbal
Alisson Mendonça
Ana Carmen Longobardi
Ana Cristina Medeiros Haberfeld
Ana Eliza e Paulo Setúbal
Andrea Pereira
Antonio Hermann de Azevedo
Beatriz Yunes Guarita
Caio Correa Najm
Caio Luiz Cibella de Carvalho
Carlos Eduardo Moreira Ferreira
Carmen Aparecida Ruete de Oliveira
Claudia e Nelson Davis
Christiana Novis
Daniel Augusto Motta
Daniela M. Villela
Danilo Miranda
Denise Aguiar Alvarez
Eduardo Brandão
Eduardo Salomão
Fabio Luiz Pereira de Magalhães
Fernando Roberto Moreira Salles
Francisco Horta
Georgiana Rothier Pessoa Cavalcanti Faria
Glaucia e Peter Cohn
Guilherme Simões de Assis
Helio Seibel
Henrique Luz
Israel Vainboim
Jean-Marc Etlin
João Carlos de Figueiredo Ferraz
José Ermírio de Moraes Neto
Lara Donatoni Matana
Leo Slezynger
Luciana Caravello
Luis Terepins

participantes

outubro 
Visita virtual à exposição comemorativa 
dos 20 anos do clube de colecionadores de 
IRWRJUDÀD�FRP�R�FXUDGRU�(GHU�&KLRGHWWR

novembro
Visita virtual e presencial à exposição Antonio 
Dias: derrotas e vitórias com Cauê Alves e 
Felipe Chaimovich

dezembro 
Visita virtual à reserva técnica da coleção 
Ivani e Jorge Yunes com a presença do 
curador-chefe do MAM Cauê Alves, que 
conduziu o bate-papo e a visita
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1F

2F

3F

5F

clube de 
colecionadores

O clube de colecionadores do MAM tem 
como objetivo criar o hábito do colecionamento 
de arte contemporânea a um valor convidativo, 
contribuindo para a formação de coleções 
particulares de arte, enriquecendo o acervo 
do museu e incentivando a produção artística 
brasileira.

As obras, selecionadas por curadores 
UHQRPDGRV�QDV�iUHDV�GH�JUDYXUD�H�IRWRJUDÀD��
são produzidas em tiragens limitadas de setenta 
exemplares e incorporadas ao acervo do museu.

A associação ao clube é anual e, a partir 
de 2020, é possível adquirir cinco, quatro ou 
três obras comissionadas de um único clube.

VIYHZ�KV�JS\IL�KL�MV[VNYHÄH
curadoria Eder Chiodetto

1.F
artista avaf
título Disco Volpi (Pink), 2019
técnica impressão em papel Matt Fibre 200 g

2.F
artista Cinthia Marcelle
título Espelho, espelho seu, 2019
técnica impressão sobre papel Hahnemuhle 
Fine Art Photo Rag Satin 310 g 100% algodão

3.F
artista Daniel Senise
sem título, 2020
técnica impressão sobre papel Photo Rag 
����J�H�DSOLFDomR�GH�VHULJUDÀD

4F
artista Ivan Grilo
título Americano, 2019
técnica impressão em papel Hahnemuhle 
3KRWR�5DJ�����J��SHUÀO�HP�IUHLMy��SUDWHOHLUD�
em ferro, copo, cachaça

5F
artista Lia Chaia
título 7HOD�ÀOWUR, 2020
técnica impressão jato de tinta com pigmento 
mineral em papel Hahnemuhle Photo Rag 
308 g 100% algodão

4F

Em 2020, foi produzida uma tiragem 
limitada da seguinte obra do artista 
homenageado Mario Cravo Neto, como 
edição comemorativa dos vinte anos do clube 
GH�FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�

artista Mario Cravo Neto
título 0HQLQD�GH�EUDQFR��IHVWD�GR�%RQÀP��
Salvador, 1994
técnica pigmento sobre papel Baryta 320 g
dimensões 60 x 40 cm
© Instituto Mario Cravo Neto

Detalhe da obra Menina de 
EUDQFR��IHVWD�GR�%RQÀP��
Salvador, de Mario Cravo Neto
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3G

4G

5G

2G

1G

obras do clube de gravura 
curadoria Felipe Scovino

1.G
artista Ascânio MMM
título Livro arquitetura 7, 1983/2020
técnica cartão e tecido

2.G
artista Cadu
título Concórdia, 2020
técnica carta de baralho

3.G
artista Débora Bolsoni
título Cinzeiro, 2020
técnica ferro, areia e cabelo carbonizado

4.G
artista Marcelo Silveira
título Grava…tá!, 2020
técnica�UHSURGXomR�IRWRJUiÀFD�FRP�SLJPHQWR�
mineral sobre papel Canson Photo Matt 180 g

5.G
artista Vera Chaves Barcellos
título O grito, 2020
técnica impressão sobre papel

participação em feiras
O clube teve participação em feiras virtuais 
como a ArtRio e a SP–Foto para a divulgação 
do programa e prospecção de novos sócios.

divulgação
Foram realizadas ações estratégicas  
de divulgação, elaboradas pelo setor de 
comunicação do museu, com postagens 
recorrentes nas redes sociais sobre o 
programa e sobre a exposição dos vinte anos 
do clube, além de nova atualização de sua 
página no site, com a opção de visualização 
de escala da obra em tamanho real. 

Durante o período em que o museu 
esteve fechado, foi produzida pela equipe 
de comunicação uma série intitulada live no 
ateliê, com conversas entre os curadores 
e os artistas dos clubes de gravura e 
IRWRJUDÀD��WRWDOL]DQGR�VHWH�HQFRQWURV�YLUWXDLV��
Participaram das atividades Lia Chaia, 
Luiz Braga, Guy Veloso, Débora Bolsoni, 
Cadu, Artur Lescher e Marcelo Silveira, em 
transmissões que contaram com mais de 20 
mil visualizações. 

Na ação #mamnacidade, sete obras 
que integraram outras edições do clube de 
colecionadores participaram da iniciativa. 

os clubes em espaços do museu
De forma a expor os trabalhos dos dois 
clubes e captar a atenção do público 
frequentador do museu, foram mapeados 
espaços estratégicos de divulgação:

  parede do café do restaurante Prêt, com 
exposição de cinco obras dos clubes de 
edições anteriores. Durante a mostra 
Antonio Dias: derrotas e vitórias, foi exposta 
neste espaço a obra que o artista fez para 
o clube de gravura, cujo título dá o nome à 
exposição

  parede da recepção da entrada de 
funcionários, com exposição de cinco obras 
do clube de gravura (edição 2019)

parceiros do clube
Café Orfeu
Quatro Cinco Um
Centro Universitário Belas Artes  
de São Paulo

atividades com os sócios do clube
  encontro virtual com o artista Christian 

Cravo, responsável pelo Instituto Mario 
Cravo Neto, o homenageado nos vinte anos 
GR�FOXEH�GH�FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD

  encontro virtual em parceria com o Núcleo 
Contemporâneo nos ateliês dos artistas 
Daniel Senise, Matheus Rocha Pitta e 
Jonathas de Andrade
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sócios

O programa de sócios tem por objetivo 
principal aumentar a participação e o apoio 
da sociedade civil nas múltiplas atividades 
do museu, por ser destinado à participação 
de pessoas físicas interessadas em arte 
moderna e contemporânea.

benefícios
Os sócios de todas as categorias recebem:

   cartão personalizado de associado
   convite para abertura das exposições do 

MAM
   informativos e convites para eventos  

do MAM
   acesso gratuito às exposições do MAM 

para sócios e dependentes
   acesso livre para até quatro convidados, 

quando acompanhados pelo sócio

categoria cultura
Além dos benefícios contemplados em todas 
as categorias, os sócios cultura têm direito a:

   visitas guiadas às exposições do MAM
   visitas a acervos e exposições em outras 

instituições culturais
   encontros com curadores, críticos ou 

artistas
   dois catálogos gratuitos de exposições  

do MAM
   quatro cursos exclusivos e gratuitos para 

sócios
   20% de desconto nos cursos regulares do 

MAM
   10% de desconto no restaurante do Prêt no 

MAM (somente despesas do sócio)
   10% de desconto nos produtos linha MAM 

na loja do museu

categoria família 
Os sócios família têm direito a:

   visitas guiadas às exposições do MAM
   visitas guiadas a exposições em outras 

instituições culturais
   atividades educativas guiadas pelos 

educadores do MAM
   10% de desconto nos produtos linha MAM 

na loja do museu
   dois catálogos gratuitos de exposições do 

MAM

parcerias institucionais relacionadas aos 
sócios
Além dos benefícios concedidos diretamente 
pelo MAM, o programa de sócios, em 
parceria com outras instituições, oferece 
aos associados acesso gratuito ao museu e 
descontos em outros espaços e eventos de 
natureza cultural e educacional, como MASP, 
Instituto Tomie Ohtake, MAM Rio, Parque 
Lage, Espaço Itaú de Cinema, entre outros. 
Sócios também recebem convites para 
eventos, como SP–Arte, SP–Foto, MADE e 
apresentações da OSESP.

programação 
Com a pandemia, o programa adaptou 
suas atividades para o formato online, 
RIHUHFHQGR�HQFRQWURV�H�RÀFLQDV�YLUWXDLV��
cursos online especiais e visitas guiadas por 
videoconferência para os sócios. A partir de 
dezembro, foram realizadas visitas presenciais 
às exposições em cartaz no MAM. 

divulgação
Comunicações do programa nas redes 
sociais do museu e campanhas especiais de 
captação, como nas comemorações do dia 
das mães e dos namorados.
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núcleo contemporâneo

O núcleo contemporâneo é um grupo de 
associados do MAM que tem como objetivos 
incentivar a produção artística nacional, 
formar novos colecionadores, promover 
intercâmbio de informações, possibilitando 
aprofundar o conhecimento da arte 
contemporânea, principalmente a brasileira, 
através da organização de encontros 
semanais, tais como prévias de exposições 
com curadores, visitas a coleções privadas, 
visitas a ateliês de artistas, além de viagens 
culturais.

(P�XP�DQR�GHVDÀDGRU��R�Q~FOHR�UHDOL]RX�
experiências de conexão virtual. Foram 
realizados encontros mensais de formato e 
JHRJUDÀD�LQRYDGRUHV��XPD�YH]�TXH��FRP�R�
uso da tecnologia, foi possível visitar lugares 
que normalmente o grupo não poderia 
alcançar: ateliês de artistas e coleções fora 
de São Paulo ou até mesmo fora do Brasil.

O núcleo também foi convidado a 
participar das feiras online: ArtRio Online, Art 
Basel Viewing Room, SP–Arte Viewing Room 
e Frieze Viewing Room.

loja

2�0$0�FKHJRX�DR�ÀP�GR�DQR�GH������
com uma iniciativa inédita em parceria com 
a Amazon ao levar a loja do museu, que 
está fechada por conta da pandemia, para o 
ambiente online. O MAM é o primeiro museu 
brasileiro a constar na Amazon. 

A loja virtual do MAM comercializa produtos 
institucionais com a sua marca, de cadernos, 
camisetas, canecas, lápis a kits especiais 
(ao todo, são vinte) montados com os itens 
exclusivos. Além dos produtos institucionais, a 
loja vende publicações educativas e catálogos 
de exposições marcantes da instituição, como 
Diálogos com Palatnik, retrospectiva sobre 
Abraham Palatnik (1928-2020) realizada em 
2014; Volpi: pequenos formatos, de 2016; 
Sinais/Signals, mostra de Mira Schendel (1919-
1988) realizada em 2018; catálogos de edições 
recentes dos Panoramas da Arte Moderna e 
das mostras em cartaz: Antonio Dias: derrotas e 
vitórias e &OXEH�GH�FROHFLRQDGRUHV�GH�IRWRJUDÀD�
do MAM – 20 anos.

Com o lançamento da loja virtual do MAM 
na Amazon, que contou com o apoio da 
Africa, agência parceira de comunicação, o 
museu amplia seu acesso ao possibilitar que 
o público leve uma lembrança do museu sem 
precisar sair de casa. A parceria do MAM com a 
Amazon posiciona o museu em um dos maiores 
marketplaces do mundo e reforça sua estratégia 
digital, além de possibilitar a um público diverso 
o acesso aos conteúdos de publicações de arte, 
cultura e educação da instituição.

O lançamento ocorreu na semana do 
Natal e a campanha foi desenvolvida pela 
equipe de comunicação do MAM em conjunto 
com a agência Africa.

nova linha de produtos 2020  

caneca
squeeze metálica 
lápis
mouse pad 
caderno de anotação M e P
bolsa
avental

catálogos mais vendidos

Ismael Nery
Coleção Fadel
Mira Schendel
Volpi
Guignard
Kit Panorama (4 últimas edições)

Foto: Camila Horta
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jurídico

O setor jurídico é responsável por todas as 
questões jurídico-burocráticas do MAM, tais 
como: a elaboração de contratos necessários 
às atividades das equipes; a orientação 
em relação a questões de propriedade 
intelectual, direitos de personalidade, 
FODVVLÀFDomR�LQGLFDWLYD��OHJLVODomR�GH�
LQFHQWLYR�ÀVFDO�j�FXOWXUD�H�UHJXODomR�GR�
terceiro setor; além do acompanhamento de 
trâmites junto a órgãos diversos.

Desde julho de 2018, o setor é gerenciado 
pelo escritório Borges Sales & Alem Sociedade 
de Advogados, especializado nas áreas de 
cultura, artes e terceiro setor, por meio da 
atuação interna e diária da advogada Olívia 
Bonan Costa. A partir de novembro de 2020, 
foi incorporada à equipe que atende o museu 
a estagiária Mei Lian Suzin Jou, estudante 
de Direito na USP e de Artes Plásticas na 
Panamericana Escola de Arte e Design.

No ano de 2020, a instituição voltou-se 
para o planejamento de processos internos 
e, dessa forma, o jurídico destacou-se 
por conduzir a elaboração e a revisão de 
contratos, regimentos, formulários, entre 
outros documentos (inclusive o protocolo de 
retorno às atividades) necessários para a 
atualização e o aprimoramento de diversos 
procedimentos e contratações das áreas.

Ressalta-se ainda o suporte robusto dado 
à equipe de acervo, especialmente por meio 
da elaboração de pesquisas relacionadas 
ao processo de inventário das obras de arte 
pertencentes ao MAM e da redação de novos 
instrumentos contratuais, mais adaptados às 
necessidades da área, com destaque para: 

contrato de empréstimo de obras, termo de 
doação de obras, formulário digital bilíngue 
para a solicitação de imagens de obras por 
terceiros, bem como licenças e cessões 
diversas de direitos autorais. Além disso, 
a área colaborou de forma recorrente para 
a execução do projeto de organização dos 
documentos de direitos autorais do acervo.

O jurídico também passou, a partir de 
novembro, a ser a área responsável pela 
emissão de certidões do MAM – tanto 
DTXHODV�UHODWLYDV�j�VXD�UHJXODULGDGH�ÀVFDO�
TXDQWR�RXWUDV�TXH�FRQÀUPDP�VHX�VWDWXV�GH�
entidade cultural do terceiro setor. O setor 
teve ainda papel primordial na resolução do 
caso judicial que interditou temporariamente 
D�PDUTXLVH�GR�3DUTXH�,ELUDSXHUD�HQWUH�R�ÀQDO�
de novembro e o início de dezembro.

recursos humanos 

planejamento
Em 2020, a área de recursos humanos 
deu continuidade à melhoria do quadro de 
colaboradores e das rotinas do departamento. 
Devido à pandemia, o departamento precisou 
postergar as ações previstas e buscar um 
novo plano, pensando na saúde mental e 
física dos colaboradores, além das estratégias 
organizacionais.

As principais ações realizadas incluem 
a adequação ao trabalho em KRPH�RIÀFH, 
benefícios, comunicação interna à distância, 
participação na elaboração do protocolo de 
retorno junto à consultoria do Hospital Albert 
Einstein, estruturação e manutenção do 
headcount.

 
adequação ao trabalho em OVTL�VɉJL� 
e híbrido
Foi elaborado um plano direcionado aos 
colaboradores que desenvolvessem as suas 
atividades em casa. O plano contou com 
disponibilização de equipamentos, cadeiras 
de trabalho, ajuda de custo no valor de cem 
reais mensais para adequações necessárias, 
entre outros. As escalas de trabalho foram 
adequadas, tanto para o KRPH�RIÀFH integral 
quanto para o trabalho híbrido, após a fase 
vermelha do plano do Governo do Estado 
de São Paulo e as medidas de segurança 
implantadas no museu.

benefícios
Depois de realizados os estudos foi implantado 
em fevereiro de 2020 um novo plano de saúde 
direcionado aos colaboradores, proporcionando 
melhorias e contendo custos. Foi implantada 
também a marcação do ponto de forma 
online, o que facilitou o controle de jornada 
dos colaboradores, sobretudo no contexto 
de pandemia. Durante o período de home 
RIÀFH, continuou sendo disponibilizado aos 
colaboradores o vale-refeição/alimentação, bem 
como foi estabelecida parceria com terapeuta 
para atendimentos psicológicos online e em 
grupo. Foram também colocados à disposição 
dos colaboradores professores de yoga com 
encontros online, visando à saúde mental 
dos colaboradores. Finalmente, encontros de 
vídeo foram feitos para conversas informais e 
SHVVRDLV��DOpP�GD�FRQIUDWHUQL]DomR�GH�ÀQDO�GH�
ano também de forma virtual, possibilitando 
maior integração de todos.

 
comunicação interna à distância
$�ÀP�GH�LQWHJUDU��IDFLOLWDU�H�GHL[DU�PDLV�
ÁXLGD�D�FRPXQLFDomR�LQWHUQD��PHVPR�TXH�D�
distância, as reuniões semanais e mensais 
foram adaptadas para o formato online. 
Comunicados sobre medidas organizacionais, 
novas contratações ou desligamentos e 
informações sobre o status da pandemia 
foram frequentemente disparados.
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protocolo de retorno
O setor de recursos humanos elaborou,  
em conjunto com outras áreas do museu 
e com a consultoria do Hospital Albert 
Einstein, um protocolo de retorno às 
atividades presenciais no museu e de 
abertura ao público em geral. Durante a 
construção do protocolo, foram realizadas 
diversas reuniões online e auditorias 
presenciais para que fosse possível realizar 
melhorias nos processos e diminuir ao 
máximo o risco de contaminação por parte 
de colaboradores e público, visando à sua 
proteção e segurança.

estruturação e manutenção do OLHKJV\U[
Mediante o cenário de pandemia, o 
departamento de recursos humanos  
atuou estrategicamente com a diretoria  
e a presidência quanto ao headcount, 
avaliando possíveis alterações nas 
estruturas das áreas e do organograma do 
museu. Houve redução no quadro do MAM, 
tendo iniciado o ano com 51 colaboradores 
&/7�H�ÀQDOL]DGR�FRP����GHOHV��2�Q~PHUR�
de estagiários reduziu de seis para três, e 
de aprendiz de dois para um, atendendo às 
exigências da legislação vigente.

Treinamento com a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein. Foto: Karine Decloedt.

Foto: Ben Kolde, disponível 
no website Unsplash

Foto: Charles Deluvio, disponível 
no website Unsplash
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doadores IR 2020

A Lei Federal de Incentivo à Cultura 
estabelece uma política de incentivos  
ÀVFDLV�TXH�SRVVLELOLWD�jV�SHVVRDV�ItVLFDV� 
que declaram imposto de renda pelo 
formulário completo aplicar, de uma maneira 
muito simples, até seis por cento do imposto 
de renda devido em ações culturais (e até 
quatro por cento no caso das pessoas 
jurídicas). O valor doado pode ser abatido 
integralmente do imposto devido.

Assim como nos anos anteriores, o MAM 
realizou a campanha de doação de imposto 
de renda durante os meses de outubro, 
novembro e dezembro, divulgando-a nos 
canais digitais do museu. 

O Museu de Arte Moderna de São 
Paulo agradece a generosidade das 
pessoas que contribuíram no ano de 
2020. São elas:

Alfredo Egydio Setúbal
Alfredo Egydio Nugent Setúbal
Ana Maria de Almeida
Arthur Biagioni Jr.
Benedicto Ruivo Jr.
Caio Ibrahim David
Carmem Cecília Gutilla Gomide
Celina Cyrillo Gomes
Cristiano Gesualdi Malinowski
Cristiano Guimarães Duarte
Daniel de Almeida Okino
Daniele Manolio Dorico
Fabiana Alves Rodrigues
Fabiola Regina dos Santos
José Olympio da Veiga Pereira
José Ricardo Elbel Simão
Lia Inês Martins
Marcio Francisco Blanco do Valle
Maria Diederichsen
Mariana Guarini Berenguer
Michele Gesteira Rocha
Miriam de Souza Keller
Neusa Yaeko Hirata
Newton Cavalcanti de Noronha
Odete Aparecida de Lima Krause
Patricia Martins da Silva Rede
Paulo Gaio de Castro Jr.
Philippe Racy Takla
Robson de Alvarenga
Rolf Gustavo R. Baumgart
Sylvia Leda Amaral Pinho de Almeida

Anúncio da campanha de doação 
de imposto de renda.
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tecnologia da informação – TI
Em 2020, o museu investiu na aplicação  
de novas metodologias de gestão com foco 
na qualidade dos serviços operacionais de 
tecnologia e satisfação dos usuários. Em  
meio ao cenário desafiador, a gestão procurou 
otimizar os investimentos, renegociando 
contratos e terceirizando todos os serviços de 
TI. Com o desafio da adequação rápida para 
possibilitar o trabalho remoto dos funcionários, 
foram implementados diversas soluções e 
procedimentos que ajudaram a preparar o 
MAM para este novo modelo de operações. 

administração

administrativo-financeiro
O departamento financeiro do MAM é 
responsável pelo controle e pela gestão 
financeira de todos os recursos da instituição, 
ou seja, dos recursos provenientes de leis 
de incentivo fiscal à cultura nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, bem como de 
subvenção e contribuição municipal, clubes, 
cursos, eventos, cessão de espaços, núcleo 
contemporâneo, sócios, lojas virtual e física, 
bilheteria, doações e incentivadores da arte. 
Entre as áreas que compõem o departamento 
financeiro estão a tesouraria, o controle 
de contas a pagar e a receber, o setor de 
compras, a controladoria, o planejamento 
financeiro e a contabilidade. 

Ao longo do ano de 2020, foi feita a gestão 
dos recursos financeiros da Instituição, 
buscando maior eficiência e seguindo o 
plano de trabalho e as metas orçamentárias 
aprovadas pela Diretoria.

Para 2021, estão planejados esforços 
para melhorar os indicadores de gestão 
e acompanhamento do financeiro, tendo 
o objetivo de aprimorar os relatórios 
periódicos para os órgãos de governança e 
patrocinadores.

No fim do ano, a partir do mês  
de novembro, foi substituída a empresa 
de contabilidade do museu pela Asscont – 
Assessoria Contábil Ltda.

manutenção
Muitos dos trabalhos desta área são ocultos 
aos visitantes e funcionários, mas são as 
intervenções de infraestrutura nos bastidores 
do museu que certificam e atestam que 
as instalações do MAM possuem todas as 
condições de segurança contra incêndio e 
pânico junto aos órgãos legais.

Em 2020, os principais investimentos 
foram aplicados na impermeabilização da laje 
e nas adequações físicas para o combate ao 
COVID-19.

Durante as fases mais restritivas, o 
museu aumentou o quadro de segurança, 
redobrou os trabalhos da equipe de limpeza 
e implantou sanitizantes exclusivos para os 
banheiros, álcool gel para os funcionários 
e totens de álcool gel para os visitantes, 
adequando assim todos os ambientes para 
segurança na renovação de ar.

As demonstrações financeiras e contábeis 
do MAM foram feitas conforme as normas 
contábeis e as práticas de governança 
corporativa. A auditoria foi realizada pela 
empresa independente PWC.

O ano de 2020 trouxe um enorme desafio 
para área financeira. A pandemia de COVID-19 
e a subsequente quarentena fizeram com que 
o MAM reduzisse seus custos e melhorasse 
ainda mais a sua eficiência operacional. Em 
consequência desses esforços, conseguimos 
um resultado positivo de R$ 94.394, com 
um total de receitas de R$ 14.402.457 e de 
despesas de R$ 14.308.063.

O caixa da instituição manteve-se positivo 
ao fim do período, com R$ 5.904.892, além 
dos recursos a serem alocados em projetos 
que somam R$ 10.350.962.

 O departamento financeiro do MAM está 
sempre em busca de melhorias em suas 
ferramentas de gestão para manter excelentes 
resultados.

receitas (total) despesas resultado caixa final  
do exercicio

recursos a serem 
alocados em projetos

14.402.457 14.308.063

94.393

5.904.892

10.350.962
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demonstrativos 
ÄUHUJLPYVZ
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