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*O fornecimento das obras está sujeito a disponibilidade de estoque.

clube de  
colecionadores

O clube de 
colecionadores do 
mam tem como um 
dos seus objetivos 
criar o hábito do 
colecionismo de arte 
contemporânea a um 
valor convidativo, 
contribuindo na 
formação de coleções 
de arte particulares, 
enriquecendo o 
acervo do museu 
e incentivando a 
produção artística 
brasileira.

A edição de 2022,  
com pré-lançamento  
em novembro de 
2021, marca um novo 
momento do clube  
de colecionadores,  
que historicamente era  
dividido em duas áreas,  
de gravura e fotografia.  
 
Com o aumento da 
interdisciplinaridade nas 
artes e com as fronteiras 
entre diferentes linguagens 
artísticas cada vez mais 
borradas, não fazia  
mais sentido manter a 
divisão entre o clube  
de colecionadores de 
gravura e de fotografia. 

mailto:clubes%40mam.org.br%20?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511943683988
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A partir de agora, o 
mam unifica seu clube 
de colecionadores. Essa 
nova orientação é também 
um modo de acertar o 
passo com as discussões 
contemporâneas. Trata-
se, ao mesmo tempo, 
de um questionamento 
sobre a pureza da gravura 
e da fotografia, e um 
estímulo para que artistas 
desenvolvam obras  
que podem superar  
os limites de cada  
uma das linguagens.

Selecionadas pelo 
curador-chefe do 
museu, Cauê Alves, 
as obras são produzidas 
em tiragens limitadas 
de 70 exemplares e 
incorporadas ao acervo 
do museu. Os artistas 

participantes da nova 
edição são:

Alex Flemming (São 
Paulo, SP 1954 – Vive  
em Berlim, Alemanha) 

Xadalu Tupã Jekupé 
(Alegrete, RS, 1985 – Vive 
em Porto Alegre, RS) 

Gabriela Albergaria 
(Vale de Cambra, Portugal, 
1965 – Vive em Bruxelas, 
Bélgica) 

A associação ao clube  
é anual, o valor é de  
R$ 6.000,00, e você 
recebe o conjunto de 3 
obras*. As obras não são 
vendidas separadamente.

*você poderá escolher 
uma das opções da obra 
de Alex Flemming.

artista Alex Flemming 
título sem título, da série Biblioteca - Mulher, 2021 (acima) 
sem título, da série Biblioteca - Homem, 2021 (abaixo)
técnica fotografia sobre vidro dimensão 31 x 50 cm
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artista Xadalu Tupã Jekupé
título Nheru “Existe uma cidade sobre nós”, 2021 
técnica água tinta e água forte com aplicação de nanquim amarelo
dimensão 78 x 53,5 cm

artista Gabriela Albergaria 
título Dalbergia miscolobium Benth. (Cerrado- Brasil), 2021 
técnica fotografia sobre vidro
dimensão 32,62 x 88,95 cm



7

neste catálogo estão 
disponíveis para vendas 
avulsas obras que 
fazem parte de edições 
anteriores do clube  
de colecionadores  
(até 2020).

para adquiri-las você 
pode entrar em contato 
conosco via e-mail, 
telefone ou whatsapp, 
conforme abaixo: 

clubes@mam.org.br
55 11 5085-1406
55 11 94368-3988 

obras avulsas

artista Alair Gomes 
título da série Symphony of Erotic Icons, 1966-1978
técnica impressão a jato de tinta pigmentada sobre papel algodão Hahnemühler  
Photo Rag Baryta dimensão 22 x 30,5 cm
valor R$ 4.000,00
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artista Ana Maria Tavares 
título Sonho de valsa I (da série Condomínios), 2018
técnica impressão a jato de tinta em papel Hahnemühle Photo Rag, 188g 
dimensão 60 x 60 cm
valor R$ 2.200,00
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artista Angelo Venosa
título WYSIWYG, 2018
técnica recorte de múltiplo em CNC em acrílico branco fosco 5mm com acabamento 
em impressão UV dimensão 35 cm
valor R$ 2.000,00

artista Barrão
título Primeiras estórias, 2019  
técnica litogravura, impresso em papel Hahnemühle 300gr 
dimensão 79,5 x 53 cm
valor R$ 2.000,00
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artista Arnaldo Antunes
título Você, 2016 - (díptico)
técnica serigrafia, impressão em papel Hahnemühle 300 g 
dimensão 27 x 30 cm (cada peça)
valor R$ 2.500,00



15

artista Ascânio MMM
título Livro arquitetura 7, 1983/2020
técnica cartão e tecido 
dimensão 20 x 10 x 6 cm
valor R$ 2.000,00



17

artista AVAF
título Disco Volpi (Pink), 2019-2020
técnica impressão em papel Matt Fibre 200g 
dimensão 90 x 60 cm 
valor R$ 2.000,00
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artista Breno Rotatori
título Elegia, 2011/2013  
técnica impressão a jato de tinta com pigmento mineral em papel 100% algodão 
dimensão 35,2 x 20,5 cm
valor R$ 2.000,00

artista Chico Linares 
título Lacuna, 2006
técnica impressão 2 x 2 cores em papel Off-Set 120g
dimensão 25 x 42 cm
valor R$ 2.000,00
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artista Brígida Baltar
título As Aftas, 2016
técnica bordado sobre tecido 
dimensão 37 x 37 cm
valor R$ 2.000,00
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artista Cadu
título Concórdia, 2020
técnica carta de baralho 
dimensão 2 x 5,7 x 8,9 cm 
valor R$ 1.500,00

artista Carlos Vergara 
título Sem título, 2014
técnica metácrilato, acrílico e espelho 
dimensão 10,7 x 15,7 xv 7 cm
valor R$ 2.400,00
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artista Carlos Zilio
título “TAMANDUÁ E O COSMOS”, 2017
técnica gravura em metal, impressão em papel 100% algodão Hahnemühle 660g
dimensão 53,5 x 78,5 cm
valor R$ 2.400,00



27

artista Cinthia Marcelle
título Espelho, espelho seu, 2019
técnica impressão litográfica em papel Hahnemühle 600 g   
dimensão 34 x 22,6 cm
valor R$ 2.000,00

artista Claudio Tozzi
título Território, 2019  
técnica serigrafia sobre papel 
dimensão 60 x 60 cm
valor R$ 2.000,00



29

artista Cia de Foto
título Vídeo e foto/ Caixa de sapato, 2008
técnica vídeo e foto 
dimensão 20 x 20 cm
valor R$ 1.000,00



31

artista Claudio Edinger
título Venice Beach, Los Angeles, 1984/2011  
técnica impressão a jato de tinta s/ Baryta Photographique 310 GSM 
dimensão 30 x 40 cm
valor R$ 2.000,00
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artista Cristiano Lenhardt
título Sem título, 2016  
técnica impressão sobre papel em duplicadora colorida - risograph 
dimensão 31 x 42 cm
valor R$ 2.200,00

artista Daniel Senise
título Sem título, 2019-2020
técnica impressão sobre papel Photo Rag 308g e aplicação de serigrafia 
dimensão 57 x 57 cm
valor R$ 2.000,00
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“Desde o final da década 
de sessenta, Cildo Meireles 
tem se apropriado de 
sistemas de medida para 
subvertê-los. O artista 
percebeu que os sistemas 
de medida criam identidade 
entre os membros de 
grandes coletividades, 
que os utilizam como 
padrão comum; assim, ao 
subverter tais sistemas e 
padrões, Cildo Meireles 
cria um estranhamento que 
permite refletir sobre as 
convenções que nos unem 
enquanto comunidade. 
Em OVOS – versão I – 1ª 
edição, seis objetos que 
imitam ovos ganham pesos 
diferentes, criando um 
estranhamento para quem 
os manipula, pois se espera 
que ovos semelhantes 
tenham peso semelhante”, 
observa Felipe Chaimovich.

O múltiplo OVOS – versão 
I – 1ª edição (1970 / 
2018) foi produzido pelo 
artista Cildo Meireles 
exclusivamente para a 
celebração dos 70 anos 
do mam. É um projeto de 
1970 que agora faz parte 
do acervo do museu.

“No caso específico, 
tratava-se de estabelecer 
um sistema referencial 
geométrico, através de 
um estojo, onde os ovos 
fossem praticamente 
idênticos”, informa Cildo 
sobre o múltiplo cuja 
primeira edição ofereceu  
ao mam.

artista Cildo Meireles
título OVOS – versão I – 1ª edição, 1970-2018
técnica cerâmica, resina sintética, metal, tinta PVA e madeira 
dimensão 10 x 17,7 x 14 cm (caixa de madeira) e 6 x 5 x 5 cm (cada - ovo) 
valor R$ 50.000,00
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artista Dora Longo Bahia 
título Black Bloc, 2014
técnica serigrafia sobre fibrocimento 
dimensão 40 x 60 cm 
valor R$ 2.000,00
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artista Débora Bolsoni
título Cinzeiro, 2020
técnica ferro, areia e cabelo carbonizado 
dimensão 12 x 40 x 28 cm
valor R$ 2.000,00

artista título Matriztécnicadimensãovalor 
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artista Efrain Almeida
título Cariri, 2008              
técnica xilogravura em papel Canson Fine 
dimensão 45,8 x 54,2 cm
valor R$ 2.400,00

artista Eduardo Ruegg 
título Sem título, 1998/06
técnica fotografia 
dimensão 42,5 x 95 cm 
valor R$ 2.000,00
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artista Ester Grinspum
título Sem título, 2014
técnica litografia 
dimensão 53,6 x 39,6 cm
valor R$ 2.000,00

artista Fabiano Rodriguez
título Saturno direto, 2017
técnica impressão a jato de tinta sobre papel algodão Photo Rag 188g 
dimensão 100 x 75 cm  
valor R$ 2.200,00



45

artista Elza Lima
título Sem título, 1987
técnica impressão jato de tinta sobre papel algodão 
dimensão 79,5 x 53 cm
valor R$ 2.000,00



47

artista Fernando Lindote  
título Cinemáquina, 2009
técnica impressão a jato de tinta sobre papel fotográfico laminado (reprodução em três 
suportes a partir de 8 imagens realizadas em acrílico sobre a mesma tela de 1x 1m), 
suporte: papel: cd, papel fotográfico e papel couchê (livro) dimensão dimensões variadas
valor R$ 2.200,00



49

artista Fernando Vilela
título Cidade, 2014
técnica xilogravura e fotografia sobre papel japonês 
dimensão 31 x 45 cm (cada obra)
valor R$ 2.600,00



51

artista Fernanda Gomes
título sem título, 2017
técnica serigrafia sobre linho 
dimensão 29 x 29 cm
valor R$ 3.500,00



53

artista Gilvan Barreto 
título Postcards From Brazil  - Voo da Morte, RJ, 2018
técnica impressões pigmentadas sob papel Hahnemüle Photo Rag Baryta 
dimensão 40 x 60 cm
valor R$ 2.000,00
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artista Grupo Empresa
título Tapa a Tapa, 2018
técnica performance em vídeo, mídia Disco Blue-Ray
valor R$ 2.000,00

artista Helio Vinci
título Cidades, 1991
técnica xilogravura 
dimensão 46,3 x 49,8 cm
valor R$ 1.600,00



57

artista Hirosuke Kitamura
título Registro de criatura, 2007/ 2013
técnica impressão a jato de tinta sob papel Baryta Hahnemühle 44’ 
dimensão 54 x 54 cm
valor R$ 2.000,00



59

artista Iole de Freitas
título Jump to the other side and win a red kimono, 1973, Milão, (sequência fotográfica)
técnica re-impressão digital em papel 100% algodão, papel CANSON Platine 310 g 
dimensão 28 x 20,5 cm
valor R$ 2.800,00



61

artista Ivan Grillo
título Americano, 2019
técnica impressão em papel Hahnemühle Photo Rag 308g, perfil em freijó, prateleira 
em ferro, copo dimensão 33 x 47 x 10 cm 
valor R$ 2.000,00
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artista Jarbas Lopes
título Sem título, 2011
técnica monotipia, xilogravura sobre papel arroz 
dimensão 47 x 63 cm
valor R$ 2.000,00

artista José Damasceno
título Título, 2005              
técnica serigrafia sob papel Marrakech 
dimensão 29,9 x 21,3 cm
valor R$ 2.200,00



65

artista João Castilho
título Anteparo, 2008
técnica impressão a jato de tinta com pigmento
dimensão 40 x 59,5 cm
valor R$ 2.000,00
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artista Jonathas Andrade
título Problemas Nacionales, 2012
técnica impressão sobre placa de acrílico 
dimensão 20 x 5 x 5 cm
valor R$ 3.600,00



69

artista José Roberto Aguilar
título Flor Quântica de Plank, 2008/2019
técnica serigrafia 
dimensão 70 x 50 cm
valor R$ 2.000,00

artista José Rufino 
título Sem Título, 2018  
técnica papel True Rag Ultra Smooth Matt (100% algodão) 
dimensão 54 x 70 cm 
valor R$ 2.200,00
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artista Laís Myrrha
título Um Futuro Construído, 2018
técnica gravura em metal, xilografia, lito e serigrafia Rives 320g 
dimensão 60 x 80 cm
valor R$ 2.000,00

artista Laura Lima
título Sem título, 2010
técnica papel, acrílico e barbante 
dimensão 22,6 X 22,6 cm
valor R$ 2.000,00



73

artista Letícia Ramos
título Subida ao monte ventoso, 2011
técnica cópia fotográfica por contato a partir de duratrans em papel fotográfico gelatina 
e prata Ilford Multigrade IV 5K superfície fosca, base fibra (ou base barita), selenizado 
dimensão 21,6  x 24,1 cm valor R$ 2.000,00
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artista Lia Chaia
título Tela filtro, 2020
técnica impressão em jato de tinta com pigmento mineral sob papel algodão 
Hahnemühle Photo Rag 308g dimensão 60 x 87 cm 
valor R$ 2.000,00



77

artista Márcia Xavier
título O beijo, 2004
técnica fotomontagem sobre alumínio 
dimensão 60 x 30 cm
valor R$ 4.500,00

artista MOTTA e Lima
título Sem título, 2019
técnica Fotografia digital sobre papel Hahnemühle Photorag 308g 
dimensão 55 x 35 cm
valor R$ 2.500,00



79
artista título a uma casa de distância da minhatécnicadimensãovalor 



81

artista Marcelo Silveira
título Grava...tá!, 2020
técnica madeira e acrílico serigrafado 
dimensão 20,5 x 4,25 x 2,5 cm
valor R$ 2.000,00



83

artista Marina Rheingantz
título Cubano, 2017   
técnica impressão litográfica em papel Hahnemühle 600g 
dimensão 14,5 x 18,5 cm
valor R$ 2.200,00



85

artista Mario Cravo Neto
título Menina de branco, Festa do Bonfim, Salvador, 1994 (Edição comemorativa de 
20 anos do Clube de Colecionadores de Fotografia - MAM-SP)
técnica fotografia dimensão 60 x 40 cm 
valor R$ 4.500,00

Fotográfo, escultor e 
desenhista de origem 
baiana, Mário Cravo Neto, 
autor de uma extensa 
e celebrada produção 
fotográfica, foi o artista 
homenageado dos 20 anos 
do Clube de Fotografia do 
MAM, com uma  
obra inédita.
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artista Mauro Restiffe
título Fidel #3 (2016)  
técnica fotografia em emulsão de prata (fotografia analógica impressa sobre papel) 
dimensão 35 x 45 cm
valor R$ 2.200,00

artista Matheus Rocha Pitta
título Leite de Pedra (caixa /papelão), 2018/2019
técnica serigrafia sobre caixa de papelão 
dimensão 53,5 x 48 cm
valor R$ 2.200,00
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artista Mídia Ninja
título Ruas de junho, 2013/2014
técnica impressão a jato de tinta sobre papel 140g 
dimensão 46 x 70 cm
valor R$ 2.000,00



91

artista Miguel Chikaoka
título “Loading...”, 2003/2014
técnica cuia, lente de lupa e CD lixado - material orgânico (cuia), acrílico (CD) e lente (vidro)
dimensão medidas variadas
valor R$ 2.000,00



93

artista Miguel Rio Branco
título Voando em direção a ela, 1998
técnica impressão a jato de tinta sobre papel Harman Gloss Baryta 320g  
dimensão 55 x 55 cm
valor R$ 7.600,00

artista Nicólas Robbio
título Sem título, 2000
técnica serigrafia 
dimensão 112 x 77 cm
valor R$ 2.000,00



95

artista título História do Futurotécnica dimensão 50 x 100 cm 
 valor 



97

artista Nilo
título Mulheres da Rua Augusta, 2009 
técnica xilogravura 
dimensão 21 x 65,5 cm
valor R$ 1.000,00



99

artista Nuno Ramos
título Mácula, 2019
técnica impressão fotográfica em papel Luster 
dimensão 31,5 x 45 cm 
valor R$ 2.500,00
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artista Paulo Bruscky
título Sem título, 2015
técnica impressão a jato de tinta 
dimensão 75 x 56 cm
valor R$ 2.200,00

artista Regina Silveira
título FLASH, 2010 (obra comemorativa dos 10 anos do Clube de Fotografia - 2010)
técnica fotograma s/ chapa de alumínio
dimensão 64 x 44 cm
valor R$ 7.600,00



103

artista Pedro David
título Asa, 2004/2014
técnica impressão a jato de tinta 
dimensão 42 x 59,4 cm
valor R$ 2.200,00



105

artista Romy Pocztaruk 
título Bombrasil, 2018
técnica impressão fine art com tinta de pigmento natural em papel Photo Rag Baryta 
Hahnemühle, 315g dimensão 40 x 60 cm
valor R$ 2.000,00



107

artista Paulo D’Alessandro
título Sem título (São Paulo, 1995), 2004
técnica fotomontagem 
dimensão 31,5 x 80,3 cm 
valor R$ 2.000,00



109
artista título Sistema-cinemamembranosatécnica  valor 



111

artista Rubem Grilo 
título Situações IV, 2006
técnica fio de tela desfiada colado sobre monotipia sobre tela e sobre papel 
colado sobre tela dimensão 33 x 48,3 cm
valor R$ 2.000,00

artista Thiago Rocha Pitta
título Cinema Fóssil, 2008/2010
técnica impressão jato de tinta sobre papel de algodão 
dimensão 51 x 76 cm
valor R$ 2.000,00



113

artista Ulysses Bôscolo
título Olho mágico - livro/album, 2013
técnica xilogravura, impressão manual sobre papel washi e madeira 
dimensão 10,7 x 15,7 xv 7 cm
valor R$ 2.000,00



115

artista Vera Chaves Barcellos
título Sem título, da série a Filha de Godiva, 2002/2010
técnica impressão digital a partir de imagem fotográfica e radiologia 
dimensão 70,5 x 56 cm
valor R$ 2.000,00

artista Vera Martins
título Sem título, 2004
técnica fio de tela desfiada colado sobre monotipia sobre tela e sobre 
papel colado sobre tela dimensão 45,6 x 23,4 cm
valor R$ 2.000,00



117

artista Tony Camargo
título PF39, 2009
técnica verniz poliuretano sobre fotografia aplicada em placa e chassi de mdf 
dimensão 25,3 x 36 cm
valor R$ 2.000,00



119

artista Sara Ramo
título Na Escuridão, os Vagalumes, 2019
técnica impressão papel Hahnemühle Photo Rag, 308g 
dimensão 45 x 60 cm
valor R$ 2.000,00



121

artista Walter Carvalho
título sem título, 1982
técnica Impressão em jato de tinta sobre papel algodão 
dimensão 65 x 44 cm
valor R$ 2.000,00



123

artista Vera Chaves Barcellos 
título O Grito, 2020
técnica impressão sobre papel 
dimensão 55 x 71 cm
valor R$ 2.000,00 



125

artista Virginia de Medeiros
título Cais do corpo, 2015
técnica impressão a jato de tinta em papel Hahnemühle Photo Luster 260g 
dimensão 61 x 90,5 cm
valor R$ 2.000,00



127

artista Yuri Firmeza
título Da série Vida da minha vida, 2019 
técnica impressão serigráfica 
dimensão 70,5 x 50,5 cm
valor R$ 2.000,00



129

artista Yuri Firmeza 
título Sem título, 2016
técnica impressão em papel canson Photo Matte 
dimensão 90 X 86 cm
valor R$ 2.000,00



131

artista Andrea Bandoni
título Cuia Com Alça, 2014
técnica cuia natural da amazônia, resina cumatê, resina de poliuterano e parafusos 
dimensão 16 x 23,5 x 23,5 cm
valor R$ 250,00 



133

artista Guilherme Wentz
título PÓS-TROPICAL, 2014
técnica objeto / vaso - madeira carbonizada e latão  
dimensão 30 x 12 x  9 cm
valor R$ 250,00 

artista Jacqueline Terpins 
título Impacto, 2012-2013 
técnica cristal maciço - banho de cristal fundido manipulado a frio  
dimensão dimensões variadas  
valor R$ 500,00 



135

artista Kimi Nii
título Cumulus, 2012/ 2013
técnica cerâmica esmaltada em alta temperatura 
dimensão 24 x 24 x 7 cm
valor R$ 850,00 

artista Patrícia Naves 
título Organizador OITI, 2011 
técnica formado por 8 blocos com 3 tipologias diferentes, cortiça
dimensão 21 x 10,5 x 8 cm  
valor R$ 250,00 



2

artista Rochelle Costi 
título Organizador OITI, 2011 
técnica formado por 8 blocos com 3 tipologias diferentes, cortiça
dimensão 21 x 10,5 x 8 cm  
valor R$ 250,00 

artista Sara Carone
título Sem título, 2012 
técnica raku, cerâmica
dimensão 17 x 17 x 17 cm diâmetro
valor R$ 450,00



4

artista Sérvulo Esmeraldo
título Pendentif, 2013
técnica jóia em prata
dimensão 5 cm de diâmetro círculo maior x 2,5 de diâmetro círculo menor x 4,5 de haste 
valor R$ 850,00 


