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MASP INAUGURA QUATRO 
EXPOSIÇÕES:  
MARIA MARTINS, 
GERTRUDES ALTSCHUL, 
ZAHY GUAJAJARA E OBRAS 
DOADAS RECENTEMENTE 
AO MUSEU 
Maria Martins: desejo imaginante, no 1º andar, traz 45 
esculturas, gravuras, desenhos e pinturas produzidas 
entre as décadas de 1940 e 1950, além de documentos, 
publicações e fotografias que narram a trajetória de 
vida desta que foi uma das mais instigantes escultoras 
brasileiras. A curadoria é de Isabella Rjeille, curadora 
do museu. Fruto de uma parceria com a Casa Roberto 
Marinho, a exposição será exibida na instituição carioca 
no ano que vem, com inauguração prevista para 12 de 
março, permanecendo até 26 de junho. No Rio, contará 
com a apresentação de Fernanda Lopes, curadora  
adjunta deste projeto. 

No 1º subsolo, Gertrudes Altschul: filigrana, com 64 fo‐
tografias em ampliações vintage, que cobrem os curtos, 
mas frutíferos dez anos de produção da artista, que 
atuou de 1952 a 1962. Uma das principais fotógrafas que 
atuaram no Brasil, Altschul foi uma das poucas inte‐
grantes mulheres do Foto Cine Clube Bandeirante. A cu‐
radoria é assinada por Adriano Pedrosa, diretor artístico 
no museu, e Tomás Toledo, curador‐chefe na instituição. 
 
Também no 1º subsolo, o público poderá conferir Acer‐
vo em Transformação: doações recentes. Com curado‐
ria de Adriano Pedrosa, diretor artístico no MASP, e 
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Amanda Carneiro, curadora assistente na instituição, a 
exposição reúne 14 obras de artistas incorporadas à 
coleção do museu entre 2020 e 2021,  e expressa o tra‐
balho contínuo que têm sido feito com o objetivo de 
fortalecer a presença de mulheres no acervo. 
 
Por fim, no 2º subsolo, o museu inaugura a Sala de vídeo: 
Zahy Guajajara, cuja curadoria é de Adriano Pedrosa. Na 
ocasião, serão apresentados dois trabalhos da artista: 
Aiku’è (R‐existo), 2017, e Pytuhem: Uma carta em defesa 
dos guardiões da floresta, 2020. Zahy Guajajara é uma 
mulher indígena, multiartista, nascida na aldeia Colônia, 
na reserva indígena Cana Brava, no Maranhão. 
 
MARIA MARTINS 
Em cartaz até 30.1.22, a exposição Maria Martins: desejo 
imaginante e sua respectiva publicação são as mais am‐
plas organizadas sobre a artista, buscando reposicionar 
Martins na história da arte brasileira e internacional.  
 
Neste ano, o museu, guiado pelo tema das Histórias brasileiras, 
terá exposições exclusivamente de artistas mulheres.  
 
A mostra Maria Martins: desejo imaginante é divi‐
dida em cinco núcleos – Imaginários amazônicos, 
Como uma liana, Por muito tempo acreditei ter so‐
nhado que era livre, Duplos impossíveis e Mitologias 
pessoais – que abordam como a artista articulou os 
diversos imaginários acerca do Brasil e dos trópicos 
ao longo de sua produção — um lugar reivindicado, 
reafirmado e reinventando por ela. 

ARTISTA, ARTICULADORA E ESCRITORA  
Martins foi ainda uma figura central na internaciona‐
lização da arte brasileira e exerceu um importante 
papel de articuladora para as instituições de arte que 
se modernizavam no Brasil. Envolveu‐se, por exemplo, 
na viabilização das primeiras edições da Bienal de São 
Paulo e na aquisição de importantes obras para o acer‐
vo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM 
Rio), onde atuou como conselheira. 
 
A artista também se dedicou à escrita. Ainda em vida, 
publicou os livros Ásia maior: o planeta China (1958) – ela 
foi a primeira latino‐americana a entrevistar o líder comu‐
nista e revolucionário chinês Mao Tsé‐Tung (1893‐1976) 

Maria Martins, Prometeus I, Coleção Luis Paulo  
Montenegro                              Foto: Vicente de Mello 
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– Ásia maior: Brama, Gandhi e Nehru (1961) e Deuses 
malditos I: Nietzsche (1965), além de manter a coluna 
Poeira da Vida no jornal carioca Correio da Manhã. 
 
GERTRUDES ALTSCHUL 
Em cartaz até 30.01.2022. O MASP possui 12 foto‐
grafias vintage de Altschul que estarão na exposição, 
assim como o MoMa, que também tem 12 trabalhos 
da artista em seu acervo.  
 
Gertrudes Altschul foi uma figura pioneira no con‐
texto da fotografia modernista brasileira: fotógrafa 
mulher em uma época em que as câmeras portáteis 
começavam a se popularizar e em um cenário ainda 
dominado por homens.  
 

Embora bastante reconhecida no meio fotográfico do 
país, sua obra permanece celebrada apenas em círculos 
especializados, sendo raramente publicada e exibida. 
Ela integrou o Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB), que 
gestou a primeira leva de fotógrafos modernos em São 
Paulo, fundadores da chamada Escola Paulista, da qual 
foi uma das principais expoentes.  
 
A produção fotográfica de Altschul estava bastante ali‐
nhada com a linguagem da fotografia moderna 
brasileira, que procurava quebrar os princípios clássi‐
cos de composição, explorando aspectos geométricos 
e abstratos das imagens e fazendo experimentações 
com jogos de luz, sombra, linhas, ritmos e planos. Os 
temas principais de suas fotografias eram a arquite‐
tura moderna brasileira e motivos botânicos, princi‐
palmente as folhas (uma relação direta com seu 
trabalho para chapelaria).  
 
Zahy Guajajara 
Até 28.11.2021, a Sala de vídeo: Zahy Guajajara apre‐
senta dois trabalhos da artista: Aiku’è (R‐existo), 2017, 
e Pytuhem: Uma carta em defesa dos guardiões da 
floresta, 2020. 
 
Zahy Guajajara é uma mulher indígena, multiartista, 
nascida na aldeia Colônia, na reserva indígena Cana 
Brava, no Maranhão. Filha da pajé Elzira, e de Seu 
Quinca, mestiço. Do povo Tenetehara‐Guajajara, tem o 
Ze’eng eté, dialeto do tronco tupi‐guarani, como sua 
primeira língua.  

Gertrudes Altschul, Filigrana, Comodato 
MASP Foto Cine Clube Bandeirante  
Foto: Eduardo Ortega 
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Na televisão, trabalhou na minissérie “Dois Irmãos”, da 
TV Globo; no cinema, participou do filme “Não devore 
meu coração” e, no teatro, atuou em “Macunaíma – 
Uma rapsódia musical”. Seu trabalho mais recente 
como atriz foi em “Guerra em Iperoig” (2020), da Com‐
panhia de Teatro Mundana. Hoje, está em processo 
como co‐diretora em uma adaptação de “Macunaíma” 
para o cinema.  
 
Em 2017, destacou‐se com o vídeo Aiku’è (R‐existo), de‐
senvolvido no contexto da exposição Dja Guata Porã, re‐
alizada no Museu de Arte do Rio (MAR), entre 2017 e 

2018, sobre a história do estado do Rio como história in‐
dígena. Uma das curadoras da mostra foi Sandra Benites, 
atualmente curadora‐adjunta de arte brasileira no MASP.  
 
Em 2020, durante o período de quarentena no Rio de 
Janeiro, Villas Boas dirigiu Zahy na performance 

Pytuem: uma carta em defesa dos guardiões da flo‐
resta, exibida em festivais europeus de teatro online, 
entre os quais Festival Grec, Tanz im August e Festival 
La Citè. Uma versão reduzida do projeto foi selecionada 
pelo edital do Itaú Cultural, e está disponível online. 
 
ACERVO EM TRANSFORMAÇÃO:  
DOAÇÕES RECENTES 
Até 6.2.2022, o Museu de Arte de São Paulo inaugura 
a mostra Acervo em transformação: doações recentes.  
A exposição expressa o trabalho contínuo que têm sido 
feito com o objetivo de fortalecer a presença de mu‐
lheres no acervo. Em 2019, por exemplo, o MASP 
adquiriu 296 trabalhos de 21 artistas contemporâneas, 
um coletivo e artistas do século XIX. 
 
As artistas  – Carmézia Emiliano, Duhigó Tukano, 
Eleonore Koch, Habuba Farah Ricetti, Hulda Guzmán, 
Ione Saldanha, Jandyra Waters, Karin Lambrecht, Laura 
Lima, Madalena dos Santos Reinbolt, Maria Auxiliadora 
da Silva, Rosana Paulino e Wanda Pimentel – terão 
todas as obras acompanhadas de legendas expandidas, 
com contextualização dos trabalhos. 
 
Acervo em transformação: doações recentes é uma pe‐
quena mostra dentro de um conjunto maior, que pode ser 
visto de maneira ampliada no 2º andar do museu. Nota‐
se a variedade de temas e abordagens nos trabalhos ex‐
postos, revelando a pluralidade da produção de artistas 
mulheres que, vinculadas aqui em torno de gênero, am‐
pliam visões universalizantes de suas potências criativas.  

Zahy Guajajara, Aiku’è (R-existo)                      Foto: Still 



o 49

SERVIÇO 
MARIA MARTINS: DESEJO IMAGINANTE  
Até 30.1.22 
GERTRUDES ALTSCHUL: FILIGRANA 
Até 30.1.22  
SALA DE VÍDEO: ZAHY GUAJAJARA  
Até 28.11.21 
ACERVO EM TRANSFORMAÇÃO: DOAÇÕES RECENTES  
Até 6.2.22 
Endereço: Avenida Paulista, 1578, São Paulo, SP 

Horários: terça, das 10h às 18h, quarta a sexta, das 12h 
às 18h; sábado e domingo, das 10h às 18h; fechado às 
segundas (horários sujeitos à alteração).  
Agendamento online obrigatório pelo link 
masp.org.br/ingressos  
Mais Informações em www.masp.org.br 

Hulda Guzmán, Come Dance – Asked Nature Kindly (Venha dançar – perguntou a natureza gentilmente), Acervo Museu 
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Doação Rose Setubal e Alfredo Setubal, no contexto da exposição Histórias 
da dança                                                                                                                         Foto: Cortesia da artista e Alexander Berggruen;  
Maria Auxiliadora da Silva, Sem título, Acervo Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, Doação Teresa Bracher, 
no contexto da exposição Historias da dança                                                                                                 Foto: João Liberato 

http://masp.org.br/ingressos
http://www.masp.org.br 

