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O MAC USP é um dos mais importantes museus de arte moderna e contemporânea da

América Latina. O seu acervo artístico possui mais de 10.000 obras – entre pinturas,

desenhos, gravuras, fotografias, esculturas e arte digital - de grandes nomes da arte do

século XX e XXI, tais como Pablo Picasso, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Amedeo

Modigliani, Di Cavalcanti, Candido Portinari, Max Bill, Umberto Boccioni, Tarsila do

Amaral, Flávio de Carvalho e Regina Silveira, entre muitos outros.

Na qualidade de museu universitário, o MAC USP tem por finalidade promover o estudo e

a difusão de seu acervo, sua conservação, proteção, valorização e ampliação, bem como

o seu reconhecimento como patrimônio artístico nacional no Brasil e no exterior.

O museu realiza exposições com obras de seu acervo e, também, exposições temporárias

com obras de artistas brasileiros e estrangeiros, novos e consagrados, que não pertencem

ao seu acervo.

Além das exposições, o MAC USP oferece ao público diversas atividades e serviços como

cursos de extensão cultural, ateliês de criação, visitas orientadas, biblioteca

especializada em arte moderna e contemporânea, além do arquivo histórico.
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❑ Ciclo Curatorial – Coletar, identificar, processar, difundir. O ciclo

curatorial e a produção do conhecimento.

• Profa. Dra. Ana Gonçalves Magalhães - amagalhaes@usp.br

✓ Este projeto de pesquisa tem por objetivo a discussão de metodologias no trato

com acervos museológicos. Seu objeto de estudo central é o ciclo curatorial, que

diferentemente da curadoria (tal como vem sendo definida atualmente e a partir

dessas práticas no campo da arte), envolve uma cadeia de procedimentos e

práticas dentro dos museus, desde a incorporação de acervo até sua difusão.

✓ Através de estudos de casos desenvolvidos a partir de pesquisa acadêmica dentro

das instituições aqui envolvidas, nossa intenção é a de discutir o ciclo curatorial a

partir de uma perspectiva transdisciplinar.
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❑ Histórias da Arte: Historiografia e Epistemologia – CNPq

❑ Narrativas da Arte do Século XX - CNPq

• Profa. Dra. Ana Gonçalves Magalhães – amagalhaes@usp.br

❑ Cultura e Arte no lazer e turismo – CNPq

❑ Turismo Cultural e Patrimônio Imaterial no Brasil

❑ Produção e Circulação da Arte

❑ Iconografia Musical: imagens musicais e arte contemporânea no Brasil

• Prof. Dr. Edson Leite – edsonleite@usp.br

❑ A presença da fotografia nos espaços da arte na cidade de São Paulo, 1940-1980 

(subprojeto do Projeto Temático);

❑ Membro do Grupo de Pesquisa Imagem, Cultura Visual e História (CNPq);

❑ Membro do Grupo de Pesquisa Gêneros, artes, artefatos e imagens (GAAI).

• Profa. Dra. Helouise Costa – helouise@usp.br
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❑ Espaços da mediação;

❑ Membro do Grupo de Pesquisa Formação de Educadores em Arte – CNPq.

• Profa. Dra. Carmen Aranha – saranha@usp.br

❑ História dos procedimentos projetuais na arquitetura moderna e 

contemporânea

❑ Projeto do espaço moderno

• Prof. Dr. Rodrigo Queiroz – roqueiro@usp.br
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❑ Arte e fatos: imagem, som e ritmo da cultura global Estética do cotidiano

e a arte de Robert Rauschenberg no MAC USP

• Profa. Dra. Christiane Wagner – christiane.wagner@usp.br

❑ Interpretação patrimonial: relação entre patrimônio e sociedade no

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo

• Profa. Dra. Maria Cristina Caponero – criscaponero@usp.br

❑ Curadoria, Arquivo e Memória no Museu: políticas e poéticas contra o

esquecimento

• Profa. Dra. Priscila Arantes – priscila.a.c.arantes@gmail.com
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❑ A Formação do Acervo de Arte Moderna do MAC USP e antigo MAM [PART/FAPESP]

• Profa. Dra. Renata Dias Farrareto Moura Rocco – renatarocco@gmail.com

❑ Arte Moderna Holandesa e Belga no Acervo do MAC USP. [FAPESP]

• Prof. Dr. Felipe Sevilhano Martinez – felipesmartinez@gmail.com

❑ Pola Rezende, Felícia Leirner, Liuba Wolf e Erika Steinberg: escultoras imigrantes do

leste europeu no acervo do MAC USP (1940-1970) – [FAPESP]

• Profa. Dra. Marina Mazze Cerchiaro – mmcerchiaro@gmail.com

❑ Rafael França: Obra como pensamento estético

• Prof. Dr. Donny Coreia da Silva – donnycorreia@usp.br

❑ Nacionalismo e preocupação social na produção gráfica de Di Cavalcanti

• Prof. Dr. Marco Marcelo Bortoloti – marcelobortoloti@gmail.com

❑ Mira Schendel e a significação judaica em suas obras

• Prof. Dr. Olívio Guedes de Oliveira – olivioguedes@usp.br

❑ Artistas germânicas no Brasil: imigração e modernidade.

• Profa. Dra. Priscila Sacchetin – prisacchettin@gmail.com
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❑ Para além dos silêncios da história: análise da produção artística e fotografia de

Lucy Citti Ferreira. [Bolsista PIBIC 2020/21]

• Aluna: Sophia Faustino Freiria de Sousa – sophiafaustino@usp.br

❑ Moenda 1951 de Heitor dos Prazeres e a representação do trabalho feito pelo

negro no Brasil.

• Aluna: : Anna Carolina Nogueira de Araújo - annacarolinanaraujo@usp.br

❑ Guia de exposições de fotografia, São Paulo, 1940-1980. [Bolsista FAPESP]

• Aluna: Marina Bernardes Teixeira – marina.bernardes.teixeira@usp.br

❑ História das exposições de fotografia – MAC USP, 1963-2020. [Bolsista PIBIC

2021/22]

• Aluna: Gabriela Mika Tanaka – mikatanaka@usp.br

❑ A Formação do Acervo de Arte Moderna do MAC USP e antigo MAM –

[Bolsista FAPESP]

• Aluna: Marina Zeni Rizzi – rizzi@usp.br
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