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O PEQUENO COLECIONADOR 

Projeto com brinquedos criados por artistas contemporâneos chega ao Rio de Janeiro. 
Desenvolvido desde 2018, para crianças de todas as idades, será apresentado a partir 
do dia 3 na Galeria Samba Arte Contemporânea
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Grandes nomes da arte moderna do século passado, 
como Torres Garcia, Alexandre Calder e Paul Klee, 
dedicaram parte de suas trajetórias à criação de brin‐
quedos para crianças. Essa foi a inspiração dos artistas 
Artur Lescher e Mariane Klettenhofer, junto com a di‐
retora vice‐presidente do Instituto Inhotim, Paula 
Azevedo. O trio criou o projeto “O Pequeno Cole‐
cionador”, com o objetivo de “pensar sobre a arte e a 
experiência do brincar em suas diversas formas, 
histórias e culturas”.  
 
O projeto, que nasceu em São Paulo em 2018, já contabi‐
liza a participação de 36 artistas, entre os quais Lenora 
de Barros, Julio Villani, Irmãos Campana, Leda Catunda e 
Laura Vinci. É a primeira vez que a produção será apre‐
sentada na capital carioca. As obras ficarão disponíveis 
na galeria, que passará a representar o projeto. 
 
Mais do que brinquedos, as peças são obras de arte, 
com tiragem limitada, assinadas e certificadas. “Todas 
guardam uma identidade forte com o autor. O coefi‐
ciente artístico de cada brinquedo contém a poética do 

artista que o desenvolveu, em todos os elementos. Além 
da experiência do brincar, do coletivo, do jogar, também 
há uma experiência estética”, ressaltam Artur Lescher, 
Mariane Klettenhofer e Paula Azevedo. 
 
Apesar de originalmente serem criadas para o público in‐
fantil, as obras atraem pessoas de todas as faixas etárias. 
Quem gosta de arte pode ser motivado a trabalhar o 
lúdico e também começar uma coleção. “A experiência 
do brincar estimula a criatividade, o senso de trabalhar 
em conjunto, práticas que geram vivências inesquecíveis 
também na vida adulta. Achamos que muitas vezes falta 
um pouco de humor e criatividade no nosso cotidiano, fa‐
tores que podem ser estimulados com os brinquedos”, 
afirmam os idealizadores do projeto.  
 
Com “O Pequeno Colecionador”, Artur, Mariane e Paula 
pretendem estimular a relação com as artes desde a in‐
fância, aproveitando o gosto das crianças pelo cole‐
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cionismo de forma geral, para que iniciem uma relação 
de afeto com a beleza contida em cada obra. “Criança 
gosta de colecionar, e não é necessário esperar virar 
gente grande para começar uma coleção de arte. O im‐
portante é treinar o olhar, é estabelecer uma relação 
pessoal com a obra de arte”.  
 
Com esse objetivo, o projeto tem uma forte carga edu‐
cacional e, além dos brinquedos, os organizadores tam‐
bém promovem oficinas, palestras e atividades online.  
 
SOBRE OS IDEALIZADORES 
Artur Lescher se destaca no atual panorama da arte 
contemporânea por suas obras tridimensionais. Obte‐
ve reconhecimento a partir de sua participação na 19ª 
Bienal de São Paulo, em 1987. Desde então o artista 
vem apresentando um sólido trabalho, resultado de 
uma pesquisa em torno da articulação entre matéria, 
forma e pensamento. 
 
Mariane Klettenhofer é formada em Arquitetura e Ur‐
banismo pela FAUUSP e possui mestrado em Arte, 
Filosofia e Pensamento Crítico pela European Graduate 
School. Atua nas áreas de educação e design. Já traba‐
lhou em museus como MASP e MAM‐SP. 
 
Paula Azevedo é diretora vice‐presidente do Instituto 
Inhotim. Recentemente foi diretora de relações institu‐
cionais e governança no Instituto Tomie Ohtake. Tam‐
bém foi coordenadora do Núcleo Contemporâneo do 

MAM‐SP, instituição que dirigiu até 2019. Faz parte do 
conselho administrativo do Instituto de Arte Contem‐
porânea, trabalha com catalogação e management de 
coleções privadas. 
 
SOBRE A GALERIA 
Fundada em 2015 no Rio de Janeiro, a Samba Arte Con‐
temporânea é um espaço de diálogo entre artistas de 
diferentes gerações e suas pesquisas. Através da inte‐
gração de artistas emergentes e consagrados, de seus 
suportes e técnicas, e da alternância de exposições, 
constrói novos caminhos, oferecendo múltiplas possi‐
bilidades de acesso às obras.  
 
A galeria também é um local de pesquisa, experimen‐
tação e educação. Desenvolve projetos de integração 
da arte com a cidade, transbordando seu espaço ex‐
positivo para o entorno. Entre seus artistas, estão An‐
tonio Dias, Anna Maria Maiolino, Diogo Santos, Franz 
Weissmann, Fernando Brum, Jota Testi, Thiago Haidar, 
Manfredo Souzanetto e Rubem Ludolf. 

 
SERVIÇO 
O Pequeno Colecionador    
A partir de 3 de junho  
samba arte contemporânea  
Shopping Fashion Mall – São Conrado, Estrada da Gávea 899, 
2º piso ‐ loja 231,Rio de Janeiro / RJ 
De segunda a sábado, das 12h às 20h  
Domingos e feriados, das 14h às 20h 
(21) 3082.0337 / Entrada franca  
www.sambaartecontemporanea.com 
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