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“A ÁRVORE DA VIDA”, de Carmézia Emiliano, e  

“MAHKU – MIRAÇÕES”, do Movimento dos artistas Huni Kuin,  

ABREM A TEMPORADA 2023 DO MASP.  

As duas exposições serão inauguradas no dia 24 

Carmézia 
Emiliano,  
Wazaká –  
A árvore  
da vida, 
2022                      
Foto: Rodrigo 
Guedes da Silva 
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Com curadoria de Amanda Carneiro, curadora as‐
sistente do MASP, a exposição reúne 35 pinturas 
que figuram e refletem sobre paisagens, objetos da 
cultura material e o cotidiano da comunidade da 
artista indígena Macuxi, localizada na Maloca do 
Japó, Normandia, Roraima. A mostra tem pa‐
trocínio da Lefosse.  
 
Carmézia Emiliano (Maloca do Japó, Normandia, 
Roraima, 1960) é autodidata. Na década de 1990, 
mudou‐se para Boa Vista, momento no qual tam‐
bém começou a pintar, motivada pelo impacto de 
sua primeira visita a uma exposição de arte. Ali ela 
notou que humanidade e natureza, indivíduo e co‐

A ÁRVORE DA VIDA  
EXPOSIÇÃO MONOGRÁFICA DE CARMÉZIA EMILIANO  

Com um olhar voltado para as questões indígenas ao redor mundo,  
a série de atividades da instituição – exposições, cursos, palestras, oficinas  
e publicações – propõe novas narrativas visuais, mais inclusivas e plurais  
sobre as histórias dos povos originários. Ao longo do ano, a programação  

irá abordar e debater a complexidade de materiais, culturas, filosofias  
e cosmologias indígenas, além de discutir as suas representações na arte  

e o silêncio da história oficial da arte em relação à produção artística indígena

O conjunto de 35 obras, sendo oito especialmente desenvolvidas para a mostra,  
traz temas e reflexões da artista indígena Macuxi sobre a observação da natureza  
e da vida coletiva

Carmézia Emiliano, Parixara, 2020 
Foto: Eduardo Ortega
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letivo, podiam assumir formas na profusão de detalhes 
espelhados, intrincados e interconectados das artes vi‐
suais. No início de sua carreira, sua produção artística 
encontrou espaço em exposições chamadas naïfs e/ou 
populares; hoje, no entanto, seu trabalho aponta para 
a revisão dessa leitura enquadrada e tem sido incluído 
em diferentes mostras de arte contemporânea.   
 
A exposição Carmézia Emiliano: a árvore da vida está 
dividida em sete núcleos que abordam temas rela‐
cionados à subjetividade da artista e à vida em comu‐
nidade, refletindo manifestações culturais macuxis, 
como a dança do parixara, os jogos e brincadeiras rela‐
cionados aos períodos de festas – por exemplo, o de 
colheita da mandioca –, assim como a vida comunitária, 
manifesta nas pinturas que representam habitações e 
espaços em comum. Também se destacam os registros 
da transmissão de saberes, das redes de apoio entre 
mulheres e da relação de profundo respeito e coope‐
ração com a natureza.   
 
O título da mostra faz referência a um tema recorrente 
na obra da artista, o mito da Wazaká, a árvore da vida, 

que faz surgir de seu tronco cortado o Monte Roraima. 
“Retomar o mito da árvore da vida, entretanto, não 
quer dizer que a artista elabora sua poética como di‐
cionário ilustrado das histórias e vivências Macuxis, 
mas a relação de experiência com seu contexto, de 
modo a representar os tópicos que lhe interessam sub‐
jetivamente, mesmo que relacionados à coletividade ou 
filosoficamente referenciados”, pontua a curadora.   
 
Muitos trabalhos de Emiliano se dedicam ao registro 
poético de objetos da cultura material e dos saberes 
transmitidos por seu povo entre gerações, entretanto, 
o seu trabalho não se reduz a uma compreensão 
antropológica ou essencialista, ainda que, durante 
quase duas décadas, tenha sido nessa chave de inter‐
pretação que sua obra encontrou lugar no cenário da 
arte. “Termos qualificadores, como primitivo e ingênuo 
ou a artfolclórica, podem ser redutores e preconceitu‐
osos, primeiro porque ser autodidata não significa 
ausen̂cia de pesquisa, quer dizer apenas que essas pes‐
soas não tiveram acesso à educação formal. Depois 
porque, em geral, são atribuídos a artistas indígenas, 
negros ou pobres, e dizem muito pouco sobre os traba‐

Carmézia Emiliano,  
Apendendo, 2020                             
Foto: Eduardo Ortega 
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lhos e artistas em si”, analisa Carneiro. “Não é redun‐
dante rememorar que tais noções validaram hierar‐
quias perversas, influenciando demasiadamente leitu‐ 
ras atavistas”, finaliza. 
 
O autorretrato Eu (2022) evidencia como figuras indí‐
genas são pouco vistas nesse gênero da pintura. Até o 
século 19, o gênero foi frequentemente comissionado 
ou estimulado pela academia aos artistas pertencentes 
à história oficial da arte. Os indígenas, apartados do Es‐
tado, mas em franca disputa por respeito e reconheci‐
mento de seus territórios e modos de vida, lidaram 
com o fato de se verem representados por outros, em 
imagens às vezes românticas e frequentemente contra‐
ditórias e ambivalentes, como o quadro Moema (1866), 

de Victor Meirelles (1832‐1903). Ao pintar o autorre‐
trato, a artista se coloca duplamente no centro, do 
quadro e de sua comunidade. 
 
SERVIÇO 
Exposição Carmézia Emiliano: a árvore da vida 
De 24 de março até 11 de junho 
MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
– 1o subsolo (galeria) – Tel.: (11) 3149‐5959 
Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo / SP 
Horários: terça grátis, das 10h às 20h (entrada até as 19h); 
quarta a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); 
fechado às segundas 
Agendamento on‐line obrigatório pelo link  
masp.org.br/ingressos 
Ingressos: R$ 60 (entrada); R$ 30 (meia‐entrada) 
www.masp.org.br  

MAHKU: MIRAÇÕES  
EXPOSIÇÃO DO COLETIVO INDÍGENA MAHKU  

Ibã Huni Kuin, 
Bane Huni 
Kuin, Rare 
Huni Kuin, 
Ayani Huni 
Kuin, Ibã  
Neto Sales 
Kanixawa, 
Movimento 
dos Artistas 
Huni Kuin 
(MAHKU),  
Yube Inu  
Yube Shanu, 
2020                     
Foto:  
Eduardo Ortega 

http://masp.org.br/ingressos
http://www.masp.org.br
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Mostra traz cerca de 120 pinturas, desenhos e esculturas – resultado de traduções  
de cantos, mitos e visões do grupo de etnia Huni Kuin, que vive no estado do Acre,  
na fronteira com o Peru

Acelino Tuin 
Huni Kuin, 
Movimento 
dos Artistas 
Huni Kuin 
(MAHKU),  
Kapenawe 
pukenibu, 
2022                                 
Foto:  
Daniel Cabrel 

Com curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do 
MASP, Guilherme Giufrida, curador assistente, e Ibã 
Huni Kuin, curador convidado, a exposição reúne cerca 
de 120 pinturas e desenhos que se originam tanto de 
traduções e registros de cantos, mitos e histórias de sua 
ancestralidade, como de experiências visuais geradas 
pelos rituais de nixi pae – que envolvem a ingestão de 
ayahuasca – denominadas mirações, palavra que dá  

título à exposição na instituição. A mostra tem pa‐
trocínio master do Citibank.  
 
Criado oficialmente em março de 2013, dez anos antes 
da abertura da exposição no MASP, o surgimento do 
Movimento dos Artistas Huni Kuin (MAHKU) remonta 
ao final da década de 2000, quando o coletivo iniciou, 
nos cursos de Licenciatura Indígena na Universidade 
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Federal do Acre (UFC), seus trabalhos de tradução de 
cantos tradicionais do povo indígena Huni Kuin (Acre) 
em desenhos figurativos. Os primeiros registros do co‐
letivo surgem, portanto, a partir do contato de popu‐
lações indígenas aldeadas com a universidade, onde o 
grupo realizou sua primeira exposição, em 2011.  
 
No ano seguinte, após a visita do antropólogo Bruce Al‐
bert e do curador Hervé Chandès, os integrantes par‐
ticipam pela primeira vez de uma mostra de arte 
contemporânea, a exposição Histoires de voir, Show 
and Tell  (Histórias para enxergar, ver e contar) na  
Fondation Cartier pour l’art contemporain, em Paris, 
com um desenho ilustrando a capa do respectivo catá‐
logo. A partir do movimento de introdução da sua visua‐ 
lidade ao universo das exposições de arte, os Huni Kuin 
se apropriam disso como estratégia de sobrevivência 
coletiva, de extensão de suas histórias e de seus mitos. 
 
A exposição MAHKU: Mirações reúne cerca de 120 pin‐
turas e desenhos em papel e tela, sendo três delas pro‐

duzidas para a mostra, comissionadas pelo museu, além 
de esculturas, áudios com cantos, vídeo documentário 
e uma pintura de grandes dimensões elaborada direta‐
mente nas laterais da icônica escada/rampa vermelha 
que interliga o 1° ao 2° subsolo do museu, seguindo, 
assim, a tradição do coletivo de realizar uma inter‐ 
venção artística nos espaços expositivos que ocupam, 
criando uma conexão física e espacial entre mundos. 
 
Este diálogo entre diferentes culturas é um dos temas 
centrais de algumas das obras do coletivo, especial‐
mente aquelas inspiradas no mito de kapewë pukeni, 
o jacaré‐ponte, traduzido, por exemplo, na pintura 
Kopenawe pukenibu (2022), de Acelino Tuin Huni 
Kuin. O mito narra a história da passagem dos Huni 
Kuin pelos dois continentes, através do estreito de 
Behring, em busca de sementes, moradia, conheci‐
mento e terra. Depois de muita caminhada, o grupo 
se depara com um jacaré que, em troca de alimento, 
oferece ajuda para que eles possam atravessar para 
o outro lado.  

Ibã Huni Kuin, 
Bane Huni 
Kuin, Movi-
mento dos 
Artistas Huni 
Kuin 
(MAHKU),  
Sem título, 
2017                                       
Foto:  
Eduardo Ortega 
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Outro ser muito importante para os Huni Kuin é a jiboia, 
considerada a maior dos xamãs, mensageira e ser da 
transformação. Normalmente o animal está presente 
em suas pinturas, circundando as composições, seja de 
forma a perambular pela imagem, seja literalmente em 
suas bordas, acompanhando os ângulos perpendicu‐
lares do quadro ou em formas geometrizadas estilizadas.  
 
A jiboia é a figura central no mito de surgimento de nixi 
pae, “a bebida sagrada”, representada na tela do  
acervo do MASP Yube Inu Yube Shanu (Mito do surgi‐
mento da bebida sagrada Nixi Pae), 2020. O mito narra 
o encontro de Yube Inu, um homem indígena, com 
Yube Shanu, a mulher‐jiboia, e a acolhida do povo da 
jiboia a Yube Inu, que é introduzido ao ritual de nixi 
pae. Ele ingere a bebida sagrada, experincia as mi‐
rações e, mais tarde, aprende a fazê‐la e entra em con‐
tato com as músicas da serpente. Por um momento de 
ciúme de seu sogro, devido ao conhecimento 
adquirido, Yube Inu é mordido e acaba adoecendo, 
mas, antes de morrer, retorna ao seu povo de origem 
e ensina a receita da bebida.  
 
No ritual de nixi pae realizado pelos Huni Kuin e 
traduzido como “cipó forte”, “embriagante” ou “fio en‐
cantado”, se institui a experiência de encontro com a 
jiboia. Trata‐se de um ritual central na vida desse povo, 
que envolve toda a comunidade – desde crianças de 6 
anos de idade até adultos e idosos. As mirações, expe‐
riências visionárias que aparecem durante os rituais, 
são traduzidas tanto nos desenhos e pinturas do cole‐
tivo quanto nos cantos que integram o cotidiano da 

aldeia Chico Curumim, na Terra Indígena Kaxinawá, do 
Rio Jordão, onde vivem os artistas do MAHKU.  
 
“O ritual de nixi pae tem como objetivo principal conec‐
tar mundos, rememorar a todos daquela relação dos 
Huni Kuin com a jiboia, renovar a intimidade do encon‐
tro e relembrar as razões do desencontro narradas no 
mito”, reflete Guilherme Giufrida. “Evocada através do 
canto, pela bebida e pela própria miração, a jiboia guia 
as visões por seus caminhos e percepções, fazendo os 
humanos atravessarem para o seu mundo, para o 
próprio universo dos mitos. O objetivo, no limite, parece 
ser o de estudar e ensinar os mitos, fazer as histórias 
do povo sobreviverem, se estenderem e se transfor‐
marem, preservando a integridade e o enraizamento 
daquela sociedade”, finaliza. 

 
SERVIÇO 
Exposição MAHKU: Mirações 
De 24 de março até 11 de junho 
MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
– 2o subsolo – Tel.: (11) 3149‐5959 
Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo / SP 
Horários: terça grátis, das 10h às 20h (entrada até as 19h); 
quarta a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); 
fechado às segundas 
Agendamento on‐line obrigatório pelo link  
masp.org.br/ingressos 
Ingressos: R$ 60 (entrada); R$ 30 (meia‐entrada) 
www.masp.org.br   
facebook.com/maspmuseu  
twitter.com/maspmuseu  
instagram.com/masp 

http://masp.org.br/ingressos
http://www.masp.org.br
http://facebook.com/maspmuseu
http://twitter.com/maspmuseu 
http://instagram.com/masp

