
 
 

Inhotim inaugura Galeria Claudia Andujar 
 

Com 1.600 m² e mais de 400 fotografias, pavilhão é dedicado ao trabalho da artista 
suíça com os índios Yanomami 

 
Em 26 de novembro, o Instituto Inhotim inaugura sua 19ª galeria permanente, 
dedicada ao trabalho da fotógrafa Claudia Andujar, nascida na Suíça e radicada no 
Brasil desde a década de 1950. Patrocinado pelo Santander, o pavilhão de 1.600 m² 
será o segundo maior do Parque e vai exibir mais de 400 fotografias realizadas pela 
artista entre 1970 e 2010 na Amazônia brasileira e com o povo indígena Yanomami. 
Andujar viveu temporadas na região e realizou diversas visitas posteriores. Ao longo 
dos anos, registrou o ambiente, as tradições e o contato dos índios com o homem 
branco. Para o evento de abertura, o Inhotim convidou dez lideranças indígenas para 
realizar uma pajelança durante o dia, que poderá ser acompanhada pelos visitantes.  
  
Dividida em quatro blocos, a exposição inaugural da galeria é resultado de cinco anos 
de pesquisa da curadoria do Inhotim em conjunto com Andujar no arquivo da artista. 
Grande parte das fotografias é inédita, como as séries Rio Negro (1970-71) e Toototobi 
(2010), esta última realizada durante uma assembleia da Hutukara Associação 
Yanomami. Mesmo as imagens mais conhecidas da artista foram organizadas em séries 
amplas, que combinam fotografias icônicas a outras nunca antes ampliadas. Também 
será possível ver o maior conjunto já exibido dos registros que compõem Marcados. 
Trabalho mais reproduzido de Andujar, foi elaborado a partir de fotos feitas por ela 
para os cadastros de saúde utilizados pelas equipes de vacinação da região, numa 
tentativa de proteger os índios da dizimação por doenças até então desconhecidas por 
eles, como sarampo e poliomielite. 
  
Para o diretor artístico do Inhotim e curador da mostra, Rodrigo Moura, Andujar está 
entre os raros artistas que conseguem, de forma poética, atribuir engajamento ao 
trabalho artístico. “A singularidade e a potência da trajetória de Claudia Andujar vêm 
da construção de um trabalho com um poder efetivo de intervenção no real, porém 
feito de costas para o sistema de arte do Brasil. De certa maneira, seu trabalho diz que 
esse encontro com outro, essa busca da arte para a constituição da identidade, tanto 
do autor quanto daquele que é fotografado, só é possível se dar fora de um sistema 
codificado e de interesses imediatos, como mercado e celebridade. Essa visão ética é 
uma fonte de inspiração para as novas gerações”, avalia. 
 
Além das fotografias, fazem parte da mostra publicações de época, livros da artista e o 
documentário “A estrangeira”, produzido pelo Inhotim com direção de Moura. A partir 
de quatro entrevistas, realizadas em São Paulo, no Instituto e na aldeia Demini, no 
Amazonas, o filme conta a trajetória de Anjudar, desde a infância tumultuada pela 
Segunda Guerra Mundial até o envolvimento com os Yanomami e a causa indígena. 
 



“Para o Santander, é uma grande satisfação estar em sintonia com as ações realizadas 

no Inhotim, considerado o maior centro de exposição de arte contemporânea no 

Brasil”, afirma Jesús Zabalza, presidente do Santander. “Temos muita admiração pelo 

trabalho de Claudia Andujar, que oferece seu olhar para registrar um pouco sobre a 

alma de um povo que luta pela preservação de sua cultura”.   

  
Seminário Visão Yanomami 
Na sexta-feira, 27/11, acontece no Teatro do Inhotim o Seminário Visão Yanomami, 
que pretende ampliar a leitura de trabalho de Andujar em exposição no Instituto e 
atualizar questões sobre a causa indígena no Brasil e suas relações com política, arte e 
museu. Além da artista e do curador Rodrigo Moura, participam da programação Davi 
Kopenawa, Carlo Zacquini, Ailton Krenak, Ana Paula Caldeira Souto Maior, Moacir dos 
Anjos, Lux Vidal e Maurício Ye´kuana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a 
partir de hoje, 9/11, pelo site inhotim.org.br/claudiaandujar. 
  
Projeto Arquitetônico 
Com 1.600 m², a Galeria Claudia Andujar é o segundo maior espaço expositivo do 
Inhotim e é dividida em quatro prédios, que recebem blocos da exposição. O projeto é 
assinado pelo escritório Arquitetos Associados, de Belo Horizonte/MG, parceiro 
recorrente do Instituto. São eles os responsáveis por construções premiadas do 
Parque, como a Galeria Miguel Rio Branco e o Centro de Educação e Cultura Burle 
Marx. A construção da Galeria Claudia Andujar se deu com o apoio do Banco 
Santander. 
  
Sobre a artista 
Claudia Andujar nasceu na Suíça, mas durante a infância e a adolescência morou em 
diversas cidades, fugindo da perseguição nazista que enviou seu pai e tantos outros 
para os campos de concentração. Em 1955, após nove anos em Nova York, mudou-se 
para o Brasil. Aqui, iniciou sua carreira como fotógrafa e trabalhou para diferentes 
publicações nacionais e estrangeiras, como as revistas Claudia, LIFE, e The New York 
Times Magazine. 
 
Em 1970, foi enviada à Amazônia pela revista Realidade para trabalhar em uma edição 
especial sobre a região. Durante a viagem teve seu primeiro contato com os 
Yanomami, experiência que a marcou para sempre. A informalidade da vida cotidiana 
na floresta, a curiosidade e a vontade de compreender o outro e a si mesma fizeram 
com que Andujar se envolvesse profundamente com a questão indígena no Brasil e sua 
atuação foi fundamental para a demarcação da Terra Indígena Yanomami, em 1992. 
 
“Ter esse pavilhão em Inhotim significa entrar para a eternidade com meu trabalho 
dos Yanomami. É importante que pessoas de qualquer parte do mundo, dos lugares 
mais remotos, conheçam os Yanomami. Saibam que eles são seres humanos, que 
fazem parte do mundo e que têm de ter acesso a sua cultura para sobreviver”, 
comenta Andujar. 
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Sobre o Santander 
O Santander atua no desenvolvimento do setor cultural ancorado em três pilares: uma 
unidade de cultura no Sul do País, um Acervo de arte moderna e contemporânea em 
São Paulo, e diversos projetos patrocinados, como a própria Galeria Claudia Andujar 
em Inhotim, o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, o Teatro Santander em São Paulo 
e diversos outros projetos espalhados pelo Brasil. Valorizar a cultura local, fomentar a 
criatividade, criar vínculo com a comunidade artística, incentivar à formação de 
público, realizar ações educativas e estabelecer parcerias com órgãos públicos e 
privados estão entre as prioridades do Santander na área cultural.  
 
 
SERVIÇO: 
Inauguração Galeria Claudia Andujar 
Quando: 26 de novembro, das 9h30 às 16h30. Visitas mediadas das 10h30 às 13h30. 
Durante o evento de abertura haverá pajelança dos índios Yanomami na galeria. 
 
Instituto Inhotim 
Rua B, 20 – Brumadinho/MG 
www.inhotim.org.br  
31 3194-7300 | 31 3571-9700 
Horários de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h30 às 16h30; sábados, 
domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. 
Entrada: quarta-feira gratuita; terça e quinta-feira, R$ 25; sexta, sábado, domingo e 
feriado, R$ 40. Têm direito a meia-entrada crianças de 6 a 12 anos, idosos acima de 60 
anos, estudantes identificados, professores das redes formais pública e privada de 
ensino identificados e funcionários de empresas parceiras. 
 
 
Assessoria de imprensa – Inhotim  
Malu Gonçalves – malu.goncalves@inhotim.org.br 
31 3194-7322 | 31 9-9765-2470 
 
Marcelo Martins – marcelo.martins@inhotim.org.br 
31 3571-9744 | 31 9-9765-5494 
 
Assessoria de imprensa – Santander 
Mariele Salgado Duran – assessoria@marielesalgado.com.br 
51 3028-3231 | 51 9189-8847 


