
42 perfil o professor miguel chaia conta como 
começou sua coleção de arte 40 anos 
atrás, desde sempre dedicada à produção 
contemporânea brasileira

“‘Imagina se eu vou poder 
comprar!’, falei. A Marilu pegou 
o telefone na hora e ligou para a 
Tomie: ‘Tomie, eu estou aqui com 
um professor que gostou muito 
da sua pintura, mas ele disse que 
só pode pagar em dez vezes’. Daí 
a Tomie perguntou: ‘É professor? 
Faça o que ele quiser’”, conta 
Miguel, aos risos. “Foi assim que 
descobri que poderíamos comprar 
pinturas com o salário que nós 
tínhamos.” 

As obras continuaram a chegar, e 
um dia o amigo Luiz Paulo Baravelli 
quis saber quantos trabalhos o 
casal já possuía – se o número 
fosse maior que dez, eram 
colecionadores. “Me dei conta de 
que, naquela época, no fim dos 
anos 1970, a gente já tinha mais 
de 20 obras”, diz Miguel, que inclui 
o próprio Baravelli, Tomie, Maria 
Leontina, Carlos Fajardo e José 
Resende nesse grupo abre-alas.

De olho nos jovens 
Quando Miguel e Vera perceberam 
que estavam montando uma 
coleção, tomaram uma decisão 
que nortearia todas as aquisições 
dali em diante: só comprariam 
artistas que estivessem produzindo 
na mesma época, principalmente 
os jovens do Brasil. “Começamos 
a comprar os artistas que formam 
a Geração 80: Leda Catunda, 
Beatriz Milhazes, Karin Lambrecht, 
Dudi Maia Rosa, Monica Nador 
etc.. Em paralelo, duas artistas 
nos chamavam a atenção: 
Carmela Gross e Regina Silveira. E 
continuamos sempre comprando a 
Tomie e o Baravelli.”

Quando os expoentes da década 
de 1980 subiram de preço, eles 
passaram aos nomes dos anos 
90, como Sandra Cinto, Albano 
Afonso e Efrain Almeida, entre 
muitos outros. Depois, às gerações 
de 2000 e 2010, representadas 
principalmente por Nicolás Robbio, 
Marcelo Cidade, Rodrigo Cass, 
André Komatsu e Lia Chaia, filha 
do casal. E assim chegaram aos 
dias de hoje.

Escutar Miguel Chaia falar sobre a 
própria coleção é ouvir uma breve 
história da arte contemporânea 
brasileira. Faz 40 anos que ele 
e a mulher, Vera, olham com 
lupa para o agora da produção 
artística nacional, um recorte 
que transformou o acervo deles 
em testemunha da evolução das 
pesquisas feitas nos campos da 
pintura, da fotografia, do vídeo, 
da performance, das pequenas 
instalações e da arte de rua. 

Atualmente com cerca de 200 
nomes, a coleção de Vera e Miguel 
começou junto com a história do 
casal. Eles se conheceram em 
1969, na faculdade de ciências 
sociais da PUC-SP, onde hoje 
são professores e coordenadores 
do Núcleo de Estudos em Arte, 
Mídia e Política. Ela, irmã do pintor 
Cassio Michalany, já circulava um 
pouco por esse terreno, enquanto 
Miguel havia descoberto o cinema, 
o teatro e as artes plásticas ao 
chegar a São Paulo para estudar, 
depois de viver a infância em Mato 
Grosso. Aos poucos, conversando 
e visitando exposições, foram 
comprando algumas gravuras.

“Eu comecei a comprar uma 
peça ou outra sem imaginar que 
estava colecionando. Comecei 
a gostar de gravuras, de nomes 
como Marcelo Grassmann, Wesley 
Duke Lee, Evandro Carlos Jardim, 
Maria Bonomi. Em 1976, comprei 
a primeira pintura, da Tomie 
Ohtake”, me contou Miguel em 
seu apartamento, numa tarde de 
segunda-feira nublada. 

Miguel lembra que a própria 
Tomie – amiga do casal até o último 
de seus dias e um dos principais 
nomes da coleção – teve partici-
pação importante nessa primeira 
grande aquisição. Visitando uma 
individual da artista na galeria 
Grifo, ele comentou com os donos 
do espaço, Dudu e Marilu Santos, 
que possuía uma gravura muito 
parecida com uma das obras. Eles 
então sugeriram a compra do óleo 
sobre tela de 70 cm x 70 cm. 

Acima, óleo sobre 
tela de Tomie Ohtake 
de 1976, a primeira 
pintura da coleção 
de Vera e Miguel 
Chaia, adquirida na 
galeria Grifo. Ao lado, 
trabalho Livro, de 
1991, de Nuno Ramos 
(Raquel Arnaud). Na 
outra página, Miguel à 
frente de outra pintura 
de Tomie Ohtake, de 
1979, também da Grifo. 
Abaixo do retrato, 
Cabeças Cortadas, 
de 2015, de Nicolás 
Robbio (Vermelho). 
No destaque, Miguel 
mexe na obra Capa, 
de Leda Catunda, de 
1996, comprada na 
Fortes Vilaça.
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Diante da produção em alta e 
de um mercado que foi ficando 
cada vez mais profissional, mirar 
e acertar no que acontece de 
mais fresco na arte brasileira 
dá trabalho e exige pesquisa 
intensa. “É fascinante acompanhar 
o agora. Mas, ao mesmo tempo, 
é desgastante. Tem obra que 
mexe, incomoda, que você não 
reconhece como tal ainda. Tem 
que fazer um exercício para se 
atualizar, porque a arte vai numa 
velocidade muito grande. Mas eu 
e a Verinha fazemos esse esforço. 
Quando uma obra me incomoda e 
me deixa sem parâmetros, eu vou 
fundo nela, para ver de que modo 
ela se comporta no meu universo.”

Atualmente, o casal tem prestado 
bastante atenção no que está 
sendo produzido nos campos da 
fotografia, do vídeo e do objeto, 
além de continuar a acompanhar 
a pintura. Na sala do apartamento 
onde vivem, na zona sul de São 
Paulo, uma tela de TV fica ligada 
quase o tempo todo com vídeos 
do acervo. Ela divide espaço com 
trabalhos de Leda, Tomie, Dudi 
Maia Rosa, Nicolás Robbio, Dora 
Longo Bahia, Rodrigo Braga, 
Carmela Gross e outros tantos. 
As paredes e os móveis estão 
forrados de cima a baixo com 
obras de arte, que são rearran-
jadas a cada seis meses mais 
ou menos, se revezando com os 
trabalhos armazenados em outro 
espaço.

Conexões e diálogos 
Esse pequeno exercício interno de 
curadoria, de tentar estabelecer 
relações entre suportes e gerações 
diversas, reflete outra decisão 
importante que Vera e Miguel 
tomaram no decorrer da coleção: 
um trabalho de arte só é comprado 
se estiver dialogando com outro. E 
é por isso que o casal acha mais 
coerente adquirir peças de nomes 
que já estejam no acervo. “Quando 
um artista fica bem colocado na 
coleção, a gente continua procu-
rando sempre.”

Como me explica Miguel, a 
coleção é formada por vários 
segmentos, tal qual um arqui-
pélago, com suas ilhas próximas 
umas das outras. Essa diversidade 
é um espelho do que acontece 
hoje no cenário da arte brasileira, 
em que predomina uma positiva 
heterogeneidade. “Há 20 anos, 
você podia dar conta do conjunto 
do mercado, eram poucos 
nomes circulando. Atualmente, é 
impossível, há uma segmentação 
muito grande. Além do mais, o 
mercado não é mais um eixo único. 
Hoje tem os grupos independentes, 
que formam uma camada tão 
importante quanto a das galerias. E 
diria também que tem instituições 
culturais que têm certa autonomia, 
museus com um dinamismo que 
se aproxima do mercado”, diz 
ele, também vice-presidente do 
Masp e integrante do conselho da 
Fundação Bienal.

Já no fim da nossa tarde, Miguel 
passa do presente para o futuro 
e conta dos planos que tem 
para a própria coleção: fazer um 
museu universitário em parceria 
com a PUC-SP, para quem doaria 
algumas de suas peças. Ainda são 
conversas iniciais, mas ele parece 
dedicado ao desejo de ver seu 
acervo acessível ao público. 

Sobre a evolução da coleção e da 
arte contemporânea ela mesma, 
Miguel revela que está refletindo 
sobre o impacto das redes sociais 
e da internet na produção artística. 

“Com certeza, o futuro da arte vai 
cruzar com as novas tecnologias. 
Elas são importantes para se 
pensar hoje o que é arte e o que é 
colecionar. Daqui a pouco pode ter 
um colecionador de não-objetos. 
O futuro pode ser colecionar 
sensações, comprar um espaço 
que, quando se entra nele, se tem 
sentimentos de satisfação, de 
fome, de sexo, de cheiro, de vento.” 
Esse é Miguel mais uma vez se 
preparando para receber o novo.
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“é fascinante acompanhar o agora. mas, 
ao mesmo tempo, é desgastante. tem 
obra que mexe, incomoda, que você não 
reconhece como tal ainda. tem que fazer 
um exercício para se atualizar, porque a arte 
vai numa velocidade muito grande”


