
   

A residência é forrada de 
obras. À esquerda, peça 
de Alexis Masurelle. Na 
escada, quadro de Pierre 
Ardouvin acima de série 
do casal Petra Mrzyk & 
Jean-François Moriceau   

Novata na cena artsy francesa, 
a colecionadora, agitadora cultural e 

mecenas Sandra Mulliez já é uma das mais 
influentes players do meio desde 

que fundou o SAM Art Projects. Saiba por 
que você ainda vai escutar muito o nome 

desta brasileira Por Isabel JunqueIra fotos oleg covIan

fAdA 
madrinha

U
ma escultura monu-
mental do argenti-
no Adrián Villar 
Rojas, instalada 

temporariamente no Jardin des 
Tuileries no ano passado, abriu 
a reportagem sobre os dez me-
lhores eventos de 2011 da 
Artforum, bíblia da arte contem-
porânea. A ideia pode até ter 
saído da cabeça deste jovem 
artista em ascensão, mas o am-
bicioso site specific de 45 tone-

“As pessoas iam lá em casa 
e ficavam entusiasmadas com 
trabalhos de artistas brasileiros 
consagrados, como Dora Longo 
Bahia, de quem nunca tinham 
ouvido falar! Foi a partir daí 
que eu e o Amaury começamos 
a pensar numa maneira de fazer 
algo mais concreto e engajado, 
que desse visibilidade aos artis-
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a paulistana começou a comprar 
arte há apenas oito anos, ao lado 
do marido, Amaury, com quem 
está casada desde 2000. Apesar 
de algumas divergências de 
gosto – ele adora nus, ela prefe-
re obras mais conceituais –, a 
paixão do casal extrapolou o 
hábito de colecionar e se trans-
formou em projeto de vida. 

ladas e 90 metros de altura 
nunca teria sido concretizado 
sem a ajuda de uma fada ma-
drinha brasileira: Sandra 
Mulliez, a cabeça (e o coração) 
por trás do SAM Art Projects, um 
programa de mecenato artísti-
co criado em 2009 que já é um 
dos mais conceituados da 
Europa. Nora de Gérard Mulliez, 
fundador do grupo Auchan e 
patriarca da família que é a se-
gunda maior fortuna da França, 

Sandra Mulliez posa na Villa Raffet, 
sede do SAM Arts Project, em 

Paris. Na parede, quadro-escultura 
do argentino Adrián Villar Rojas 

e azulejos da marroquina Majida 
Khattari com fotos da mecenas



Sandra foi 
recentemente 

apontada 
pelo The New 

York Times 
como uma 

das principais 
responsáveis 

por botar Paris 
de volta no 

radar da arte 
contemporânea    

fala-se de arte

tas”, lembra a mecenas, que aca-
bou virando o “rosto” do projeto, 
já que seu marido é tão tímido e 
discreto quanto Sandra é exube-
rante e espontânea. “Ele não su-
porta mondainetés!”, entrega. Cria 
do casal, o SAM Art Projects tem 
como meta principal promover 
um intercâmbio entre “norte” 
e “sul”: anualmente, dois artis-
tas de países emergentes fazem 
uma residência de cinco meses 
em Paris, e um artista instala-
do na França (francês ou não) 
ganha um prêmio de € 20 mil 
para realizar uma obra em al-
gum país emergente. Acredite, 
ser “adotado” por Sandra e pelo 
seleto comitê do SAM – formado 
por curadores, críticos de arte 
e diretores de museus, como o 
presidente do Palais de Tokyo, 
Jean de Loisy – é um sonho 
para qualquer artista que já 
teve o seu talento confirmado, 
mas que ainda não bombou na 
cena internacional. 

O próximo neófito a ser cata-
pultado, por sinal, é um brasilei-
ro: Henrique Oliveira vai viver 
durante cinco meses na Villa 
Raffet, linda casa de três an-
dares no 15ème arrondissement 
que serve de quartel-general do 
SAM. Tanto as residências quan-
to o prêmio culminam sempre 
numa exposição individual em 
alguma instituição de prestígio 
(entre elas o Palais de Tokyo e o 

Os protégés de Sandra

o indonésio Eko Nugroho, residente 
que estampou a sala do Musée d’art 
Moderne de la Ville de Paris em 2012, 
participa agora de coletiva na filial 
parisiense da galeria italiana Continua.

Vencedor do prêmio do saM em 2010, 
o francês Laurent Pernot ganhou 
mostra individual no Palais de Tokyo e, 
em setembro passado, expôs no MuBe 
(em são Paulo). 

Depois de ganhar projeção mundial com 
uma escultura de 45 toneladas instalada 
nas Tuileries, o argentino Adrián Villar 
Rojas participou da Documenta deste ano 
e foi assunto da prestigiada Cahiers d’Art.

Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris), que são acompanha-
das também de um catálogo. “É 
uma residência de luxo. Quando 
esses artistas deixam Paris, todo 
mundo sabe quem são”, resume 
Sandra, sem modéstia. Ela não 
está exagerando: além de toda 
a comunicação estar nas mãos 
da agência de Claudine Colin, a 
mais importante assessoria de 
imprensa francesa na área cul-
tural, a brasileira organiza men-
salmente na Villa Raffet um al-
moço em torno de seus protégés, 
frequentado por intelectuais do 
naipe da jornalista do Le Mon-
de Emmanuelle Lequeux e dos 
presidentes do Pompidou e da 
Maison Rouge, sem falar nos co-
lecionadores amigos dela. 

É dificil comparar essa ini-
ciativa às de outros mecenas 
contemporâneos: hoje em dia 
ninguém dá comida, cama e 
roupa lavada (literal e meta-
foricamente) como em outras 
épocas. “A comparação só dá 
para ser feita com mecenas do 
passado, como  Marie-Laure de 
Noailles e Peggy Guggenheim. 
Atualmente não existe outra 
pessoa que faça o que a Sandra 
faz”, afirma categoricamente 
Alain Reinaudo, diretor de ar-
tes visuais do Institut Français, 
organismo oficial para promo-
ver a cultura francesa no exte-
rior. O “efeito SAM” é palpável: 
um ano depois da sua escultu-
ra monumental ter sido des-
montada, Adrián Villar Rojas já 
expôs na Whitney Triennial e 
na Documenta, duas das mais 
influentes mostras de arte con-
temporânea do mundo. 

Nascida numa família de 
origem húngara e formada em 
cinema pela Faap, a mecenas 
brasileira não cresceu cerca-
da de artistas. Antes de casar e 
ter seus três filhos, hoje com 7, 
9 e 10 anos, Sandra trabalhou 
durante muito tempo com 
produção de documentários. 
Vivendo na França desde os 
anos 90, sua vitalidade parece 
a mesma desde os tempos de 
escola. “Ela sempre teve per-
sonalidade forte, era performá-

tica, ‘prafrentrex’ e muito in-
teligente”, lembra a blogueira 
fashion Consuelo Blocker, uma 
das colegas dos tempos de Dan-
te Alighieri. Com uma energia 
contagiante, Sandra é hostess 
das mais animadas soirées de 
arrecadação de fundos para 
museus. Em outubro passado, 
durante a Fiac (a Frieze fran-
cesa), ela organizou em prol 
do programa de residências do 
Palais de Tokyo um divertido 
leilão com lotes imateriais e 
convocou o star auctioneer Si-
mon de Pury para comandar a 
noitada. Foram vendidas, entre 
outras “experiências”, uma vi-
sita privée ao arquivo de Yves 
Saint Laurent com Pierre Bergé 
de guia, um date com Francesco 
Vezzoli numa balada, um fim 
de semana no château de Wim 
Delvoye com direito a café da 
manhã feito pelo próprio e 
uma sessão de “French Cor-
rection” by Jean-Paul Goude! 
Tout Paris estava lá prestigian-
do Sandra. “O evento em si era 
quase uma obra de arte perfor-
mática”, definiu o presidente 
do museu, Jean de Loisy. Não 
à toa, Sandra foi recentemente 
apontada pelo The New York Ti-
mes como uma das principais 
responsáveis por botar Paris 
de volta no radar da arte con-
temporânea. E, vejam bem, faz 
apenas três anos que ela co-
meçou a escrever sua história. 
Impressionante, não?

No hall da casa de três 
andares que abriga os 
residentes há uma tela 
de Nicolas Buffe e o 
obelisco de Frank Nitsche

Acima, escultura de 
Nicolas Buffe no jardim. 
Abaixo, quadro de 
Brigitte Zieger (feito com 
sombra de olho) e tapete 
assinado por Jean-
-Charles de Castelbajac      
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