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A mostra Maneiras de expor: arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi ganhou o Prêmio APCA 
2014, da Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Fronteiras da Arquitetura, dentro 
do campo da Arquitetura. A exposição ficou em cartaz de 19 de agosto a 9 de novembro no 
Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e foi 
organizada pela equipe do MCB. O curador, Giancarlo Latorraca, é diretor técnico do museu. 
 
A mostra foi realizada no âmbito do centenário de nascimento da arquiteta ítalo-brasileira 
(Roma, 1914 - São Paulo, 1992), e abordou detalhes da trajetória de Lina Bo Bardi, com 
enfoque no período posterior a sua chegada ao Brasil, no final dos anos 1940. Maneiras de 

expor revelou como ela foi influenciada pela cultura popular do país e destacou seu 
importante legado para a museografia nacional.   
 
Desenhos, cartazes e fotos originais de mostras realizadas por Lina Bo Bardi, além de seis 
exemplares dos famosos cavaletes de vidro, compuseram a exposição. A partir da pesquisa 
feita em documentos e fotografias foram construídos expositores em escala, montando 
ambientações que transformaram as salas do MCB em modelos de aproximação de mostras 
como “Caipiras, capiaus: pau-a-pique”, “Bahia no Ibirapuera”, além das pinacotecas do MASP 7 
de Abril e MASP Av. Paulista.  
 



O público visitante teve o suporte de textos selecionados para conduzir a leitura das imagens e 
dos desenhos, com trechos das apresentações e anotações da própria Lina Bo Bardi, 
divulgados à época do lançamento de cada trabalho. Complementaram a mostra cinco 
entrevistas em vídeo feitas com personagens que simbolizam a interação profissional com a 
arquiteta na realização de sua obra ou através dela, assim como três projeções de filmes de 
época referentes à Pinacoteca do MASP Paulista, e às exposições “Design no Brasil: história e 
realidade” e “Caipiras, capiaus: pau-a-pique”.  
 
No dia 25 de novembro, foi lançado o livro Maneiras de expor: arquitetura expositiva de Lina 

Bo Bardi, produzido com base na pesquisa para a exposição homônima. A publicação traz 
ampla documentação iconográfica sobre a produção da arquiteta ítalo-brasileira, com textos 
de Giancarlo Latorraca, Chico Homen de Melo, Renato Anelli e Zeuler Rocha. Os interessados 
no livro podem consultar sua disponibilidade na recepção do Museu da Casa Brasileira.  
 
Sobre o Prêmio APCA 

Originada em 1951 como uma premiação de críticos de teatro, a APCA – Associação Paulista de 
Críticos de Arte ampliou em 1972 o leque de críticos de outras manifestações culturais, como 
literatura, música, artes visuais, cinema e televisão. Desde 2010, a APCA incorporou os críticos 
de arquitetura, concedendo anualmente sete prêmios. 
 
Em 2014, a partir da avaliação feita pelos jurados Abílio Guerra, Maria Isabel Villac, Fernando 
Serapião, Guilherme Wisnik, Mônica Junqueira Camargo e Nadia Somekh, foram premiados no 
segmento Arquitetura: 
 
- Homenagem pelo conjunto da obra: Giancarlo Gasperini 
 
- Fronteiras da arquitetura: “Maneiras de expor: arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi”, 
curadoria de Giancarlo Latorraca/Museu da Casa Brasileira 
 
- Projeto urbano: Ponte Bayer - passarela móvel sobre o canal Guarapiranga, São Paulo - Loeb 
Capote Arquitetura e Urbanismo/ arquitetos Roberto Loeb e Luis Capote 
 
- Urbanidade: reurbanização de favela do Sapé - Base 3 Arquitetos/ arquitetos Catherine 
Otondo, Jorge Pessoa de Carvalho e Marina Grinover 
 
- Narrativas urbanas: Cristiano Mascaro 
 
- Difusão: documentário “Bernardes”, direção Gustavo Gama Rodrigues e Paulo de Barros 
 
- Revelação: Alojamentos estudantil na Ciudad del Saber, Panamá - SIC Arquitetura / arquitetos 
Eduardo Crafig, Juliana Garcias, Marcio Guarnieri, Fabio Kassai e Gabriela Gurgel 
 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o 
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional 
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destaca-se o Prêmio Design 

Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um 
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país. 
 
 
 



SERVIÇO: 

 
Prêmio APCA 2014 
Categoria Arquitetura 
Prêmio Fronteiras da Arquitetura- Maneiras de expor: arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi  
 

Museu da Casa Brasileira 

Horário de funcionamento: de terça a domingo das 10h às 18h 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano  Tel. 3032-3727 
 
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada)  
Entrada gratuita aos sábados, domingos e feriados 
 
Acesso a pessoas com deficiência/Bicicletário com 40 vagas  
Estacionamento pago no local 
 

Visitas orientadas: 3026.3913 - agendamento@mcb.org.br 
Site: www.mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa | Museu da Casa Brasileira 

Filipe Bezerra - Coordenador de Comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
João Vicente – Assist. de Comunicação |assistcomunicacao@mcb.org.br   
Izabelle Prado - Assistente de Comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br   
 

Informações para a imprensa | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339-8162 | ninzinna@sp.gov.br  


