“MA S O TEMPO LINE AR É UMA
INVENÇÃO DO OCIDENTE, O
TEMPO NÃO É LINE AR, É UM
MAR AVILHOSO EMAR ANHADO
ONDE, A QUALQUER INSTANTE,
PODEM SER E SCOLHIDOS PONTOS
E INVENTADA S SOLUÇÕE S, SEM
COMEÇO NEM FIM.”
“BUT LINEAR TIME IS A WESTERN
INVENTION. TIME IS NOT LINEAR. IT IS A
WONDERFUL ENTANGLEMENT ALONG
WHICH POINTS MAY BE SELECTED AND
SOLUTIONS INVENTED AT ANY TIME,
WITH NO BEGINNING OR END.”
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Para a Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, participar
da programação das comemorações do centenário de nascimento de Lina Bo Bardi, por meio
da exposição Maneiras de expor:
arquitetura expositiva de Lina Bo
Bardi no Museu da Casa Brasileira,
evidencia o reconhecimento da
significativa e pioneira atuação da
arquiteta no campo museográfico,
dentro e fora do país.
Cabe lembrar que, graças à
sua atuação, e à de Pietro Maria
Bardi, o Brasil conquistou avanços
fundamentais no campo museológico, desde a criação do primeiro
Museu de Arte de São Paulo na rua
7 de Abril, em 1947. A inauguração
do MASP, concebido nos termos
mais avançados do período, que
repensava o papel educativo das
instituições museológicas no pós-guerra, coincide com a criação do
Conselho Internacional de Museus
(ICOM), em 1946. As exposições
didáticas do Museu, apresentadas
por Bardi já na primeira conferência
na cidade do México, renderam-lhe o reconhecimento como uma
ação das mais originais em todo
o mundo, à época, resultando em
sua participação como membro do
comitê de educação, como representante dos museus brasileiros.
Lina Bo Bardi possibilitava, por
meio de seus projetos expográficos,
o meio necessário para viabilizar
o ambicioso modelo de novos
museus. Com sua inventiva criatividade, expandiu esses conceitos
iniciais para além do arrojado novo
MASP da avenida Paulista.
Trata-se aqui de cumprirmos
com o compromisso de resgatar
essa trajetória, que abriu novos
caminhos para outras práticas
locais as quais, de certa forma,
revisaram suas proposições,
ampliando também as fronteiras
entre forma e conteúdo possíveis
na comunicação museológica
ligada às múltiplas expressões da
cultura brasileira.

For the State of São Paulo’s
Department of Culture, being
involved in the commemorative
program of Lina Bo Bardi’s
centennial through Ways
of Showing: The Exhibition
Architecture of Lina Bo Bardi at
Museu da Casa Brasileira is a way
to acknowledge the architect’s
significant and ground-breaking
role in the field of museology in
Brazil and internationally.
Thanks to Lina Bo and Pietro
Maria Bardi, Brazil has made major
progress in museology since 1947
when the original Museu de Arte
de São Paulo – MASP was founded
on Rua 7 de Abril, in downtown São
Paulo. Based on the most advanced
concepts of its time, which reviewed
the educational role of museums in
the postwar period, the MASP was
dedicated concomitantly with the
International Council of Museums –
ICOM’s foundation (1946). In fact, at
the ICOM’s first conference, held in
Mexico City, Bo Bardi’s presentation
of MASP’s educational exhibition
program led to its acclaim as
one of the world’s most unique
initiatives at that time, and to the
architect being appointed member
of the ICOM education committee,
representing Brazil’s museums.
Through her designs, Lina Bo
Bardi found ways to facilitate
an ambitious new model for
museums and extend these initial
concepts far beyond the bold
architecture of the new MASP
building, on Avenida Paulista, with
her inventiveness and creativity.
Our aim here is to fulfill
the Department of Culture’s
commitment to revisit the
architect’s trajectory and the
new roads opened up for other
local practices that have revised
her propositions in some way,
also broadening any boundaries
between form and content in
museum communication related
to the multiple expressions of
Brazilian culture.

M U SEU DA C A S A B R A SI L EI R A

MIRIAM LERNER
DIRE TOR A GER AL D O MCB G EN ER A L D I R ECTO R O F M C B
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O Museu da Casa Brasileira
reforça sua vocação ao trazer
a público, de forma pioneira, a
questão do desenho expositivo
na obra de Lina Bo Bardi. Comprometido com a abordagem
transversa das questões ligadas
ao design e à arquitetura, o MCB,
através da mostra Maneiras de
expor: arquitetura expositiva de
Lina Bo Bardi, procura destacar
a importância da criação de
espaços e dispositivos desenhados exclusivamente para cumprir,
com eficiência, a missão essencial
de comunicação nos museus.
Trata-se da contribuição desta
instituição, no ano do centenário
de D. Lina, trazer a público este
aspecto nem sempre adequadamente explorado de sua obra.
Esta iniciativa, que teve o
apoio e incentivo da Secretaria da
Cultura, permitiu ao MCB implementar o modelo ideal em um de
seus importantes eixos de atuação, internalizando a pesquisa e
a produção de conteúdos. Toda
a concepção e elaboração desta
mostra foi realizada pela equipe
interna do Museu, em uma importante frente de atuação, que
reforça o compromisso assumido
pela instituição no cumprimento
de sua missão.
A exposição traz um aspecto
específico da brilhante contribuição de Lina Bo Bardi, que soube,
sem preconceitos, apontar as
possibilidades de construção de
uma identidade para o design nacional embasada na valorização
da produção da matriz cultural
brasileira perante a produção
internacional. Lina Bo Bardi, italiana, tornou-se, por opção, uma
legítima brasileira. Uma opção
que influiu, de forma impactante,
nos rumos do desenvolvimento de
nossa cultura.

The Museu da Casa Brasileira –
MCB is reasserting its vocation
with an entirely new way
of publicly showing Lina Bo
Bardi’s exhibition designs. As
part of its commitment to a
transversal approach to design
and architecture, the MCB has
organized Ways of Showing:
The Exhibition Architecture of
Lina Bo Bardi to underscore
the importance of creating
spaces and devices with the sole
purpose to effectively fulfill the
crucial issue of communication
in museums. In Bo Bardi’s
centennial year, the MCB’s
contribution will afford outreach
to an aspect of the architect’s
work that has not always been
adequately explored.
This initiative has enjoyed
support and incentives from the
State of São Paulo’s Department
of Culture, thanks to which the
MCB has implemented the ideal
model in one of its key roles:
researching and producing
content. The current exhibition
has been entirely conceived and
developed by the Museum’s own
team as an important means
of reinforcing the institution’s
commitment to its mission.
A specific aspect of Lina Bo
Bardi’s brilliant contribution
has been addressed here: her
unbiased ability to reveal the
potential for building an identity
for Brazilian design. This identity
is based on production from the
nation’s cultural matrix gaining
recognition in the context of
the overall global production.
Italian-born Lina Bo Bardi
became a legitimate Brazilian
of her own choosing—an option
that has had significant impact
and influence on the course of
development of our culture.

G I A N C A R L O L AT O R R AC A
CU R A D O R E D IR E TO R TÉCNI CO D O M CB C U R ATO R A N D T EC H N I C A L D I R ECTO R O F M C B

WAY S O F S H O W I N G: T H E E X H I B I T I O N A R C H I T E C T U R E O F L I N A B O B A R D I

M A N EI R A S D E E X P O R:
A RQ U I T E T U R A E X P OSI T I VA D E
LI N A B O B A R D I
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Apresentamos, nesta exposição-homenagem, uma frente da múltipla atuação1 da arquiteta Lina
Bo Bardi: as exposições que desenhou, curou2 e realizou. Buscamos
trazer uma visão ampla e não
única desta ‘trajetória expositiva’,
desde as experiências aplicadas no
MASP 7 de Abril, feitas com a fresca bagagem da cultura museológica italiana, às grandes mostras
populares do Sesc Pompeia. Foram
apresentações de acervos, coleções e mostras temporárias que
expuseram arte antiga, moderna,
popular, objetos arqueológicos,
esculturas, objetos industrializados; cultura material e imaterial.
Organizadas em arranjos intrigantes e misturando criticamente o
conceito entre essas categorias,
suas mostras visavam sempre à
experiência do observador, buscando surpreendê-lo, convidando-o a interagir através da evocação
dos sentidos.
Iniciamos o encontro com este
universo, destacando cronologicamente sua trajetória vista pelo
viés da prática expositiva, indicando alguns pontos fundamentais
experimentados em sua primeira
atuação profissional ainda na
Itália e a chegada ao Brasil; outras
‘maneiras de expor’ fora do ambiente museológico, com caráter

For this exhibition-homage,
we are showing one of Lina Bo
Bardi’s many different fields of
work:1 exhibitions that she designed, organized,2 and held. Our
aim is to show a broad overview
rather than just her trajectory
designing exhibits, starting from
the experimental formats she did
for MASP [at its former premises] on Rua 7 de Abril, which
reflected her Italian museological culture as a recent arrival,
through to the major events for
large numbers of visitors held at
Sesc Pompeia. Her presentations
included permanent collections
and temporary exhibitions featuring classic and modern art,
and folk art as well as archaeological objects, sculptures, and
manufactured pieces—material
and immaterial culture. The
architect’s intriguing arrangements critically combined
concepts across these categories
and she constantly sought to
enhance viewers’ experiences,
surprising them and instigating
their interaction by appealing to
their sensibilities.
We shall approach this
universe with a chronological
sequence showing Bo Bardi’s
artistic career from the point
of view of her work of exhibi-

1. Lina Bo Bardi (Roma, 1914 – São Paulo

1. In the course of her career, Lina Bo Bardi

1992), ao longo de sua carreira, atuou em um

(Rome, 1914–São Paulo, 1992) worked with

amplo e abrangente espectro da arquitetura.

a broad and comprehensive spectrum of

Possui uma expressiva atividade editorial,

architecture. She was active in writing and

fez cenografia de teatro e cinema, desenhou

publishing, designed sets for theater and cinema,

joias, mobiliário, interiores, cidades, casas,

jewelry, furniture, interiors, cities, homes, and

museus e foi pioneira na recuperação e res-

museums; she was in the forefront of the

tauro de edifícios históricos, redimensionan-

renovation and restoration of historic buildings

do seus usos para o tempo presente.

while resizing their uses for the present day.

2. No período avaliado em que a arquiteta

2. During the period covered here, the

atuou projetando, coordenando montagens

architect was busily designing, coordinating

e selecionando conteúdos para exposições,

installations, and selecting content for

constatamos que os créditos publicados em

exhibitions. However, a perusal of credits in

jornais, revistas, catálogos e fôlderes não indi-

newspapers, magazines, catalogues, and

cam o uso corrente do termo curador.

brochures shows that the word ‘curator’ was
not part of current usage.

mais comercial; sua contribuição
ao ‘salto museológico’ que representou o primeiro MASP da rua 7
de Abril, fundamental para o estabelecimento das bases da museografia moderna no território
brasileiro; o ‘projeto de civilização’
exposto através da descoberta
do potencial da cultura popular
brasileira a partir do período em
que viveu na Bahia; a ‘revolução
museográfica’ do Museu de Arte
de São Paulo, com suas elaborações expositivas e, por fim, as
exposições do Sesc Pompeia, com
os grandes ‘painéis’ sobre design
e cultura do cotidiano.
Os textos selecionados para
conduzir a leitura das imagens
e dos desenhos na exposição
permanecem aqui juntos. São
trechos das apresentações e
anotações da própria arquiteta,
divulgados à época do lançamento de cada trabalho. Complementaram esta apresentação,
cinco videoentrevistas feitas com
personagens que simbolizam
a interação profissional com a
arquiteta na realização de sua
obra ou através dela, além de
três projeções de filmes de época.
Na exposição, foram construídos
expositores em escala, a partir da
pesquisa feita nos desenhos, documentos e fotografias, que permitiram montar ambientações,
transformando as salas do MCB
em modelos de aproximação de
algumas mostras selecionadas.
Nesta publicação, ampliando
a compreensão e contextualizando sua ‘obra expositiva’, incluímos
os seguintes textos: Lina: uma
gráfica a contrapelo, de Chico
Homem de Melo, que aborda o
tema de comunicação gráfica
complementar à atividade de
comunicação expositiva; Gosto
moderno: o design da exposição e a exposição do design, de
Renato Anelli, que esclarece as
origens desta atuação enraizadas
na museografia moderna inter-

nacional; e a reflexão biográfica
Lina Bo Bardi, curadora: Uma
vida em montagem, de Zeuler
Rocha M. de Almeida Lima.
Maneiras de expor, como a
própria arquiteta definiu a experiência na área, traz a público
seu esforço em apresentar uma
visão penetrante na realidade
dos fatos, na universalidade das
coisas e fenômenos expostos,
nas conquistas das artes e nas
soluções técnicas coletivas. Lina
Bo Bardi apresentou o Brasil para
os brasileiros, em uma conscientização crescente, a cada montagem, sobre o papel de formação
intrínseco ao gesto de comunicar
através de expor; noticiar! E isso
ela fez de maneira poética, teatral e completa, integrada ao espaço arquitetônico. Ao público, o
deleite estético nesse panorama
sobre sua ‘arquitetura expositiva’,
seus manifestos!

“um dos maiores produtores de
museografia no pós-guerra”3, já
experimentava novas relações
ligadas à apreciação de pinturas,
ao promover seu deslocamento
das paredes, extraindo a condição inicial de ‘janela’ ou ‘buraco’
para a inserção de sua presença
física no tempo e espaço presentes. Esse assunto de recontextualização do objeto histórico inserido no ‘presente histórico’ será
amplamente elaborado na futura
obra da arquiteta Lina Bo.

3. Esse tema está devidamente abordado em
“Gosto moderno: o design da exposição e a
exposição do design”, de Renato Anelli.

ORIGENS
Em busca de maior compreensão
da atitude expositiva praticada
pela arquiteta Lina Bo Bardi, observamos o berço de sua formação, ligado às primeiras atuações
profissionais na Itália, que antecederam sua vinda ao Brasil.
Logo após o término da
Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Roma, em 1939,
Lina mudou-se para Milão, cidade
industrial em que havia um
ambiente culturalmente mais arrojado e propício para trabalhar.
O grupo de arquitetos que lá atuava, respirando maior liberdade
diante das correntes conservadoras romanas, propunha, à época,
experimentações museográficas e
arranjos expositivos que despontaram durante a reconstrução
do pós-guerra, abrindo novas
perspectivas de comunicação
para o campo museológico e
museográfico. O arquiteto Franco
Albini, segundo Renato Anelli,

PINTUR A FIX A EM ESTRUTUR A VERTI C AL CO M ILUMINAÇ ÃO
APARTAMENTO ALB INI, VIA D E TO G NI, MIL ÃO, 1940
ART PAINTIN G FIXED O N VERTI C AL STRU C TURE WITH LI G HTIN G
ALB INI APARTMENT, VIA D E TO G NI, MIL AN, 1940

tion design, also showing some
fundamental points from her
initial professional experience in
Italy and the early days in Brazil;
other ‘ways of showing’ outside
museum environments, of a
more commercial character; her
contribution to the ‘great leap
forward for museology’ at the
MASP’s first premises on Rua
7 de Abril, which was crucial
in laying the bases for Brazil’s
modern museography; the
‘civilization project’ arising from
her discovery of the potential of
Brazilian popular culture during
the time she spent in Bahia; the
‘museographical revolution’ of
her designs for São Paulo’s new
art museum (MASP), and finally
the Sesc Pompeia exhibitions
featuring large ‘panels’ showing
everyday design and culture.
Selected extracts from her
writings are used to help interpret the images and designs
shown, all taken from her own
presentations and annotations
made to introduce each new
item. Complementing this presentation are five video interviews with people symbolizing
professional interactions with
Bo Bardi during or through her
work, as well as three screenings
of footage dating from that period. Scaled displays were based
on compilations of drawings,
documents, and photographs
used to install environments and
convert the halls of the MCB into
models of approach to a few
selected exhibitions.
To broaden comprehension
and contextualize her exhibition work, we have included
three texts in this publication
[each followed by our own free
translation of their title]: Chico
Homem de Melo’s Lina: Uma
gráfica a contrapelo [Lina Bo
Bardi: A Graphic Art against
the Grain], which addresses
the theme of graphic com-

munication as a complement
to exhibition communication;
Renato Anelli’s Gosto moderno: o design da exposição e a
exposição do design [Modern
Taste: Designing Exhibits and
Exhibitingt Designs], which explains the origins of this practice
rooted in international modernist museography; and Zeuler
Rocha M. de Almeida Lima’s biography Lina Bo Bardi, curadora: Uma vida em montagem
[Lina Bo Bardi, Curator: A Life in
Assemblage].
‘Ways of showing’ was the
expression the architect used
to describe her experience in
this field. It brings to light her
endeavor to present an in-depth
view of the reality of facts, the
universality of both the objects
and the phenomena exhibited,
the achievements of the arts,
and collective technical solutions. At each new exhibition
Lina Bo Bardi introduced Brazil to
Brazilians by promoting awareness of the role of education as
intrinsic to the gesture of communicating through exposure;
take notice! She did so poetically,
theatrically, and comprehensively, integrating it with the architectural space. For the public,
here is an aesthetic delight from
this overview of her ‘exhibition
architecture,’ her manifestos!

group breathed the fresh air of
freedom rather than the musty
conservatism of Rome. Their
proposals for museographical
experiments and exhibition
arrangements bourgeoned in the
postwar reconstruction period
and opened up new perspectives
of communication for museology
and museography. Franco Albini,
an architect hailed by Renato
Anelli as “one of the greatest
producers of museography in the
postwar period,”3 was already
experimenting with new ways
of enabling the appreciation of
paintings by detaching them
from walls, ending their initial
condition as ‘windows’ or ‘holes’
and, instead, inserting their
physical presence in current time
and space. This recontextualization of historical objects inserted
in the ‘historic present’ was to
be extensively developed by Bo
Bardi in her future works.

3. As discussed in “Modern Taste: Designing
Exhibits and Exhibiting Designs,” Renato
Anelli.

ORIGINS
Looking at Lina Bo Bardi’s background and early professional
practice—as an architect in Italy
before she moved to Brazil—will
add to our understanding of her
approach to exhibition design.
Bo Bardi graduated from the
University of Rome’s School of
Architecture in 1939 and soon
moved to Milan, an industrialized
city with a culturally dynamic
atmosphere conducive to her
work, where architects as a
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Havia, na Itália da época,
uma procura pela simplicidade
em estudos sobre a arquitetura
“espontânea”, uma busca do abrigo
universal, indicada muitas vezes
na arquitetura feita pelo homem
simples, do campo, como produto
‘natural’ ao longo dos tempos. O
país manifestava com vigor essa
característica modernista de construir um modelo que unisse tradição
histórica e identidade nacional.
Deste período até 1943, em
plena guerra, ela manteve um
escritório com o arquiteto Carlo
Pagani, com muita dificuldade,
pois eram os tempos de privação
de materiais e não se construía.
Ilustrou e escreveu para a revista
Lo Stile (fundada por Giò Ponti).
Colaborou nas revistas populares
semanais Tempo, Grazia e Vetrina,
publicando propostas de ambientações e soluções de mobiliário e
arquitetura para o leitor comum.
Dirigiu a revista Domus em plena
ocupação nazista.
Junho de 1943. O Fascismo
desaba. No bombardeio de 13 de
agosto, perdi meu escritório. Saí
do grande ateliê-escritório de Ponti. Fui então chamada para dirigir
a revista “Domus”. Assumi em
plena Guerra Mundial e em plena
ocupação alemã6.
Foram tempos difíceis, e a experiência da Segunda Guerra Mundial
marcou-a definitivamente7.

In Italy at that time, the quest
for simplicity led to studies of
“spontaneous” architecture and
the notion of universal dwellings,
often taking the form of architecture made by peasants as ‘natural’
products over the course of time.
Italy saw a vigorous manifestation
of this characteristically modernist
project of building a model that
could join historical tradition with
national identity.
From then until 1943, as war
raged, her office with the architect Carlo Pagani met with many
difficulties. Materials were scarce,
as were commissions for new
buildings, so she drew illustrations
and wrote for newspapers and the
journal Lo Stile (founded by Giò
Ponti) while writing for the popular
weekly magazines Tempo, Grazia,
and Vetrina with proposals for
interiors, furnishings, and architectural solutions for the general
reader. With Nazi occupation of
Italy in full swing, she was directing the magazine Domus.
June 1943. Fascism collapses.
Lost my office, bombed on August
13. I left Ponti’s big studio-office
and was then asked to direct the
magazine Domus, which I took
over with World War and German
occupation in full swing.6
Those were hard times. Living
through World War II left a lasting
mark.7 All certainties gone, the

and architecture, although it eventually failed

6. Ibid.

6. Ibid.

to do so. Again as director of Quadrante

7. Como observa Marcelo Ferraz, arquiteto

7. The architect Marcelo Ferraz, who worked

bou por não suceder. Também à frente da

magazine, Bardi advocated modernizing the

que trabalhou por quinze anos com Lina Bo

with Lina Bo Bardi for fifteen years together

revista Quadrante, Bardi difundia a ideia de

arts in the broad sense of the term, including

Bardi, junto com os arquitetos André Vainer

with fellow architects André Vainer and Marcelo

modernização no amplo campo das artes,

architecture, feats of engineering, and

e Marcelo Suzuki: “a guerra foi a marca que

Suzuki, wrote, “[W]ar left a mark that she

que incluía arquitetura, obras de engenharia

presentations of industrial progress. See “A

carregou durante toda a sua vida e de onde

bore throughout her life, which she continually

e a apresentação dos avanços da indústria.

Galleria d’Arte di Roma e L’Ambrosiano,” in

tirou, continuamente, forças para derrubar

drew on for the strength to overcome hurdles

Ver “A Galleria d’Arte di Roma e L’Ambro-

P.M. Bardi, edited by Francesco Tentori (São

barreiras e reconhecer que a vida está sempre

and recognize that life is always hanging by a

siano”. In Tentori, Francesco. P.M. Bardi. São

Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1990).

por um fio – portanto, só se deve pensar e

thread—therefore one should only think and do

Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1990.

5. Lina Bo Bardi, “Curriculum literário,” in

fazer aquilo que é imprescindível e vital. Daí,

that which is essential and vital. At the same

5. Bardi, Lina Bo. “Curriculum literário”. In:

Lina Bo Bardi, edited by Marcelo Ferraz (São

Lina extraiu ao mesmo tempo seu profundo

time, it was from there that Lina took her

Ferraz, Marcelo (org.) Lina Bo Bardi. São

Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993).

senso objetivo e poético”. A poesia vital de

profound objective and poetic sense.” A poesia

Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993.

Translated from Portuguese for this edition.

Lina Bo Bardi – arquitetura conversável. Rio de

vital de Lina Bo Bardi – arquitetura conversável

Janeiro: Ed. Azougue, 2011.

(Rio de Janeiro: Ed. Azougue, 2011). Translated

Em Milão, Lina entrou em contato com a prática de arquitetura
através do arquiteto Giò Ponti,
trabalhando por um período como
colaboradora em seu escritório.
O arquiteto, atento aos saberes
populares, não se filiava totalmente
às correntes arquitetônicas fascistas nem racionalistas4 do período.
Trabalhava com uma visão ampla
do campo de atuação do arquiteto,
desde a concepção espacial à cidade, do mobiliário aos utensílios, e
buscava incorporar valores culturais
advindos da produção artesanal do
país. Lina descreve:
O trabalho: desde o design de
xícaras e cadeiras, desde a moda,
isto é, roupas até projetos urbanísticos, como o projeto de “Abano”
(estação termal do Veneto). A
atividade do escritório se estendia
da construção da “Montecatini” à
organização das Trienais de Artes
Decorativas e à redação de revistas.
Assim entrei em contato direto com
os reais problemas da profissão5.

In Milan, Bo Bardi got her
early practical experience as an
architect at the office of Giò
Ponti, who had a keen sense of
the mood on the street and thus
stopped short of fully signing up
to fascist or rationalist trends
in architecture.4 Taking a broad
overview of the field of work
for architects, from conceptual space to city planning, from
furnishings to utensils, he sought
to incorporate cultural values
arising from Italy’s handicrafts,
as described in Bo Bardi’s words:
The work: from designing cups
and chairs, from fashion and
clothing to urban-planning projects such as “Abano” (thermal
spa in the Veneto region). The
office’s projects ranged from the
“Montecatini” spa to organizing
the Decorative Arts triennials
and writing for journals. This was
how I came into direct contact
with the real problems facing
the profession.5

4. Nos anos 1930, o movimento racionalista

4. In the 1930s, Italy’s insurgent rationalist

italiano despontou com grande força em

movement fought to modernize the nation,

busca da modernização do país, impul-

powered by the wide-ranging activities of

sionado pela ampla atuação do jornalista

journalist and art critic Pietro Maria Bardi

e crítico de arte Pietro Maria Bardi, em

in Rome, directing a publicly owned gallery

Roma, à frente da Galleria d’Arte di Roma,

and major center for the spread of modern

uma galeria pública, importante centro de

art (Galleria d’Arte di Roma). In 1931, this

difusão de arte moderna. Em 1931, a galeria

gallery held a major show organized by the

apresentou grande mostra organizada

Italian Movement for Rational Architecture

pelo Movimento Italiano para a Arquitetura

(locally MIAR) as a ‘gesture’ that blatantly

Racional (MIAR), um ‘gesto’ que representou

sought to renovate the fascist regime’s arts

clara intenção pela renovação das artes, e
arquitetura do regime fascista, o que aca-

LINA B O BARD I N O JARD IM D O ESCRITÓ RI O EM
SO CIEDAD E CO M C ARLO PAGANI, VIA G ESÚ N ° 12,
MIL ÃO, 1940
LINA B O BARD I IN THE GARD EN O F THE O FFI CE SHE
R AN IN PARTNERSHIP WITH C ARLO PAGANI AT VIA
G ESÚ N O. 12, MIL AN, 1940

M OSTR A D E PRO D UTOS RO D O ÏD. EM 1946, LINA
RE ALIZ A SEU PRIMEIRO PROJ E TO E XP OSITIVO,
A CO NVITE D E C ARLO PAGANI, NA TRIENAL D E
MIL ÃO. NA IMAG EM ACIMA , VEM OS OS ARQ U ITE TOS
N O PERÍO D O DA M O NTAG EM
EXHIBITION OF RODOÏD PRODUCTS. IN 1946, C ARLO
PAGANI A SKED B O BARD I TO D E VELO P HER FIRST
E XHIB ITI O N D ESI G N FO R THE MIL AN TRIENNIAL.
THE IMAG E AB OVE SH OWS THE ARCHITEC TS
D URIN G INSTALL ATI O N PERI O D
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A supressão das certezas, a
subtração de meios, reduzidos ao
mínimo e a dura percepção de
viver nos limites do necessário,
sobrevivendo a cada dia, fixou sua
mirada em busca de valores éticos
essenciais nas ações humanas.
Um olhar atento à história, ao que
se deve preservar como documento e memória, aos avanços
coletivos da humanidade.
Em tempo de Guerra, um ano
corresponde a cinquenta anos, e
o julgamento dos homens é um
julgamento de pósteros. Entre
bombas e metralhadoras, fiz um
ponto da situação: importante era
sobreviver, de preferência incólume, mas como? Senti que o único
caminho era o da objetividade e
da racionalidade, um caminho
terrivelmente difícil quando a
maioria opta pelo “desencanto”
literário e nostálgico. Sentia que o
mundo podia ser salvo, mudado
para melhor, que esta era a única
tarefa digna de ser vivida, o ponto

de partida para poder sobreviver.
Entrei na resistência, com o Partido Comunista clandestino. Só via
o mundo em volta de mim como
realidade imediata, e não como
exercitação literária abstrata8.
Esta busca pelo essencial,
experimentada através do
olhar atento ao redor, encontra
no racionalismo moderno sua
possibilidade de concretização. É
o período de necessária reconstrução de casas e cidades, Lina
participa do Congresso Nacional
pela Reconstrução e colabora
para o jornal Milano Sera, como
crítica de arquitetura.
Em 1946, junto ao conhecido
crítico de arquitetura Bruno Zevi,
e também Carlo Pagani, participa
da fundação da revista semanal
“A” Cultura della Vita, editada
em Milão pelo mesmo editor da

8. Bardi, Lina Bo. “Curriculum literário”,
op. cit.

Domus. As matérias tratavam de
temas e problemas enfrentados por
todos, com enquetes e levantamentos de campo sobre as condições
de vida após o ‘rescaldo’, como as
pessoas se adaptavam às precariedades resultantes da escassez e
da destruição. A primeira edição
marcava: A por (H)abitação, Ansiedade, Amor, (H)abilidade, Acordo,
Audácia, Aviso, Aspereza, Absurdo, Associação9.
Devemos começar desde o
início, da letra A, e planejar uma
vida mais feliz para todos. Nós nos
propomos criar em cada homem
e em cada mulher a consciência
daquilo que é a casa, a cidade.
Fazer com que todos conheçam
os problemas da reconstrução,
para que todos, e não apenas os
técnicos, nela colaborem.
Com viés político e antropológico, a revista avalia questões do
cotidiano ajustadas à nova realidade, trata de problemas comuns
à época, como, por exemplo, a
presença das minas pelo campo,
a existência dos riscos da bomba
atômica, a modernização das
casas e o planejamento familiar.
Segundo Bruno Zevi10,
em nenhuma parte do mundo,
nem antes de 1946, nem depois,
houve uma revista semanal como
A, na qual a arquitetura não fosse
o escopo, mas o instrumento para
compreender e mudar a vida; um
seminário de arquitetos, mas não
de arquitetura, não para arquitetos.
Foi um trabalho de campo
visando à popularização das
questões fundamentais para a
constituição do hábitat, um chamado de conscientização coletiva.
Pode-se dizer que sua atitude

9. Ver Rubino, Silvana (introd.). Lina por
escrito – Textos escolhidos de Lina Bo Bardi.
C APA RE VISTA A N O 2 E PÁG INA S 4 E 5 INTERNA S, 1946
COVER AND PAG ES 4 AND 5 O F THE PUB LI C ATI O N A, N O. 2, 1946
C APA RE VISTA A N O 3 E PÁG INA S 4 E 5 INTERNA S, 1946
COVER AND PAG ES 4 AND 5 O F THE PUB LI C ATI O N A, N O. 3, 1946

São Paulo: Cosac Naify, 2009, p. 29.

means of earning a living reduced
to the minimum, and a harsh
perception of life within the limits
of what it took to get by each day,
Bo Bardi set her sights on pursuing the ethical values essential to
human actions, her gaze perusing
history for aspects that ought to
be preserved in the form of documentation and remembrance, the
collective advances of humanity.
A year in wartime counts for
fifty and people’s actions await
judgment by posterity. Amidst
bombs and machine guns, I
took stock of the situation: the
important thing was to survive,
preferably unharmed, but how?
I felt the only way was objectivity and rationality, which was
terribly difficult when most people
were opting for nostalgic literary
“disenchantment.” I felt the world
could be saved and changed for
the better, and this was the only
purpose that made life worth
living, the starting point in order
to survive. I joined the resistance
with the illegal Communist Party.
I saw the world around me as just
immediate reality rather than an
abstract literary exercise.8
In modernist rationalism, her
pursuit of the essential experienced through a gaze focused on
her surroundings found a way of
materializing. In a period when
houses and cities were being
rebuilt of necessity, Bo Bardi
attended the National Congress
for Reconstruction and wrote for
the newspaper Milano Sera as its
architectural critic.
In 1946, together with Bruno
Zevi (a well-known architecture
critic) and Carlo Pagani, Bo Bardi
was involved in founding the
weekly “A” Cultura della Vita at
the same Milanese publishing
house as Domus, which set out to
cover issues and problems faced

by everybody at that time, using
questionnaires and surveys of
living conditions in the ‘aftermath’
of war, reporting on how people
were adapting to the scarcity and
hardship caused by destruction.
The first issue highlighted the
letter A for alloggio, ansia, amore,
abilità, accordo, audacia, avvertimento, abozzo, assurdo, associazione (housing, anxiety, love, ability,
agreement, audacity, warning,
roughness, absurdity, association).
We must start from the beginning, from the letter A, in order to
plan a happier life for everybody.
We propose to make every man
and woman aware of what homes
and cities should be like, and get
everybody learning about the
problems of reconstruction so that
they may all collaborate, not just
the specialists.9
With a political and anthropological slant, the weekly examined
everyday-life issues adjusted to
the new reality and common
problems of the period, such as
landmines left around the countryside, the threat of the atomic
bomb, modernizing houses, and
family planning. According to
Bruno Zevi,
[N]owhere in the world, neither
before 1946 nor after, was there a
weekly magazine like A, in which
architecture was not the scope
but the means of understanding
and changing lives; a seminar for
architects, but not just architecture and not just for architects.10
This was fieldwork for the
purpose of popularizing key issues
involved in rebuilding habitat:

9. See Silvana Rubino, introduction to Lina por
escrito – Textos escolhidos de Lina Bo Bardi
(São Paulo: Cosac Naify, 2009), 29. Translated
from Portuguese for this edition.
10. Bruno Zevi, “Lina Bo Bardi: Un architetto

10. Zevi, Bruno. “Lina Bo Bardi: Un architetto

in tragitto ansioso,” in Caramelo 4 (São

in tragitto ansioso”. In: Caramelo, n. 4. São

Paulo), FAU USP, 1992. Translated from

Paulo: FAU USP, 1992.

8. Lina Bo Bardi, “Curriculum literário.”
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futura está associada a este nascente e atento olhar antropológico. Lina aproximou a simplificação
inteligente dos meios necessários
à reconstrução, implícita ao movimento moderno, às essencialidades espontâneas encontradas na
observação dos ‘saberes’ populares. E é no Brasil que ela encontra
a possibilidade de fusão entre o
conhecimento técnico moderno e
aquele experimentado de maneira
autóctone. Ela atuou de forma
indissociável destas questões
iniciais, tanto na arquitetura como
em suas exposições, realizou
verdadeiros manifestos, trabalhou
a partir de um ponto de vista
humanista e através de uma visão
crítica sobre as possibilidades de
renovação; manteve-se em uma
busca contínua pela reconstrução
de outro mundo civilizado, atento
à pluralidade, às vozes ‘fortes’ da
sociedade, nem sempre visíveis ao
senso comum.
CHEGADA
Ainda em 1946, Lina se casa com
Pietro Maria Bardi, importante
jornalista e homem das artes e segue para o Rio de Janeiro, no país
da esperança e renovação dos
tempos de guerra. A missão junto
com Bardi era organizar, no Ministério de Educação e Saúde (MEC),
uma Exposição de pintura italiana
antiga (séculos XIII-XVIII), além
de outras duas, uma no salão de
mostras do Hotel Copacabana
Palace (Exposição de objetos de
arte para decoração de interiores) e outra, Exposição de Pintura
Moderna Italiana, novamente no
MEC, em maio de 194711.
Assis Chateaubriand, jornalista
proprietário dos Diários Associa-

dos, grande rede de comunicação
à época e que já havia contatado
Pietro Bardi na Europa12, consolidou, por ocasião das mostras
organizadas no Rio, o convite a
este reconhecido crítico de artes
e marchand, para a realização de
um grandioso Museu de Arte. O
Rio de Janeiro havia sido inicialmente cogitado como local a ser
construído, mas o museu acabou
sendo viabilizado em São Paulo,
onde havia maior concentração
de capital. Lina registra: “Disse a
Pietro que queria ficar, que encontrava aqui as esperanças das
noites de guerra. Assim ficamos
no Brasil”13.
O Museu fica, então, instalado na rua 7 de Abril, n° 230, no
edifício Guilherme Guinle, projeto do arquiteto Jacques Pilon,
construído para ser a Sede dos
Diários Associados em São Paulo.
A presença de Bardi e Lina à frente
do novo museu possibilitou a
inserção do meio cultural paulistano e brasileiro, ainda sob as
rebarbas do impacto da Semana
de 22, no circuito internacional das
vanguardas. O país, que expandia
sua indústria e já tinha sua arquitetura moderna bem divulgada
no exterior, ganhou também sua
primeira ação contundente nos
campos museológico e museográfico modernos. O modelo de museu proposto pelos Bardi estava
sintonizado com as recentes ações
internacionais de reconstrução do
pós-guerra, que consideravam a
constituição de museus nos centros das cidades como polo de ‘renascimento’ urbano14. Este debate,
que Bardi acompanhou de perto,

ocorreu fortemente no âmbito dos
CIAM (Congresso Internacional de
Arquitetura Moderna).
Na Itália, a cultura museológica ganhara novo fôlego através
das recuperações de ‘palazzos’
para a reinstalação das coleções
após os bombardeios. Entretanto,
ainda como as tradições históricas
pesavam nas ações de reconstrução europeia, é no modelo dos
novos museus americanos em
crescimento que a implantação do
primeiro MASP acaba por se espelhar. A ideia de ‘Museu escola’ ou
‘Museu vivo’ tinha, naquele país,
as experimentações mais representativas até o momento.
O caráter didático e formativo
nas origens desse modelo irá
permear toda a postura expositiva da arquiteta em suas apresentações futuras.

12. Ibid.
13. Bardi, Lina Bo. “Curriculum literário”, op. cit.
14. Ver Canas, Adriano Tomitão. “O debate

11. Ver “O primeiro MASP, com Assis

internacional: os museus e a cidade”, capítulo 1.3.

Chateaubriand (1947-1968). O lançamento

In: MASP: Museu laboratório, projeto de museu

europeu e mundial do museu de São Paulo”. In

para a cidade: 1947- 1957. Tese de doutorado

Tentori, Francesco. P.M. Bardi, op. cit.

apresentada na FAU USP, São Paulo, 2010.

ESTUD O PAR A IMPL ANTAÇ ÃO D O M USEU NA RUA
D O O U VID O R, RI O D E JANEIRO, 1947. N OTA-SE A
PRESEN Ç A D E PAINÉIS E XP OSITIVOS NA R AMPA E A
AB ERTUR A D O M USEU PAR A A CIDAD E
SKE TCH FO R THE IMPLEMENTATI O N O F A M USEUM
AT RUA D O O U VID O R, RI O D E JANEIRO, 1947. N OTE
THE PRESEN CE O F E XHIB ITI O N PANEL S O N THE
ENTR AN CE R AMP AND O PENNES S O F THE M USEUM
TO THE CIT Y

ACIMA / AB OVE
E XP OSI Ç ÃO D E ARTE ITALIANA ANTI GA , APRESENTADA EM N OVEMB RO D E 1946 N O M O D ERN O ED IFÍCI O
D O MINISTÉRI O D E ED U C AÇ ÃO E SAÚD E, UTILIZ AND O BA SES E XP OSITIVA S IND IVID UAIS D E MAD EIR A JÁ
E XPERIMENTADA S P O R BARD I NA GALLERIA D’ARTE D I RO MA
E XHIB ITI O N O F AN CIENT ITALIAN ART, PRESENTED IN N OVEMB ER 1946 AT THE MINISTRY O F ED U C ATI O N AND
HE ALTH M O D ERN BU ILD IN G, USIN G E XHIB ITI O N IND IVID UAL WO O D EN BA SES ALRE ADY E XPERIMENTED BY
BARD I AT GALLERIA D’ARTE D I RO MA
À E SQU E R DA / O N TH E LE F T
MA S P 7 D E AB R IL , 1947
PIE TRO MARIA BARD I E A S SIS CHATE AUB RIAND NA PRIMEIR A INAU G UR AÇ ÃO D O MA SP, EM O UTUB RO D E
1947, N O PRIMEIRO ANDAR D O ED IFÍCI O AINDA EM O B R A S
PIE TRO MARIA BARD I AND A S SIS CHATE AUB RIAND AT THE FIRST MA SP INAU G UR ATI O N, IN O C TO B ER 1947,
O N THE FIRST FLO O R O F A BU ILD IN G STILL UND ER CO NSTRU C TI O N

a plea for collective awareness.
The methods Bo Bardi would be
using in the future were perhaps
associated with the scrutiny of
this nascent anthropological
gaze. She saw how the intelligent simplification of the means
required for reconstruction
(as implied by the modernist
movement) bore a close relation
to the spontaneous essentialities found on observing popular
wisdom. It was in Brazil that she
discovered the possibility of combining modern technical knowledge with practical lessons that
people learned by themselves. In
her architecture and exhibition
design, she never lost sight of
these initial issues as she went
on to produce true manifestos,
crafted from a humanistic point
of view while posing a critical
vision of the possibilities for
renovation in her ongoing quest
for reconstructing a different civilized world that would highlight
plurality and society’s ‘strong’
voices that were not always visible to common sense.

ARRIVAL
In 1946, Lina Bo married Pietro
Maria Bardi, a leading journalist
and a man of the arts, and they
traveled to Rio de Janeiro, where
they found a country that reflected the high hopes for renovation
of wartime. The Bardis’ mission
was to organize three exhibitions:
one on Italian painting from the
13th through the 18th century at the
Ministry of Health and Education
(MEC) building; one on art objects
for interior decoration at the Copacabana Palace Hotel; and a third
one on modern Italian painting,
again at the MEC, in May 1947.11
Aware of Pietro Bardi’s renown
as a critic and art dealer, media
tycoon Assis Chateaubriand, journalist and proprietor of the Diários
Associados newspaper conglomerate, had already contacted
him in Europe.12 Then, when Bardi

11. See “O primeiro MASP, com Assis
Chateaubriand (1947–1968). O lançamento

organized the Rio de Janeiro exhibitions, Chateaubriand made him
a firm offer to found a grandiose
Museu de Arte, initially planned for
Rio de Janeiro, although São Paulo
turned out to be the more feasible
proposition since capital was concentrated there. Bo Bardi noted, “I
told Pietro I wanted to stay … that
I had rediscovered the hopes and
dreams of wartime nights. So we
stayed in Brazil.”13
The museum was then located at 230 Rua 7 de Abril, in
a building named for Guilherme
Guinle that had been designed
by Jacques Pilon to house the São
Paulo offices of Diários Associados. With Bo Bardi as the new
museum’s director, members of
the cultural community in São
Paulo and Brazil, still under the
effect of the high-impact 1922
Modern Art Week, were able to
join the international circuit of
avant-garde artists. Industry was
growing fast and its modernist

europeu e mundial do museu de São Paulo,”
in P.M. Bardi.
12. Ibid.

13. Lina Bo Bardi, “Curriculum literário.”
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Um recanto de memória? Um
túmulo para múmias ilustres? Um
depósito ou um arquivo de obras
humanas que, feitas pelos homens
para os homens, já são obsoletas e
devem ser administradas com um
sentido de piedade? Nada disso.
Os museus novos devem abrir suas
portas, deixar entrar o ar puro, a luz
nova. Entre o passado e o presente
não há solução de continuidade. É
necessário entrosar a vida moderna, infelizmente melancólica e distraída por toda espécie de pesadelos, na grande e nobre corrente da
arte. Estabelecer o contato entre
vida passada e presente. Nesse
sentido, os museus novos, tendo
compreendido sua função no mundo contemporâneo, encontram a
coragem de exercê-la e estão mais
adiantados que os mais progressivos organismos educativos15.

ESTAND E PAR A STUD EBAKER, 1950
STUDEBAKER BOOTH, 1950
VITRINE PAR A FÁB RI C A E ESCRITÓ RI O DA EMPRESA D E PL Á STI COS PL AVINIL –
N OTA-SE O M O B ILIÁRI O DA ARQ U ITE TUR A CO M RE VESTIMENTO PL Á STI CO, 1950
SHOWCASE FOR PL ANT AND OFFICES OF PL AVINIL PL ASTIC INDUSTRY – NOTE THE
ARCHITECTURE FURNITURE WITH PL ASTIC LINING, 1950

MANEIR A S DE EXPOR
A partir de 1948, fora do ambiente
museológico e à frente do Studio
de Arte e Arquitetura Palma, em
parceria com o arquiteto italiano
Giancarlo Palanti, que teve larga
experiência museográfica na Itália,
Lina pôde experimentar outras ‘maneiras de expor’ em um contexto
mais comercial. Foram realizados
diversos projetos de interiores e lojas, elaborados sistemas expositores
flexíveis e vitrines. Foi um período de
rica experimentação, que incluiu a
produção de mobiliário, em paralelo
à implantação do primeiro MASP.
No entanto, a cidade é uma sala
pública, uma grande sala de exposições, um museu, um livro aberto a
todos no qual podem-se ler as mais
sutis nuances, e quem tiver uma
loja, uma vitrina, um buraco qualquer fechado por um vidro e queira
expor naquela vitrina, quem quiser

ter um papel “público” na cidade,
toma a si uma responsabilidade
moral, uma responsabilidade na
qual não pensa por que o faz rir, a
ele, homem de negócios, “prático”,
a ideia de que a “sua” vitrina possa
contribuir para a formação do
gosto dos moradores, possa contribuir para dar fisionomia à cidade,
denunciar a essência16.
Em 1951, a realização da Exposição
Agricultura Paulista feita nos moldes
das feiras industriais, renova suas
experimentações expositivas pela
cidade. Era uma ideia que não teve
continuidade, em que o MASP ‘exportava’ sua expertise na organização de
mostras. Destacamos a participação
de Flávio Motta e Alexandre
Wollner que, juntos com Lina,
também desenharam o cartaz da
exposição. Ambos contribuíam intensamente nas atividades do Museu.

architecture was becoming widely
known abroad, so Brazil gained
further from its first fully fledged
museological and museographical
initiatives. The Bardis proposed
a museum model that reflected
recent postwar reconstruction
efforts, internationally posing new
city-center museums as hubs for
urban ‘renewal.’14 Bardi had been
following this discussion closely,
particularly in the context of the
International Congress of Modern
Architecture (CIAM).
Italy’s museological culture had
gained new impetus from plans
for restoring bombed ‘palazzos’
and reinstalling their collections. But historical traditions
weighed heavily on reconstruction in Europe, so plans for the
first MASP were modeled more
on the growing numbers of new
museums in the United States,
where the ‘school museum’ or
‘living museum’ concept was most
widespread at the time. The didactic and educative aspects that
informed this model’s origins were
to permeate designs for all Lina Bo
Bardi’s future presentations.
A nook for memories? A
tomb for illustrious mummies? A
depository or archive of human
artifices made by men for men—
now obsolete, to be handled with
a sense of mercy? Absolutely not.
New museums must open their
doors to let in fresh air and new
light. Between past and present
there is no ongoing connection. [Museums] must engage
with modern life, unfortunately
melancholic and distracted by all
sorts of nightmares in the great

14. See Adriano Tomitão Canas, “O debate
internacional: os museus e a cidade,” chapter 1.3,
in MASP: Museu laboratório, projeto de museu
para a cidade: 1947–1957 (doctoral dissertation
submitted to FAU USP, São Paulo, 2010).

15. Bardi, Lina Bo. Lina Bo Bardi, op. cit., p. 43.

16. Habitat, nº 5, São Paulo, out.-dez. 1951, pp. 60-61.

LOJA OLIVET TI – TECNOGER AL, RUA 24 DE MAIO, 1950
O LIVE T TI STO RE AT RUA 24 D E MAI O, 1950

15. Lina Bo Bardi, Lina Bo Bardi, 43. Translated
from Portuguese for this edition.

INTERIOR DO STUDIO DE ARTE E ARQUITETURA PALMA, 1951
STUDIO DE ARTE E ARQUITETURA PALMA INTERIOR, 1951

and noble stream of art. [They
must] connect past and present
lives. In this respect, new museums have understood their role in
the contemporary world and been
bold in taking it up; they are more
advanced than the most progressive educational organizations.15

VITRINE PAR A FÁBRICA E ESCRITÓRIO DA EMPRESA
DE PL ÁSTICOS PL AVINIL – NOTA-SE O MOBILIÁRIO DA
ARQUITETUR A COM REVESTIMENTO PL ÁSTICO, 1950
SHOWCASE FOR PL ANT AND OFFICES OF PL AVINIL
PL ASTIC INDUSTRY – NOTE THE ARCHITECTURE
FURNITURE WITH PL ASTIC LINING, 1950

WAYS OF SHOWING
Since 1948, away from the museographical context and directing Studio de Arte e Arquitetura
Palma in partnership with the
Italian architect Giancarlo Palanti,
who had extensive experience of
museographical work in Italy, Bo
Bardi was able to experiment with
different ‘ways of showing’ in more
commercial settings. She did several designs for interiors and stores
with flexible display systems and
showcases. The period was one
of fruitful experimentation that
included furnishings, alongside her
work preparing the first premises
for a new museum, MASP.
However, the city is a public
place, a huge gallery, a museum, a book open to everybody,
in which one may read the most
subtle nuances. Somebody has a
store, a display window, a hole in
the wall covered by a glass display

INTERI O R DA LOJA MAPA IMP O RTAD O R A S. A ., RUA
7 D E AB RIL, 1949
INTERI O R O F MAPA IMP O RTAD O R A STO RE S. A ., O N
RUA 7 D E AB RIL, 1949
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case showing something, and they
wish to play a “public” role in the
city, so they will be taking on a
moral accountability. As “practical” businessmen, they think nothing of this responsibility, they find
the idea laughable … that “their”
showcase could help shape taste—
give the city a countenance, or
speak to its essence.16
In 1951, she did more exhibition
designs for the state of São Paulo’s
Department of Agriculture when
it organized its first exhibition on
the same lines as an industrial or
trade fair. The idea was that MASP
would go on to ‘export’ its expertise and experience of organizing
exhibitions, but those plans failed
to materialize. Note that Flávio
Motta and Alexandre Wollner,
both of whom were very much involved in the museum’s activities,
designed a poster for the exhibition together with Bo Bardi.
The state’s Department of
Agriculture was organizing the exhibition and the art museum was
brought in to help show the general public more about the problems
of agriculture. Lina saw it as an
opportunity to try out new ways of
organizing agricultural exhibitions
and asked a group of artists to join
a team that would subsequently
work on other initiatives of that
nature.17

Trata-se de uma exposição organizada pela Secretaria de Agricultura, que se dirigiu ao Museu
de Arte para a realização deste
trabalho. A ideia era a difusão de
conhecimento dos problemas da
agricultura no meio do grande
público. Foi uma boa ocasião para
tentar uma nova experiência na
organização de uma exposição de
caráter agrícola, convidando um
grupo de artistas, a fim de formar
uma equipe, que mais tarde teria
podido dedicar-se a outras iniciativas semelhantes17.
SISTEMA S EXPOSITIVOS
Retomando sua contribuição
museográfica intramuros, ou
seja, desenvolvida no ambiente
dos Museus e Centros de Cultura
por ela projetados e construídos,
é notável observar que o grande
conhecimento das artes cênicas, aliado a um extremo rigor
técnico, serviu de base para os
arranjos poéticos de suas apresentações. Destacamos algumas
tipologias reincidentes em sua
própria trajetória, que foram de
certa forma sendo aprimoradas
nos detalhes ou adaptadas de
acordo com as necessidades técnicas, de materiais e dos conteúdos que se apresentavam.
São sistemas expositivos sempre
pensados como suporte para
apresentação de ideias, ‘bases’
para construção de discurso, desde
a fruição de acervos às mostras
dedicadas ao reconhecimento e
afirmação da cultura brasileira.
Os ambientes compostos pelos conjuntos deles acabam por retomar
questões de flexibilização espacial
inicialmente propostas para a pinacoteca do Museu Escola, da rua 7
de Abril, promovendo a coexistência
entre obras de distintas naturezas
que, dispostas de forma a permitir

maior liberdade na mediação, aproximam os objetos do observador
através de isolamentos ou expressão de conjuntos.
Se, por um lado, observamos,
ao longo dos anos, certa diluição
dos expositores no espaço, cuja
presença simbólica caminha para o
desaparecimento em transparência e flutuação, por outro, revela-se paradoxalmente uma maior
densidade material de bases, caixas
e prateleiras, cuja simplificação os
aproxima ainda mais dos próprios
assuntos e objetos expostos. Observamos aqui certa mimetização
entre objeto e suporte. Nota-se
uma sábia postura da arquiteta em
ocultar e jamais sobrepor o desenho
elaborado para os suportes sobre o
próprio conteúdo. Ela soube marcar
a presença necessária, privilegiando
o discurso, jamais o meio. São estes
dispositivos ‘ocultos’, e não ‘omissos’, que apresentamos:

EXHIBITION SYSTEMS
Going back to her intramural
museographical contribution (work
developed in the context of the museums and cultural centers she had
designed and built), a point to note
is that her in-depth knowledge of
the performing arts combined with
extreme technical rigor were the
EXPOSIÇÃO AGRICULTUR A PAULISTA, 1951
CARTAZ DA EXPOSIÇÃO, FEITO EM PARCERIA COM ALEXANDRE
WOLLNER E FLÁVIO MOTTA
POSTER FOR THE EXHIBITION DESIGNED WITH THE COLLABORATION
OF ALEXANDRE WOLLNER AND FLÁVIO MOTTA

16. Habitat 5 (São Paulo, Oct.–Dec. 1951): 60–61.
Translated from Portuguese for this edition.
17. Lina Bo Bardi, Lina Bo Bardi, 68. Translated

17. Bardi, Lina Bo. Lina Bo Bardi, op. cit., p. 68.

from Portuguese for this edition.

EXPOSIÇÃO AGRICULTUR A PAULISTA, 1951
AGRICULTUR A PAULISTA EXHIBITION, 1951

basis for poetic arrangements in her
presentations. Let us highlight some
of the typologies reiterated in her
own career that were in some way
enhanced in their details or adapted
to match technical requirements,
materials, or contents shown.
All of her exhibition systems
are conceived as supports to show
ideas, or ‘bases’ for constructing
discourse, from permanent collections for appreciating art to
exhibitions held for the recognition
and affirmation of Brazilian culture.
Environments consisting of sets of
the latter eventually revisited spatial
flexibility issues initially proposed for
the museum-school art gallery on
Rua 7 de Abril, making for coexistence between different types
of works arranged so as to allow
greater freedom for mediating and
bringing objects closer to viewers by
separating or expressing groupings.
On the one hand, we notice
a certain dilution of exhibitors in
space over the years, and their
symbolic presence tends to vanish
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O CAVALETE
Lina Bo Bardi levou a fundo a
questão do deslocamento do
objeto pictórico no tempo/espaço. Propôs em larga escala uma
nova experiência para a mediação de coleções em museus.
Inicialmente, na instalação da
pinacoteca do MASP 7 de Abril,
de 1947, utilizou-se de estruturas
tubulares metálicas de alumínio
do piso ao teto para apresentar as
obras fora das paredes. Na época,
com o edifício ainda em obras, a
arquiteta menciona o necessário
afastamento contra a umidade
das paredes para proteger as pinturas. Ajustada por compressão,
por meio de roscas internas ao
tubo para expansão, a estrutura
permitia redimensionar o espaço
existente através do alinhamento
dos conjuntos e da utilização de
cortinas. Aparafusadas como
braçadeiras, ‘pinças’ reguláveis
em altura serviam para fixar as
molduras pela base e pelo topo.
O sistema era duplicado, incorporando mais tubos para estabilizar
pinturas de maiores dimensões.
Nas apresentações do Museu de Arte Moderna da Bahia
(MAMB), a partir de 1960, que
fora instalado no foyer do Teatro
Castro Alves, em Salvador, as
montagens da ‘coleção’ apresentam as pinturas de forma
mais solta, adequada ao caráter
rotativo típico da programação
do Museu. A obra se estabiliza em
uma haste vertical metálica tipo
‘cruzeta’, concretada em bases
com fôrma de balde, livre das
fixações piso-teto. A legenda e
os suportes de apoio dos quadros
eram fixados de forma ajustável
na haste. Este módulo móvel,
apoiado no lastro de concreto,
flexibilizava as montagens e
adequava-se à predominante
ausência de paredes no espaço,
setorizado por cortinas divisórias.
A situação da obra anuncia sua

inserção no espaço museológico
na condição original da pintura
sobre o tradicional cavalete do
pintor, retomada no projeto do
MASP da avenida Paulista.
Esse tipo de base de concreto
já havia sido experimentado na
mostra Bahia no Ibirapuera, em
1959, só que em conjuntos para
composição de painéis descritos
mais adiante como tipologia de
‘cerca’ ou ‘varal’.
Ainda no MASP 7 de Abril, Lina
começa a desenvolver a solução
para apresentar o acervo do Museu
em sua futura sede na avenida
Paulista. Mantendo o princípio de
estabilidade do sistema através da
base-lastro de concreto, a fixação
das obras é proposta em uma lâmina de vidro vertical, ajustada através de parafuso e cunha de madeira
junto à base. Trata-se de um gesto
conclusivo a toda a reflexão iniciada
anteriormente sobre a inserção espacial do objeto pictórico, livre das
paredes e de quaisquer estruturas
verticais visíveis.
Num certo sentido – sentido
errado –, pinturas em paredes tendem a ser vistas como janelas para
um outro mundo, mas isto nega
a realidade tátil de sua superfície
pintada, i.e., a existência física de
algo realmente feito – com tinta e
pincel, pincelada após pincelada,
NO ESPAÇO 18.
Com este sistema, as pinturas
flutuam no tempo presente, apresentadas como que em ‘lamelas’
científicas, isentas de toda carga
cultural de origem. No Brasil, o
observador ‘isento’ fica livre para
apreciar as obras simultaneamente em uma nova leitura possível,
viável a uma nova civilização. Lina
completa: “as legendas descritivas

18. Arquiteto Aldo Van Eyck, “Um dom superlativo”.
In: Museu de Arte de São Paulo. Portugal: Instituto
Lina Bo e P.M. Bardi, Editorial Blau, 1997.

into transparency and fluctuating images. On the other,
paradoxically, there is greater
material density of bases, cases,
and shelves, simplified in a way
that relates them even more to
the subject matters and objects
displayed. Objects and supports
imitate each other to some
extent. Note that the architect
[Lina Bo Bardi] wisely decided to
hide her design for the supports
rather than let them override the
content itself. She was able to
highlight the necessary presence
and prioritize discourse over media. These are the ‘hidden’ rather
than ‘omissive’ devices we are
presenting:
EASEL S

MA S P 7 D E AB R IL , 1947
ESTUD O PAR A FIX AÇ ÃO D E O B R A S E ESTUD O PAR A
SUP O RTE D E O B R A S
STUDY FOR WORK FIX ATION AND STUDY FOR WORK SUPPORT

Lina Bo Bardi took the question
of displacing pictorial objects in
space / time to an extreme with
her proposal for a new large-scale
experience to mediate museum
collections. Initially, for her MASP 7
de Abril gallery installation in 1947,
she used floor-to-ceiling tubular
structures made of aluminum thus
placing display pieces away from
the walls. Building work was still
underway at the time and the architect mentions the need to keep
damp off walls in order to protect
paintings. Tubes were adjusted
by tightening through the inner
threads used to extend them, so
this structure enabled the museum to resize spaces by aligning ensembles and using curtains. Bolted
on as brackets, height adjustable
‘pincers’ attached frames to their
lower and upper edges. To ensure
that larger paintings remained
stable, the system was duplicated
by adding more tubes.
In Salvador, from 1960 onwards, the state of Bahia’s Museu
de Arte Moderna — MAMB set up
its exhibition displays in the foyer
of a theater (Teatro Castro Alves).
Paintings from MAMB’s ‘collec-

MAM B, 1959
O B R A S E XP OSTA S N O MAMB EM SUP O RTES IND IVID UAIS. ESTE TIP O D E BA SE D E
CO N CRE TO JÁ HAVIA SID O E XPERIMENTADA NA M OSTR A B A H I A N O I B I R A P U ER A
D E 1959, SÓ Q UE EM CO N J UNTOS PAR A CO MP OSI Ç ÃO D E PAINÉIS D ESCRITOS
MAIS AD IANTE CO M O TIP O LO G IA D E ‘CERC A’ O U ‘ VAR AL’
WO RKS SH OWN AT MAMB O N IND IVID UAL SUPP O RTS. THIS T YPE O F CO N CRE TE
BA SE HAD ALRE ADY B EEN USED FO R THE B A H I A N O I B I R A P U ER A E XHIB ITI O N IN
1959, E XCEP T THAT IT WA S THEN G RO UPED TO CO MP OSE PANEL S IN WHAT WA S
L ATER REFERRED TO A S A ‘FEN CE’ O R ‘CLOTHESLINE’ L AYO UT

tion’ were arranged flexibly since
programs were usually planned
on a rotating basis. Pieces were
held on ‘spider’-type vertical
metal rods fixed in concrete on
bucket-shaped bases, so no floor
or ceiling fixtures were needed.
Plaques bearing legends and
supports for paintings were
attached to rods by adjustable
fixtures. These mobile modules
on their concrete bases made
for flexible installations and were
useful to arrange spaces divided
into sections by curtains, most of
them lacking walls. By situating
a painting in this way, its place in
the museological space reflects
its original condition back on a
traditional painter’s easel; the
same arrangement was used for
MASP on Avenida Paulista.
While MASP was still at Rua
7 de Abril, Bo Bardi started to
develop a solution for showing
the collection at its future prem-

ises on Avenida Paulista. Again
using a concrete base to ensure
stability, she proposed attaching
pieces to a vertical pane of glass
adjusted by screws and wooden
shims on the bases. This culminated all her previous ideas on
the spatial insertion of pictorial
objects without walls or visible
vertical structures.
In a certain sense, although
wrongly, paintings on walls tend
to be seen as windows looking into
another world, which negates the
tactile reality of their painted surfaces or the physical existence of
a work that was actually made IN
SPACE by using paint and brushes,
one stroke at a time.18
Due to this system, paintings
appeared to be fluctuating in

18. Aldo Van Eyck, “Um dom superlativo,” in
Museu de Arte de São Paulo (Portugal: Instituto
Lina Bo e P.M. Bardi, Editorial Blau, 1997).
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colocadas na parte de trás não
dizem: ‘deves admirar, é
Rembrandt’, mas deixam ao
espectador a observação livre e o
prazer da descoberta”.
É a partir da unidade articulada em conjunto, diante da concepção de extrema liberdade espacial, que se estrutura a proposta
de fruição deste novo museu. Um
caminho legítimo à apreensão
liberta do peso histórico e tradicional do modelo museográfico dos
séculos XVIII e XIX. Foi uma das
articulações mais contundentes
sobre a maneira contemporânea
de expor, retomando a função
didática dos sistemas propostos
inicialmente no MASP 7 de Abril.
PAINÉIS DIDÁTICOS
Sintonizado à proposta de museu-escola, ‘destruidor’ da atmosfera
sagrada dos museus tradicionais,
o MASP 7 de Abril inaugurou,
junto à primeira apresentação de
seu acervo, a exposição didática,
mostra de longa duração que
deveria ser renovada a cada seis
meses: 84 painéis de conteúdo
pedagógico destinados à apresentação inédita de uma ‘síntese
do panorama histórico das artes’
através de documentos fotográficos comentados. Esses painéis
foram inicialmente feitos na Itália,
com o apoio do Studio de Arte
e Arquitetura Palma, de Roma.
A estrutura foi elaborada com
a tipologia tubular metálica de
alumínio com fixação piso-teto,
suportando barras horizontais
através de um sistema de juntas
que permitiam diversas composições e direcionamentos. Os
painéis tipo ‘dupla-face’ eram
ensanduichados por duas placas
de vidro de 1,20 x 1,20 m, ajustadas por ferragens e enganchadas
nas barras horizontais. Feitas com
um detalhamento extremamente
cuidadoso e execução artesanal, as juntas, com soldagem de

MA S P, 1957 - 1968
ESTUD O D E C AVALE TE
SKE TCH O F THE E A SEL

MA S P 7 D E AB R IL , 1957
ENSAI O PAR A O C AVALE TE D E VID RO, N O ESPAÇO D O MA SP 7 D E AB RIL. OS
VID ROS TEMPER AD OS FO R AM E XECUTAD OS CO M FUR AÇÕ ES SO B MED IDA
PAR A C ADA O B R A
PROTOT YPE G L A S S E A SEL IN THE GALLERY AT MA SP 7 D E AB RIL. ART WO RKS
WERE B O LTED TO TEMPERED G L A S S PANES ME A SURED FO R E ACH PIECE

MA S P, 1957 - 1968
ESTUD O D E BA SE D E VID RO PAR A ESCULTUR A
SKE TCH O F G L A S S BA SE FO R SCULP TURE

present time, shown as if they
were scientific lamellae bereft of
all cultural origin. Lacking preconceptions, Brazilians were to be
‘neutral’ viewers, freely appreciating different works at the same
time and having their own new
interpretations enabled for a new
civilization. Bo Bardi added,
“[D]escriptive captions on the back
[of the supports] were not saying:
‘You must find this wonderful, it’s
a Rembrandt.’ [Instead] They let
viewers free to look at them and
feel the pleasure of discovery.”
The art appreciation structure
proposed for this new museum
was based on a conjointly articulated whole, with its conception of
extreme spatial freedom. A legitimate way of freely apprehending

the historically weighty tradition
of museological models of the
18th and 19th centuries. As one of
the most forceful articulations for
contemporary exhibition design, it
revisited the educational function
of systems originally proposed at
MASP 7 de Abril.
EDUCATIONAL PANEL S
Reflecting the museum-school
proposal that ‘destroyed’ the
sacred atmosphere of traditional museums, MASP 7 de Abril
opened with the first presentation of its collection, a long-term
educational exhibition that was
to be renewed every six months:
eighty-four panels of educational
content for an unprecedented

presentation of a ‘synthesized
historical panorama of the arts’
through photographic documents and comments. These
panels were originally made in
Italy with the support of Studio
de Arte e Arquitetura Palma in
Rome. Their structure featured
a tubular aluminum floor-ceiling
mounting, supporting horizontal
bars through a system of joints
allowing different compositions
and directions. ‘Double-faced
panels’ were sandwiched between two metal-fitted glass
panes measuring 1.20 x 1.20 m
hooked over horizontal bars. Meticulously detailed crafted joints
with threads welded on ‘clamps’
to fasten bolts, were painted in
light colored paints, as were the
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roscas nas peças ‘abraçadeiras’
para fixação de parafusos, receberam, assim como os ganchos dos
painéis, uma pintura clara que
conferia melhor acabamento
para compor com a tubulação de
alumínio utilizada.
A mesma tipologia estrutural
foi muito adotada para a apresentação de mostras didáticas e
temporárias no MAMB, com tubos
metálicos mais delgados e pés
reguláveis. No MASP da avenida
Paulista, sistemas similares foram
diversas vezes retomados como
opção para apresentação de mostras temporárias e painéis didáticos complementares ao acervo.
Uma nova versão, com colunas
de madeira em substituição ao
modelo tubular metálico piso-teto,
é criada e largamente utilizada
para mostras da programação.
Sarrafos duplos verticais com
distanciadores de madeira sustentam, por encaixe, as barras dos
painéis horizontais de compensado de madeira com possibilidade
de fixação de vidro nas duas faces.
A fixação superior dessas barras
verticais (no teto) é feita através
de trechos de madeira pré-posicionados e aparafusados na malha
das vigas estruturais do edifício,
restando estabilizá-las com calços
no piso. Essa flexibilidade permitiu
montagens na sala de mostras
temporárias do primeiro andar e
nas áreas de mezanino e térreo,
localizados abaixo do belvedere.
Algumas situações em que
exigências de curadoria e montagem demandavam superfícies
planas mais extensas e opacas
que aquelas oferecidas pela
opção do cavalete de vidro ou
dos painéis suspensos levaram
à adaptação para montagem
de grandes planos de madeira,
divisórias em compensado com
2,75 m de vão, que não tocavam
o teto, encaixadas em perfis
‘calha’ também de madeira, fixos
de piso a teto. Essa foi a opção

MASP 7 DE ABRIL, 1947
DESENHO TÉCNICO DE TRECHO DA MOSTRA DIDÁTICA
TECHNICAL DRAWING OF PART OF THE EDUCATIONAL
EXHIBITION
MONTAGEM DA PRIMEIRA INSTALAÇÃO DA MOSTRA
DIDÁTICA PARA A INAUGURAÇÃO DO MUSEU EM
1947. VÊ-SE À DIREITA PIETRO BARDI DURANTE A
MONTAGEM
SETTING UP THE FIRST INSTALLATION FOR THE
MUSEUM’S INAUGURAL EDUCATIONAL EXHIBITION IN
1947. AT THE RIGHT SIDE, PIETRO BARDI CAN BE SEEN
DETALHE DO ENCAIXE DA ESTRUTUR A
DETAIL OF THE TUBULAR STRUCTURE JOINT

MA S P 7 D E AB R IL , 1948
UTILIZ AÇ ÃO D O SISTEMA TUBUL AR PAR A M OSTR A S TEMP O R ÁRIA S CO M INSERÇ ÃO
D E M Ó D ULO-VITRINA . E XP OSI Ç ÃO A L E X A N D ER C A L D ER
THE TUBUL AR SYSTEM USED FO R TEMP O R ARY E XHIB ITI O NS WITH A SH OWC A SE
M O D ULE. A L E X A N D ER C A L D ER SH OW

hooks, as a better finish to match
with the aluminum tubing.
The same structural typology
was in widespread use for MAMB's
educational displays and temporary exhibitions, with narrower
metal tubes and adjustable feet.
MASP on Avenida Paulista also
used similar systems on several
occasions to present temporary
exhibitions and educational display
panels complementing its permanent collection.
A new version with wooden
columns instead of the floor-ceiling attached metal tube model
was introduced and widely used.
Double vertical battens with wood
spacers were fitted together to
hold bars under horizontal plywood
panels, and glass panels could be
attached to both sides. The ceiling
attachment for these vertical bars
used pre-positioned lengths of
wood bolted into the mesh of the
building’s structural beams, and
stabilized by shims on the floor. This
flexibility meant that temporary

exhibitions could be installed on
the first floor, the mezzanine, and
the ground-floor areas under the
open-sided belvedere.
In some situations, curatorial
and installation requirements called
for more extensive opaque surfaces
than those provided by glass easels
or hanging panels, thus favoring
the option of large wooden panels
and plywood partitions with
2.75 m spans, which did not touch
the ceiling, fitted into wooden
‘trough’ profiles attached from floor
to ceiling. This was the most flexible
‘wall’ option used by the museum
when headed by the Bardis.
The museum had a busy schedule (it was reported to be holding
up to five exhibitions in a month),
so more flexible arrangements were
required, prompting the reintroduction of the double-sided glass pane
model used for the first educational
exhibits at MASP 7 de Abril, but
now adapted19 for free-standing
modules two by two, often used
at the museum for both com-

ESTRUTUR A TUBUL AR UTILIZ ADA EM M OSTR A S
TEMP O R ÁRIA S E D IDÁTI C A S D O MAMB
TUBUL AR STRU C TURE USED FO R MAMB' S
TEMP O R ARY AND ED U C ATI O NAL E XHIB ITI O NS
M O NTAG EM D E ESTRUTUR A TUBUL AR PAR A
M OSTR A S TEMP O R ÁRIA S CO M CO LUNA S D E
MAD EIR A E PAINÉIS SUSPENSOS N O MA SP
TUBUL AR STRU C TURE A S SEMB LIN G FO R
TEMP O R ARY E XHIB ITI O NS WITH WO O D EN CO LUMNS
AND SUSPEND ED PANEL S AT MA SP
ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA PARA A
EXPOSIÇÃO QUATRO MESTRES CONTEMPOR ÂNEOS:
GIACOMETTI, BACON, DUBUFFET E DE KOONING, 1973
WOODEN STRUCTURE ADAPTED FOR THE EXHIBITION
FOUR CONTEMPORARY MASTERS: GIACOMETTI, BACON,
DUBUFFET, AND DE KOONING, 1973

19. Leading collaborators involved in the work
of developing and adapting support systems
included Bom Juan (a carpenter—one of the
architect’s annotations addressed to him were
found in ILBPMB archives) and Carlos Blank
(a metalworker). Key collaborators on the
museum’s installation team included Marcondes
Chaves, Agostinho, and the lighting pro, Luizão,
who had worked on theater sets.
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de ‘parede’ mais flexível adotada
pelo Museu, ainda sob cuidados
do casal Bardi.
As necessidades de maior flexibilização de montagem, dada a
intensa programação do Museu
(conta-se que eram feitas até
cinco mostras por mês), levaram
à retomada do modelo de painel
dupla-face de vidro, semelhante
às primeiras mostras didáticas
do MASP 7 de Abril, porém em
composição adaptada19 para
módulos autoportantes, dois a
dois, amplamente utilizados no
Museu, tanto em mostras didáticas complementares ao acervo
como nas temporárias do primeiro
pavimento, mezaninos e térreo.
Certo desdobramento na
elaboração de painéis soltos no
espaço foi elaborado a partir da
experiência da mostra História
em quadrinhos, de 1974. De forma inédita, ela propõe ampliar
os desenhos dos quadrinhos,
compondo o espaço caleidoscópico da mostra, suspendendo-os
por cabos. Essa tipologia é maximizada na exposição da obra
do artista e designer Roberto
Sambonet, no mesmo ano, em
que painéis de vidro verticais
para a colocação dos desenhos e
pinturas são compostos espacialmente com painéis horizontais para colocação dos objetos.
O resultado, uma atmosfera de
leveza e flutuação, foi uma das
composições mais belas e delicadas já apresentadas no Museu.

19. Nota-se, nos depoimentos da pesquisa,
que foram importantes colaboradores para o
desenvolvimento e adaptação dos sistemas:
o marceneiro Bom Juan (foram encontradas,
no acervo do ILBPMB, algumas anotações
de serviço da arquiteta endereçadas a ele)
e o serralheiro Carlos Blank. Da equipe
fixa de montagem no Museu, entre muitos
colaboradores, destacamos o senhor
Marcondes Chaves, o senhor Agostinho e o
iluminador, com experiência cênica, Luizão.

MA S P, 1957 - 1968
CRO Q U IS D E E XP OSITO RES SUSPENSOS D E VID RO
PAR A A M OSTR A S A M B O N E T
SKE TCHS FO R SUSPEND ED G L A S S BA SES FO R THE
S A M B O N E T E XHIB ITI O N

Lina Bo Bardi teve maior
participação na elaboração de
mostras temporárias e supervisão dos sistemas que criou para
o MASP da Paulista, até pouco
depois da montagem da exposição
Repassos, em 1975. Desde então,
esteve praticamente afastada,
sem maiores participações diretas
nas montagens, até a realização
de sua última exposição no Museu,
África Negra, de 1988, feita em
parceria com os arquitetos Marcelo
Ferraz e Marcelo Suzuki. Cabe observar que, além do famoso cavalete de vidro, os sistemas descritos
foram pensados para solucionar
questões de montagem nos espaços do Museu, sem a necessidade
de criar bloqueios, paredes e limitações à essência livre da arquitetura. Um exemplo rico de inúmeras
possibilidades de arranjos que
poderiam ainda hoje ser utilizados
ou desenvolvidos novos com este
sentido. Atualmente, assim como
os cavaletes extintos em 1996,
nenhum dos sistemas projetados é
usado pela instituição.

PAINÉIS FLE XÍVEIS CO M ESTRUTUR A TUBUL AR PAR A
M OSTR A S TEMP O R ÁRIA S E D IDÁTI C A S N O MA SP
TUBUL AR STRU C TURED FLE XIB LE PANEL S FO R TEMP O R ARY
AND ED U C ATI O NAL E XHIB ITI O NS AT MA SP

plementary educational exhibitions of its own collection and
temporary displays on the first,
ground, and mezzanine floors.
A certain evolution from
her panels floating in space
developed from the experience
of a 1974 exhibition História
em quadrinhos [Comics]. For
the first time, she proposed to
enlarge drawings from comics
for the exhibition’s kaleidoscopic space and hang them
from cables. This typology was
maximized for the exhibition of
the works of artist and designer Roberto Sambonet in the
same year, in which vertical
glass panels to place drawings
and paintings were arranged
spatially with horizontal panels
to place objects. Making for
an atmosphere of lightness
and floating, it was one of the
most beautiful and sensitive
compositions ever presented at
the museum.
Lina Bo Bardi was more involved in developing temporary

exhibitions and supervising work
on systems she devised for the
new MASP premises on Avenida
Paulista until shortly after the
Repassos exhibition, in 1975. After
that she did practically no direct
work on installations until her last
exhibition at the museum, África
Negra [Black Africa] organized
jointly with architects Marcelo
Ferraz and Marcelo Suzuki, in
1988. In addition to her famed
glass easel, the systems described
were designed to solve issues
arising from the museum’s spatial
features without the need for
blockages or walls or restrictions
affecting the free essence of its
architecture. They provide a rich
example from countless possibilities of arrangements that could
still be used or developed today
with this new meaning. The easels
were removed in 1996 and none of
the original systems she designed
are in use at the institution today.

WALL-PANELS
This exhibition typology consists
of horizontal panels associated
with lower vertical elements. It
was widely used and adapted
for presentations ranging from
paintings, drawings, and prints to
everyday objects.
The presentation of the second
art gallery at MASP 7 de Abril in
1950 was organized by installing
very lightweight movable walls
with narrow metal supports that
were stabilized by taut cables.
The soft gray coloring harmonized with the clear airy setting
Bo Bardi proposed, which was
made neutral to enhance viewers’
fruition.
In 1959, the Bahia exhibition
at Ibirapuera was held under the
concrete walkway awning of Ibirapuera Park, adjoining the Bienal
building, and in parallel with the
5th Art Biennial, setting a turning
point in the course of Bo Bardi’s exhibition design trajectory.
Designed after her first period in
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MA S P 7 D E AB R IL , 1950

MA S P 7 D E AB R IL , 1950

ESTUD O D E AMB IENTAÇ ÃO E PAINÉIS DA PINACOTEC A

PAINÉIS LE VES DA PINACOTEC A ESTAB ILIZ AD OS P O R
C AB OS D E AÇO

SKE TCH FO R THE M USEUM GALLERY SE T TIN G AND PANEL S

LI G HT PANEL S O F THE M USEUM GALLERY STAB ILIZED
WITH STEEL C AB LES

PAINÉIS-MURO
Essa tipologia expositiva, composta por painéis horizontais
associados a elementos verticais
mais baixos, foi muito utilizada e
adaptada para apresentação desde pinturas, desenhos e gravuras
até objetos do cotidiano.
A apresentação da segunda
pinacoteca do MASP 7 de Abril, em
1950, foi organizada pela instalação de paredes móveis de grande
leveza, com apoios metálicos
delgados e estabilizadas por cabos
atirantados. A coloração de cinza
suave compunha com a proposta
de ambientação clara e leve estabelecida como neutra para melhor
apreciação das obras.
Em 1959, a exposição Bahia no
Ibirapuera, construída embaixo
da marquise do parque, junto ao
edifício da Bienal e em paralelo
à V Bienal de Arte, marcou um
ponto de transição em toda sua
trajetória expositiva. Feita após
sua primeira incursão baiana e
em colaboração com Martim
Gonçalves, diretor da Escola de
Teatro da Universidade da Bahia,
a experimentação de novos recursos sensoriais entra em cena, e a
simplificação estética mais limpa
e idealizada abre espaço à maior
teatralidade da montagem, com

Bahia, and in collaboration with
Martim Gonçalves, director of the
School of Theater at Universidade
da Bahia, this show featured experimentation with new sensory
resources and cleaner and more
idealized aesthetic simplification paving the way to a more
theatrical installation, adding
many resources to complement
the cultural environment concept she was aiming for. It was
a pioneering presentation of the
everyday arts found in Bahia, and
it challenged the state of art presented at the Biennial. The panels
we see are stronger, with more
sensory interventions incorporating background textures to the
presentation of works.

inserção de múltiplos recursos
complementares à concepção do
ambiente cultural pretendido. Era
uma pioneira apresentação das
artes do cotidiano coletadas na
Bahia, uma provocação ao estado
da arte que se apresentava na
Bienal. Os painéis que observamos, mais sólidos, ganham interferências sensoriais incorporando
texturas de fundo à apresentação
das obras.

CLOTHESLINE
System used to build the environment for the exhibition Bahia no
Ibirapuera, with works arranged
along curtains coiled around in the
wooden-slat box under the concrete
awning. This structure earned
extensive anthropological documentation and was photographed
by Pierre Verger, Marcel Gautherot,
Silvio Robatto, and Enneas Mello,
interspersed with some insertions of
hanging objects.
This horizontal structure for
fixing images consisted of rounded
lengths of wood that could be
adjusted using holes drilled in the
lateral uprights. These rectangular
cross-sectioned wooden rods were
attached by a metal profile placed
low on conical concrete bases and
poetically adorned with seashells.
Reintroduced for some temporary exhibitions at MAMB, this
typology reemerged in a simpler
format in 1975 for Repassos:
exposição-documento [Transfers;
document-exhibition], held at
MASP in partnership with Edmar

de Almeida, who presented tapestry he had created together with
groups of craftspeople in the state
of Minas Gerais, and Flávio Império,
who made a documentary video.
This very political and provocative exhibition showed the potential of making creative use of natural materials, which goes back to
ancient traditions seen in dyeing
techniques as an anthropological
sample of cultural resistance. Bo
Bardi describes the presentation:
“Techniques for spinning, weaving
and dyeing, and materials bound
to nature rather than substitutes,
just show the possibility of a civilization that looks to ways of living
other than 'consuming.'“. 20
Also placed along the sidewalls,
these ‘clotheslines’ featured photographs as anthropological documentation describing the processes
involved in making tapestries.

20. Lina Bo Bardi, Lina Bo Bardi, 200.
Translated from Portuguese for this edition.

VAR AL
Sistema utilizado na composição
do ambiente da exposição Bahia
no Ibirapuera, disposto ao longo
das cortinas que circundavam
internamente a caixa de tapumes
sob a marquise, essa estrutura
apresentava uma extensa documentação antropológica com
fotografias de Pierre Verger, Marcel
Gautherot, Silvio Robatto e Enneas
Mello, entremeadas com algumas
inserções de objetos pendurados.
Trata-se de estrutura horizontal para fixação das imagens,
composta por madeiras roliças,
reguláveis a partir de furação nas
hastes verticais laterais. Essas
hastes de madeira com secção
retangular são fixas por um perfil

BAHIA NO IBIRAPUERA, 1959
PARED E CO M TE X TUR A D E PAPEL ALUMÍNI O PAR A
CO MP O R FUND O D E O B R A S BARRO C A S
WALL LINED WITH FO IL PAPER USED FO R BACKG RO UND
O F BARO Q UE WO RKS
PARED E EM ALVENARIA APARENTE E C AIADA PAR A
ACO LHER CO N J UNTO D E E X-VOTOS
APPARENT B RI CK, WHITE WA SHED WALL AND MA SO NRY
TO SH OW A SE T O F E X-VOTOS

E XP O S I Ç ÃO B A H IA N O I B I R A PU E R A, 1959
D ESENH O TÉCNI CO D E PARED E ESTRUTUR ADA CO M MAD EIR A E AP O I OS
CO MB INAND O PIL ARES E XISTENTES DA MARQ U ISA E BA SES D E ALVENARIA
TECHNI C AL D R AWIN G FO R STRU C TURED WO O D EN WALL, SUPP O RTED BY E XISTIN G
PIL ARS AND B RI CK BA SES
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BAHIA NO IBIRAPUERA, 1959
CROQUI DOS PAINÉIS DE EXPOSIÇÃO
DESENHO TÉCNICO DA ESTRUTURA
SKETCH OF THE EXHIBITION PANEL
TECHNICAL DRAWING OF THE STRUCTURE

M OSTR A N O MAMB APRESENTADA CO M UMA
VARIAÇ ÃO D O SISTEMA

metálico chato às bases de concreto
cônicas, poeticamente adornadas
com conchas marinhas.
Retomada em algumas montagens temporárias do MAMB,
essa tipologia, mais simplificada,
ressurge em 1975 na mostra Repassos: exposição-documento, feita
no MASP em parceria com Edmar
de Almeida, que apresentava seu
trabalho de tapeçaria desenvolvido
junto às comunidades de artesãs do
triângulo mineiro, e Flávio Império,
que realizou um videodocumentário.
A exposição tinha um grande caráter político-provocativo,
mostrava uma possibilidade criativa viabilizada através do uso de
materiais naturais, remontando
a tradições milenares presentes
nas técnicas de tingimento, um

E XHIB ITI O N AT MAMB SH OWIN G A VARIANT O F
THE SYSTEM

recorte antropológico de resistência cultural. Ela descreve na
apresentação: “As técnicas de fiação, tecelagem e tintura, os materiais ligados à natureza e não
a sucedâneos, indicam apenas a
possibilidade de uma civilização
que procura saídas que não são
aquelas do ‘consumo’”20.
Também localizados ao longo
das paredes laterais da mostra,
estes varais apresentavam a
documentação fotográfica de
caráter antropológico e descritivo dos processos envolvidos na
produção das tapeçarias.

PINEWOOD BASES AND
SHELVES

A SPEC TO D O CO N J UNTO DA E XP OSI Ç ÃO
A SPEC T O F SE T O F WO RKS O N SH OW

20. Bardi, Lina Bo. Lina Bo Bardi, op. cit., p. 200.

In 1963, the new Museu de Arte
Popular was inaugurated at Solar
do Unhão, a restored manorial
house in Salvador, with an exhibition
on the civilization of the Northeast
(Civilização Nordeste). At the event
and thereafter, pinewood board
was introduced for ‘backdrop’ in
presentations of Brazil’s material
culture. Although not apparently a neutral material favoring
apprehension of objects in all
their diversity, it was precisely
its rough surface that facilitated
interpretations of entire sets of
works. When this system of bases,

shelves, and pine board panels
was reintroduced for an exhibition featuring ‘The hand of the
Brazilian people’ [A mão do povo
brasileiro], it prompted this comment: “Lina Bo Bardi’s installation
is frugal and therefore humanized; arranged on the bare pine
lumber the objects remain free of
any formal interference.” 21
This solution was also revisited
for the Sesc Pompeia exhibitions

21. Diário de São Paulo, June 19, 1969.

Design no Brasil: história e realidade
[Design in Brazil: history and reality]
in 1982 and Mil brinquedos para a
criança brasileira [A thousand toys
for Brazilian children] in 1983. In this
case, the colored version was painted on wood. These settings evoked
the street fairs of Northeastern
Brazil and the grocery stores found
all over Brazil, while retaining a
typological separation of
the objects, with their repetition in
quantity ultimately strengthening
their presence as serial reality seen
in everyday life.

Translated from Portuguese for this edition.
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BA SES E ESTANTE S
DE PINHO
A partir da exposição Civilização
Nordeste, de 1963, que inaugurou o
Museu de Arte Popular no então recuperado Solar do Unhão, a tábua
de pinho é proposta como ‘fundo
geral’ para apresentação da cultura material brasileira. Ainda que
pareça uma matéria pouco neutra
para apreensão dos objetos em
sua diversidade, foi justamente a
crueza material que facilitou a leitura do conjunto proposto. Quando
retomado esse sistema de bases,
prateleiras e painéis de tábua de
pinho na exposição A mão do povo
brasileiro, foi publicado, à época21:
“A montagem de Lina Bo Bardi é
despojada e, portanto, humanizada; dispostos sobre o lenho nu do
pinho os objetos se mantêm livres
de qualquer interferência formal”.
Esta solução reaparece também nas mostras do Sesc Pompeia
Design no Brasil: história e realidade, de 1982, e Mil brinquedos para
a criança brasileira, de 1983, já em
versão colorida, com pintura sobre
a madeira. São ambientações que
remontam às feiras nordestinas e
aos armazéns de secos e molhados
Brasil afora, mantendo uma separação tipológica dos objetos, cuja
repetição em quantidade acaba
por reforçar sua presença enquanto
realidade seriada, inserida no cotidiano observado.

SCR AP WOOD
On several occasions in the course
of Bo Bardi’s career, she proposed
an ‘independent body’ spatially
composed of scrap wood as a
simple structure built from overlapping props, rafters, and battens
fixed and attached without using
mortises. Pillars and beams would
create a sort of ‘cage’ in the room
so that works and panels could be
placed, thus constituting a closer
scale for apprehending the materials exhibited.

N O R D E STE, 1963
ESTANTE D E MAD EIR A ,
PINE WO O D SHELVES, N O R D E S T E, 1963
A MÃO DO POVO BR ASILEIRO, 1969
FUNDO DE MADEIRA PARA PROFUSÃO DE OBJETOS
PINEWOOD BACKGROUND
CROQUIS DAS BASES
SKETCHES FOR BASES

I NS TA L AÇ ÃO D O ‘ ES Q U ELE TO’ D E M A D EI R A DA
E XP OSI Ç ÃO L E C O R B U S I E R EM TO DA A Á R E A D E
M OS TR A S TEM P O R Á R I A S D O M A SP 7 D E A B R I L, 1950

ARE STA S DE MADEIR A
A construção de um ‘corpo independente’, composto espacialmente por arestas de madeira, foi
diversas vezes proposta ao longo
de sua carreira. Trata-se de uma
estrutura simples, construída com
sobreposições de pontaletes, cai-

bros e ripas aparelhados e fixos
sem encaixes. Pilares e vigas
criam uma espécie de ‘gaiola’
dentro da sala, para fixação de
obras e painéis, compondo uma
escala mais próxima para apreensão do material exposto.

I NS TA LLI N G TH E WO O D EN ‘ SKELE TO N’ FO R TH E
E XH I B ITI O N L E C O R B U S I E R, COV ER I N G ENTI R ELY
TH E TEM P O R A RY GA LLERY AT M A SP 7 D E
A B R I L, 1950
CE M O B R A S-PR I M A S D E P O RTI N A R I, 1970
A CO NSTRU Ç ÃO-INSTAL AÇ ÃO D ENTRO D O VÃO DA
PINACOTEC A D O MA SP, P O NTUADA CO M R AM OS
D E C AFÉ N OS ENTRO N C AMENTOS DA ESTRUTUR A
C EM O B R A S-P R I M A S D E P O RT I N A R I [O NE
HUND RED P O RTINARI MA STERPIECES], 1970.
CO NSTRU C TI O N-INSTALL ATI O N IN THE STREE TLE VEL O PEN SPAN UND ER THE MA SP BU ILD IN G,
WITH B R AN CHES O F CO FFEE TREES AT TACHED TO
STRU C TUR AL N O D ES
ESTUD O PAR A INSTAL AÇ ÃO D OS R AM OS D E C AFÉ
N OS N ÓS DA ESTRUTUR A

21. Diário de São Paulo, 19/06/69.

SKE TCH FO R INSTALLIN G CO FFEE TREE B R AN CHES
O N THE STRU C TURE’S N O D ES
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MONTAGEM DA MOSTRA N O R D E STE EM ROMA, 1964

ESTUD O PAR A N Ó ESTRUTUR AL PENSAD O PAR A A
M OSTR A R EPA S SOS N O MA SP, 1975

APRESENTADA N O SO L AR D O UNHÃO UM AN O ANTES, INTERRO MPIDA À S VÉSPER A S DA
AB ERTUR A EM RO MA , P O R TER SID O CO NSID ER ADA SUBVERSIVA PEL A EMBAIX ADA D O B R A SIL.
VÊ-SE A ESTRUTUR A-SUP O RTE D E O B R A S ARTI CUL ADA AO AMB IENTE E XP OSITIVO INTERN O DA
GALLERIA NA ZI O NALE D’ARTE D I RO MA

SKE TCH FO R STRU C TUR AL N O D E CO N CEIVED FO R
THE E XHIB ITI O N R EPA S SOS, AT MA SP, IN 1975

INSTALLIN G THE N O R D E S T E [N O RTHE A ST] E XHIB ITI O N HELD AT SO L AR D O UNHÃO THE
PRE VI O US YE AR BUT C ALLED O FF O N THE E VE O F ITS RO ME O PENIN G B EC AUSE B R A ZIL’S
EMBA S SY IN ITALY TH O U G HT IT SUBVERSIVE. THE IMAG E SH OWS STRU C TURE-SUPP O RT FO R
ART WO RKS ARTI CUL ATED WITH THE INTERNAL E XHIB ITI O N SPACE AT GALLERIA NA ZI O NALE
D’ARTE D I RO MA

ESTUD OS PAR A APRESENTAÇ ÃO D E O B J E TOS E N Ó
ESTRUTUR AL
SKE TCHES FO R PRESENTATI O N O F O B J EC TS AND
STRU C TUR AL N O D E

ESTUD O PAR A INSTAL AÇ ÃO DA S O B R A S NA
ESTRUTUR A D E MAD EIR A DA M OSTR A C EM O B R A S-P R I M A S D E P O RT I N A R I. MA SP, 1970
SKE TCH FO R ART WO RK INSTALL ATI O N O N THE
WO O D EN STRU C TURE FO R THE E XHIB ITI O N C EM
O B R A S-P R I M A S D E P O RT I N A R I. MA SP, 1970

39

VITRINE S
As soluções técnicas adotadas nas
vitrines que projetou sempre foram
primorosas. No primeiro momento
do MASP 7 de Abril, em 1947, uma
série de vitrines foi instalada entre
as colunas do edifício, desenhadas
para abrigar, junto à exposição
didática, um conjunto de objetos
arqueológicos egípcios.
No segundo momento do Museu, em 1950, quando as instalações
passam a ocupar mais um andar do
edifício, uma nova vitrine, didática,
foi desenhada entre a exposição
do acervo e a área de mostras
temporárias. Além de objetos arqueológicos, foram expostas outras
naturezas de objetos e distintos
materiais, como produtos industrializados, formas orgânicas naturais,
esculturas, arte popular e utilitários
de todos os tempos. Tratava-se de
um forte conteúdo didático e de
formação, confrontando percepções e valores atribuídos às formas
criadas pelo homem ao longo dos
tempos ou não. A exposição visava
“despertar a atenção sobre: proporção, racionalidade, inteligência,
gosto, arte, historicidade, de toda e
qualquer forma com a qual se entre
em contato”22.
A Vitrine das Formas, longa, era
estruturada por colunas centrais
metálicas do tipo ‘cruzeta’ e estabilizada através de cabos atirantados
no forro da sala. A iluminação difusa
do teto da vitrine destacava os
objetos no salão em uma espécie de
‘aquário’ de formas, uma caixa de
estrutura leve e com forte presença
no espaço.
Em 1959, na ‘estrondosa’ exposição Bahia no Ibirapuera, outra vitrine, feita em escala reduzida, estruturalmente mais simples, apoiada
em cubos de madeira, apresentava
objetos relativos às origens africanas
da cultura baiana.

22. Revista Habitat, out.-dez. 1950.

SHOWCA SE S
No MASP da avenida Paulista,
na sala de exposições do nível
térreo, entre o restaurante, de
um lado, e a biblioteca, do outro,
foram propostas vitrines como
divisórias expositivas de caráter didático-histórico. Montadas como
caixas de vidro sobre bases sólidas
de concreto, tiveram os cantos fixos por parafusos, unindo as faces
perfuradas dos vidros através de
ferragens especialmente desenhadas com pequenos tubos de aço
inoxidável, que acabaram sendo
adotados comumente pela indústria de vidros temperados.
Outras vitrines foram desenhadas com essa mesma tipologia de caixas de vidro, porém
apoiadas em bases planas sobre
o piso, para expor esculturas do
acervo e diversos objetos nas
mostras temporárias. Dentro
delas, bases cúbicas para apoio
das peças eram algumas vezes
dispostas em alturas variadas.
Uma solução adotada para apresentar objetos de menor escala
foi apoiar a caixa de vidro, com
altura reduzida, sobre mesas ou
cubos de madeira; opção similar
foi utilizada na mostra inaugural
da Casa do Benim na Bahia, em
Salvador, 1987.
Este modelo de caixas-vitrine
foi também proposto para apresentar exposições didáticas sob
o vão livre no MASP da avenida
Paulista, na praça coberta do belvedere; um gesto, não realizado,
que expressa a força arquitetônica
e de comunicação do Museu com
a cidade através da apropriação
museológica da ‘praça pública’.
Representa um ato de coragem no
enfrentamento do espaço aberto
do Museu, incluindo-o no contexto
expositivo com extrema delicadeza, expressa pela transparência e
aparente fragilidade do material,
estabelecendo um diálogo aberto
com o cidadão.

The technical solutions that Bo
Bardi devised for the showcases
she designed were always exquisite. In the original MASP 7 de
Abril, in 1947, a series of showcases
was placed between the building’s
pillars to house an educational
exhibition and a collection of
Egyptian archaeological objects.
In 1950, when the museum
grew to occupy another floor
of the building on 7 de Abril, Bo
Bardi designed a new educational showcase to place between
the permanent collection and
the temporary exhibition area.
Exhibits included archaeological
and other objects, materials such
as industrial products and natural
organic forms, sculptures, folk
art, and utility items from every
period. This highly educational
content compared perceptions
and values attributed to forms
that man created in the course of
time, or otherwise. The exhibition
sought to “draw attention to the
proportion, rationality, intelligence, taste, art, and historicity
of all and any forms with which
we come into contact.”22
The long showcase was structured by central ‘spider’-type
metal columns and stabilized by
taut cables on the room’s ceiling.
Diffuse lighting from the showcase
ceiling highlighted objects placed
in the room in a kind of ‘aquarium’
of forms, a lightweight box with
strong presence in space.
In 1959, the ‘blockbuster’
Bahia no Ibirapuera exhibition in
Ibirapuera Park featured another
smaller scale showcase that was
structurally simpler, propped by
wooden cubes and showing objects relating to the African origins
of the Bahia culture.
At the MASP building on Aveni-

da Paulista, the lower-level exhibition area between the restaurant
on one side and the library on the
other was furnished with showcases of an educational and historical
character also meant to serve as
room dividers. Installed as glass
cases on solid concrete bases,
their corners were attached by
screws joining the drilled surfaces
of glass panes using especially designed fixtures with small stainless
steel tubes that were subsequently
adopted for common use by the
tempered glass industry.
Other showcases were designed using the same type of
glass case, but supported on flat
bases on the floor to exhibit sculptures and various objects from the
permanent collection, or yet temporary exhibitions. Inside them,
cubical bases supporting pieces
were sometimes placed at varying
heights. A solution adopted to exhibit smaller-scale objects was to

support the glass cases at a lower
height on wooden tables or cubes;
a similar option was used for the
1987 inaugural event at Casa do
Benin in Salvador, Bahia.
This showcase model has also
been proposed for educational exhibitions in the street-level
open span of the MASP building,
on Avenida Paulista. However,
the non-materialized proposal
expresses the architectural might
of the museum’s communication
with the city through the museum’s appropriation of public space
(or ‘public square’). It would be
a bold move to confront MASP’s
open space and make it part
of the exhibition context with
extreme sensitivity expressed by
the material’s transparency and
apparent fragility, establishing an
open dialogue with citizens.
VITRINE TIPO CAIXA, AO FUNDO OBSERVA-SE A OPÇÃO
DE APOIO DE VIDRO SOBRE MESA DE MADEIRA
B OX-T YPE SH OWC A SE AT THE E XHIB ITI O N
N OTE THE O P TI O NAL USE O F A G L A S S SUPP O RT O N
A WO O D EN TAB LE IN THE BACKG RO UND

SÉRIE D E CRO Q U IS DA S VITRINES D O B ELVED ERE
SERIES O F SKE TCHES O F SH OWC A SES O N THE
STREE T-LE VEL B ELVED ERE

22. Habitat (Oct.–Dec. 1950). Translated from
Portuguese for this edition.

41

MA S P 7 D E AB R IL , 1947
D ESENH O TÉCNI CO D E LINA B O BARD I PAR A
VITRINES D E O B J E TOS ARQ UEO LÓ G I COS EG ÍP CI OS
TECHNI C AL D R AWIN G O F LINA B O BARD I’S
SH OWC A SE FO R AN CIENT EGYP TIAN O B J EC TS

MASP PAULISTA, 1968
À DIREITA, VITRINE DIVISÓRIA JUNTO À
BIBLIOTECA DO MUSEU
RIGHT, SHOWCASE DIVIDER NEXT TO THE
MASP LIBRARY
ABAIXO, DESENHO PARA EXECUÇÃO
DA VITRINE DIVISÓRIA COM BASE DE
CONCRETO APARENTE
BELOW, DRAWING FOR THE EXECUTION OF
SHOWCASE DIVIDER WITH CONCRETE BASE

BAHIA NO IBIR APUER A, 1958
VITRINE DE ARTE AFRO-BRASILEIRA EM MONTAGEM. MOSTRA FEITA
DE MODO ECONÔMICO, APROVEITOU OS VIDROS MODULARES DOS
PAINÉIS DIDÁTICOS DO MASP 7 DE ABRIL PARA COMPOR SUAS FACES
ASSEMBLY OF SHOWCASE FOR AFRICAN-BRAZILIAN ART. THE
LOW-BUDGET DISPLAYS USED MODULAR GLASS PANES FROM
INFORMATIVE PANELS AT MASP 7 DE ABRIL

MASP 7 DE ABRIL, 1954
D ESENH O TÉCNI CO PAR A VITRINE DA S FO RMA S
TECHNI C AL D R AWIN G FO R SH OWC A SE
VITRINE DAS FORMAS
SH OWC A SE O F FO RMS
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As montagens elaboradas
para suas apresentações, além
do aspecto técnico de sistemas descritos anteriormente,
operavam recursos sensoriais
vários que complementavam as
‘imersões’ propostas. Foi frequente a inclusão de trilhas sonoras
e cheiros, como, por exemplo,
na mostra Bahia no Ibirapuera,
forrando o piso com folhas como
nos terreiros de candomblé; na
Civilização Nordeste, queimando
incenso como nas igrejas coloniais;
e, naturalmente, em Caipiras,
capiaus: pau a pique, recendendo
o campo pela fumaça do forno e
o cheiro do alambique, apresentados ao público em pleno funcionamento. Ali fez coisas incríveis,
como trazer animais para o dia da
inauguração, fato impensável nos
dias de hoje.
Pioneira na introdução da
realidade cultural do país junto aos
museus, promovia uma abordagem ampla dos fenômenos culturais, envolvendo apresentações de
dança (exposições Bahia no Ibira-

C A I PI R A S, C A PIAUS: PAU A PI QU E, 1984
CRO Q U IS PAR A APRESENTAÇ ÃO D E SAND UÍCHES
SERVID OS NA AB ERTUR A DA M OSTR A
SKETCHES FOR PRESENTING SANDWICHES SERVED AT THE
OPENING OF THE EXHIBITION

puera e África Negra, por exemplo)
e comidas a servir (na abertura, no
Ibirapuera, serviu acarajé).
A abertura do espaço museológico para a discussão de temas
amplos acerca do presente, envolvendo a sociedade como um todo,
também foi, além do rompimento
das fronteiras estabelecidas no
campo das artes, um gesto pioneiro, uma atitude consequente em
antecipar os museus como espaço
democrático e de apropriação
pública diversa, fato tão exaltado
nos dias de hoje.
ARQUITETUR A EXPOSITIVA
A observação de sua obra expositiva pode ser compreendida como
um desdobramento da própria
prática arquitetônica, mais uma
das diversas frentes em que atuou
no amplo campo da arquitetura.
Tanto pela decorrência ‘natural’ da elaboração dos sistemas
expositivos internos aos próprios
edifícios que construiu, como
pela adoção de posturas claras
na concepção das exposições
que desenhou, no mesmo padrão
considerado para conceber e
construir edifícios23.

O assunto tratado por ela, assim como sua arquitetura, não estabeleceu fronteiras entre espaço e
conteúdo, teatro e arquitetura.
Lina fez teatro durante toda
a sua vida. Projetou vários deles,
bem como cenografias, e participou da concepção e direção de várias peças. Citava Walter Gropius
ao dizer que, para um arquiteto, a
observação do teatro é fundamental. Se a arquitetura é a concretização do espaço onde se desenvolve o comportamento humano,
este espaço é também definidor
deste ou daquele comportamento,
tal como podemos ver de forma
clara no teatro. Situações-limite
levadas às últimas consequências pelo teatro ajudam o bom
observador-arquiteto a projetar os
espaços onde a vida se dará24.

23. Consideram-se aqui alguns pontos
fundamentais para a compreensão da obra
de Lina, descritos por Marcelo Ferraz: “ideia
forte, superação do formalismo/dissonância
na arquitetura, rigor com liberdade,
arquitetura e teatro, olhar antropológico”.
A poesia vital de Lina Bo Bardi – arquitetura
conversável, op. cit.
24. Ibid.

In addition to the technical
aspect of the systems described
above, the installations devised for
Bo Bardi’s presentations operated
various sensory features complementing the proposed ‘immersions.’ There was frequent use of
soundtracks and odors, such as for
the exhibition Bahia no Ibirapuera,
at which leaves were strewn on
the ground as in Candomblé
‘yards’; for Civilização Nordeste
[Northeast civilization], incense
was burned as in colonial-period
churches; and of course, Caipiras, capiaus: pau a pique [Hicks,
cracker barrels: wattle and daub],
filling the area with smoke from
the oven and the smell of the distillery, shown operating at full pelt.
The architect did such amazing
things as having animals there for
the opening day, which would be
unthinkable nowadays.
As an early advocate of showing Brazil’s cultural reality in museums, Bo Bardi backed a broad
approach to cultural phenomena,
involving dance performances (at
the exhibitions Bahia no Ibirapuera
and África Negra, for example)
and serving food (acarajé was
served for the Ibirapuera opening).
Opening up the museum space
to host discussions of current
issues involving society as a whole
also meant breaking down barriers
established in the arts, a pioneering gesture and logical approach
in putting museums forward as
democratic spaces for diverse
public appropriation, so commendable nowadays.

her own buildings, and also the
clear positions and concepts for
her exhibition designs, viewed as
sharing the same quality standards with her building conception
and construction.23
Like her architecture, Bo
Bardi’s treatment of this subject
posed no boundaries between
space and content, theater
and architecture.
Lina worked with theaters
throughout her career. She
designed several, as well as sets,
and was involved in conceiving
and directing several plays. She
used to quote Walter Gropius,
who said that for an architect,
observing theater is essential. If
architecture is the embodiment
of space in which human behavior develops, this space also
defines this or that behavior, as
theater clearly shows. Situations
taken to their extreme limits by

theater help observant architects
to design spaces for living.24
Therefore the art of conceiving
these interior spaces for communication, i.e., her exhibitions, is inseparable from the whole theatrical context to which they belong.
Presentations are experiences for
the purpose of informing and impressing people, thus prompting
life in society, always providing
the visitor with a broad, encompassing vision of the ‘scene,’ prior
to the free approximation to the
details. The idea of highlighting
pieces by resizing their contexts
was learned from museographical
experiments at MASP 7 de Abril
and went on to permeate all her
exhibition-related activities. Bo
Bardi was always very clear about
the reasons for her presentations
with her politicized positions profoundly aimed at the huge potential of Brazilian culture, for which

23. Ibid.

24. Ibid.

EXHIBITION ARCHITECTURE
Bo Bardi’s exhibition designs may
be seen as stemming from her
architectural practice, as yet another of the many fronts on which
she was active in the broad field
of architecture. This strain derived
as a ‘natural’ consequence from
developing exhibition systems for

ESTUD O PAR A APRESENTAÇ ÃO D E CO MIDA S NA
INAU G UR AÇ ÃO DA C A SA D O B ENIN EM SALVAD O R, 1989,
J UNTO À M OSTR A D E ARTESANATO D O B ENIN
SKE TCHES FO R PRESENTATI O N O F FO O D AT THE
INAU G UR ATI O N O F C A SA D O B ENIN IN SALVAD O R, 1989,
NE AR THE D ISPL AY O F HAND I CR AF TS FRO M B ENIN
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Portanto, a concepção desses
espaços interiores de comunicação, suas mostras, é indissociável
do conjunto em que estão inseridos teatralmente. As apresentações são experiências, dedicadas
a informar e surpreender, promover vivências; sempre permitindo
ao visitante uma visão total e
abrangente da ‘cena’, antes da
aproximação livre nos detalhes.
O estudo sobre destacar obras,
redimensionando seus contextos,
elaborado desde a experimentação museográfica do MASP 7
de Abril, irá permear toda sua
atividade no campo expositivo.
Lina teve muito claro o porquê
de suas apresentações, com um
posicionamento politizado e mirando em profundidade o grande
potencial da cultura brasileira,
buscando sua expressão máxima
e inserção nos meios ‘oficiais’,
suscitando continuamente o enfraquecimento do ‘falso’ embate
entre popular e erudito, rompendo fronteiras.
A construção de suas exposições e dos ‘ambientes para
fruição e vivência de conteúdos’,
considerados aqui como as áreas
públicas dos museus, ocorreu inicialmente em projetos de caráter
mais temporário, contidos no
âmbito interno da arquitetura.
Foi o caso do primeiro MASP da
7 de Abril, instalado em andares de um edifício existente, e
do Museu de Arte Moderna da
Bahia (MAMB), instalado no
foyer do Teatro Castro Alves,
quase de improviso, sintetizando as necessidades imediatas e
mínimas para a operação de um
modelo de museu vivo. Também
a apresentação temporária da
exposição Bahia no Ibirapuera,
embora desvinculada da constituição de museu, representa um
importante divisor de águas na
concepção dos espaços expositivos da arquiteta, construído
sob a marquise do Ibirapuera em

área delimitada por tapumes. As
demais elaborações foram feitas
em projetos próprios, concebidos com extrema articulação
entre a arquitetura projetada e
os espaços destinados a receber mostras, como no MASP da
avenida Paulista, ou nos edifícios
ressignificados pelo novo uso
proposto em projetos de recuperação e restauro, como ocorrido
no Solar do Unhão e no Sesc
Fábrica da Pompeia. Observando sua concepção de museus e
centros de cultura destinados
a expor, incluindo aqueles não
realizados, vemos que a solução
de transparência dos espaços
abertos, integrados à paisagem
em franco diálogo com a cidade,
como é o caso do MASP, ressurge
em tipologias mais fechadas e
opacas, caixas ou contêineres.
O exemplo maior da interação
entre o espaço concebido e a
comunicação de conteúdo expositivo, pensando arquitetura e
museografia juntos, talvez tenha
sido seu projeto para o Pavilhão
do Brasil na Feira Universal de
Sevilha25. Trata-se claramente da
expressão completa da concep-

25. Projeto elaborado em 1991, para o
concurso nacional de arquitetura do Pavilhão
do Brasil na Feira Universal de Sevilha de 1992,
um dos últimos concebidos pela arquiteta,
que, à época, já havia iniciado seu trabalho
para a instalação da nova prefeitura de São
Paulo, no Palácio das Indústrias, prevendo a
construção de um novo bloco administrativo
que acabou por não ser construído. O júri
desconsiderou a proposta, classificando como
vencedor o projeto elaborado pelo grupo de
arquitetos Angelo Bucci, Álvaro Puntoni e
José Oswaldo Vilela, que acabou não sendo
executado. Lina faleceu em 1992.

PRÓXIMA PÁG INA / FACIN G PAG E
E S TAÇ ÃO G UA N A B A R A , C EN T RO D E
CO N V I V ÊN C I A DA U N I C A M P, C AMPINA S,
1990. VÊ-SE A PRO P OSTA D E UMA G R AND E
SAL A D E E XP OSI ÇÕ ES NA ANTI GA GARE
DA ESTAÇ ÃO EM CO NTR AP O NTO À C AIX A
B R AN C A D E CO N CRE TO PAR A O CENTRO D E
D O CUMENTAÇ ÃO E MEM Ó RIA D E C AMPINA S,
O RQ UESTR A SINFÔ NI C A E RESTAUR ANTE.
MAQ UE TE G IAN C ARLO L ATO RR AC A E PLÍNI O
R A SCI O FERR A Z
E S TAÇ ÃO G UA N A B A R A , U N I C A M P A S SEM B LY
H A L L, C AMPINA S, 1990. THE PRO P OSAL FO R
A L ARG E E XHIB ITI O N HALL IN THE O LD TR AIN
STATI O N SE T A CO NTR A ST WITH THE CO N CRE TE
WHITE B OX FO R THE D O CUMENTATI O N AND
MEM O RY CENTER, SYMPH O NY O RCHESTR A ,
AND RESTAUR ANT. M O D EL BY G IAN C ARLO
L ATO RR AC A AND PLÍNI O R A SCI O FERR A Z
PRO P OSTA PAR A O M U SEU D O M Á R M O RE, M O NTE
ALTÍS SIM O, C ARR AR A , ITÁLIA , 1963
PRO P OSAL FO R THE M U SEU M O F M A R B L E AT
M O NTE ALTÍS SIM O, C ARR AR A , ITALY, 1963

she sought the utmost expression
and introduction into ‘official’ circles while continually pointing out
the weakness of a ‘false’ lowbrow
versus erudite dichotomy, and
breaking boundaries.
Her exhibitions and ‘environments for fruition and lived
experience of contents’ (public
areas in museums) were initially
projects of a more temporary
nature confined to the internal
ambit of architecture. Such were
the original MASP premises on
Rua 7 de Abril, installed on a few
floors of an existing building, and
the new Museu de Arte Moderna
da Bahia – MAMB, which was almost extemporaneously installed
in a theater foyer (Teatro Castro
Alves) containing in a nutshell
the most basic and immediate
facilities needed to run a model
living museum. Then there was
Bahia no Ibirapuera, a visiting
exhibition from Bahia held in
Ibirapuera Park. Albeit it being
unrelated to the MASP founding,
this important watershed for the
architect’s exhibition designs was
installed under a concrete awning over a walkway in the park,
on a fenced-in site. The other
designs were for her own projects, which she conceived with
extreme articulation between
the architectural plan and the
spaces allocated for exhibitions,
such as the MASP on Avenida
Paulista, or buildings resignified
by new uses proposed for their
renovation and restoration, such
as the manorial house and the
old factory (Solar do Unhão and
Sesc Fábrica da Pompeia, located in Salvador and São Paulo,
respectively). Her conception for
museums and cultural centers
meant for hosting shows, including those never built, showed
that her solution of transparent
open spaces, integrated to the
landscape in forthright dialogue
with the city, such as MASP,

reemerges in more confined and
opaque typologies, as cases,
boxes, or containers.
Lina Bo Bardi’s design for the
Brazilian pavilion at the Universal
Exhibition in Seville was perhaps
the most outstanding example of
her conjoining architecture with
exhibition design for her concept
of ‘designed space’ interacting
with ‘exhibition content’ and
communicating the latter.25
It was clearly the fullest expression of conceiving a ‘strong
idea’26 before formally elabo-

25. Devised in 1991 as an entry for the
architecture competition to design the
Brazilian pavilion for the Seville Universal
Exhibition in 1992. It was one of her last
designs; by that time she had already started
work on the Palácio das Indústrias building,
the future location for São Paulo’s municipal
government offices, which was to include a
new administrative tower (not built). The jury
rejected her proposal and gave first place to a
project from a group of architects consisting
of Angelo Bucci, Alvaro Puntoni, and José
Oswaldo Vilela, which was never built. Lina Bo
Bardi died in 1992.
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ção de uma ‘ideia forte’26, que
antecede à elaboração formal da
própria arquitetura, viabilizando,
através dela, a comunicação
dos conteúdos que se pretende.
Considerando que as Exposições
Universais são uma oportunidade dos países para exibir seus
avanços tecnológicos e produtos
industrializados, muitas vezes
associados a aspectos culturais
apresentados de forma simplista
e folclorizada, tratamos aqui de
um projeto-manifesto.
Um fato curioso: durante a
elaboração do projeto, a equipe
aguardava as definições para o
início dos desenhos, planejamento e montagem das pranchas
de apresentação, o que, por se
tratar de concurso, é sempre
um assunto urgente. Os dias se
passavam, e Lina não ‘riscava’
nada no papel. Elaborava questões sobre as novas descobertas
arqueológicas resultantes das
escavações promovidas pela arqueóloga Niéde Guidon no Piauí,
queria entrar em contato com
ela e antecipava razões fundamentais para expor all’esterno
aquilo que seria a memória mais
antiga de nossa civilização nas
Américas, propondo uma revisão
das datas originalmente consideradas para a chegada do homem
no continente. As ideias foram se
construindo em longas conversas
com seus colaboradores até o
momento em que, esclarecido o
elenco de ações culturais a serem
apresentadas, eleito o objeto de
destaque a ser exposto, estavam
concebidos, com muita simplici-

dade, os espaços predestinados
à fruição do conteúdo pretendido.
Por fora, uma grande caixa
branca, de mármore branco
‘Neve Brasil’, destacando externamente os sistemas técnicos
necessários para a adequação
museológica. No térreo, um
restaurante com mesas coletivas
para servir as “comidas daquele
Brasil pré-Descobertas, trazidas
para os nossos dias: a mandioca e o milho, as frutas (sucos e
sorvetes), as verduras etc. Salada
de palmito, manga e abacate,
mamões, abacaxis, cajus, cupuaçus, pinhas, jabuticabas, umbus,
carambolas, seriguelas, melancias, bananas, e … laranjas…”27.
Uma escada ‘monumental’,
circundando o elevador hidráulico
com caixa de cristal, dava acesso
ao grande salão (56 m de comprimento x 17 m de largura x 12 m
de altura), um pouco nos moldes
criados anteriormente para o
MASP, saindo diretamente na
sala expositiva. No centro desta,
encontravam-se expressivamente
destacados por uma iluminação
dramática, ante a baixa intensidade de luz em todo o salão,
os restos humanos mais antigos
encontrados em São Raimundo
Nonato, no Piauí. Toda a ideia
de apresentação incluía uma
“exposição rigorosamente científica” daquilo que eram o Brasil e a
América antes dos descobrimentos, complementada com a apresentação de danças típicas (havia
um teatro com galerias laterais),
como a dos índios Pankararu, de
Pernambuco, reproduzindo “a

mesma gestualidade encontrada
nas pinturas rupestres de 12 mil
anos atrás”.
Trata-se de uma experiência proposta, que transcende
o ideário formalista praticado
comumente pelos arquitetos.
Assim, a arquitetura do pavilhão
nasce do conceito da exposição
a serviço de uma comunicação
preestabelecida. A ideia, quase
uma afronta, era levar como
imagem do país a representação
de suas raízes mais profundas,
anteriores à chegada dos descobrimentos. Mais que construir o
espaço, trata-se aqui de apresentar um fenômeno cultural, uma
provocação pelo ‘redescobrimento’ de nossa própria condição
de origem. O nascimento mais
longínquo daquilo que representa
a possibilidade de construção
de uma nova civilização, livre e
apta a libertar-se das ‘amarras
do passado’, ainda tão atreladas
à história ocidental de civilização
europeia. “Um Memorial para o
Homem do Sempre Novo Mundo”.
Arquitetura como gesto consequente daquilo que se pretende
mostrar. A arquitetura-exposição,
exposição-arquitetura.

rating the actual architecture in
which the aim of communicating
content would be enabled. Assuming that a universal exhibition
is an opportunity for a nation
to showcase its technological
advances and industrial products
that is often associated with its
cultural aspects being presented
in a simplistic folklore format,
this pavilion design was really a
design-cum-manifesto.
An interesting story concerns
Bo Bardi and her team while
preparing for this project and
awaiting specifications needed
to start planning and setting
up display boards—always an
urgent matter when entering a
competition of this nature. The
days went by and the architect
had only blank sheets of paper. The Brazilian archaeologist
Niéde Guidon had reported new
finds at her excavations in the
state of Piauí, and Bo Bardi was
eager to contact her to look at
crucial reasons for exhibiting
them all’esterno. Showing these
finds from the earliest times of
civilization in the Americas would
mean revising the earliest dates
originally assumed for the arrival
of the continent’s first humans.
Ideas evolved in the course of
lengthy but totally unpretentious
conversations with her collaborators until they had worked out a
whole range of cultural initiatives
to present, including which object
would be highlighted for the exhibit and which spaces would be
allocated for visitors appreciating

the content she hoped to obtain.
Outside there would be a
large white box made of (‘Neve
Brasil,’ or ‘Brazil mist’) white
marble highlighting the technical
systems required for museological
purposes. A lower-level restaurant
featuring collective tables would
serve “present-day versions of
foodstuffs eaten in prediscovery
Brazil: cassava and maize, fruits
(juices and sorbets), green vegetables, etc., palm salad, mango
and avocado, papayas, pineapples, cashew nuts, cupuaçus,
jabuticabas, umbus, carambolas,
seriguelas, watermelons, bananas
… and oranges….”27
A ‘monumental’ staircase
around the hydraulic elevator
encased in glass to provide access
to the large hall (56 m length
x 17 m width x 12 m height),
somewhat like those previously
designed for the MASP, led directly to the exhibition room. At the
center of the latter, expressively
highlighted by dramatic lighting
in contrast with the dim light
around the hall, were the oldest
human remains found at the dig
in São Raimundo Nonato, Piauí.
The whole idea for presentation
included a “strictly scientific
exhibit” showing the nature of
Brazil and America before their
discovery, complemented by performances of traditional dance
(there was a theater with side
galleries) by native Indians, such
as the Pankararu from Pernambuco, who would be reproducing
“the same gestures found in

26. Marcelo Ferraz noted key points for

27. Citations below are taken from the

26. Segundo Marcelo Ferraz, sobre pontos

27. As citações que aparecem deste ponto até o

understanding Bo Bardi’s oeuvre: “A project

project’s specifications. An interesting

fundamentais para a compreensão da obra de

final do texto correspondem a trechos extraídos

must emerge from a strong, consistent

point is that oranges were on the list of

Lina: “Um projeto deve nascer de um conceito

do memorial de apresentação do projeto. É

central concept that is able to drive its

“prediscovery” fruits, despite having been

central forte e consistente, capaz de alimentar

interessante notar a inclusão da laranja no

entire development. This ‘strong idea’ is not

brought from the East to Europe by the

todo o seu desenvolvimento. Esta ‘ideia forte’

cardápio pré-descobrimento, fruta trazida do

necessarily technical or formal. It is both at the

Portuguese. Lina Bo Bardi, Lina Bo Bardi, 314.

não é necessariamente técnica nem formal.

Oriente para a Europa pelos portugueses. Bardi,

same time, but primarily ‘poetic.’ A poesia vital

Sendo os dois ao mesmo tempo, ela é, antes

Lina Bo. Lina Bo Bardi, op. cit., p. 314.

de Lina Bo Bardi – arquitetura conversável.

de tudo, ‘poética’”. A poesia vital de Lina Bo

cave paintings going back twelve
thousand years.”
This proposal for an experience
transcends the usual formalist
ideas of architectural practice.
The pavilion design would emerge
from the concept of an exhibition
in the service of a predetermined
communication. The idea—almost an affront—was to have
Brazil’s image represented by its
earliest roots from the period
prior to the continent’s discovery
by Europeans. Instead of building
a space, the aim was to present a
cultural phenomenon, a provocation instigated by ‘rediscovering’
our own original condition. A
rebirth far removed from that
which stood for the possibility of
building a new civilization, free
and able to shed the ‘shackles of
the past’ chained to the West’s
history of European civilization. “A
Memorial to the Man of the Ever
New World.”
Architecture as a consequential gesture of that which it is intended to show. Architecture-exhibit, exhibit-architecture.

Translated from Portuguese for this edition.

Bardi – arquitetura conversável, op. cit.
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MAQ UE TE D O PAVILHÃO D O B R A SIL NA E XP OSI Ç ÃO
UNIVERSAL. SE VILHA , 1991
CRISTIANA RO D RI G UES E G IAN C ARLO L ATO RR AC A
SEC TI O N O F B R A ZILIAN PAVILI O N AT THE UNIVERSAL
E XHIB ITI O N IN SE VILLE, 1991
CRISTIANA RO D RI G UES AND G IAN C ARLO L ATO RR AC A

CO RTE D O PAVILHÃO D O B R A SIL NA E XP OSI Ç ÃO
UNIVERSAL. SE VILHA , 1991
SEC TI O N O F B R A ZILIAN PAVILI O N AT THE
UNIVERSAL E XHIB ITI O N IN SE VILLE, 1991
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A obra de Lina se movimenta
entre dois vetores: de um lado,
o modernismo geometrizante,
inscrito no léxico da concisão e
da nitidez; o MASP 7 de Abril é
exemplo dele. Na outra ponta,
a linguagem de raiz popular,
marcada pela vibração e pelo
transbordamento; neste caso,
o exemplo é a exposição Bahia.
O primeiro vetor tende para as
baixas temperaturas; o segundo, para as altas.

CHICO HOMEM DE MELO

L I N A B O B A R D I: A G R A P H I C A R T A G A I N S T T H E G R A I N

LI N A: U M A G R Á FI C A A
CO N T R A P ELO

ERUDITO POPUL AR
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Esses dois vetores estão presentes
tanto nas exposições como na linguagem gráfica das publicações
projetadas por Lina. O primeiro é
ilustrado pelo par formado pela
revista Habitat e pela foto do interior do MASP 7 de Abril. A capa
da Habitat número 1 explora um
vocabulário marcadamente mondriânico: campos retangulares se
distribuem sobre uma estrutura
ortogonal assimétrica. De modo
análogo, os princípios de concisão
e nitidez ficam patentes na foto
do MASP 7 de Abril. Estamos aqui
na virada das décadas de 1940
e 1950; é a Lina do modernismo
europeu, por assim dizer.
Corte para 1959. Examinemos
a exposição Bahia, concebida
no período passado em Salvador, entre 1958 e 1964. A cena é
outra, a assepsia do MASP 7 de
Abril ficou para trás. É frequente
se usar a palavra “limpeza” para
designar a sintaxe modernista.
Aparentemente, Lina fez questão de deixar patente a inversão
de valores: em vez de “limpeza”, a “sujeira” das folhas que
cobrem o chão.
A xilogravura popular é a protagonista do cartaz e do folheto
dessa exposição, assim como do
cartaz Nordeste, de 1963. O fascínio de Lina por essas imagens
austeras é genuíno. A simplicidade da diagramação, cen-

Lina Bo Bardi’s oeuvre
moves between two vectors:
geometrical modernism,
inscribed in the lexicon of
concision and clarity—of which
her design for the Museu de
Arte de São Paulo—MASP at its
former location on Rua 7 de Abril
is exemplary—and vernacular
language, marked by vibrancy
and excess as in her exhibition
Bahia. The former vector tends
toward lower temperatures; the
latter, toward higher ones.
SCHOL ARLY POPUL AR
The scholarly and the popular
are the vectors in Bo Bardi’s
graphic designs for exhibitions
and publications alike. The
former is illustrated by two
items: Habitat magazine and a
photo of the interior of Museu
de Arte de São Paulo—MASP
on Rua 7 de Abril. The cover of
Habitat’s first issue explores a
distinctly Mondrianic vocabulary,
with rectangular fields spread
over an asymmetric orthogonal
structure. Similarly, the principles
of concision and clarity are
evinced in the photograph of
MASP. We are in the late 1940s
and early 1950s, with the Lina Bo
Bardi of European modernism, so
to speak.
Cut to 1959. Let’s look into the
Bahia exhibition, conceived in
the time she spent in Salvador,
between 1958 and 1964. This is
a different scene, the aseptic
design of MASP 7 de Abril has
been left behind. The word
“clean” is often evoked to
describe modernist syntax. Bo
Bardi apparently was set on
making clear the inversion of
values with the “dirtiness” of
leaves covering the ground,
rather than “cleanliness.”
Popular (or folk) woodcut
art is the protagonist of this
exhibition poster and booklet,

tralizada pelo eixo vertical, em
faixas sucessivas, parece querer
evitar qualquer trejeito do design
erudito que pudesse romper a
sobriedade da composição.
A fertilidade da vivência de
Lina nesse período baiano foi
decisiva para sua trajetória. Ela
participou ativamente de um
grupo de artistas que respirava
um certo “espírito de época e de
lugar”. Não por acaso, o folheto
Bahia tem texto de Jorge Amado e foto de Pierre Verger, dois
notáveis dessa parcela da intelectualidade local que mantinha
interlocução permanente com a
cultura popular.
O cartaz de Barravento, primeiro filme de Glauber Rocha, é
um bom exemplo da atmosfera
reinante na Bahia naquela virada
das décadas de 1950 e 1960. O
artista é Calasans Neto, outro
membro ilustre do grupo, cuja
linguagem visual também bebe
das fontes da xilogravura popular.
Seu cartaz está em perfeita sintonia com os impressos de Lina, sua
obra transpira o mesmo encantamento diante de uma poética
que se alimenta da escassez.
Na verdade, os dois vetores
da obra de Lina citados acima, longe de ser excludentes,
vivem se esbarrando: se o tema
for concisão, aí está o boi que
estampa a capa do folheto Bahia. Obter tanta força,
usando apenas uma imagem, é
para poucos. Nesses impressos
protagonizados por xilogravuras, pode-se dizer que Lina não
hesitou em tirar partido do lema
modernista “menos é mais”.

and of the Nordeste poster too
(1963). Bo Bardi is genuinely
fascinated by these austere
images. The simplicity of its
layout, centered on the vertical
axis in successive bands, seems
to eschew any trace of scholarly
design that could undermine the
composition’s sobriety.
Bo Bardi’s fecund experience
of living in Bahia for a while was
decisive for her career. There, she
was actively involved with a group
of artists who breathed a certain
“spirit of the age and place.” Not
coincidentally, the Bahia booklet
features text by Jorge Amado
and photography by Pierre Verger,
two leading members of the local
intelligentsia who were constantly
in dialog with popular culture.
The poster for Glauber Rocha’s
first film, Barravento [The Turning
Wind], is a fine example of the
prevailing atmosphere in Bahia in
the late 1950s and early 1960s. It
was designed by Calasans Neto,
another distinguished member of
the group, whose visual language
also drank from the springs of
popular woodcut art. His poster is
perfectly attuned with Bo Bardi’s
prints; his work exudes the same
fascination in face of a poetics
that thrives on scarcity.
In fact, far from being
mutually exclusive, the two
above-mentioned vectors of
Bo Bardi’s work are constantly
brushing against one another:
when it comes to being concise,
there is her image of a steer
printed on the cover of the Bahia
booklet. Few are capable of
expressing so much power with
a single image. In these woodcut
prints, Bo Bardi showed no
hesitation to evoke the modernist
slogan “less is more.”

FO LHE TO, C ARTA Z E FOTO G R AFIA DA E XP OSI Ç ÃO
B A H I A N O I B I R A P U ER A, 1959
PROJ E TO G R ÁFI CO D E LINA B O BARD I
B O O KLE T, P OSTER AND PI C TURE O F THE B A H I A N O
I B I R A P U ER A E XHIB ITI O N, 1959
G R APHI C D ESI G N BY LINA B O BARD I

C ARTA Z DA E XP OSI Ç ÃO N O R D E S T E, 1963
PROJ E TO G R ÁFI CO D E LINA B O BARD I
N O R D E S T E E XHIB ITI O N P OSTER, 1963
G R APHI C D ESI G N BY LINA B O BARD I
C ARTA Z D O FILME B A R R AV EN TO, C. 1961
PROJ E TO G R ÁFI CO D E C AL A SANS NE TO
FILM P OSTER B A R R AV EN TO, C. 1961
G R APHI C D ESI G N BY C AL A SANS NE TO
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SEM MEDO DO CLICHÊ

ACÚMULO, COL AGEM,
NÃO DE SIGN, CLICHÊ
Se a trajetória de Lina ficou marcada pelo trabalho na Bahia na
passagem das décadas de 1950
e 1960, um processo semelhante
ocorreu com o projeto do Sesc
Pompeia, desenvolvido vinte anos
depois, no início da década de
1980. Parece que ali, naquele ambiente fabril despojado, sem os
salamaleques das salas dos museus, ela pôde levar ao limite suas
convicções de projetista avessa às
“futilidades das madames”, como
costumava dizer.
Se tivéssemos que sintetizar
em uma única imagem os princípios de linguagem que regem
essas exposições, a própria Lina
a forneceria: é o “enfeite de parede” coletado em uma de suas
incursões pelo interior do país.
Esqueça os possíveis significados
e olhe só para o conjunto: uma

reunião caudalosa de imagens
convivendo no mesmo espaço.
O acúmulo usado como estratégia expositiva já está presente desde a mostra Nordeste,
realizada em 1963. Ela se repete
em 1969, desta vez em A mão do
povo brasileiro. As feiras populares são mencionadas por Lina
como fontes inspiradoras desse
procedimento. De fato, nessas
exposições ela dá a impressão
de ter mergulhado no universo
das manifestações populares
e voltado de lá com o lema
anterior invertido: agora, “mais
é mais”.
O cartaz Circo do Piranha
também foi coletado por Lina
em suas andanças sertanejas.
Os traços genéticos são semelhantes: a tipografia rústica
combinada a um bloco de

imagens justapostas, ao modo
de carimbos.
Talvez as coisas tenham acontecido assim: Lina colocou essas
referências em seu liquidificador
particular, bateu bem e depois
coou: daí saíram as exposições Mil
brinquedos e Entreato, com seus
respectivos cartazes. Em ambos,
as imagens foram recortadas e
depois reunidas pelo procedimento da colagem; a disposição das
informações não tem requintes:
linhas de texto e nada mais. O
resultado é perturbador, tudo
indica que Lina quis chocar almas
sensíveis: o balão de fala do
super-herói é uma recusa explícita
à “boa forma”, no sentido modernista da expressão; a barata
enorme é um desafio aos “bons
costumes”. Doses equivalentes de
iconoclastia e não design.

Vale a pena fazer um comentário à
parte sobre o cartaz Sesc Fábrica da
Pompeia, pois ele traz um ingrediente a mais ao conjunto de exposições
realizadas por Lina.
O desenho mostra uma chaminé
soltando flores. A mensagem: depois
de anos expelindo fumaça, a chaminé
– a fábrica – passa a distribuir flores.
Lina não tem medo da metáfora de
apreensão imediata, da metáfora que
tende para o clichê. Sem circunlóquios:
direto ao ponto.
[Nota: No cartaz, o desenho da
chaminé deixa claro que, na verdade,
ela é a caixa-d’água construída junto
ao Conjunto Esportivo. O curioso é que
a fábrica que funcionava no local não
tinha a “grande chaminé” tão característica da imagem consagrada de
fábrica. O raciocínio de Lina pode ter
sido o seguinte: “Ora, se não tem uma
grande chaminé para deixar claro que
este edifício já foi uma fábrica, então
nós faremos uma!”]
FE AR NOT THE CLICHÉ

ACCUMUL ATION, COLL AGE,
NON-DE SIGN, CLICHÉ
Just as Bo Bardi’s career was distinguished by her work in Bahia in the
late 1950s to the early 1960s, there
was a similar process involving the
Sesc Pompeia project developed
twenty years later in the early
1980s. Pompeia was a strippeddown factory site, with none of the
frills of museum galleries, where
she was ultimately able to follow
her own ideas as a designer averse
to what she used to call “the snobbish futilities of madams.”
If the precepts of language governing these exhibitions had to be
condensed into one single image,
it would be one from Bo Bardi herself: a “wall hanging” collected on
one of her forays into the country’s
backlands. Forget possible meanings and just look at the entire set
on show: a copious confluence of
images sharing the same space.

Accumulation as exhibition
design strategy was present back
in the exhibition Nordeste, of
1963, and reiterated in 1969 in A
mão do povo brasileiro [The hand
of the Brazilian people]. Bo Bardi
mentioned street markets as
sources of inspiration for this procedure. In fact, these exhibitions
give the impression of her having
plunged into the realm of folk
manifestations and come back
with her previous slogan now
reversed to “more is more.”
From her backcountry wanderings, Bo Bardi also brought
back the circus poster for Circo
do Piranha, with similar genetic
traits: a rustic typography combined with a block of juxtaposed
images that look as if they had
been stencil stamped.
One hypothesis would have

Bo Bardi tossing these references in her own personal blender,
giving them a good whirl, and
sieving the mixture—thus arriving
to the exhibitions Mil brinquedos
[A thousand toys] and Entreato
[Intermission], with their respective posters. In both cases, images were cut out and arranged
as a collage; the layout of the
information is quite unassuming:
just a few lines of text, no more.
The result is disturbing; Bo Bardi
seemingly sought to shock sensitive souls: the superhero’s speech
bubble is an explicit rejection of
“good form” in the modernist
sense of the term; the big cockroach here is challenging “good
manners.” Equivalent doses of
iconoclasm and non-design.

The poster Sesc Fábrica da Pompeia
(for the factory refurbished as a cultural
center) is worth noting for the extra
ingredient added to the exhibitions of
Bo Bardi’s designs.
The drawing shows flowers coming
out of a chimney. Its message: after
belching out smoke for so many years,
the chimneystack—the factory—now
emanates flowers. Bo Bardi is not afraid
of directly apprehended metaphors
that tend to become clichés. No going
around in circles: straight to the point.
[Note: The poster’s chimney drawing
clearly shows that it is actually a water
tower built beside the sports complex.
Interestingly, the characteristic “stack”
seen in standard images of factories
was not part of the original Pompeia
complex. Bo Bardi’s reasoning may
have been the following: “Well now,
since there is no chimney stack there
to clearly show this building was once a
factory, let’s give it one!”]

C ARTA Z SE SC FÁ B R I C A DA P O M P EI A, 1982
PROJ E TO G R ÁFI CO D E LINA B O BARD I
SE SC FÁ B R I C A DA P O M P EI A [SESC P O MPEIA
FAC TO RY] P OSTER, 1982
G R APHI C D ESI G N BY LINA B O BARD I
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C ARTA Z D O C I RCO D O P I R A N H A, CO LE TAD O P O R
LINA B O BARD I
SEM ID ENTIFI C AÇ ÃO D E AUTO RIA
C I RCO D O P I R A N H A [PIR ANHA CIRCUS] P OSTER
CO LLEC TED BY LINA B O BARD I
AUTH O R UNKN OWN
ENFEITE D E PARED E EM TECID O, CO LE TAD O P O R
LINA B O BARD I
SEM ID ENTIFI C AÇ ÃO D E AUTO RIA
FABRIC WALL HANGING, COLLECTED BY LINA BO BARDI
AUTH O R UNKN OWN
C ARTA Z DA E XP OSI Ç ÃO M I L B R I N Q U ED OS PA R A A
C R I A N Ç A B R A SI L EI R A, 1983
PROJ E TO G R ÁFI CO D E LINA B O BARD I
M I L B R I N Q U ED OS PA R A A C R I A N Ç A B R A SI L EI R A
[A TH O USAND TOYS FO R B R A ZILIAN CHILD REN]
E XHIB ITI O N P OSTER, 1983
G R APHI C D ESI G N BY LINA B O BARD I
C ARTA Z DA E XP OSI Ç ÃO EN T R E ATO PA R A
C R I A N Ç A S, 1985
PROJ E TO G R ÁFI CO D E LINA B O BARD I
EN T R E ATO PA R A C R I A N Ç A S [INTERMIS SI O N FO R
CHILD REN] E XHIB ITI O N P OSTER, 1985
G R APHI C D ESI G N BY LINA B O BARD I

O LONGO CAMINHO RUMO AO
GESTO AUTORAL

THE LONG ROAD TO THE
AUTHORIAL GE STURE

O desenho acompanha Lina desde a infância. A permanência de
suas características impressiona:
linhas soltas, manchas coloridas,
sempre um flerte com a imprecisão. Um desenho que mais
sugere que descreve; não o traço
virtuoso, mas o traço expressivo.
Na prática da arquitetura,
esse desenho peculiar também
comparece desde os primeiros projetos. Seus croquis são
recheados de textos, ao modo
de Le Corbusier. O lema de Lina
poderia ser resumido assim:
“pensar desenhar escrever, tudo
junto, sempre”.
Retomando o que já foi dito
aqui, o projeto do Sesc Pompeia representou um ponto de
inflexão na trajetória da Lina
arquiteta, assim como as exposições que ela fez lá. Entre elas,
Caipiras é a de temática mais
próxima à arquitetura.
E é justamente no cartaz
dessa exposição que Lina, pela
primeira vez, coloca um desenho seu como protagonista de
uma peça gráfica. O cartaz Sesc
Pompeia havia sido uma primeira tentativa, mas é em Caipiras
que ele de fato assume um caráter autoral. Aos setenta anos de
idade, finalmente ela se permite
estampar em um cartaz uma
imagem de próprio punho. Um
desenho que traz as marcas do
gesto que se confunde com sua
identidade desde a infância.
O desenho é enigmático – é
como se ela estivesse brincando
de “Descubra o que é”. Trata-se
de um chapéu caipira visto de
cima. O objeto escolhido tem relação com o tema da exposição,
mas o desenho parece querer
antes estimular associações que
determinar um sentido: é um
chapéu, e é também uma roda,
e um olho, e uma oca, e assim
indefinidamente.

Drawings were part of Bo Bardi’s
life since her childhood days. Their
reiterated characteristics are
impressive: flowing lines and colored blotches, always flirting with
inaccuracy. Drawings that hint at
something rather than depicting
it; expressive features instead of
virtuous ones.
In her architectural practice,
this particular type of drawing is
seen right from her early designs.
Her sketches were filled with writing, in the fashion of Le Corbusier.
Bo Bardi’s slogan could be summarized thus: “thinking drawing
writing, altogether, always.”
Returning to the point made
above, the Sesc Pompeia project
was a turning point in Bo Bardi’s
architectural career, as were the
exhibitions she organized there.
Of the latter, Caipiras [Hicks] was
thematically closer to architecture.
It is precisely in this exhibition
poster that, for the first time, Bo
Bardi used one of her drawings
as protagonist in a graphic piece.
She first did so tentatively for the
Sesc Pompeia poster, but it was
only with Caipiras that her poster
acquired an authorial character.
At the age of seventy, Bo Bardi
finally allowed herself to print an
image that she created herself:
a drawing that bore the marks
of the gesture blended with her
identity since her childhood days.
The drawing is enigmatic—as if
she were playing “figure out what
this is.” In fact, it is a countryman’s straw hat seen from above.
The chosen object is related to
the exhibition’s theme, but the
drawing seems to be encouraging
associations rather than determining meanings: a hat, a wheel,
an eye, an aboriginal hut, and so
forth indefinitely.
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A FOTO CA SUAL
A capa do catálogo de Caipiras
merece um breve comentário. Ela
segue o ideário mencionado nas
páginas anteriores, e se resume
a uma foto da exposição complementada por linhas de “texto
só informação”. O interesse está
na foto: há nela uma negação
evidente da imagem grandiosa,
cuidadosamente construída –
quanta distância da cena quase
abstrata do MASP 7 de Abril,
mostrada no início deste ensaio.
Neste caso, a foto se apresenta como um registro casual da
exposição, quem sabe tirada pelo
mesmo caipira que fez o pau a
pique das casas expostas.
A CASUAL PHOTO
The Caipiras catalogue cover
merits a brief comment. Following on the ideas noted in the
preceding pages, it is essentially
a photograph of the exhibition supplemented by lines of
‘mere information.’ The focus
of interest is the photograph
with its blatant negation of
the grandiose image, carefully
constructed and far removed
from the almost abstract scene
of MASP 7 de Abril shown at the
beginning of this essay. In this
case, the photograph is posed as
a casual record of the exhibition,
perhaps drawn by the same hick
who made the wattle and daub
of the houses shown.

C ATÁLO G O E C ARTA Z DA E XP OSI Ç ÃO C A I P I R A S ,
C A P I AU S: PAU A P I Q U E, 198 4
PROJ E TO G R ÁFI CO D E LINA B O BARD I
C ATALO G UE AND P OSTER FO R THE E XHIB ITI O N
C A I P I R A S , C A P I AU S: PAU A P I Q U E, 198 4
G R APHI C D ESI G N BY LINA B O BARD I

C A I PI R A S, C A PIAUS: PAU A PI QU E, 1984
CRO Q U I DA E XP OSI Ç ÃO
SKE TCH FO R THE E XHIB ITI O N

GR ÁFICA A CONTR APELO

GRAPHIC ART AGAINST THE GRAIN

A arquitetura é linguagem
pesada, lenta e, por isso, mais
refratária a transgressões. Já as
exposições são mais leves, elas
convivem melhor com a experimentação – e seus cartazes
têm flexibilidade ainda maior.
Eventuais deslizes podem ser
corrigidos; e, se não puderem, os
prejuízos não costumam ser tão
graves quanto na arquitetura.
Lina se notabilizou pela vocação iconoclasta, pela contestação da norma, pela inversão de
expectativas. Se olharmos para
sua arquitetura em comparação
às suas exposições e à gráfica
a elas relacionada, a impressão
que temos é de que, nesse território para-arquitetônico, Lina foi
mais Lina que nunca. Em 1940, o
filósofo alemão Walter Benjamin
defendeu uma história “escovada a contrapelo”. Seguindo
caminho análogo, Lina fez exposições e gráfica a contrapelo.

As a ponderous and weighty language, architecture is more resistant to transgressions. Exhibitions
are lighter, better able to coexist
through experimentation—and
their posters have even greater
flexibility. Occasional lapses may
be corrected or, if not, the damage is not usually as severe as in
architecture.
Bo Bardi was renowned for her
iconoclastic vocation, challenging rules and doing the opposite
of what people expected. If we
look at her architecture compared with her exhibitions and
their related graphics, we get the
impression that in this para-architectural territory she was more
Lina Bo Bardi than ever. In 1940,
the German philosopher Walter
Benjamin advocated “brushing
history against the grain.” Taking
an analogous course, Bo Bardi
featured exhibitions and graphic
art against the grain.
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R E N AT O LU I Z S O B R A L A N E L L I

M O D E R N TA S T E: D E S I G N I N G E X H I B I T S A N D E X H I B I T I N G D E S I G N S

GOSTO MODERNO: O DESIGN
DA E XPOSIÇÃO E A E XPOSIÇÃO
DO DESIGN

A PROPAGAÇÃO DO
GOSTO MODERNO

THE PROPAGATION OF
MODERN TA STE

Este texto versa sobre a contribuição de alguns arquitetos e
artistas de formação italiana na
difusão do gosto moderno na
Itália e no Brasil.
O conceito de gosto aqui
utilizado deve ser entendido na
formulação de Lionello Venturi
(1926), ou seja, como um “conjunto de preferências no mundo
da arte, da parte de um artista
ou de um conjunto de artistas”1,
as quais se condensam em um
estilo. Essa definição de Venturi
destinada a desenvolver uma
forma de entendimento da arte
como expressão da subjetividade
de cada época através da obra
de um artista é desenvolvida
por Edoardo Persico (1930) para
pensar o estilo da época moderna. Ao observar a intensidade
do contraste entre cotidiano
da vida moderna e o de séculos
passados, Persico alerta que o
estilo moderno não é decorrente
de fatores objetivos, tais como
a materialidade das coisas, mas
sim de uma “troca de sinais convencionais”. Seu desenvolvimento depende de um acordo amplo
para que as formas modernas
possam ter um “conteúdo vivo”.
Assim, a construção do novo estilo passa pela construção de um
novo gosto comum, compatível
com a nova época, mas não sua
expressão automática.
Trata-se de uma formulação
que sugere estratégias específicas para o desenvolvimento da
arquitetura moderna, diversas
daquelas onde o moderno seria
a expressão do “espírito do
tempo” ou do processo produtivo
industrial. Também diversa da

This paper examines the contribution made by certain Italian-trained architects and artists
to the diffusion of modern taste
in Italy and Brazil.
The concept of taste used
here draws on the formulation
by Lionello Venturi (1926), that
is to say, on “the combined
preferences of an artist, or group
of artists, in the world of art,”1
condensed into a style. The point
of his definition was to interpret
works of art as expressions of
the subjectivity of each period
through the corpus of a given artist, and Edoardo Persico
(1930) developed it for his study
of style in the modernist period,
noting the stark contrast between everyday life in this period
and that of past centuries. Persico warns that modernist style
does not arise from objective
factors such as the materiality
of things, but from “changed
conventional signs.” Its development depends on a broad
agreement for modern forms
to have “lively content.” Thus,
constructing a new style involves
building a new-shared taste, one
that would be compatible with
the new period but would not be
its automatic expression.
This formulation suggests
specific strategies for developing modern architecture unlike
those in which the modern would
be the expression of the “spirit
of the age” or industrial manufacturing processes. It would
also differ from the strategy of
representing the national state
as a means of disseminating the
modern in society, which was the

1. Todas as citações extraídas de textos

1. All quotations from texts originally in Italian

originalmente escritos em italiano foram

have been translated into English here from

traduzidas pelo autor.

the Portuguese versions by R. Anelli.
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estratégia de representação do
estado nacional como modo de
propagação na sociedade, posição que caracterizou a arquitetura moderna no Brasil.
Essa opção foi tentada na Itália pelos arquitetos agrupados no
Movimento Italiano de Arquitetura Racional – MIAR em 1931. A
proposta de tornar a arquitetura
racionalista o estilo oficial do
Estado fascista foi apresentada,
sem sucesso, por Pietro Maria
Bardi a Benito Mussolini. Com a
reação contrária dos principais
expoentes do fascismo, restou, aos arquitetos italianos de
orientação moderna, um campo
restrito de atuação, explorando novas formas de conquistar
espaço para sua produção.
Arquitetos e artistas plásticos italianos contribuíram para
construir visualmente a nova
sensibilidade moderna, muitas
vezes impossível de ser explicada em palavras pela crítica,
auxiliando o desenvolvimento da
nova arquitetura e facilitando
sua aceitação pelo público. A
construção de espaços onde essa
nova arquitetura fosse experimentada, mesmo que o fosse
através da cenografia de teatro
e cinema, constituiria instrumentos eficientes para sua propagação, uma vez que ela apresentaria, para as pessoas, o que é
correspondente, na arquitetura,
ao estilo moderno que elas já vivenciam de forma difusa. Assim,
a modernidade não necessitaria
ser imposta pelo Estado. Amplamente difundida, a sociedade
passaria a aspirar por ela.

O DESENVOLVIMENTO
DAS FORMAS EXPOSITIVAS
NA ITÁLIA
Não é de se estranhar que algumas formulações sobre formas
de expor desenvolvidas em outros países tenham sido tão rapidamente absorvidas na Itália. Ao
comentar a obra museográfica
do alemão Alexander Dorner e
as instalações propostas por El
Lissitzky, Antonella Huber (1997)
aponta para uma transformação
na concepção expositiva. A fruição pela intelecção é substituída
por outra baseada na experiência. A construção do gosto não
depende de uma intelecção da
obra exposta, uma vez que o juízo
estético se estende a relações
visuais e espaciais que não passam necessariamente por uma
objetivação. Os italianos transformam todas as oportunidades que
se lhes apresentam em momentos
de educação do público visitante
a uma sensibilidade moderna,
tornando muitas vezes o tema
específico da exposição um objeto
secundário. Entretanto, em função da importância que objetos
arqueológicos e obras de arte de
outros períodos históricos apresentam para a cultura italiana, a
construção moderna enfrentará
sempre o tema da relação com a
história, construindo, assim, uma
especificidade italiana em meio
à produção moderna. Essa é uma
postura que permite ligar a experiência italiana do entreguerras com
a do pós-guerra, e ambas com o
trabalho museográfico e de design
desenvolvido por Lina Bo, P. M. Bardi
e Giancarlo Palanti no Brasil.
Pode ser identificado o desenvolvimento de uma forma específica de expor objetos e imagens
que atravessa a participação nas
Bienais de Monza e Trienais de
Milão, a montagem de inúmeras
mostras de propaganda do regime fascista, o projeto de lojas e

position that characterized modern architecture in Brazil.
This option was attempted in
Italy by architects grouped in the
Italian Movement for Rational
Architecture (Movimento Italiano
per l’Architettura Razionale, or
MIAR) in 1931. Their proposal for
the fascist State to adopt rationalist architecture as its official
style was unsuccessfully submitted by Pietro Maria Bardi to Benito
Mussolini. Opposed by the leading
exponents of fascism and left with
limited scope for their activities,
Italian modernist architects explored new ways of gaining space
for their production.
Italian architects and artists
contributed to the visual construction of the new modern
sensibility, much of which critics
were unable to explain in words,
thus aiding the development of
new architecture and facilitating
its acceptance by the public.
Constructing experimental
spaces for this new architecture, even in set design and the
motion pictures, gained effective
instruments for its propagation,
since they would show people
the architectural equivalent of
the modern style that they were
already experiencing in a more
diffuse form. Modernity, therefore, did not have to be imposed
by the State. Society would
aspire to modernity once it was
more widely known.
DEVELOPMENT OF EXHIBITION
DESIGN IN ITALY
That certain exhibition-design
formulations originally developed
in other countries took hold so
quickly in Italy was hardly surprising. In discussing the museographic work of the German museum director Alexander Dorner
and installations proposed by El
Lissitzky, Antonella Huber (1997)
points to changes in exhibi-

tion-design concepts. Experience-based fruition was displacing intellection. Constructing
taste did not depend on reasoning of works exhibited, since
aesthetic judgment extends to
visual and spatial relationships
that do not necessarily involve
objectification. Italian designers
grasped every chance to foster
modern sensibility through visitor
education and even viewed the
specific theme of an exhibition
as a secondary aspect in many
cases. However, given the importance of archaeological objects
and works of art from other historical periods in Italian culture,
the task of constructing modern
taste would always confront
the issue of its relationship with
history, and therefore an Italian
particularism within modern production. Based on this approach,
there is a connection between
Italian experiences in the interwar and postwar periods, and
the museographic and design
work developed in Brazil by Lina
Bo Bardi, Pietro Maria Bardi, and
Giancarlo Palanti.
Specific ways of exhibiting objects and images may be traced
to events such as the Monza
biennials and Milan triennials, or
the fascist regime’s numerous
propaganda exhibitions, as well
as store and storefront designs—
all experiences that were eventually transposed to art exhibitions
and then museography.
Beyond theoretical formulations, it was Persico who did
most to tap the experimental
potential of graphic art and
exhibitions. His contribution
started with layouts for Casabella, a journal he directed in a
troubled partnership with Pagano. Antonio D’Auria (1987) shows
that Persico’s editorial activities
included both writing articles
and formatting their graphic
presentation, combining content
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vitrines comerciais, experiências
que acabam sendo transpostas
para a exposição de objetos de
arte e daí para a museografia.
Além das formulações teóricas, foi Persico quem melhor explorou a potencialidade
experimental da gráfica e das
exposições. Sua contribuição se
inicia na confecção das páginas
da revista Casabella, que dirige
em uma tumultuada parceria
com Pagano. Antonio D’Auria
(1987) mostra que a atuação
editorial de Persico conjugava
a redação de seus artigos com
a forma gráfica de sua apresentação, ambos, conteúdo e
aparência visual, direcionados a
construir e difundir o gosto moderno. Em parceria com Marcello
Nizzoli, Persico realizou, entre
1934 e 1936, diversos trabalhos
que transferem para o espaço
arquitetônico as experimentações desenvolvidas na gráfica.
A cronologia se inicia com uma
construção de propaganda política realizada na Galeria Vittorio
Emanuelle, segue em duas lojas
para a Parker, chegando à Sala
da Medalha de Ouro, na Mostra
da Aeronáutica Italiana, e culminando em uma das obras mais
importantes do período, a Sala
da Vitória da VI Trienal de Milão.
No primeiro projeto, realizado para as eleições de 1934, um
conjunto de grandes ampliações
fotográficas foi disposto sobre
uma grelha de tubos de aço,
montada no cruzamento da
movimentada galeria milanesa
(PASQUALI, 1934)2. A linearidade
e as cores pintadas nos tubos
acentuavam o caráter gráfico do
conjunto, enquanto a transpa-

2. Neste projeto, além de Persico e Nizzoli,
encontramos o fotógrafo e artista plástico
Bramante Buffoni, que mais tarde viria para
o Brasil no pós-guerra, trabalhando em várias
obras de Giancarlo Palanti.

rência do suporte e a ausência de
fundo para as fotos permitiam
sua percepção simultânea com o
ambiente oitocentista da galeria.
Seu projeto para a loja Parker
explorara a transparência dos
suportes, onde delicados perfis e
tubos metálicos de seção quadrada somam-se a grandes planos
de vidro na vitrine principal e na
porta. Ante o diminuto tamanho
das peças expostas, foram criadas
vitrines de vidro e perfis metálicos
que organizavam a mercadoria
em volumes suspensos, dispostos
de forma paralela e perpendicular
à vitrine principal. O logotipo da
marca, feito com letras luminosas, ocupava a parte superior
do conjunto, conferindo-lhe um
certo caráter bidimensional que
afirmava os limites do volume da
sala. Paolo Fossati (1972) observa
que a manutenção do contorno
volumétrico da sala é intencional
e apresenta analogias entre o volume e o campo constituído pela
folha de papel nas artes gráficas.
A Sala da Medalha de Ouro
compôs – com outras salas montadas por Pagano, Ponti, Figini e
Polini, Albini, Palanti e BBPR – a
Mostra da Aeronáutica Italiana,
um dos mais ricos conjuntos de
experiências expositivas da Itália
no período (MAZZUCCHELLI,
1934). Persico e Nizzoli conceberam uma malha ortogonal de
tubos delgados apoiados no teto
e no chão, onde foi disposta uma
estrutura secundária composta
por planos vazados em grelha
quadriculada que suportavam
as ampliações fotográficas com
feitos memoráveis. A disposição
dos planos verticais de grelha criava uma nova fruição do espaço
expositivo, gerando percursos por
entre a malha de tubos verticais e
sugerindo percepções frontais de
algumas imagens destacadas.
A Sala da Vitória (1936),
projeto em parceria com Nizzoli
e Giancarlo Palanti, foi vitoriosa

em um concurso de propostas e
construída após seu falecimento.
Aqui o tema exigiu um tratamento
solene onde apenas a escultura
da Atenas diante de dois cavalos, realizada por Lucio Fontana,
seria exposta. Desapareceram as
imagens flutuando no espaço,
das exposições anteriores, dando
lugar a uma transformação dos
planos que delimitam o espaço
expositivo. Substituindo as paredes, os planos são constituídos
por painéis verticais espaçados,
alternados e iluminados por
fora, transformando-se em uma
delicada membrana permeável
que envolve o espaço da escultura.
Ciucci considera essa instalação
uma afirmação do clássico como
algo atemporal, um manifesto
contra sua instrumentalização
como expressão de um determinado sistema político-social3.

3. Retoma, assim, a conhecida classificação
de Crocce e Venturi, onde o clássico pode
ser entendido de duas formas distintas: uma
histórica, como expressão da cultura greco-

and visual appearance in order
to construct and disseminate the
modern taste. From 1934 to 1936,
Persico partnered Marcello Nizzoli
on many projects that transferred
graphic-art experiments to architectural spaces. The chronology
begins with political propaganda
at Galleria Vittorio Emanuelle,
then two Parker stores, followed
by the gold-medalists room (Sala
delle Medaglie d’Oro) at the Italian
Aviation Exhibition (Esposizione
dell’Aeronautica Italiana), culminating in one of the most important works of the period, the 6th
Milan Triennale’s Victory Room.
In his first project, executed
for the 1934 elections, a set of
huge photographic enlargements was arranged on a grid
of steel tubes set up over the
intersection of the busy Milan
gallery (Pasquali 1934).2 Linearity
and colors painted on the tubes
accentuated the graphic character of the ensemble, while the
transparency of the support and
the absence of backdrop for the
photos meant that they could be

-romana; outra filosófica, que se refere a “um
momento eterno do espírito humano que se
renova sempre que se cria arte”. Venturi, Lionello,

2. In addition to Persico and Nizzoli, the

op. cit.; Ciucci, Giorgio, op. cit., p. 160.

project involved the photographer and artist
Bramante Buffoni, who moved to Brazil after
the war and worked on several of Giancarlo
Palanti’s projects.
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viewed at the same time as the
gallery’s 19th-century interior.
His Parker store design explored transparency with supports
on which discreet profiles and
square-section metal tubes join
large glass panes in the main
display case and the entrance.
Due to the diminutive size of the
pieces displayed, his solution
used glass showcases and metal
profiles to organize merchandise
in suspended volumes arranged in
parallel, running perpendicular to
the main display case. The Parker
logo in bright lettering occupied
the upper part of the ensemble
and lent it a certain two-dimensional character that emphasized
the limits of the room’s volume.
Paolo Fossati (1972) notes that
the room’s volumetric shape was
intentionally retained and showed
analogies between its volume
and the field constituted by paper
sheets in the graphic arts.
The gold medalists room
hosted—with other rooms installed by Pagano, Ponti, Figini
and Polini, Albini, Palanti, and
BBPR—the Italian Aviation Exhibition, one of the most elaborate
of Italy’s showcasing experiences
in the period (Mazzucchelli 1934).
Persico and Nizzoli devised an
orthogonal grid made of slen-

der tubes attached to ceiling
and floor, on which they arranged a secondary structure of
checkered hollow-grid surfaces
as supports for enlarged photographs of memorable feats.
The arrangement of the grid’s
vertical planes allowed a new
fruition of the exhibition space
by opening pathways through
the mesh of vertical tubes and
suggesting frontal perceptions of
some outstanding images.
Designed in partnership with
Nizzoli and Giancarlo Palanti, the
proposal for the 6th Milan Triennale’s Victory Room (Salone della
Vittoria) in 1936 won a competition but was built only after Persico’s death. Its theme required a
solemn treatment showing only
the Lucio Fontana sculpture of
Athens in front of two horses.
Images floating in space as in
previous exhibitions vanished
and gave way to a transformation of surfaces demarcating
the exhibition space. Taking the
place of walls, surfaces consisted
of alternating spaced vertical
panels lit from the outside to
become a sensitive permeable
membrane around the sculpture space. Ciucci describes this
installation as an affirmation of
classical art as timeless, a man-

Nestes trabalhos, Persico já
apresenta o conjunto de temas
que iriam dominar o desenvolvimento seguinte dos modos
expositivos italianos. Por um
lado, a exposição “interpreta” os
objetos expostos, evitando uma
apresentação que só na aparência seria neutra. Por outro, a
variação das “interpretações” é
delimitada pelo objetivo comum
de construção de uma espacialidade moderna, gerando uma
tensão entre a figuratividade
e a temporalidade do objeto
exposto, e o caráter abstrato do
espaço expositivo. Em comum, a
decisão de privilegiar a experiência espacial e visual do visitante, contribuindo para formar e
difundir um gosto moderno. O
recurso às técnicas gráficas e à
interação das imagens com o
espaço é apenas decorrente dessas intenções. A suspensão das
imagens, que parecem flutuar
no espaço, torna-se recorrente,
pois constitui uma solução relativamente simples para permitir
a coexistência, em um único
espaço, de objetos de natureza
diversa e pertencentes a diferentes tempos históricos.
Através de Persico, encontramos, na raiz dessa forma de
expor, uma maior proximidade
à experiência abstrata alemã,
soviética e holandesa, que uma
recorrência às postulações corbusianas da insigne presença. Já
na sua obra crítica, essa filiação
era clara, expressando-se na preferência pela vertente alemã e
na reserva diante da obra de Le
Corbusier, o que alimentou polêmicas com a revista Quadrante.
Também a obra gráfica e expositiva de Persico se aproxima da
linha construtiva alemã, tanto
com a gráfica quanto com as exposições realizadas por Gropius
e por Moholy-Nagy. Algumas
delas foram produzidas simultaneamente às do italiano, o que

revela uma sintonia de métodos
e objetivos, e não apenas uma
influência dos alemães sobre o
italiano. Uma única visualidade
que se expressa na gráfica e na
exposição, englobando o objeto
exposto dentro dela, fazendo-o
cumprir a função abstrata de
linha, plano ou volume, segue
um caminho diverso daquele da
síntese das artes e muito mais
próximo do design. A espacialidade moderna que as exposições
perseguiam apresenta paralelos
com a linha de desenvolvimento
que liga os interiores de Van De
Velde ao Gabinete do Diretor da
Bauhaus, projetado por Gropius,
onde todos os componentes de
um ambiente são projetados
dentro de uma única intenção
estética e expressam uma única
interpretação do espírito do
tempo. Portanto, não é fruto do
acaso a semelhança entre várias
dessas exposições e os exemplos alemães, mas sim manifestações semelhantes de uma
mesma raiz conceitual.

Após sua morte, em 1936, a
produção de Persico terá dois
tipos de desenvolvimento. Um,
através de Nizzoli, que transfere
para os produtos comerciais a
técnica de criação da suspensão
do objeto e da criação de uma
ambiência ao redor da obra,
assunto que trataremos mais à
frente, em conjunto com Olivetti.
Outro, com a obra de Franco
Albini, que se tornaria um dos
maiores produtores de museografia no pós-guerra4.
Albini desenvolveu diversas montagens de exposições
seguindo linhas semelhantes às
de Persico. Mas foi na mostra
do artista italiano Il Scipione,
realizada na Galeria de Brera
(Milão, 1941) que transportou,
para o campo das artes plásti-

ifesto against the use of this art
as the expression of a particular
political-social system.3
These works saw Persico
already introducing the set of
themes that went on to dominate subsequent development
of Italian exhibition formats.
On the one hand, they “interpreted” the objects on display
and eschewed presentations
that were only apparently
neutral. On the other, variants of “interpretations” were
bounded by the common aim
of building modern spatiality,
creating tension between the
figurative and temporal aspects
of the object displayed and the
abstract character of the exhibition space. Both share the aim
of prioritizing visitor spatial and
visual experience, thus helping
shape and disseminate modern taste. The use of graphic
techniques and images interacting with spaces was merely
a by-product of these aims.
Suspended images apparently
floating in the air became a
recurrent feature; this relatively
simple solution allowed objects
of diverse natures from different
historical periods to coexist in
the same space.
Through Persico’s work, we
see that the origins of this approach to exhibition design were
much closer to the German,
Soviet, and Dutch experiences
of abstraction than a recurrence
to Le Corbusier’s postulates of
emblematic presence. Persico’s

4. A filiação de Albini a Persico é confirmada
por Fagiolo: “Albini confessa que sua vocação
de arquiteto moderno lhe foi revelada após
um colóquio com Persico, em fevereiro de
1931”. FAGIOLO (1975).

3. Thus revisiting the well-known classification
used by Crocce and Venturi, in which ‘classical’
may be understood in two different ways: one
historical, as an expression of Greco-Roman
culture; the other, philosophical, referring to
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is renewed whenever art is created. Lionello
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Venturi, op. cit.; Giorgio Ciucci, op. cit., 160.
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critical writings had already
clearly shown his affiliation
to the German trend and his
reservations in relation to Le
Corbusier’s oeuvre, which fueled
controversy with the Quadrante
magazine. Persico’s graphic art
and exhibition designs were also
closer to the German constructivist line seen in both graphic
art and exhibitions by Gropius
and Moholy-Nagy, some of
which were produced concurrently with the Italian designer’s, so it was a case of shared
methods and aims rather than
just the Germans influencing
the Italian. One single visuality—
as expressed in graphic art or
exhibitions, encompassing the
object displayed, to fulfill the
abstract function of line, plane,
or volume—took a different
path rather than synthesizing
the arts and was much closer
to design. These exhibitions
pursued a modern spatiality
that had parallels with the line
of development connecting Van
De Velde’s interiors to Gropius’
design for the Directors’ Office
at the Bauhaus. In the latter, all
components were designed for
an environment within a single
aesthetic intent and expressed
a unique interpretation of the
spirit of the age. Therefore, the
similarity between several of
these exhibitions and German
cases is no coincidence; they
were similar manifestations
stemming from the same conceptual origin.
After Persico’s death in
1936, two different pathways
branched out from his production. Nizzoli took up the technique of suspending objects and
creating environment around
works, and transferred it to
commercial products—a subject
to be examined below in relation
to Olivetti. Franco Albini went
on to become one of the leading
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cas, a experiência acumulada
nas exposições comerciais e
políticas. Nessa mostra, Albini
trabalhou com o curador Guglielmo Pacchioni, que fora um
dos primeiros reorganizadores de
museus italianos a seguir critérios modernos, tendo produzido
a Galleria Sabauda, em Turim, e
o museu da cerâmica de Pesaro
(1936). Em meio ao velho edifício
de Brera, Albini soltou os quadros
no espaço das salas, estruturando-os em delgados perfis metálicos apoiados com a extremidade
inferior no chão e a superior em
uma grelha de cabos de aço,
impedindo que eles encostassem no
teto. Uma segunda moldura envolveu os quadros, criando aquilo que
Faggiolo denomina uma espécie de
aureola ao seu redor.
Ao defender a mostra nas páginas da revista Lo Stile, Pacchioni
(1941) ataca os defensores do
“ambiente neutro” museográfico
como aqueles que renunciaram a
contragosto à imitação e à cópia
dos estilos históricos e consideram apenas ser impossível outra
homenagem “a nossa grande
arte passada que não a isolar de
contatos contemporâneos, como
múmia em um sarcófago”. Pacchioni sublinha a necessidade de
“dar sentido de atualidade” tanto
à obra de um artista moderno, falecido alguns anos antes, quanto
ao pesado ambiente acadêmico
da Galeria de Brera. Expor uma
obra de arte significa dar um valor
que a leva, “seja antiga ou moderna, para um plano de atualidade”,
tornando-a facilmente acessível
ao maior número de observadores. Se para Persico a suspensão
da obra em meio ao espaço com
procedimentos abstracionistas
sugeria uma atemporalidade clássica, Pacchioni a entende como
uma forma de inserção no presente. Argumento que aprofunda,
ao defender que “o modo de se
aproximar à compreensão de uma

sempre maior parte do público, de
difundir até no povo mais humilde
uma sempre maior sensibilidade pelas coisas da nossa arte
não está em dar às expressões
artísticas um caráter popularesco
e ilustrativo da biblia pauperum,
mas no abrir ao povo o caminho
para saber se aproximar da obra
de arte, para entender, e mais,
acolher, com segura confidência,
a palavra emotiva”.
Ao comentar que os museus
constituíram um campo privilegiado para a cultura arquitetônica do pós-guerra, Tafuri
(1986) desenvolve uma comparação com as experiências
expositivas do entreguerras aqui
apresentadas. Enquanto estes
experimentavam uma espacialidade moderna abstrata, um dos
temas centrais daquele período,
os museus também sintetizavam
os assuntos que dominaram o
debate arquitetônico italiano nos
anos após o encerramento do
conflito. Tafuri destaca o “papel
cívico da forma, no encontro
entre a memória e o novo”,
temas que iriam se expressar
plenamente nas concepções da
relação entre arquitetura e a
densidade histórica presente nas
cidades, e que encontraram, nos
museus do período, um primeiro
campo experimental.
A opção de instalar seus
museus em edifícios de valor histórico leva, na Itália, à sobreposição do debate museográfico ao
da intervenção em preexistências. A construção de um novo
olhar sobre os objetos artísticos
de outros tempos acaba por
se mesclar com as técnicas de
restauro e renovação de uso dos
velhos palácios e castelos. Com
poucas exceções, o foco das
intervenções era o interior desses
edifícios, constituindo, assim,
aquilo que Vittorio Gregotti
(1990) denominou de “museu
interno”, principal característica

da experiência italiana na área
de museus nesse período.
Aqui surge novamente Franco
Albini, que, em paralelo a seus
trabalhos na montagem de
exposições, realizou, em 1950-51,
o Museu do Palazzo Bianco, em
Gênova. Ao comentar a obra,
Argan (1953) aponta a preciosa
colaboração entre o arquiteto
e a diretora do museu, Caterina Marcenaro, que pretendia
valorizar a obra de arte em si.
Colaboração que resultou na
perfeita adequação entre os
critérios científicos de museografia e os princípios da arquitetura
moderna. Apesar de os dispositivos expositivos serem derivados diretamente da experiência
das mostras, Argan ressalta
seu respeito pelas obras de arte
expostas, pelos visitantes e pela
arquitetura preexistente.
Contrariando os críticos desse
museu, Argan destaca a mobilidade dos suportes, alguns
feitos com tubos cravados em
fragmentos de capitéis de pedra,
chegando a elogiar a criação de
um fundo branco para separar
as obras do teto ainda ornamentado do velho palácio. Não considera excessivo o mecanismo de
suporte do fragmento funerário
de Margherita di Brabante que,
através de um pistão pneumático, eleva e abaixa a peça
para uma observação de vários
ângulos5. Nos projetos seguintes,
Albini enfatiza essa delicadeza

5. Esse mecanismo foi suprimido desse museu
após o deslocamento da obra para o Museu
de Santo Agostino, construído entre 1963 e
1969, com projeto de Franco Albini, Franca

M USEU D O PAL A Z ZO B IAN CO, G ÊN OVA , 1950 –1951
M USEUM O F PAL A Z ZO B IAN CO, G EN OA
FRANCO ALBINI ARCHIVE/ FONDAZIONE FRANCO ALBINI

museographic producers in the
postwar period.4
Albini developed several
exhibition designs on similar lines
to Persico’s. But it was in the
exhibition of the Italian artist Il
Scipione, held at the Brera gallery
(Milan, 1941), that his cumulative
experience of commercial and
political exhibitions was transferred to the visual arts. For this
show, Albini worked with the
curator Guglielmo Pacchioni,
who was one of the first to adopt
modern criteria in the reorganization of Italian museums, having
previously produced Turin’s Galleria Sabauda and Pesaro’s Museo
delle Ceramiche (1936). At the
old Brera gallery, Albini let loose
paintings in the rooms, structuring them on slender metal profiles
supported with their lower ends
on the floor and uppers attached
to a grid of steel cables preventing them from touching the
ceiling. A second frame created
what Fagiolo called a kind of aura
around the paintings.
Arguing in favor of the
exhibition for the magazine Lo
Stile, Pacchioni (1941) attacked
supporters of the “neutral
museograhic environment” as
those who had been grudgingly ceased to imitate or copy
historical styles, who could not
yet again honor “our great art
of the past without isolating it
from contemporary contacts,
like a mummy in a sarcophagus.”
Pacchioni underlines the need to

Helg, Marco Albini e Antonio Piva. A atual
instalação fixa é situada sobre um plano
elevado em meio à sala e vizinha à rampa,

4. Fagiolo confirmed Albini’s affinity with

posição que permite os variados ângulos da

Persico: “Albini confesses that his modern-

instalação anterior, só que agora através do

architect vocation was revealed to him after

deslocamento do visitante. Conforme visita a

a conversation with Persico in February 1931.”

ambos os museus em janeiro de 1998.

(Fagiolo 1975). Translated for this edition.

“lend a sense of the present” to
both the work of a modern artist
who had died a few years previously and the tedious academic
environment of the Brera gallery.
To show a work of art is lend it
value that leads it, “whether ancient or modern, to a plane of the
present” and makes it accessible
to the greatest number of viewers.
While Persico thought hanging a
work in mid-air using abstractionist procedures suggested classic
atemporality, Pacchioni saw it as
a way of inserting the work in the
present. He takes this argument
further by arguing that “the way
to approach the comprehension
of an increasingly larger part of
the public, to disseminate even
among the poorest people an ever-greater sensitivity to our art is
not to give artistic expression the
folksy and illustrative character of
Biblia pauperum but to show people a way of approaching works of
art, to understand and assuredly
and confidently accept [art’s]
emotional message.”

Tafuri (1986) mentions that
museums were prioritized in
postwar architectural culture
and develops a comparison with
interwar exhibition experiences
shown here. While the latter
experimented with abstract
modern spatiality as one of the
central themes of that period,
the museums also synthesized
subjects that dominated Italian
architectural debate in that period. Tafuri highlights the “civic
role of form in the encounter
between the remembered and
the new,” themes that would be
fully expressed in conceptions of
the relationship between architecture and the historical density
present in cities, finding an initial
field for experimentation in the
museums of the period.
Italians had the option of
installing their museums in
historical buildings, which meant
that museographic debate was
superimposed on the discussion
around interfering with heritage.
The construction of a new gaze
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na colocação das peças e no desenho de seus suportes, criando
um meio-termo entre a interferência intensa do arquiteto
no projeto da exposição (os
“comentários” excessivos) e a
pretensa neutralidade defendida pelas principais correntes
museológicas.
É diante do conjunto desses
trabalhos aqui relatados que a
obra museográfica de Lina Bo
no Brasil deve ser analisada. Seu
vínculo com a posição de Persico
é nítido, não apenas na forma
dos dispositivos que destacam
as obras do solo e das paredes;
seu objetivo também é o de criar
uma ambiência que condicione
a fruição da obra, primeiro como
uma experiência vital, depois
como intelecção, o que é explicitado pela colocação das etiquetas
de identificação na parte posterior
do suporte. A trajetória de sua
obra museográfica é contemporânea aos museus italianos do
pós-guerra, percebendo-se um
acompanhamento a distância.
A maior proximidade se dá com
os trabalhos de Albini, tanto por
constituírem uma maior continuidade com a abordagem de Persico, quanto pelo apego de Lina Bo
a sua poética formal, explicitada
mais de uma vez pelo seu design. Mas, se a obra expositiva de
Persico desenvolve seu trabalho
gráfico, o mesmo acontece com
a de Lina Bo em relação a suas
ilustrações para a revista Lo Stile,
momento de intensa pesquisa

de formas para a apresentação
de objetos artísticos de períodos
históricos e estilos diversos.
Com isso, não pretendemos
afirmar uma maior pertinência
da obra de Lina Bo Bardi com o
ambiente museológico italiano
que com o brasileiro. Isso seria
não reconhecer o esforço de Lina
Bo e Pietro Maria Bardi em prol
de entender a situação cultural
brasileira e projetar, a partir daqui,
sua atuação.
O DESIGN DA EXPOSIÇÃO:
A MUSEOGR AFIA DO MASP
Na apresentação do primeiro
MASP, na rua 7 de Abril, Lina Bo
revela sua filiação ao defender
que o objetivo do museu é o de
“formar uma atmosfera, uma
conduta apta a criar no visitante
a forma mental adaptada à compreensão da obra de arte, e nesse
sentido não se faz distinção entre
a obra antiga e uma obra de arte
moderna. No mesmo objetivo,
a obra de arte não é localizada
segundo um critério cronológico,
mas apresentada quase propositadamente no sentido de produzir
um choque que desperte reações
de curiosidade e de investigação”
(BO BARDI, 1950).
A montagem das exposições
pretendia que o repentino contato com vários séculos de arte
europeia, apresentada aqui pela
primeira vez em grande escala,
gerasse um novo olhar, contribuindo para o surgimento de

uma nova cultura. Permitia-se ao
“espectador, a observação pura e
desprevenida”, sem preconceitos
que destaquem esta ou aquela
obra de arte, evitando a reprodução automática dos valores
sedimentados na Europa ao longo
de séculos. Afastam-se as ordens
cronológicas e a hierarquia entre
obras de maior e menor valor.
Ocultam-se as etiquetas para
permitir um julgamento espontâneo de um olho inculto, sem
vícios. Sem distanciar-se da cultura erudita, Lina Bo manifesta seu
interesse pelo primitivo e popular,
entendido como fonte pura de
um novo começo.
Pinto (2001) localizou, na exposição Nós e o Antigo, realizada
no Studio de Arte e Arquitetura
Palma, em agosto de 1948, uma
primeira experiência expositiva
de Lina Bo na direção de “demonstrar que a arte não tem situações de tempo e que é possível reunir em um mesmo espaço
peças antigas e contemporâneas
sem outorgar ao conjunto um
estilo”6. Exposição de arte antiga
e contemporânea em um espaço

6. Ainda que não tenhamos fotos da exposição, o fato de o estúdio estar localizado em
edifício projetado pelo arquiteto Lucjan Korngold, de planta livre e fachada envidraçada,
permite-nos identificar aí uma primeira experiência da museografia sugerida a seguir para a
sala da Casa de Vidro (1951), para o Museu de
São Vicente (1951) e para o MASP da Paulista,
todos com fachadas transparentes.

for art objects from different
periods eventually blended
with techniques for restoring
and renewing old palaces and
castles. With few exceptions,
interventions focused on these
buildings’ interiors thus making
of them what Vittorio Gregotti
(1990) called ‘internal museums’
as the main characteristic of the
Italian museum experience in
this period.
Here Franco Albini appears
once again; alongside his exhibition installation work, he
designed Museo Palazzo Bianco,
in Genoa (1950–51). In relation to
the latter, Argan (1953) points
to the valuable collaboration
between Albini and the museum
director Caterina Marcenaro,
seeking to enhance the artwork
in itself. Their collaboration led
to a perfect integration between the scientific criteria of
museography and the precepts
of modern architecture. Despite
the exhibition devices originating
straight from related experience,
Argan emphasizes their respect
for the works of art on show, as
well as for visitors and the preexisting architecture.
Countering those who criticized this museum, Argan highlights the mobility of the supports, some made from tubes set
in fragments of stone capitals,
and praises the white backdrop
separating works from the ceiling,
which is still decorated, of the
old palazzo. The support mechanism for Margherita di Brabante’s
funeral fragment has a pneumatic piston to raise or lower the
piece so that it may be viewed
from different angles, but Argan
does not see this as excessively
contrived.5 Albini’s subsequent
projects emphasized this sensitivity in the placement of pieces
and design of their supports to
create a middle-ground between
heavy architectural interference

in the exhibition design (excessive
“commenting”) and the alleged
neutrality advocated by mainstream museology.
Lina Bo Bardi’s museographic
work in Brazil has to be seen in
the context of the works referred
to above. It is clearly related to
Persico’s and not only in terms of
the devices used for highlighting
works against floor and walls.
She too aimed to create an ambience conditioning appreciation
of works, first as vital experience
then as intellection, as seen in
the way she placed identifying
labels on the back of supports.
The trajectory of her museographic work is contemporary
with that of Italian museums
in the postwar period; one sees
that she was following developments there from a distance. Bo
Bardi’s own work was closest to
Albini’s both in terms of greater
continuity with Persico’s approach and her attachment to
his formal poetics, as her designs
clearly show in several instances.
Persico’s exhibition design develops from his graphic work, as
does Bo Bardi’s in relation to her
illustrations for the Lo Stile magazine at a time she was doing
intensive research into ways of
displaying artistic objects from
different historical periods and
various styles.
The above is not tantamount
to claiming that Lina Bo Bardi’s work belongs to the Italian

5. This mechanism was removed from the
museum after the work was transferred to
Museo di Santo Agostino, built 1963–1969, from
a design by Franco Albini, Franca Helg, Marco
Albini, and Antonio Piva. The current permanent
installation is situated on a high level in the
middle of the room next to the ramp, in a
position that allows [viewing from] the various
angles of the previous installation, except that
this time by displacing the visitor. As seen during
visits to both museums in January 1998.

rather than the Brazilian museological context. To do so would
be to fail to recognize the effort
she and Pietro Maria Bardi made
to comprehend the cultural
situation in Brazil as the basis for
designing their own initiatives.
EXHIBITION DE SIGN: MA SP
MUSEOGR APHIE S
When introducing her first design
for MASP on Rua 7 de Abril, Bo
Bardi showed her affiliation by
arguing that the aim of the museum is to “build an atmosphere,
a behavior capable of creating
in the visitor a mental form
adapted to comprehension of
artworks, and in this respect no
distinction is made between old
and modern art works. For the
same reason, artworks are not
arranged in chronological order
but almost deliberately shown in a
way that produces shock and stirs
reactions of inquisitiveness and
investigation” (Bo Bardi 1950).
The aim of her exhibition setups was that the sudden contact
with several centuries of European art—then being shown on
a large scale for the first time in
Brazil—would lead to a new gaze
and the emergence of a new culture. Viewers were allowed “pure
and unguarded observation,”
free of prejudices highlighting
one or another work of art, thus
avoiding any automatic copying
of values that had been consolidated in Europe for centuries.
There were no chronological
sequences or hierarchy set for
works of greater or lesser value.
Labels were hidden to allow the
uneducated gaze to make its
own spontaneous judgment,
free of ingrained habit. While
not moving away from scholarly
culture, Bo Bardi expressed her interest in the primitive and folk art
in which she detected an untainted wellspring for a fresh start.
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moderno também destinado
ao projeto e comercialização de
design moderno acentua um
vínculo que ficaria explícito com
a criação do Instituto de Arte
Contemporânea junto ao MASP.
Ao comentar as perspectivas
dos museus contemporâneos,
Argan (1955) parece narrar a ligação do IAC com o MASP: “Uma
escola de indústria ou design que
assumisse o museu como um
fundamento da própria atividade
didática atingiria, seguramente,
a resultados de uma novidade
surpreendente”. O patrimônio
artístico mantido no museu não
serviria apenas à formação de
especialistas ou à curiosidade de
visitantes ocasionais; seria a base
da construção de uma nova cultura contemporânea, disseminada
na produção industrial. O IAC,
atuando nos campos do design,
da propaganda, da gráfica, da
moda, remete-nos a propostas
como a da Bauhaus, mas sua
implantação em um museu pode
ser lida dentro dessa chave italiana. Lucchino (2003) mostra que,
seguindo esses objetivos, o MASP
desempenhou um papel ativo na
formação de uma geração de intelectuais brasileiros. A museografia
constituía apenas um importante
instrumento dessa ação.
A ação cultural dos Bardi
equipara o valor da arte antiga
ao da produção de vanguarda,
retirando dos acadêmicos o monopólio da herança cultural. Ao
fazê-lo, procura destruir a “aura”
que afasta as pessoas simples da
compreensão da obra de arte,
mostrando-a como um “trabalho,
altamente qualificado, mas trabalho; apresentado de modo que
possa ser compreendido pelos
não iniciados” (BO BARDI, 1970).
Os suportes dos quadros,
feitos com delgados tubos de
aço no primeiro MASP e com
cristal, posteriormente, no museu
da avenida Paulista, são instru-

mentos fundamentais para a
atualização do acervo e para sua
aproximação ao visitante. Reproduzem a condição da própria
produção das pinturas, e não é
casual que sua autora os denomine “cavaletes de cristal” – “porque
é um cavalete e um quadro nasce
no ar, num cavalete”.
Destacados de qualquer
parede, os quadros “flutuam”
num único espaço, gerando uma
continuidade espacial e temporal
entre as obras, a grande “família”
citada por Aldo Van Eyk (1997)
em seu elogio ao MASP. Subverte-se o esquema de salas temáticas e percursos cronológicos
dos primeiros museus europeus;
ignora-se a técnica museográfica
de construir um vazio ao redor da
obra; os cavaletes de cristal criam
uma percepção simultânea do
acervo e uma inusitada liberdade
de percurso para o visitante. Indo
mais fundo na aproximação do
observador com a obra de arte, a
transparência do vidro confunde
os visitantes com os quadros.
Até aqui, temos uma situação
que poderia ser enquadrada no
contexto italiano, e que pode ser
comparada aos museus construídos por seus contemporâneos na
Itália. No entanto, as duas situações culturais se distanciavam.
Enquanto lá os arquitetos tinham
como pré-condição os limites da
adaptação de antigos palácios e
castelos, tornando-os “museus
internos”, em São Paulo os Bardi
tiveram a liberdade de construção de um edifício completamente novo. Nele extrapolam os
limites do museu interno italiano.
Longe de ser um capricho
formalista da autora, as fachadas de vidro do MASP expandem
o espaço da pinacoteca para a
cidade. As transparências das
fachadas e dos suportes estabelecem uma continuidade entre
obra de arte e vida cotidiana,
que enterra de vez qualquer

pretensão aurática e, conforme palavras da autora, tira “do
museu o ar de igreja que exclui
os não iniciados”.
Fachadas e suportes transparentes são, portanto, recursos
complementares no esforço de
popularização do museu. Uma
popularização pedagógica, no
sentido de ajudar a “despertar
uma natural consciência” e,
como lembra Lina Bo, “adquirir
consciência é politizar-se”.
EXPONDO O DESIGN: AS
LOJAS E ESTANDES DE
GIANCARLO PAL ANTI
Deixando na Itália sua sociedade com Franco Albini, Giancarlo
Palanti chega ao Brasil em 1947
(ROCHA, 1991; SANCHES, 2004).
Membro da segunda geração de
arquitetos racionalistas formados em 1929, em Milão, Palanti
trazia uma larga experiência
que abrangia, além de grandes projetos arquitetônicos e
urbanísticos desenvolvidos em
equipe, o design de mobiliário e
de interiores. Para dar continuidade ao trabalho nessa área, Palanti estabeleceu, em 1948, uma
sociedade com os Bardi no Studio
de Arte e Arquitetura Palma, que
durou até 1950. Durante essa sociedade, e após sua dissolução,
Palanti produziu diversos projetos de lojas e estandes expositivos que traziam para o Brasil
uma nova forma de integração
entre design, artes gráficas,
artes plásticas e arquitetura.
Sua afinidade se dava com
uma linha de design que resultara
na experiência fomentada pela
Olivetti na Itália, empresa para
a qual Palanti realizaria diversos projetos de estandes, lojas e
escritórios no Brasil. Assim, é necessária uma breve apresentação
do papel da Olivetti no contexto
do design italiano, que remete ao
papel desempenhado por Adriano

Pinto (2001) placed Bo Bardi’s
first experience of exhibition design at the Nós e o Antigo in Studio de Arte e Arquitetura Palma
in August 1948, showing “that
art has no temporal situations
and that ancient and contemporary pieces can be brought
together in the same space
without attributing a style to
the ensemble.”6 An exhibition
of ancient and contemporary art
in a modern space that was also
used for designing and marketing
modern design accentuated a
bond that would be made explicit
by the founding of Instituto de
Arte Contemporânea (IAC), attached to MASP.
The comments of Argan
(1955) on perspectives for contemporary museums seem to tell
the story of the IAC’s connection
with MASP: “A school of industry
or design that would take the
museum as a foundation for
teaching activity itself would
surely achieve surprisingly fresh
results.” The artistic heritage
held by the museum would not
only be useful to train specialists
or pique the curiosity of casual
visitors but would also be the
basis for building a new contemporary culture disseminated
throughout industrial production. Acting in the fields of
design, advertising, graphic art,
and fashion, the IAC resembled
proposals such as the Bauhaus,
though its implementation in a
museum could be seen in this
Italian register. Lucchino (2003)

6. Although we have no photographs of the
exhibition, the studio was located in a building
designed by architect Lucjan Korngold with
an open-plan floor and glass façade, so we
may identify this as a first experience of the
museography subsequently suggested for the
living room in the Glass House (1951), Museu de
São Vicente (1951), and São Paulo’s MASP, all
three of which had transparent façades.

shows that, by pursuing these
aims, MASP played an active
role in educating a generation of
Brazilian intellectuals. Museography was merely one of the chief
means of doing so.
For the Bardis’ cultural initiatives, ancient art and avant-garde production were equally
valuable; they wrested monopoly
control of cultural heritage from
academics in order to destroy
the “aura” that prevented ordinary people from understanding
works of art, which are shown as
the product of “labor, although
highly skilled labor; shown in a
way that may be understood by
the uninitiated.” (Bo Bardi 1970).
Supports for paintings made
from thin steel tubes for the
first MASP premises, then from
glass for the museum building on
Avenida Paulista, were a crucial
means of keeping the collection
up to date and making works
more accessible for visitors by
replicating the conditions in
which paintings were produced.
It is no coincidence, therefore,
that Bo Bardi called the supports
“glass easels”—“because it is an
easel, and a painting emerges in
the air, on an easel.”
Away from the walls, the
paintings “float” in the single
large room, lending an air of
spatial and temporal continuity
to all the works that integrate
the great “family” that Aldo
van Eyk (1997) mentioned in his
words of praise to MASP. The
scheme of theme rooms that
followed timelines and prevailed
in the early European museums
was subverted; the museographic procedure of leaving
empty space around a work
was ignored; glass easels meant
that the whole collection could
be seen at the same time, and
visitors were unusually free to
choose their own routes around
works. Transparent glass con-

founded visitors with paintings
as viewers were brought even
closer to artworks.
Up to this point, this was a
situation that could be placed
in the Italian context too, being
comparable to museums that
Bo Bardi’s contemporaries were
designing there. However, the
cultural situations were very
different; Italian architects were
hamstrung by preexisting restrictions for adaptations of ancient
palaces and castles, so they had
to make “internal museums,”
whereas in São Paulo, the Bardis
were free to build an entirely new
edifice extrapolating the limits of
Italy’s ‘internal’ museums.
Far from being a formalist
whim of Bo Bardi’s, the MASP
glass façades expand the space
of the art gallery out over the city.
Transparent façades and supports
establish continuity between the
work of art and everyday life, at
once burying any auratic pretension and prompting the museum
to shed—in her words—“the atmosphere of a church that excludes
the uninitiated.”
Transparent façades and
supports are therefore complementary resources in the
effort to popularize museums.
A pedagogical popularization
that will help “awaken a natural consciousness” and become
“more aware and politicized” in
Bo Bardi’s words.
EXHIBITING DE SIGN:
STORE S AND STANDS BY
GIANCARLO PAL ANTI
Giancarlo Palanti left behind his
partnership with Franco Albini, in
Italy, when he moved to Brazil in
1947 (Rocha 1991; Sanches 2004).
As a member of the second
generation of rationalist architects that graduated in Milan, in
1929, Palanti brought extensive
experience of major team-de-
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Olivetti na modernização da Itália
desde o início da década de 1930.
A atuação que congrega, em
uma única colaboração, o trabalho de artistas e arquitetos encontra, sob a direção de um empresário, uma formulação específica
na Itália, entre as décadas de 1930
e 1960. Adriano Olivetti investe no
design de seus produtos, reestruturando a linha de produção de
suas fábricas; contrata os melhores arquitetos para os projetos de
suas instalações produtivas e dá
suporte social a seus operários;
em duas ocasiões, encomenda
planos urbanísticos para a cidade
de Ivrea, onde se localizam suas
principais instalações, e chega a
investir na elaboração de planos
de desenvolvimento regionais para
o Vale d’Aosta. A formulação original do paradigma do design – da
colher à cidade – encontra, nesse
importante empresário, um adepto que a instrumentaliza para uma
concepção social de vida comunitária. Desde que bem planejada,
a sociedade funcionaria a contento para todos, não explodindo
nenhum conflito entre as classes.
Uma ideia que elimina a pesada figura do Estado fascista autoritário
e deposita, nos empresários, um
papel diretivo, que faria confluir
os interesses de uma comunidade
local ou regional em uma condição de bem-estar social.
Sua convicção nesse projeto
ultrapassou o período fascista, tornando-se um dos elos de
ligação com o pós-guerra. Olivetti
investe no desenvolvimento do sul
da Itália, para onde coordena um
plano de desenvolvimento regional
e desloca investimentos para a
implantação de uma unidade produtiva da empresa. São iniciativas
que não conseguiram encontrar
ressonância na sociedade italiana,
restando isoladas até a morte de
Olivetti, em 1960, quando, sob
nova direção, a empresa redefine
suas prioridades.

O fato de os princípios do design terem sido assumidos por um
empresário do porte de Adriano
Olivetti resulta em características que irão marcar a produção
do desenho industrial italiano.
Paulo Fossati (1976) aponta uma
preocupação maior em criar uma
atmosfera ao redor do produto
do que com o seu desenvolvimento. Ressalta que, desde o projeto
da máquina de escrever MP-1, a
ênfase é na forma da carcaça,
confiada a diversos artistas, como
Alberto Magnelli, Xanti Schawinsky
(que aproxima Olivetti das propostas da Bauhaus, já mediada pela
experiência suíça) e Marcello Nizzoli. Tafuri mostra que os projetos
das várias lojas e a montagem de
exposições dos produtos Olivetti,
confiadas a importantes nomes
da museografia italiana, não se
limitam a exibir o objeto, devendo
mostrar “o valor agregado ao qual
ele se refere, o ‘projeto’ do qual é
fragmento” (TAFURI, 1986). As técnicas museográficas, que são empregadas aqui com outro sentido,
criam um vazio ao redor do objeto
que o isola “do seu contexto material, tendendo a apagar-lhe seu
caráter de mercadoria”. Cria-se,
assim, um estilo mais importante
que o design para a comercialização do objeto.
Dos mais de vinte projetos
realizados para a Olivetti em todo
o Brasil entre 1957 e 1966, a loja da
rua Brigadeiro Tobias é exemplar.
Um conjunto de hastes verticais fixadas no chão e no teto, e
dispostas ritmicamente ao longo
da vitrine principal, apresenta as
máquinas de escrever e de calcular
ao nível dos olhos, destacadas
dos planos do solo e de qualquer
parede. Ao fundo, um conjunto de
mesas fixadas na parede oferece
ao visitante a possibilidade de
experimentar o produto com o
conforto de cadeiras modernas
e da iluminação adequada. Um
painel de Bramante Buffoni com

temas tropicais ocupa o restante
da parede dos fundos.
A forma dos suportes, das
mesas e das cadeiras afasta o
produto dos planos do chão e das
paredes, variando sobre o tema
dos objetos soltos no espaço. Os
suportes expositivos da loja na
avenida Ipiranga são projetados
como uma estrutura espacial,
onde delgadas hastes de ferro
preto definem os contornos de um
volume virtual, mesmo recurso
dos suportes da mesa da loja da
rua Brigadeiro Tobias. Os planos
das divisórias nos escritórios não
chegam até o teto, sendo a vedação apoiada em perfis verticais
metálicos ou de madeira que são
mantidos nessa posição através de
dispositivos que pressionam o forro
e o piso, sem danificá-los.
Suportes, móveis e divisórias
tornam-se componentes padronizados que, além de cumprir uma
função espacial, contribuem para
a identificação das qualidades da
marca exposta. Assim, em projetos
para outras empresas, os suportes
e móveis se transformam, ainda
que sigam os mesmos princípios.
A forma expositiva adotada
nas lojas, escritórios e estandes
da Olivetti realizam uma nova
integração entre design, artes
plásticas e arquitetura, diversa
daquela que se pode identificar na
arquitetura moderna brasileira do
período, de inspiração corbusiana,
baseada em painéis pictóricos de
insigne presença (LOURENÇO,
1995). São projetos que constroem
uma atmosfera ao redor dos produtos à venda, agregando valor a
eles, através de imagens, suportes,
iluminação e dispositivos expositivos. Essa ambiência impregna o
visitante, que experimenta um espaço moderno, dotado de móveis
e equipamentos produzidos industrialmente com design moderno, simulando a experiência de
um cotidiano moderno.

signed architectural and urban
projects, as well as furniture and
interior design. To continue working in this field, Palanti joined
forces with the Bardis to found
Studio de Arte Palma, which was
active from 1948 to 1950. During
this period, and even after the
firm was wound up, Palanti
developed several projects for
stores and exhibition booths that
introduced in Brazil an unprecedented combination of object
design, graphic arts, visual arts,
and architecture.
Palanti had a close affinity
with the type of design seen
in a project for Olivetti, the
Italian company for which he
conceived many booths, stores,
and offices in Brazil. Hence the
need for a brief presentation of
Olivetti’s role in the context of
Italian design, referring to the
role played by Adriano Olivetti in
Italian modernization from the
early 1930s.
A businessman’s initiative
to combine the joint work of
artists and architects resulted
in a specific formulation in Italy,
from the 1930s to the 1960s,
when Adriano Olivetti invested
in design for his products and
the restructuring of his factory
production lines. He began by
commissioning top architects
to design facilities used for
manufacturing as well as social
assistance for his workforce. On
two occasions, he commissioned
urban development plans for
Ivrea (the town where his main
facilities were based) and even
invested in regional development plans for Valle d’Aosta.
The original formulation of the
design paradigm—‘from spoon
to city’—found a supporter in this
leading businessman who would
use it for a social conception of
community life. If society were
carefully planned, it could work
satisfactorily for everyone with-

out outbreaks of class conflict:
a notion that would replace the
heavy hand of an authoritarian
fascist State by a leading role for
the business community, around
which local and regional interests would converge to ensure
social welfare.
Olivetti’s steadfast belief in
this project outlasted the fascist
period to become one of the
links connecting to the postwar
period. He invested to develop
the south of Italy, where he coordinated a regional development
plan and relocated investment
in a new plant. However, these
initiatives failed to find an echo
in Italian society and remained
isolated until the entrepreneur’s
death in 1960, when new management took over and redefined Olivetti’s priorities.
The fact of design precepts
being taken up by a leading businessman such as Adriano Olivetti
had implications that were
to leave their mark on Italian
industrial design. Paolo Fossati
(1976) notes that there was more
concern to create an atmosphere around a product than
to actually develop it. From the
MP-1 typewriter project onwards,
emphasis was on the form of
the chassis that several artists
were asked to work on, including
Alberto Magnelli, Xanti Schawinsky (through whom Olivetti
learned of the Bauhaus proposals, then mediated by the Swiss
experience), and Marcello Nizzoli.
Tafuri shows that Olivetti commissioned leading Italian museologists to design various stores
and exhibits. Their aim was not
only to display objects; they also
had to show “the value added to
the project of which they were
fragments” (Tafuri 1986). The
museographic techniques adopted here have a different meaning, they create an empty space
around an object to separate it

“from its material context and
downplay its commodity status.”
Thus, a style is created that is
more important to marketing
than the object design itself.
The store on Rua Brigadeiro
Tobias set the benchmark for
more than twenty projects
executed for Olivetti throughout
Brazil from 1957 to 1966. Vertical
rods attached to floor and ceiling were rhythmically arranged
along the main showcase featuring typewriters and calculators
at eye level, separated from
surfaces of floors and walls. In
the background, a set of tables
attached to the wall offers visitors a chance to try the product
in the comfort of modern chairs
and adequate lighting. A mural
by Bramante Buffoni featuring
tropical themes covers the rest
of the back wall.
The shapes of supports,
tables, and chairs distanced the
product from floor and wall surfaces with variants on the theme
of objects floating in space. The
exhibit supports in the Avenida
Ipiranga store were designed
as a spatial structure in which
thin black iron rods defined the
contours of a virtual volume, the
same solution used for the table
supports in the Rua Brigadeiro
Tobias store. Surfaces of partitions in office floor plans stopped
short of the ceiling, and cladding was supported on vertical
metallic or wooden profiles held
in place by devices loading the
ceiling and floor, but not damaging them.
Supports, furnishings, and
partitions became standardized
components that not only filled a
spatial role but also helped identify
the attributes of the brand on display. In projects designed for other
companies, supports and furnishings were transformed, although
still following the same precepts.
Olivetti stores, offices, and
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Este artigo desenvolveu estudos e argumentos apresentados inicialmente em
um conjunto de artigos voltados a criticar
a remoção da museografia original da
pinacoteca do MASP a partir de 1996.
Inicialmente feita para uma exposição
temporária, no ano seguinte, a eliminação
da museografia transparente tornou-se
permanente. Os artigos são: “Reforma
compromete projeto original do MASP”. In
O Estado de S. Paulo, 20 de junho de 1998,
p. D8; “A situação atual do Museu de Arte
de São Paulo”. Salvador: Boletim DOCOMOMO/Brasil, nº 4, setembro de 1999, pp.
2-3; “La situazione attuale del Museo d’Arte di São Paulo in Brasile”. Roma: Boletim
DOCOMOMO/Itália, nº 6, 1999, p. 8; “Onde
está o MASP de Lina Bo e Pietro Maria
Bardi?”. Jornal da USP, ano XV, nº 515, 31
de julho de 2000, pp. 10-11.
O primeiro aprofundamento desse tema
foi realizado na livre-docência do autor
“Interlocuções com a arquitetura italiana
na constituição da arquitetura moderna
em São Paulo”, apresentada à Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo, em 2001. A livre-docência
culminou no apoio do CNPq ao projeto
com o mesmo título, desenvolvido no
Grupo de Pesquisa Arqbras, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
EESC, a partir de 1996, dentro do qual
foram orientadas várias pesquisas de
mestrado. O tema ainda teve aprofundamentos posteriores em “Museu de
arte: Das transparente Museum und
die Entheiligung der Kunst”. In Steiner,
Barbara; Escher, Charles (org.) Mögliche
Museen. Colônia: Walther König, 2007,
pp. 65-78, cuja versão em português
foi publicada on-line como “O Museu
de Arte de São Paulo, o museu transparente e a dessacralização da arte”. In
Arquitextos, n/º 112, 2009. Disponível em
http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/10.112/22. Acesso em 25
de junho de 2014.
O assunto foi bastante aprofundado por
Aline Coelho Sanches Corato em sua
tese de doutorado “Italia e Brasile, oltre il
‘silenzio di un oceano’. Intrecci tra arte e
architettura nel Novencento”, Politecnico
di Milano, 2012.

booths adopted display formats
that showed a new type of integration between design, the visual arts, and architecture quite
unlike modern Brazilian architecture of the period, which drew
inspiration from Le Corbusier’s
pictorial panels of emblematic
presence (Lourenço 1995). These
projects built an atmosphere
around the products to be sold,
adding value to them through
images, supports, lighting, and
display devices. This ambience
impregnated visitors experiencing a modern space with their
furniture and fixtures industrially
made to modern designs, simulating the experience of modern
everyday living.
Along with the Bardis’ museography, these ephemeral
interventions were of great importance for the propagation of
the modern taste in Brazil.
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Somente uma vez, no final da
vida, Lina Bo Bardi viu sua obra
homenageada em uma exposição. Ainda assim, ela se empenhou em expor o trabalho de
outras pessoas ao longo de sua
carreira, dedicando especial atenção a documentar a capacidade
que todo ser humano tem de criar
artefatos com significado simbólico, às vezes por pura necessidade. Em vez de obras de arte,
ela queria exibir a obra humana.
Suas exposições convidavam os
visitantes não meramente a contemplar imagens, mas a pensar
sobre o que pode ser a criação
artística, a criação de cada um
de nós. Seus interesses eram vastos, e sua atitude, sempre atenta
e aberta. Segundo declarou a um
jornalista que a entrevistou sobre
a primeira exposição em homenagem ao seu trabalho em 1989,
“Eu não me fiz sozinha. Eu sou
curiosa e esta qualidade amplia
os meus horizontes”1.
Lina Bo Bardi era, de fato, uma
mulher observadora. E também
era uma projetista e curadora
inquisitiva. Ela teve acesso a
posições de privilégio, mas usou
tal vantagem de forma altruísta.
Não fugiu aos desafios e se envolveu com diferentes atividades
e colaboradores ao longo de sua
vida profissional. Sua participação na organização de exposições
se iniciou na Itália, compartilhando o desejo de sua geração de
educar o gosto de uma crescente
classe média em um país de
industrialização rápida após o fim
da Segunda Guerra Mundial. Em

Rarely was Lina Bo Bardi’s work
honored with an exhibition during
her lifetime. Still, she strove to
exhibit the work of other people throughout her career. She
devoted special attention to
documenting the ability that
every human being has to create
artifacts with symbolic meaning,
sometimes out of sheer necessity.
Instead of works of art, she wanted to display human work, inviting viewers not to contemplate
attractive images, but to wonder
about artistic creation and things
produced with simple means. She
had wide-ranging interests. As
she declared to a journalist who
interviewed her about the exhibition honoring her work in 1989,
“I didn’t make myself alone. I am
curious and this quality broadens
my horizons.”1
Bo Bardi was an inquisitive
woman and a provocative designer and thinker. She struggled to
occupy positions of privilege, but
did not use such advantage in a
self-interested manner. Instead,
she was open to challenges and
engaged in different activities
with different collaborators in her
professional life. Her early involvement in exhibitions started with
her participation in the efforts of
her generation of Italian designers
to educate the taste of a growing
middle class in a fast-industrializing country after the end of
World War II. Her collaboration
with her husband, the contentious gallery owner and journalist Pietro Maria Bardi, whom
she followed in an adventurous

1. Bo Bardi, Lina, entrevista a Silvio Giannini,

1. Lina Bo Bardi, interview to Silvio Giannini,

“Mostra reúne pela primeira vez obra de Lina

in “Mostra reúne pela primeira vez obra de

Bo Bardi”, Folha de S.Paulo, 10 de abril de

Lina Bo Bardi,” Folha de S.Paulo (April 10,

1989, E8. Arquivos do Instituto Lina Bo e Pietro

1989), E8 (ILBPMB).

Maria Bardi (ILBPMB).

seguida, sua parceria com Pietro
Maria Bardi lhe permitiu intenso
envolvimento com projetos museográficos, principalmente durante
seus primeiros quinze anos no
Brasil. Com ele, desenvolveu seu
interesse histórico e educacional
pelo fazer artístico em montagens expositivas que lhe serviram
de modelo para grandes gabinetes de curiosidade que realizou no
final da vida.
Após o período formativo na
Itália e no Brasil, a abordagem pedagógica de suas exposições ganhou
maior propósito ético ao desenvolver uma carreira independente em
Salvador na década de 1960. As
produções teatrais e mostras que
realizou em parceria com o diretor
da Escola de Teatro da Universidade
da Bahia, Eros Martim Gonçalves, lhe
abriram os olhos para fundir táticas
artísticas, espaços cenográficos e
narrativas de caráter antropológico,
culminando na tentativa de criação
de um Museu de Arte Popular.
Finalmente, na década seguinte e
durante os anos mais severos do regime autoritário no Brasil, sua visão
projetual e curatorial se radicalizou
politicamente pela colaboração em
produções de teatro experimental.
A partir daquelas experiências, Lina Bo Bardi consolidou, na
maturidade, sua síntese do projeto
como criação de lugares para a
encenação da vida coletiva, desfazendo-se dos limites disciplinares
entre arquitetura, teatro e museologia. Nas propostas que realizou
para diversas instituições culturais,
eliminou efeitos supérfluos e promoveu uma reflexão ampla sobre a
cultura como prática do cotidiano.
Nos projetos cênicos, de edificação
e mostras que realizou ao longo
da vida, procurou cada vez mais
deslocar o espectador para o papel
de protagonista. E, ao fazê-lo, promoveu uma finalidade pedagógica
e política muito além do desejo de
agradar aos olhos.

ENCENANDO MOSTR A S
A primeira experiência de Lina
Bo com projeto de exposições no
verão de 1946 foi também o último trabalho profissional que ela
produziu na Itália antes de partir
para o Brasil. Com a produção
de novos materiais após o final
da Segunda Guerra Mundial, seu
ex-parceiro, Carlo Pagani, convidou-a para projetar o showroom
da Rhodoïd, um tecido inovador
à base de acetato de celuloide,
exibido em uma grande feira de
móveis de baixo custo na Trienal
de Milão2. Seu estande multicolorido já sugeria os princípios curatoriais que ela desenvolveria ao
longo da vida: a separação entre
obra e parede; o uso de suportes
simples; e configurações sistemáticas, mas não hierárquicas. Além
de informativa, sua montagem
também tinha um caráter cenográfico. Um rolo de tecido floral e
um quadro-negro com desenhos
e anotações manuscritas cobriam
as paredes circundantes, anunciando a vocação da feira para
a continuidade entre tradição e
modernização, e o uso racional
de novos materiais.
Logo após o encerramento da
feira de móveis, Lina Bo embarcou em uma viagem para uma
nova vida. Recém-casada, ela
ajudou Pietro Maria Bardi a criar
três exposições com peças da
coleção de sua galeria romana no Rio de Janeiro. Duas das
exposições ocorreram no volume transparente e suspenso do
lobby do Ministério da Educação
e Saúde, ícone da arquitetura
moderna brasileira que havia sido
recentemente inaugurado. Em
consonância com a abordagem
curatorial do casal, não havia
paredes opacas para pendurar

2. “Al Palazzo dell’Arte: Stoffe”. Domus, no.
213 (setembro de 1946), pp. 26-27.
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commercial and cultural move to
Brazil, allowed her close involvement with museum projects.
Aside from Bardi’s historical and
educational interest in wide-ranging assemblages and wonder
rooms, his ironic and confrontational imprint also added a sense
of controversy to her curatorial
experience and discourse.
After this formative period, her
pedagogical approach to exhibitions gradually expanded toward
ethical and political concerns as
she developed an independent
career in Bahia in the early 1960s.
She also became involved in exhibition and theater productions
in collaboration with the director
of the local Drama School, Eros
Martim Gonçalves, who opened
her eyes to the continuity between
displaying and staging tactics, and
between artistic and ethnographic
narratives. In the following decade,
during the harshest years of the
authoritarian regime in Brazil,
Bo Bardi radicalized her design
practice by becoming involved in
experimental theater productions.

In her maturity, she was able
to consolidate her desire for a
synthesis of architecture as the
place for the staging of everyday
life in the projects she designed
for several cultural facilities and
large exhibitions that eliminated
superfluous effects and called for
reflection. In hindsight, many of
the shows she helped organize
throughout her career had ethical
implications. Like her scenic
projects that placed spectators in
direct contact with performers,
they intended to usher viewers
into action. And in so doing, they
nurtured a relevant pedagogical
and political purpose that went
far beyond the desire to please
the eyes.
WONDER ROOMS
Lina Bo Bardi’s first experience
with exhibition design in the
summer of 1946 was also the last
professional work she produced
in Italy before leaving for Brazil.
As the world conflict ended and
new materials were produced,

she was asked to design the
booth for Rhodoïd, an innovative
celluloid acetate textile, displayed
in a large and pedagogical, lowcost furniture fair in Milan.2 Her
multicolored display suggested
early on the curatorial principles
she would maintain throughout
her life: separation from walls;
simple hangers, display cases,
and pedestals; and nonhierarchical associations. The booth was
also theatrical. A rolled-out bolt of
floral fabric and a blackboard with
drawings and handwritten notes
covered the surrounding walls
wrapping up the fair’s calling for
the sensible use of materials.
Lina Bo Bardi embarked on a
trip to a new life soon after the
furniture fair closed. She helped
her husband set up three shows
in Rio de Janeiro with pieces from
his Roman gallery collection. Two
of the exhibitions took place in the
glazed and suspended volume of

2. “Al Palazzo dell’Arte: Stoffe,” Domus 213
(September 1946), 26–27.

quadros, somente um espaço
neutro e aberto, onde as pinturas
foram exibidas em cavaletes de
madeira simples e improvisados.
Através dessa experiência, eles inconscientemente estabeleceram
um precedente para o edifício
permanente do Museu de Arte
de São Paulo (MASP), criado pelo
jornalista Assis Chateaubriand
em São Paulo, em 1947, e que
Bardi foi contratado para dirigir3.
Entre 1948 e 1950, o museu, inicialmente instalado em um edifício
comercial no centro de São Paulo e
adaptado por Lina Bo Bardi, cresceu de um para quatro andares.
Dois daqueles pavimentos foram
dedicados a exposições e eventos
públicos. Abraçando a revisão do
pós-guerra proposta pelo Conselho
Internacional de Museus (Icom), o
museu privilegiou uma finalidade
pedagógica e cultural, em vez de
atuar como um depósito de obras
de arte, permitindo técnicas e arranjos inovadores4. Daqueles experimentos, destacam-se os painéis
leves de compensados sustentados
por cabos de aço e finas pernas
de metal e uma longa “vitrine das
formas”, um gabinete de curiosidades horizontal e envidraçado que se
tornaria uma referência constante
em seu trabalho expositivo.
Para eles, a obra de criação
deveria ser disposta longe da
parede, vista como trabalho
humano e não como adereço em
um interior burguês. Tal princípio
orientou o primeiro projeto independente que ela realizou para o
MASP: uma exposição sobre a história do design de cadeiras com
várias peças que iam de exem-

plos toscanos pré-renascentistas
ao mobiliário de Alvar Aalto e à
colaboração entre Le Corbusier e
Charlotte Perriand. De forma provocadora, ela anunciou a mostra
ao público paulistano em um
artigo de jornal intitulado “Uma
cadeira de grumixaba e taboa é
mais normal do que um divã de
babados”, que inequivocamente
introduziu a irreverência e a simplificação que ela iria buscar em
seus projetos posteriores5.
A experiência de Lina Bo Bardi
com táticas de exposição logo
ultrapassou as paredes do MASP,
colaborando na montagem da
Exposição de Agricultura do Estado de São Paulo, em 1951, para a
qual projetou, além do cartaz, um
portal em treliça de madeira para
a entrada do parque da Água
Branca, um pódio para exposição de maquinário rodeado por
mastros listrados e um pavilhão
em estrutura tensionada por cabos para projeção de filmes6. No
mesmo ano, ela também realizou
seu estudo para um museu de
arte para São Vicente, no litoral
paulista. O projeto, baseado no
Crown Hall de Mies van der Rohe,
consistia em um volume horizontal e semitransparente levantado
da praia e com acesso inferior.
As salas expositivas lembravam
pinturas metafísicas italianas,
prefigurando os espaços abertos
e simples de muitas das exposições que ela viria a organizar
posteriormente. Dois anos mais
tarde, ela concebeu um estudo
semelhante para ilustrar um artigo polêmico de Bardi sobre uma
alternativa para a construção de

the lobby of the recently opened
Ministry of Education and Health,
an icon of Brazilian modern architecture. In line with the couple’s
curatorial approach, there were
no opaque walls to hang pictures,
only a neutral, open space where
the paintings were displayed on
simple, makeshift wooden easels.
Through such displays, he and Bo
Bardi unknowingly established
a precedent to the permanent
building for the Museu de Arte
de São Paulo (MASP) created by
journalist Assis Chateaubriand in
São Paulo in 1947, which Bardi was
hired to direct.3
Between 1948 and 1950, the
museum grew from one floor
into four floors in a commercial
high-rise in downtown São
Paulo adapted by Bo Bardi,
two of which were dedicated to
exhibitions and public events.
Embracing the postwar revision
proposed by the International
Council of Museums (ICOM),
Bardi decided the museum should
privilege a dynamic pedagogical
and cultural purpose instead
of acting as a depository of
artworks.4 That decision allowed
for innovative display layouts and
techniques, from light plywood
panels supported by steel cables
and thin metal legs to a glazed
vitrine, a horizontal cabinet of
curiosities that would become
a constant reference in their
curatorial work.
According to the Bardis, art
was to be displayed as human
work, not as props in a bourgeois
interior.5 In line with those
principles was Bo Bardi’s first
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independent project for MASP:
an exhibition about the history of
chair design with several pieces
ranging from pre-Renaissance
Tuscany to Le Corbusier and Alvar
Aalto.6 She advertised it in a
newspaper article titled “A chair of
grumixaba boards is more ethical
than a couch with trimmings,”
which unmistakably introduced
the simplification she would
pursue in her later design work.7
Her experience with display
tactics went beyond MASP’s
walls, helping the museum set up
the São Paulo State Agriculture

Exposition in 1951, for which she
designed a gateway to Água
Branca Park in latticework, a
machinery display surrounded
by striped maypoles, and
a tensile pavilion for movie
projections.8 That same year,
she also designed a proposal
for an art museum on the
coastal town of São Vicente as a
horizontal and semitransparent
volume lifted from the beach
with access from underneath
and with display spaces that
recalled Italian metaphysical
paintings, prefiguring the

simple and open spaces of
many of the exhibitions she
would later organize.9 A couple
of years later, she conceived
of a similar study supporting
Bardi’s argumentative proposal
for an alternative building to
Niemeyer’s Biennial Pavilion
at Ibirapuera Park. Her study
showed the interior of a vast,
glazed rationalist pavilion,
shunning the commissioned
project as “a reactionary
humiliation.”10
While the Bardis and
MASP engaged in provocative
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pavilhão projetado por Niemeyer
para a Bienal de São Paulo no
parque do Ibirapuera. Seu estudo
apresentava o interior de um
profundo edifício transparente
com colunas delgadas, criticando
o projeto em construção como
“uma humilhação reacionária”7.
À medida que os Bardis e o
MASP se engajavam em polêmicas, o museu começou a enfrentar
contratempos políticos e administrativos, levando à sua separação
dos Diários Associados de Assis
Chateaubriand na década de
1950. Uma vez sem seu espaço
original, Bardi assinou um acordo
de cooperação com a Fundação
Armando Alvares Penteado e
instalou a coleção no recém-construído edifício no Pacaembu com
painéis semelhantes aos usados
no MASP. Contudo, a parceria
não durou muito tempo, e logo
o museu se viu novamente sem
sede própria8. Como alternativa,
ele organizou algumas exposições
itinerantes da coleção pelo Brasil,
alimentando o desejo de Assis
Chateaubriand e de seu colaborador Odorico Tavares de criar um
museu de arte em Salvador.
Foi a partir desse contexto que
Lina Bo Bardi acabou na cidade
onde encontrou um ambiente
cultural fértil e eventualmente se
tornou diretora artística do Museu
de Arte Moderna da Bahia. Sua
colaboração com Martim Gonçalves, diretor da Escola de Teatro da
Universidade da Bahia, durante
esse período foi especialmente
frutífera. Ela o ajudou a organizar
algumas exposições pedagógicas
sobre cultura cotidiana, incluindo
uma grande mostra representando
a Bahia durante a Bienal de Arte

de São Paulo de 1959, já naquela
época em sintonia com experimentações de performances e instalações que se tornariam prática
comum na arte contemporânea.

7. Bo Bardi, Lina e Bardi, Pietro Maria (at.).

9. Bo Bardi, Lina; Martim Gonçalves, Eros.

“Ibirapuera”. Habitat, nº 11, abril-junho de

“Exposição Bahia”, folheto da exposição. São

1953, p. 3.

Paulo: Bienal, 1959, p. 2.

E N CE N AÇÕ E S À M O S TR A
A exposição Bahia foi montada sob
a ponta da marquise de concreto
junto à entrada do prédio da Fundação Bienal de São Paulo, onde
atualmente se encontra o Museu
de Arte Contemporânea projetado
pela arquiteta na década de 1980.
Para a abertura, Martim Gonçalves
preparou uma apresentação de
danças afro-brasileiras no espaço
temporário que Lina Bo Bardi havia
envolvido com diferentes tipos de
tecido. A entrada se fazia por um
túnel escuro, animado pela projeção de diapositivos de imagens
históricas e dando acesso a um
amplo salão com luz difusa, de piso
coberto com folhas e preenchido
com inúmeros objetos do sertão
nordestino que vinham de algumas
coleções particulares de Salvador.
Mais tarde, refletindo sobre o evento, ela descreveu a exposição Bahia
como “um espetáculo de antropologia cultural, ao invés de arte:
a extrema simplicidade de meios
expressivos”, um tema que se tornaria recorrente em seus trabalhos
de curadoria e de arquitetura9.
E sua busca por simplicidade
e habilidade de improvisação
vieram a calhar alguns meses
mais tarde, quando ela voltou a
Salvador, nomeada diretora do
Museu de Arte Moderna da Bahia
e encarregada de adaptar as instalações semidestruídas do Teatro
Castro Alves, que havia sofrido
um incêndio pouco antes de ser

EXPOSIÇÃO AGRICULTURA PAULISTA, 1951
PERSPECTIVA DO CINEMA E DO MONUMENTO À
AGRICULTURA
VIEW OF THE CINEMA AND MONUMENT TO AGRICULTURE

programs, the museum started
to face political and practical
setbacks, leading to its
separation from Chateaubriand’s
press corporation in the late
1950s. Without its original space,
Bardi temporarily installed the
collection at Armando Alvares
Penteado Foundation with
panels similar to those used at
MASP, but that partnership did
not last long.11 He also organized
a few traveling exhibitions of the
art collection around Brazil and
benefited from Chateaubriand’s
plan to create an art museum in
the state of Bahia. It was in this
context that Lina Bo Bardi ended
up in the city where she found
a fertile cultural environment
and eventually became the
artistic director of the Museu
de Arte Moderna de Salvador.
Her collaboration with Martim
Gonçalves, director of the local

8. Bardi, Pietro Maria. História do MASP. São

11. Pietro Maria Bardi, História do MASP (São

Paulo: Instituto Quadrante, 1992, pp. 30-31

Paulo: Instituto Quadrante, 1992): 30-31.

Drama School, was especially
fruitful. In 1959, she helped
him set up a few pedagogical
exhibitions about everyday
culture, including a large one
representing Bahia during the
Bienal de Arte de São Paulo that
anticipated contemporary art
performances and installations.
STAGED DISPL AYS
The Bahia exhibition took place
under the concrete canopy at
the entrance to the Fundação
Bienal de São Paulo building
and opened with a performance
of African-Brazilian dances by
professional and student actors.
Bo Bardi enclosed the space with
fabric, creating a dark tunnel
animated by the projection of
historical images leading into a
deep hall covered in leaves and
filled with innumerable makeshift
and hybrid objects from the
northeastern hinterland.12 As
she later wrote, the event was
“a show of cultural anthropology

EXPOSIÇÃO AGRICULTURA PAULISTA, 1951
ENTR ADA PRIN CIPAL DA E XP OSI Ç ÃO
MAIN ENTRANCE TO THE EXHIBITION
FLO RESTA D E PAUS-MA STRO E MÁQ U INA AG RÍCO L A
MAYPOLE FOREST AND AGRICULTURAL ENGINE

12. Lina Bo Bardi; Eros Martim Gonçalves,
Expo Bahia, exhibition brochure (São Paulo:
Biennial, 1959), 2.
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inaugurado. Lina Bo Bardi usou
cortinas brancas do chão ao teto
em torno do foyer envidraçado
e instalou, no meio, outras de
correr para criar espaços separáveis. Para expor obras, ela
e Mario Cravo Jr. conceberam
hastes de metal ajustáveis e
apoios modulares de compensado, tendo hospedado quase uma
centena de exposições entre 1960
e 1964, com o apoio do MASP, de
parceiros da universidade e de
colecionadores locais10.
Atrás do salão de exposições
envidraçado, ela converteu o teatro em ruínas em um centro para
promover o debate cultural em
Salvador. E, nele, desenvolveu a
primeira de uma série de experiências que teve com projeto cenográfico – que ela preferia chamar
de arquitetura cênica11. Entre 1960
e 1961, Bo Bardi colaborou com
Gonçalves na montagem de A
ópera dos três vinténs, de Bertold Brecht, e Calígula, de Albert
Camus no grande vazio do teatro
incendiado, onde ela inseriu uma
estrutura temporária abraçando
o palco com arquibancadas de
madeira. A exposição crua dos
elementos cênicos correspondia à
concepção anti-ilusionista de Brecht, eliminando a separação entre
palco e plateia e entre realidade e
abstração, um importante precedente para os projetos teatrais e
curatoriais que Bo Bardi realizaria
nas décadas seguintes.
Sua experiência como diretora
do museu em Salvador culminou
com a criação do Museu de Arte
Popular, em 1963, reutilizando o
Solar do Unhão como parte de
um grande projeto para renovar e popularizar a educação

10. Bo Bardi, Lina. “Exposições no MAMB”,
listas datilografadas e notas manuscritas,
1960-63 (ILBPMB).
11. A ópera dos três vinténs, folheto da peça, 3
de novembro de 1960, p. 3 (ILBPMB).

artística e para criar uma escola
de design alternativo. O projeto-piloto, interrompido após o
golpe de 1964, inaugurou-se com
a mostra Nordeste, que expandia
a exposição Bahia em escopo e
abrangência geográfica. Diversos
objetos artesanais e utensílios
de origem humilde ocupavam
os dois andares do grande solar
reformado, dedicado a estudar
manifestações culturais cotidianas e misturando impulsos
românticos com uma retórica
revolucionária. “Cada objeto toca
o limiar do nada, da pobreza”, ela
escreveu sobre a exposição em
um pequeno folheto de apresentação, chamando atenção para
os problemas sociais e culturais
da região e ajustando o foco de
sua visão intelectual e política.
Alguns meses após o golpe de
Estado, Bo Bardi deixou permanentemente a diretoria do museu,
pressionada por desacordos
pessoais com os colaboradores
de Chateaubriand em Salvador.
Ainda assim, ela se empenhou em
levar a exposição Nordeste à Gal-

leria Nazionale de Roma, em 1965.
Contudo, a mostra foi cancelada
pela embaixada brasileira por divergências políticas antes mesmo
que ela pudesse terminar a montagem. Logo após essa frustrada
experiência, ela produziu um
estudo preliminar para um museu
pedagógico no Instituto Butantan, o famoso centro de pesquisa
sobre animais peçonhentos em
São Paulo. Combinando a tradição de gabinetes de curiosidades
e sua recente experiência com
teatro, ela imaginou “dioramas
[penetráveis] com plantas, árvores secas, folhas, terra, animais
embalsamados e gravações com
ruídos do Sertão e outros hábitats
naturais” para este outro projeto
curatorial irrealizado12.
Após sua experiência autônoma
em Salvador e sem muito traba-

rather than art: the extreme
simplicity of expressive means,”
which would become a recurrent
theme in her design and
curatorial work.13
And simplicity came in handy
along with improvisation a few
months later when she became
the director of a museum in
Salvador that occupied the
semi-destructed facilities of
the modernist Castro Alves
Theater. She used white floorto-ceiling drapes around the
glazed exhibition hall and sliding
curtains to create separable
rooms, and adjustable metal
rods to hold flat panels and

modular plywood stands to host
almost one hundred exhibitions
and cultural programs between
1960 and 1964 with help from
MASP and from local university
and private partners.14
Behind the glazed museumturned-lobby, Bo Bardi carefully
converted the semi-destroyed
theater into a venue for cultural
debate in Salvador and the site for
the first of a series of experiences
she had in set design—which
she preferred to call scenic
architecture.15 Between 1960 and
1961, she helped Gonçalves stage
Bertold Brecht’s The Threepenny
Opera and Albert Camus’ Caligula
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in the large empty shell where
she inserted a temporary wood
frame. The hall’s raw exposure
responded to Brecht’s antiillusionist conception, erasing
the threshold between audience
and performers, reality and
abstraction, and setting
an important precedent for
theater and exhibition design
Bo Bardi would carry out in the
following decades.
Her experience as a museum
director in Salvador culminated
with the creation of the Museu
de Arte Popular in 1963 with
the adaptive reuse of the Solar
do Unhão estate, as part of a

15. “A Ópera de Três Tostões,” play brochure,
November 1960, 3 (ILBPMB).
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lho na segunda metade dos anos
1960, ela voltou a colaborar com
Bardi, dedicando-se à conclusão do
projeto para a construção da nova
sede do MASP. A abertura do museu ao público ocorreu finalmente
em abril de 1969, oferecendo duas
exposições memoráveis no volume
suspenso e envidraçado. Na galeria
superior, que se abria visualmente
por sobre a cidade, Lina Bo Bardi
pôs à mostra sua concepção inovadora e inusitada para a coleção,
negando tanto as tradicionais
paredes quanto a organização das
obras em hierarquias preestabelecidas. Em consonância com esse
pensamento, o público foi convidado a adentrar, na galeria abaixo,
o teatro de objetos cotidianos
de uma grande e paradigmática
exposição temporária intitulada A
mão do povo brasileiro.
A proposta original para a
pinacoteca, abolida, na segunda metade dos anos 1990, pela
administração do museu que se
seguiu à aposentadoria de Pietro
Maria Bardi, consistia na disposição de simples cavaletes de vidro
encaixados em cubos de concreto
que davam às pinturas a impressão de pairar no meio do grande
espaço aberto e transparente
da galeria. Ao tornar os suportes
simbolicamente imperceptíveis,
Lina Bo Bardi ampliou a visibilidade de cada peça e deu ao
visitante o papel de protagonista
de suas próprias associações e
interpretações, confirmando seu
desejo de “apresentar a obra de
arte como trabalho e como uma
profecia ao alcance de todos”13.
A mão do povo brasileiro dava
as boas-vindas ao público, que
penetrava, pela primeira vez,
o inusitado museu. Duas figu-

ras antropomórficas em papier
mâché colocadas na entrada
anunciavam um regimento de
objetos artesanais cuidadosamente organizados, como se
eles pudessem marchar direto
para fora do museu em direção
às ruas. Essa mostra também
tinha um significado político. Ela
era, segundo Bo Bardi, a “apresentação da criatividade e das
possibilidades do fazer cotidiano”
e não uma coleção de “arte como
consolação à pobreza”, uma
mensagem poderosa, considerando que o governo brasileiro entrava no período mais autoritário
e conservador da história recente
do país14.
Durante esse período, ela
colaborou em produções teatrais
que expandiram sua experiência
política e curatorial na companhia de José Celso Martinez
Corrêa, diretor do Teatro Oficina,
um reduto de resistência contra o
regime militar. Juntos, eles encenaram o drama de Bertold Brecht
Na selva das cidades, reunidos
conceitual e esteticamente por
suas perspectivas anticonformistas. Ela ofereceu a ele sua afiada
simplificação formal e espacial,
e ele apresentou a ela as ideias
do “Teatro Pobre” do diretor
polonês Jerzy Grotowski, interessado em eliminar elementos
cênicos supérfluos e fundir palco
e público15. Bo Bardi transformou
o teatro em um ringue de boxe
para uma performance em onze
rounds, sendo o proscênio original
substituído por uma arena com
duas arquibancadas posicionadas
uma diante da outra, tal como
no teatro que ela viria mais tarde
a projetar para o Sesc Pompeia.
Sua visão cênica se radicalizou

large project to renovate and
popularize art education and
to create an alternative design
school, which was discontinued
after the 1964 coup d’état.
The short-lived Unhão Project
opened with Nordeste, an
exhibition of handicraft that
expanded the Bahia exhibition.
Several handmade objects
and utensils of humble origin
occupied the two floors of the
renovated manor, dedicated to
the study of everyday cultural
manifestations, blending
romantic impulses with
revolutionary rhetoric. “Each
object touches the threshold
of nothingness, of poverty,”
she wrote about the exhibition,
drawing attention to the region’s
cultural and social problems, and
reorienting her intellectual and
political goals.
After the coup d’état, Bo
Bardi left Salvador permanently
and took the Nordeste exhibition
to Rome’s Galleria Nazionale
in 1965, but it was cancelled
for political reasons before
she could finish the setup.
In the meantime, she also
produced preliminary studies
for a pedagogical museum at
Butantan Institute, a research
center specializing in venomous
animals in São Paulo. Mixing the
tradition of cabinets of curiosities
and her recent experience with
theater, she imagined penetrable
“dioramas with plants, dried
trees, leaves, dirt, embalmed
animals, and recordings with
noises from the Sertão and
other natural habitats” for this
unrealized project.16
Back from her autonomous
experience in Salvador into
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ainda mais na colaboração com
a produção da rapsódica peça
Gracias, Señor, em 1972, em que
Martinez Corrêa propunha que
atores e público se encontrassem
em espaços vazios de improvisação. Bastou despir o teatro e
acrescentar-lhe alguns poucos
adereços, como uma grande
tela branca suspensa e móvel
que servia tanto de camisa de
força quanto de vela soprada por
grande imaginação, para atingir
o efeito desejado16.
A M B I E NTE S D E E S TA R ,
E S PAÇO S D E V I DA
Antes de se dedicar a despir o
pavilhão da fábrica que se transformou no Sesc Pompeia, Lina
Bo Bardi organizou uma pequena, porém oportuna, exposição
intitulada Repassos, no MASP, em
1975. Ela se referiu a seu trabalho
como a criação de um “ambiente-espaço”, apresentando o ateliê
de tapeçaria que o artista Edmar
José de Almeida mantinha com
um grupo de artesãos (a maioria
deles mulheres pobres e iletradas)
nas proximidades de Uberlândia, em Minas Gerais. Na galeria
de exposições temporárias, os
visitantes podiam ver painéis
fotográficos e assistir à projeção
de um documentário como pano
de fundo para grandes peças
dependuradas do teto, e um tear
e utensílios simples de trabalho
colocados no meio da galeria
para demonstrações ao vivo durante a cerimônia de abertura. Bo
Bardi descreveu o evento como
um “documento-exposição” da
habilidade artística e do trabalho
humano criado sob condições
de vida adversas, e não resultado de sentimentalismo. Em vez

de mostrar as tapeçarias como
produtos, a exposição propunha
informar os visitantes sobre o
processo de transferência de padrões de tecelagem e da criação
como ato social17.
Alguns meses após a exposição
Repassos, Bo Bardi iniciou sua colaboração de quase uma década
com o Serviço Social do Comércio
para a construção do icônico centro de lazer no bairro de Pompeia,
em São Paulo, reunindo atividades
cotidianas, culturais e pedagógicas coletivas sob o mesmo teto.
Este projeto lhe deu finalmente os devidos reconhecimento
e projeção profissionais, e lhe
permitiu colaborar com a equipe
do Sesc em várias exposições de
grande escala, entre 1982 e 1985,
associando suas experiências
anteriores na coleção de artefatos
culturais, sua incursão em produções de teatro e sua busca pela
humanização da arquitetura.
A primeira de suas épicas mostras foi Design no Brasil: história
e realidade, que criticamente
expandiu o objetivo da Mão do
povo brasileiro. Objetos grandes e pequenos, que iam desde
cerâmica indígena a um barco
de madeira e maquetes de avião,
preenchiam o espaço como um
vasto quarto das maravilhas. Ao
longo do galpão, um sistema de
andaimes com uma longa rampa
e dois pisos com suportes para
peças mais íntimas proporcionavam vistas panorâmicas sobre o
conjunto, emprestando à mostra
de tantos e variados objetos brasileiros uma atmosfera teatral18.
Outro significativo gabinete de
curiosidades que ela concebeu em

production of the company’s
rhapsodic play Gracias, Señor in
1972, directly engaging viewers
as performers as she void spaces
for improvisation.21

her collaboration with Bardi,
she worked on completing the
project for the construction of
MASP’s permanent facilities
until the museum opened
to the public in April 1969,
offering visitors two memorable
exhibitions in the suspended
transparent volume that
overlooks the city. They crowned
the glazed hall with their once
celebrated display—abolished by
the administration that followed
Bardi—of masterpieces from the
museum’s collection.
The works were supported
by glass easels attached to
concrete cubes designed by
Bo Bardi, which made it seem
as though the paintings hovered in the middle of the large
and unobstructed space. This
groundbreaking layout did away
with aesthetic categories, and
physical and historical hierarchies
among artworks. By making the
supports symbolically imperceptible, she magnified the presence
and the visibility of each piece.
She gave viewers center stage as
protagonists of their own spatial
performance and artistic interpretation, confirming her desire
to “present the artwork as work
and as a prophecy within everyone’s reach.”17
In line with that thought,
visitors were invited into the
theater of ordinary objects of a
large and paradigmatic temporary exhibition titled A mão do
povo brasileiro [The hand of the
Brazilian people] that stood in
the temporary gallery below the
collection hall.18 Anthropomor-

phic papier-mâché figures at the
entrance announced a carefully
organized regiment of handcrafted objects as though they could
march right out of the museum
and onto the streets. A mão do
povo brasileiro also had a political
grasp. It was, according to Bo Bardi, the “presentation of creativity
and possibilities of everyday craft”
rather than a collection of “art as
consolation to poverty,” a powerful
message considering that the military government entered its most
authoritarian and conservative,
and violent years.19
During this period, she
started working with José Celso
Martinez Corrêa, director of
Teatro Oficina, a stronghold
of resistance against the
regime. They collaborated
in the production of Bertold
Brecht’s drama In the Jungle
of Cities, brought together by
their shared anti-conformist
outlook both intellectually and
aesthetically. She joined him
in his search for experiences
with design simplification, and
he offered her the ideas of
Polish director Jerzy Grotowski’s
“Poor Theater” to eliminate
superfluous elements and to
merge stage and audience.20
Bo Bardi transformed the
theater into a boxing ring for a
performance in eleven rounds, by
having the original proscenium
replaced with an arena with two
bleachers facing one another,
such as the theater she later
designed for Sesc Pompeia
cultural and leisure center. She
also contributed to the open

Just before the large Sesc center
opened, Bo Bardi organized a
small albeit relevant exhibition
titled Repassos [Transfers] at
MASP in 1975. She described
the show as an “environmentspace” introducing the textile
workshop that artist Edmar José
de Almeida maintained with a
group of artisans (most of them
impoverished and uneducated
women) in the hinterland of
Brazil.22 Large tapestries hung
from the ceiling along with
photographic panels and a film
projection as the background
for a traditional loom and
utensils placed in the middle of
the hall for live demonstrations
during the opening ceremony.
Bo Bardi described the event
as a “document-exhibition”
of human work created under
adverse living conditions and
not the result of artistic skill or
spiritual sentiments.23 Rather
than just showing products, it
focused on the social process
for creating and handing down
those weaving patterns that
constituted them.
A few months after the
Repassos exhibition, Bo Bardi
received the commission to
convert a former factory in São
Paulo’s Sesc Pompeia Leisure

17. Lina Bo Bardi, “Explicações sobre o Museu

20. Lina Bo Bardi, “Na Selva das Cidades,”

21. Lina Bo Bardi, “Gracias Señor,” sketch and

17. Bo Bardi, Lina. “Edmar – Repassos e as

de Arte,” O Estado de São Paulo (5 April

handwritten notes, no date (ILBPMB).

notes for, April 22, 1972 (ILBPMB).

tecedeiras do Triângulo Mineiro”, folheto da

1970) (ILBPMB).

22. Lina Bo Bardi, “Edmar—Repassos e as

18. Lina Bo Bardi, “A mão do povo brasileiro,”

tecedeiras do Triângulo Mineiro,” exhibition

handwritten notes, 1969 (ILBPMB).

brochure, 9 to 28 September 1975, courtesy of
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18. Design no Brasil: história e realidade, catálo-

(ILBPMB).

go da mostra. São Paulo: Sesc/MASP, 1982.

colaboração com a equipe do Sesc
foi Mil brinquedos para a criança brasileira, uma exposição que
apresentava uma grande coleção
de objetos improvisados e industrializados usados no lazer infantil e
encontrados na periferia das cidades brasileiras. Apesar de irrealizado, seu objetivo era usar a mostra
como ponto de partida para criar
um museu de arte espontânea,
como ela havia imaginado para
Salvador e seguindo o que se havia
criado recentemente na Universidade de Santa Catarina19. Em 1984,
ela também concebeu a cenografia
da mostra Caipiras, capiaus: pau a
pique, com base num estudo sobre
a cultura de vida rural conduzida
pelo antropólogo Carlos Rodrigues
Brandão20. Um bosque colorido de

19. Bo Bardi, Lina. Mil brinquedos para a
criança brasileira, catálogo da mostra. São
Paulo: Sesc/MASP, 1982, p. 10.
20. Brandão, Carlos Rodrigues. O caipira dos
sertões de São Paulo. Campinas: Unicamp/
Secretaria de Cultura de São Paulo, julho de
1980 (ILBPMB).
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estudar propostas de centros culturais e locais de exposição até o
final de sua vida. Entre eles, estavam duas experiências significativas: o projeto da célebre Casa do
Benin, em Salvador, entre 1987 e
1988, e seu estudo negligenciado,
porém visionário, para o pavilhão
brasileiro da Exposição Universal
de Sevilha, em 1992, na Espanha.
Ainda que seu retorno a
Salvador na década de 1980 não
tenha tido a mesma intensidade que sua experiência anterior,
Lina Bo Bardi ofereceu sugestões
perspicazes para o programa de
renovação do parque histórico do
Pelourinho. Além da reforma do
Teatro Gregório de Matos – que
ela quis inaugurar com um evento
não realizado, intitulado Exposição e Teatro do Extremo Oriente
e História da Companhia das
Índias, em homenagem ao histórico Centro de Estudos Orientais
e Africanos – e de alguns projetos
pontuais, seu maior êxito foi a
Casa do Benin23.
Segundo as diretrizes do plano
cultural para o Pelourinho e os
estudos do etnofotógrafo Pierre
Verger, Lina Bo Bardi reutilizou um
casarão em estado de semirruína
para organizar uma exposição
pedagógica permanente sobre a
cultura de vida naquele país do
oeste africano. O salão principal
no pavimento térreo, aberto para
a esquina, continha uma pequena
exposição de objetos coletados em
diferentes áreas do Benin, dispostos em vitrines e plataformas
de madeira. No segundo andar,
painéis fotográficos de Verger
ofereciam o complemento cultural
e humano aos objetos. No átrio
que conecta os diferentes andares

e nas áreas expositivas, tecidos
coloridos com padrões africanos
davam maior dramaticidade
cênica e vitalidade ao espaço
exíguo. Ondulando junto ao teto,
eles amenizavam a estrutura de
concreto, da mesma forma como
invólucros de palha tecida abraçavam as colunas laterais.
Simultaneamente à criação da
Casa do Benin em Salvador, Lina
Bo Bardi abriu a exposição África
Negra no hall cívico do MASP em
São Paulo, fazendo lembrar a exposição Bahia, de 1959. Ela propôs
uma organização espacial circular
simples, sugerindo um terreiro de
candomblé rodeado por vitrinas
verticais de vidro contendo objetos
de culto africano e intercalados
com totens de folhas de coqueiro
entrelaçadas e enfiadas em blocos
de concreto semelhantes aos da
pinacoteca original. Dependurados
da laje da cobertura, vários rolos de
tecidos de origem africana se alinhavam como grandes estandartes. “Nós vamos invadir São Paulo
e a Bahia com esta exposição”, ela
declarou à imprensa, na época24.
E ela tinha outras invasões
culturais em mente, no final da
vida, quando aceitou o desafio de
participar do concurso nacional
para o pavilhão que iria representar
o Brasil na Exposição de Sevilha
em 1992. Sua proposta para um
edifício simples e hermético passou
despercebida pelo júri, ainda que ela
escondesse uma perturbadora e
comovente surpresa. Em vez de
comemorar o feito dos conquistadores, Lina Bo Bardi propunha
um memorial para os povos que
vivem nas Américas desde antes
da ocupação europeia, dando
especial atenção às descobertas

Center, bringing collective
everyday, cultural, and
pedagogical activities together
under the same roof. This
comprehensive project gave her
ultimate visibility as a designer
and allowed her to collaborate
in several large-scale exhibitions
between 1982 and 1985, merging
her earlier experiences in
collecting cultural curiosities
and artifacts, her incursion into
theater productions, and her
search for the humanization of
architecture.
The first one of her epic
shows was Design no Brasil:
história e realidade [Design in
Brazil: history and reality], which
critically expanded the purpose
of A mão do povo brasileiro.
Small and large objects ranging
from indigenous ceramic pieces
to airplane mockups flooded
the space like in a wonder room.
Meanwhile, a scaffolding system
with a long ramp and two floors
supported the most intimate
pieces, providing panoramic
views of the diverse collection
of Brazilian objects set on the
floor and lending the show a
theatrical atmosphere.24
Another significant large
cabinet of curiosities she
designed in collaboration with
Sesc was Mil brinquedos para a
criança brasileira [One thousand
toys for Brazilian children],
an exhibition displaying a
large inventory of makeshift
and industrial objects used in
children’s games and found in
the peripheries of Brazilian cities,
ultimately aiming at creating a
museum of spontaneous art.25 In
addition, in 1984, she designed

the layout for Caipiras, capiaus:
pau-a-pique [Hicks, cracker
barrels: wattle and daub],
based on a study of the life
culture of traditional Brazilian
peasant groups conducted by
anthropologist Carlos Rodrigues
Brandão.26 A hand-painted
and colorful grove of maypoles
welcomed visitors into a staged
farmyard surrounded by replicas
of simple buildings accompanied
by slide and film projections on
the back wall. Bo Bardi described
this ambivalent exhibition as
“a farewell and, at the same
time, an invitation to document

Brazilian history.”27
The conclusion of her
collaboration with the Sesc
Pompeia occurred in 1985 with
the exhibition Entreato para
crianças [Entr’acte for children],
portraying a fable about animals
and kids’ imagination through
stuffed animals and glass cases
with dried insects, large papiermâché animal props, and even
a handcrafted merry-go-round.
This show coincided with her last
participation in a scenic project
for the production of Ubu, folias
physicas, pataphysicas e musicaes
[Physical and pataphysical follies]
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24. Design no Brasil: história e realidade (São

25. Lina Bo Bardi, in Mil brinquedos para a

27. Ibid.

criança brasileira, op. cit., p. 10.

ção e Teatro do Extremo Oriente e História da

maio de 1988 (ILBPMB).

Paulo: Sesc/MASP, 1982), exhibition catalogue.

criança brasileira, 10.1980) (ILBPMB).

22. Bo Bardi, Lina. Notas e desenhos para o

Companhia das Índias”. Desenho e notas, 21

26. Carlos Rodrigues Brandão, O caipira dos ser-

projeto cênico e de figurinos para Ubu, 18 e

de março de 1987 (ILBPMB).

tões de São Paulo (Campinas: UNICAMP/Secreta-

mastros pintados à mão recebia os visitantes em um terreiro
rodeado por réplicas de edifícios
simples e acompanhado de projeções de slides e filmes na parede.
Procurando evitar interpretações
sentimentais, Bo Bardi descreveu
esta ambivalente exposição como
“uma despedida e, ao mesmo
tempo, um convite para documentar a história brasileira”21.
A conclusão de sua colaboração com o Sesc Pompeia ocorreu
em 1985, com a exposição Entreato para crianças, sugerindo uma
fábula nostálgica sobre a relação
das crianças com animais. Espécies empalhadas e mostruários
de insetos vindos do museu de
zoologia ocupavam prateleiras na
divisão com a biblioteca, enquanto grandes adereços em papier
mâché em forma de bichos,
produzidos por funcionários do
centro, e um carrossel ocupavam
o piso da sala de exposições. Esta
mostra coincidiu com a última
participação de Lina Bo Bardi em
um projeto cênico: Ubu, folias
physicas, pataphysicas e musicaes, da companhia de teatro
do Ornitorrinco, para a qual ela
propôs seu ambíguo Polochon,
um porco em papier mâché sobre
rodas com dois traseiros e sem
cabeça. Este tipo de elemento
cênico respondia ao seu desejo de
criar um espaço vazio, permeável
e adaptável, preenchido apenas
por atores, projeções de luz e simples adereços, e trajes que eram
constantemente transformados,
mantendo o público em grande
curiosidade e antecipação22.
Os anos que se seguiram à sua
colaboração com o Sesc Pompeia
trouxeram vários convites para

19 de maio de 1985 (ILBPMB).
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arqueológicas, então recentes, no
interior de seu amado Nordeste.
Ela havia imaginado um restaurante no piso térreo para servir
comida brasileira nativa em uso
desde tempos pré-colombianos e,
acima, uma galeria-auditório, que
mostraria festividades contemporâneas que continham elementos
expressivos encontráveis nos documentos pré-históricos a serem
exibidos no grande salão opaco.
Como uma peça central do
pavilhão, ela havia imaginado dar
destaque aos mais antigos restos
humanos do continente americano – um esqueleto feminino de 10
mil anos encontrado do Nordeste.
Seu plano insólito, e ao mesmo
tempo provocador, era estabelecer uma ligação direta entre
pré-história e presente, entre
artefatos e vida cotidiana, tendo
em vista “a origem da cultura, da

história, das coisas; praticamente
as origens da humanidade” que
ainda estavam vivos no Brasil25.
Ao se propor a fundir táticas
de exposição e encenação no
pavilhão menosprezado pelo júri
do concurso, Bo Bardi poderia ter
criado, à beira da morte, uma
síntese dos valores curatoriais e
práticas que ela havia buscado
ao longo de toda a vida. Em suas
exposições, assim como em suas
montagens cênicas e em sua
arquitetura, ela se empenhou em
documentar e celebrar a autenticidade da existência coletiva.
Ela queria mostrar a luta humana
para produzir artefatos simbólicos
como parte da cultura de vida
cotidiana. Em vez de obras de

arte, seu interesse como curadora
sempre tinha se voltado às coisas
e aos objetos feitos com poucos
recursos, mas – como ela insistia
– “cheios de invenção, cheios de
coragem”26.
E ela foi, de fato, inventiva
e corajosa.

25. Bo Bardi, Lina. Entrevista, Visão, nº 239,
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maio de 1988 (ILBPMB).

no 13º Congresso de Arquitetos Brasileiros,
outubro de 1991, p. 1 (ILBPMB).
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by Ornitorrinco theater company.
With scenic elements needing to be
permeable and adaptable, Bo Bardi
chose an empty space filled only by
actors, light projections, and simple
props and costumes that were
constantly transformed, keeping
the audience in great anticipation.28
The years following the
conclusion of her collaboration
with Sesc Pompeia until the end
of her life brought about several
invitations to design proposals for
cultural facilities and exhibition
venues. Among them were two
significant experiences: the design
of the celebrated Casa do Benin
house in Salvador between 1987
and 1988, and the inconspicuous
but visionary study for the Brazilian
pavilion for the 1992 World
Exhibition in Seville, Spain.
Though her return to Salvador
in the late 1980s did not have
the same intensity as her earlier
experience there, she offered
insightful responses to the city’s
renewal program for the Pelourinho
Historic Park. In addition to the
renovation of Gregório de Matos
Theater, which she wanted to open
with an unrealized event titled
Exposição e Teatro do Extremo
Oriente e História da Companhia
das Índias [Exhibition and theater
of the Far East and the history of
the India Company] in tribute to
the historical Centro de Estudos
Orientais e Africanos [Center for
African and Eastern Studies], her
most accomplished project was the
Casa do Benin.29
Bo Bardi organized a permanent
pedagogical display about life
culture in the West-African country.

Glass display cases and wooden
platforms lined up in the main
hall presenting pieces collected
from different areas of Benin.
Undulating above them, long and
colorful fabric pieces were hung
from the ceiling. In the second floor,
more display cases and a panel
introduced ethno-photographer
Pierre Verger’s works. She also
created a vertical opening by
removing slabs above the main
entry door and letting a series of
unrolled bolts of African fabric fill
up the space in a dramatic manner.
She simultaneously opened the
show África negra [Black Africa]30
at MASP, reminiscing on the 1959
Bahia exhibition. She organized
a simple yet meaningful layout
around a central open space
that suggested a Candomblé
yard surrounded by glass display
cases showing African cult objects
alternating with totem-like woven
coconut tree leafs and unrolled
bolts of African textile. “We are
going to invade São Paulo and
Bahia with this exhibition,”31 she
told the press.
Other cultural invasions were
in her mind, at the end of her
life, when she accepted the
challenge to participate in the
national design competition for
the pavilion that would represent
Brazil at the 1992 Seville Exposition.
Her plain boxy building proposal
went unnoticed by the jury, but it
concealed an imaginative surprise.
Instead of celebrating the deeds
of conquistadors, she proposed
a memorial to the peoples living
in the Americas since before the
European occupation, giving special

attention to recent archeological
findings in the hinterland of her
beloved Nordeste.32 A restaurant
on the ground floor would have
served native Brazilian food in
use since pre-Columbian times. A
gallery-auditorium would house
the performance of contemporary
native festivities that would
emulate prehistoric documents
displayed in the crowning opaque
hall. As a centerpiece, she imagined
the oldest human remains on
the American continent—a
ten-thousand-year-old female
skeleton found in the Nordeste.
Her plan was to establish a direct
link between prehistory and the
present, between artifacts and
everyday life, aimed at “the origin
of culture, of history, of things;
virtually the origins of mankind”
that were still alive in Brazil.33
By fusing such theatrical display
tactics Bo Bardi would have staged,
at the edge of death, a synthesis
of the curatorial values and
practices she honed throughout
her life. In her exhibitions she strived
to celebrate authenticity and
collective existence, the human
struggle to produce meaningful
artifacts, and works of creation
rather than works of art produced
with little resources but—as she
pointed out—“full of invention, full
of courage.”34
And she was indeed inventive
and courageous.
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Idealizada pelo jornalista e
proprietário da grande rede
de comunicação dos Diários
Associados Assis Chateaubriand, a
criação de um importante museu
de arte antiga e moderna no
Brasil foi incumbida a Pietro Maria
Bardi, por sua extensa atuação no
campo das artes na Itália como
galerista e crítico renomado. O
projeto do ‘professor’ Bardi incluía
o estabelecimento de um museu
que operasse no campo das artes,
expandindo seu conhecimento
para uma ampla compreensão
e consequente interação dos
saberes que deveriam ter, no
espaço público do museu, sua
‘praça’ aberta para a formação
de uma nova consciência cidadã.
Assim, negando a encomenda de
criar um modelo de museu que
diferenciasse as artes, afirmou seu
compromisso de museu formador,
denominando-o simplesmente
Museu de Arte; um museu-escola
por excelência.
É justamente para sustentar
esse arcabouço de intenção
‘revolucionária’, do ponto de
vista museológico1, que Lina Bo
Bardi entra em ação. Provinda
da vanguarda arquitetônica
italiana, e com experiência no
campo jornalístico e editorial,
ela inicia os trabalhos, a menos
de um ano de sua chegada ao
país, para a implantação do
Museu de Arte de São Paulo no
edifício Guilherme Guinle, ainda

On the strength of Pietro Maria
Bardi’s extensive activities as a
renowned gallery owner and critic
in Italy, he was engaged by Assis
Chateaubriand (a journalist and
huge Diários Associados press
conglomerate tycoon) to work on
his plans for a major museum of
both classic art and modern art in
Brazil. The project for ‘Professor’
Bardi included setting up a new art
museum hosting a wide range of
content in its role as a public space,
an open forum facilitating broadly
based comprehension of ideas and
practice—and their interaction—
that would educate citizens
for a new social consciousness.
Thus, instead of a museum that
differentiated the arts, he stated
his commitment to an educational
role for what he described as
simply an art museum; a schoolmuseum par excellence.
Lina Bo Bardi got involved in
the project precisely to add her
support for this concept—at the
time seen as nothing short of
‘revolutionary’ from a museologic
point of view.1 Within a year
of arriving in Brazil, given her
background as a member of
Italy’s architectural avant-garde
and experience in journalism
and publishing, she was set
to work on plans for the new
museum (Museu de Arte de São
Paulo – MASP) in an unfinished
building on Rua 7 de Abril that
had been designed as the Diários

1. “É preciso criar novos organismos, fora dos

1. “New entities have to be set up, outside

limites exíguos e das prescrições comuns da

the narrow limits and usual prescriptions of the

ciência tradicional dos museus. Organismos que

traditional science of museums … developing

desenvolvam atividade, não apenas no sentido
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Translated from Portuguese for this edition.

ESTUDO PARA FACHADA DO MUSEU, 1947
SKETCH FOR THE MUSEUM FAÇADE, 1947
FACHADA COM ROBERTO SAMBONET, ARTISTA E
DESIGNER, GRANDE COLABORADOR DO MUSEU. NOTA-SE, AO FUNDO, O HALL DE ACESSO AINDA COM OS
TIJOLOS APARENTES, SEM REVESTIMENTO
FAÇADE WITH ARTIST AND DESIGNER ROBERTO
SAMBONET, A MAJOR COLLABORATOR OF THE MUSEUM.
NOTE, IN THE BACKGROUND, THE ENTRANCE HALL STILL
WITH UNFINISHED BRICK WALLS

em obras, futura sede dos Diários
Associados, localizada na rua 7
de Abril. Inicialmente ocupando
o primeiro andar, em 1947 o
museu começa suas atividades
em um ambiente inovador,
composto por elementos flexíveis
para apresentar seu acervo
inicial, com mostras didáticas,
exposições temporárias e
conferências em um auditório de
cem lugares. Em 1950, o museu
amplia suas atividades e passa
a ocupar também o segundo
andar do edifício, apresentando
seu programa em uma atmosfera
nova e incorporando um auditório-cinema com 350 lugares.
Num primeiro momento,
são implantados cursos de arte
e de formação de ‘monitores’
e, em pouco tempo, iniciam
os Cursos do Instituto de Arte
Contemporânea (IAC), com a
primeira escola de design no país,
inspirada no curso do Institute
of Design de Chicago, fundado
em 1937 por Walter Gropius e
Moholy-Nagy. A ideia era formar
novas cabeças para operar junto
à indústria, através da visão
de Bardi de que os desenhistas
industriais representam o artesão
do século XX, operando máquinas
em vez de ferramentas. Nesse
amplo espectro de atuação
do museu, foram surgindo os
cursos de cinema, fotografia,
propaganda e marketing, música,
teatro e dança. As exposições
traziam novas questões
apresentando mostras inéditas,
e a edição da revista Habitat,
dirigida por Lina, ampliava a
repercussão dos novos conceitos
introduzidos. Foi seu momento de
chegada, um gesto civilizatório,
uma experiência em que a prática
arquitetônica, museológica e
museográfica operaram juntas,
através de um novo modelo de
museu que não se impunha como
palavra final, mas buscava a
ampla formação de seu público.

Associados headquarters. Initially
occupying the first floor, in 1947,
the museum started out as an
innovative space using flexible
elements to show its early
collection, as well as to present
educational and temporary
exhibitions with lectures held in
a one-hundred-seat auditorium.
By 1950, the museum had spread
onto the building’s second floor
with a 350-seat cinema-cumauditorium making for a lively
new atmosphere around its
program of events.
Soon after its first art courses
and training instruction for
museum guides at MASP, Brazil
got its first design school, at the
Instituto de Arte Contemporânea
– IAC (Contemporary Art
Institute) drawing on the
example of Chicago’s IIT Institute
of Design that had been founded
in 1937 by Walter Gropius and
Moholy-Nagy. Bardi’s vision was
for a new generation of fresh
talents to be trained as industrial
designers, they would be artisans
of the 20th century operating
machinery rather than tools.
The spectrum of the museum’s
activity was broadened to
offer new courses on film,
photography, advertising and
marketing, music, theater, and
dance. As innovative exhibitions
raised new issues, Habitat
magazine under Bo Bardi’s
guidance worked to ensure that
the new concepts then being
introduced would get traction.
Such was her grand entrée—a
civilizing gesture, an experience
in which architectural,
museologic, and museographic
practices worked together on a
new model. Instead of claiming
the right to have the last word
on a subject, this was a museum
that sought to broadly educate
an audience for its work.

A ideia da “conservação”, que
sozinha formou o critério do
museu do princípio do século XIX
até quase os nossos dias, vai-se
acompanhando de “vulgarização”, e de educação, com a
série de problemas que a nova
orientação comporta.
É neste novo sentido social
que se constituiu o Museu de
Arte de S. Paulo, que se dirige
especificamente à massa não
informada, nem intelectual,
nem preparada.

The notion of “conservation”—
which has been the sole criterion
for museums from the early 19th
century until the present day
almost—has come together with
“vulgarization” and education as
result of the series of problems
posed by the new orientation.
In this new social sense,
Museu de Arte de São Paulo was
founded specifically for the uninformed masses, not intellectuals or cultivated people.

PRIMEIROS ESTUDOS PARA AS INSTALAÇÕES DO MUSEU
COM SISTEMAS EXPOSITORES MÓVEIS
FIRST STUDIES FOR THE MUSEUM’S FACILITIES WITH
PORTABLE EXHIBITION SYSTEMS
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A MENOS DE UM ANO DE SUA CHEGADA AO PAÍS, EM
1947, A ARQUITETA IMPLANTA O MUSEU DE ARTE DE SÃO
PAULO NO EDIFÍCIO GUILHERME GUINLE, PROJETO DO
ARQUITETO JACQUES PILON PARA A SEDE DOS DIÁRIOS
ASSOCIADOS NA RUA 7 DE ABRIL. INICIALMENTE O MUSEU
OCUPOU O PRIMEIRO ANDAR E, EM 1950, INAUGURA AS
NOVAS INSTALAÇÕES NO SEGUNDO ANDAR
LESS THAN ONE YEAR AFTER HER ARRIVAL IN BRAZIL,
IN 1947, THE ARCHITECT SET UP THE MUSEU DE ARTE DE
SÃO PAULO IN THE GUILHERME GUINLE BUILDING. THIS
BUILDING HAD BEEN DESIGNED BY ARCHITECT JACQUES
PILON AS HEADQUARTERS FOR THE DIÁRIOS ASSOCIADOS
MEDIA GROUP ON RUA 7 DE ABRIL. INITIALLY THE
MUSEUM OCCUPIED ITS FIRST FLOOR; THEN, IN 1950,
IT EXPANDED TO INCLUDE THE NEW FACILITIES ON THE
SECOND FLOOR

Para completar o caráter didático
do Museu de Arte, foi criado o
Instituto de Arte Contemporânea,
que se dedicará particularmente
ao desenho industrial e às artes
aplicadas, e terá um editorial. Cursos
especiais de desenho do natural,
história da música, curso de gravura,
de fotografia e um setor dedicado às
crianças, com lições de pintura, de
música e de dança.

O DESIGNER ROBERTO SAMBONET MINISTRANDO
AULAS DE DESENHO
DESIGNER ROBERTO SAMBONET TEACHING
DRAWING CLASSES

HALL D O ED IFÍCI O G U ILHER ME G U INLE, DATA?
C ARTA Z DA E XP OSI Ç ÃO BAHIA , 1959

PIETRO MARIA BARDI ENTRE OS ALUNOS DO PRIMEIRO
CURSO DE FORMAÇÃO DE ‘MONITORES’
PIETRO MARIA BARDI WITH THE FIRST GROUP OF STUDENTS
TRAINED TO BECOME MUSEUM GUIDES

O MUSEU INSERE A MODA EM SUA PROGRAMAÇÃO
COM O PRIMEIRO DESFILE DE COSTUMES ANTIGOS E
MODERNOS [ACIMA] EM 1951 E O PRIMEIRO DESFILE DE
MODA BRASILEIRA EM 1952
THE MUSEUM INTRODUCES FASHION IN ITS PROGRAM
PRESENTING THE FIRST SHOW OF ANCIENT AND
MODERN DRESSING [ABOVE] IN 1951, AND THE FIRST
SHOW OF BRAZILIAN FASHION IN 1952

To round out the educational
character of the Museu de Arte,
the newly founded Instituto de Arte
Contemporânea is an organization
devoted particularly to the teaching
of industrial design and applied arts,
besides its own publication. Special
courses include drawing from nature,
musical history, engraving and
printmaking, photography, besides
painting, music, and dance lessons
for children.

VITRINES PARA PUBLICAÇÕES DO MUSEU, QUE INCLUÍAM A
REVISTA HABITAT, DIRIGIDA PELA ARQUITETA
SHOWCASES FOR MUSEUM PUBLICATIONS THAT INCLUDED
HABITAT MAGAZINE HEADED BY THE ARCHITECT
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O fim do Museu é o de formar uma
atmosfera, uma conduta apta a
criar no visitante a forma mental
adaptada à compreensão da obra
de arte, e nesse sentido não se faz
distinção entre uma obra de arte
antiga e uma obra de arte moderna. No mesmo objetivo a obra de
arte não é localizada segundo um
critério cronológico mas apresentada quase propositadamente no
sentido de provocar um choque
que desperte reações de curiosidade e investigação.

PERSPECTIVA DA SALA DE EXPOSIÇÕES
VIEW OF THE EXHIBITION ROOM

O critério que informou a arquitetura interna, do Museu, restringiu-se
às soluções de “flexibilidade”, à
possibilidade de transformação do
ambiente, unida à estrita economia
que é própria do nosso tempo.

The criterion that informed the Museum’s interior architecture focused on
“flexible” solutions, i.e., the possibility
of transforming the environment while
still observing the strict economy of
means characteristic of our time.

The mission of the Museum is to
build an environment that will
contribute for visitors to develop
intellectually and get a better grasp
of the artwork. In this respect,
no distinction is made between
ancient and modern works of art.
Within this context, artworks are
not arranged along a timeline, they
are shown in a way almost deliberately designed to elicit amazement
and prompt inquisitive and investigative responses.

107

Além do problema didático,
enfrentou o Museu o problema
da conservação. O problema da
umidade associado ao da instabilidade termométrica apresentam-se de extrema importância
no trópico, cabendo estabelecer-se o mais possível a uniformidade entre o grau úmido e a
temperatura ambiente, orientação básica para que a obra de
arte não venha se ressentir.
In addition to the focus on education, the Museum had to address matters related to artwork
conservation. The combination
of humidity and temperature
variations needs to be carefully
considered in the tropics, where
the aim is to attain as much as
possible an even relation between
humidity rate and room temperature—a basic guideline to keep
artworks from being affected.

Encaminhando o visitante para a pinacoteca, que se formou num sistema misto,
em que se reúnem quadros, esculturas e
objetos, a Exposição Didática apresenta
em uma síntese de fotografias, reproduções em cores e documentos, o panorama
histórico do desenvolvimento da arte nos
diversos países, ou trata de períodos ou
movimentos particularizados.
While directing visitors to the art gallery,
the mixed system of which brings together
paintings, sculptures, and objects, the educational exhibition introduces—in a synthesis of photographs, color reproductions,
and documents—a historical overview of
art’s development in different countries or
looks at particular movements or periods.

A S M OSTR A S TEMP O R ÁRIA S INTRO D UZIAM
O M USEU N O CIRCU ITO DA S VAN G UARDA S
INTERNACI O NAIS RE VEL AND O A PRO D U Ç ÃO
LO C AL. D E CIMA PAR A BAIXO: E XP OSI ÇÕ ES SO B RE
A O B R A D E SAUL STEINB ERG [1952], MA X B ILL [1951]
E RO B ERTO BURLE MAR X [1952]
PAINÉIS D IDÁTI COS APRESENTAVAM UMA SÍNTESE D O PAN O R AMA
HISTÓ RI CO DA S ARTES ATR AVÉS D E D O CUMENTOS FOTO G R ÁFI COS
CO MENTAD OS. AO L AD O, O RGANIZ AÇ ÃO D E CO NTEÚD OS PELO
STUD I O D’ARTE PALMA , D E RO MA
ED U C ATI O NAL PANEL S INTRO D U CED AN HISTO RI C AL OVERVIE W O F
THE ARTS THRO U G H PH OTO G R APHI C D O CUMENTS. E XHIB ITI O NS
CO NTENTS WERE REUNITED BY STUD I O D’ARTE PALMA , RO ME

TEMP O R ARY SH OWS INTRO D U CED THE M USEUM IN
THE WO RLD CIRCU IT O F THE AVANT-GARD E ART,
RE VE ALIN G THE B R A ZILIAN PRO D U C TI O N. FRO M
TO P TO B OT TO M: E XHIB ITI O NS O F WO RKS BY SAUL
STEINB ERG [1952], MA X B ILL [1951], AND RO B ERTO
BURLE MAR X [1952]
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AUD ITÓ RI O D E 100 LU GARES, FO RRO ACÚSTI CO E
RE VERSÍVEL P O R CO RTINA S. A S C AD EIR A S EMPILHÁVEIS
FO R AM D ESENVO LVIDA S ESPECIALMENTE, P O IS NÃO
HAVIA NADA SIMIL AR PRO D UZID O NA ÉP O C A
AUD ITO RIUM WITH O NE HUND RED SE ATS, ACO USTI C
AND CURTAIN-RE VERSIB LE CEILIN G. THE STACK AB LE
SE ATS WERE MANUFAC TURED TO O RD ER D UE TO THE
UNI Q UENES S O F THEIR D ESI G N AT THE TIME
AUD ITÓ RI O-CINEMA CO M C AD EIR A S D E ESTRUTUR A
ME TÁLI C A BA SCUL ANTE ESPECIALMENTE D ESENHADA S
M OVIE THE ATER-AUD ITO RIUM WITH ESPECIALLY
D ESI G NED FO LD IN G SE ATS WITH ME TAL FR AMES

A PREOCUPAÇÃO COM O ESTABELECIMENTO DE
UMA ATMOSFER A IDE AL PAR A A APRECIAÇÃO DAS
OBR AS SE MANIFESTA NA CUIDADA INSTAL AÇÃO
DE UM FORRO DIFUSOR COM CÉLUL AS BR ANCAS,
QUE COMBINA L ÂMPADAS FLUORESCENTES COM
L ÂMPADAS INCANDESCENTES DE BULBO ROSA,
BUSCANDO ELIMINAR SOMBR AS E REFLEX ÃO DE LUZ
THE CONCERN WITH THE ESTABLISHMENT OF AN
IDEAL ATMOSPHERE FOR ART WORK APPRECIATION
IS EXPRESSED IN THE CAREFULLY DESIGNED
INSTALL ATION OF A DIFFUSER CEILING WITH WHITE
CELLS THAT COMBINES FLUORESCENT L AMPS AND
PINK INCANDESCENT L AMPS, SEEKING TO ELIMINATE
SHADOWS AND LIGHT REFLECTIONS

PAR A RESO LVER A Q UESTÃO DA FALTA D E
CLIMATIZ AÇ ÃO E GAR ANTIR VENTIL AÇ ÃO
CO NSTANTE E CO NTRO LE D E ENTR ADA D E LUZ
E X TERNA , FO R AM INSTAL AD OS LO N G OS PAINÉIS D E
VENE ZIANA AO LO N G O DA FACHADA FRO NTAL E
P OSTERI O R, J UNTO À S JANEL A S D O ED IFÍCI O

A S O B R A S DA SEG UNDA PINACOTEC A SÃO
D ISP OSTA S EM PAINÉIS M ÓVEIS, PINTAD OS NA
CO R CINZ A-CL ARO, ESTAB ILIZ AD OS ATR AVÉS D E
C AB OS D E AÇO. FUND OS ESPECIAIS A ZU IS E NA
CO R PRE TA FO R AM CRIAD OS PAR A O B SERVAÇ ÃO D E
ESCULTUR A S

TO SO LVE THE IS SUE O F L ACKIN G AIRCO ND ITI O NIN G AND ENSURE CO NSTANT
VENTIL ATI O N AND CO NTRO L O F E X TERNAL
IN CO MIN G SUNLI G HT, LO N G LO U VERED SHUT TERS
WERE INSTALLED ALO N G THE BU ILD IN G’S FRO NT
AND BACK G L A ZED WIND OWS

IN THE SECO ND GALLERY, WO RKS ARE D ISPL AYED
O N M OVAB LE PANEL S PAINTED IN LI G HT G R AY,
HELD IN PL ACE BY STEEL C AB LES. B LUE AND B L ACK
BACKG RO UNDS WERE ESPECIALLY D ESI G NED TO
ENHAN CE THE VIE WIN G O F SCULP TURES

Também as molduras foram
eliminadas (quando não eram
autênticas da época) e substituídas por um filete neutro.
Desta maneira as obras de arte
antigas acabaram por se localizar numa nova vida, ao lado das
modernas, no sentido de virem
a fazer parte na vida de hoje, o
quanto possível.
Frames too have been eliminated (except authentic period
ones) and replaced by a neutral
strip. Thus period works of art
eventually find a new life beside
modern ones, in the sense of being part of today’s life as much
as possible.
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A VITRINE DAS FORMAS, ENTRE A EXPOSIÇÃO DO
ACERVO E A ÁREA DE MOSTR AS TEMPOR ÁRIAS,
APRESENTAVA, ALÉM DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS,
PRODUTOS INDUSTRIALIZ ADOS, FORMAS ORGÂNICAS
NATUR AIS, ESCULTUR AS, ARTE POPUL AR E
UTILITÁRIOS DE TODOS OS TEMPOS
THE SHOWCASE POSITIONED BET WEEN THE
EXHIBITION OF THE PERMANENT COLLECTION
AND THE AREA FOR DISPL AYING TEMPOR ARY
SHOWS FEATURED ARCHEOLOGICAL OBJECTS,
MANUFACTURED PRODUCTS, NATUR AL ORGANIC
SHAPES, SCULPTURES, ARTIFACTS, AND POPUL AR
ART OF ALL TIMES

Estas exposições periódicas têm um
sentido museológico diferente: não
pretendem ser uma apresentação de
objetos “antigos”, mas uma reunião de
um conjunto orgânico de formas variáveis, criadas por civilizações diferentes ou
originárias simplesmente de circunstâncias casuais, mostrando a variabilidade
da fantasia humana na criação e na
modificação dos materiais dentro de um
impulso renovador incessante.

These periodic exhibitions have a different museological meaning: they do not
attempt to show “old” objects but to
gather an organic set of variable forms
that were created by different civilizations or that simply arose from haphazard
circumstances, showing the variability of
human fantasy when it comes to creating
materials and modifying them as part of
a constant drive for renovation.
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PRIMEIRO ESTUD O PAR A C AVALE TE D E VID RO E
BA SE D E ESCULTUR A (NÃO RE ALIZ ADA)
FIRST STUDY FO R G L A S S E A SEL AND SCULP TUR AL
BA SE (N OT E XECUTED)

Os painéis didáticos de cristal nos quais são expostos os quadros, não agradam os acostumados ao
comodismo dos estofados e dos controles remotos,
pois para ler os dados técnicos e o nome do autor e
título das obras apresentadas, é preciso olhar atrás
dos painéis. Acho meu projeto de painel-cavalete da
pinacoteca do MASP uma importante contribuição
à museografia internacional. Os 3.000 visitantes do
Museu, aos sábados e domingos, o demonstram,
contra uma dezena de queixosos.

The vertical screen-like crystal mounts on which
paintings are shown displease viewers accustomed
to comfortable upholstery and remote controls,
since they have to look behind the panels to read
technical information, author’s names, and titles
of works. I think my design for the MASP gallery’s
easel-panels makes an important contribution to
international museography. The three thousand visitors to the museum on Saturdays and Sundays react
favorably to them, against a dozen grumblers.

AINDA NO MASP 7 DE ABRIL, É APRESENTADA
A SOLUÇÃO PAR A A MONTAGEM DAS OBR AS
NA FUTUR A SEDE DA AVENIDA PAULISTA. A
CONSTRUÇÃO DO NOVO MASP DUROU DE 1957 A
1968, PERÍODO EM QUE A ARQUITETA DEU AUL AS
NA FACULDADE DE ARQUITETUR A DA UNIVERSIDADE
FEDER AL DA BAHIA, EDITOU O CADERNO DE
CULTUR A DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS EM SALVADOR E
DIRIGIU O MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA
THE SOLUTION TO SET UP THE ART WORKS IN
MASP’S FUTURE AVENIDA PAULISTA ADDRESS WAS
PRESENTED AT ITS 7 DE ABRIL LOCATION. THE
CONSTRUCTION OF THE NEW MASP BUILDING
L ASTED FROM 1957 TO 1968, A PERIOD WHEN THE
ARCHITECT TAUGHT AT THE UNIVERSIDADE FEDER AL
DA BAHIA’S SCHOOL OF ARCHITECTURE, PUBLISHED
THE CULTURE SECTION OF DIÁRIO DE NOTÍCIAS
DAILY IN SALVADOR, AND HEADED THE MUSEU DE
ARTE MODERNA DA BAHIA
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B A H I A N O I B I R A P U ER A , 1959

56

Esta montagem representou a
primeira inserção contundente
do universo de criação popular
no circuito oficial da cultura
local, marcado pelo fato de a
exposição ter sido apresentada
junto à V Bienal Internacional de Arte de São Paulo1. Foi
uma provocação, um convite à
reflexão sobre o estado da arte
consagrada pela própria Bienal
que ocorria no edifício ao lado.
A mostra, feita com Martim
Gonçalves2, diretor da Escola de
Teatro da Universidade Federal
da Bahia (UFBA), tinha forte viés
antropológico, reunia uma extensa documentação fotográfica
e apresentava a cultura baiana
sincrética e miscigenada, expressa através de objetos cotidianos.
Foi organizada após a primeira
incursão da arquiteta à Bahia,
em 1958, a convite do reitor Edgar Santos, para lecionar teoria
da arquitetura na UFBA, período
em que também editou a página
de cultura dominical do Diário de
Notícias, de Salvador.
A apresentação das peças
em bases cúbicas, ‘painéis-muro’, vitrines e estruturas ‘tipo
varal’, com fotografias e objetos pendurados, compunha o
ambiente fechado por tapumes
sob a marquise do parque, um
espaço teatralmente orquestrado pela instalação de cortinas
periféricas, difusão de luz no

At this show, for the first time,
the universe of art of the
common people (or “folk art”)
was unapologetically introduced
into the official circuit of Brazilian
culture. Furthermore, it was
highlighted by the exhibition
being held together with the
5th Bienal Internacional de Arte
de São Paulo,1 provoking and
instigating reflection on the
state of art acclaimed by the
Biennial itself, which was held
in the neighboring building.
Curated by Martim Gonçalves,2
director of the School of Theater
at Universidade Federal da
Bahia (UFBA), the exhibition was
heavily anthropological in its
approach and featured extensive
photographic documentation of
miscegenous Bahia’s syncretic
culture, expressed through
objects from everyday life in
the state. It was organized
after Bo Bardi’s first sojourn in
Bahia in 1958, when UFBA dean
Edgar Santos asked her to teach
architectural theory at the
university. At the time, she was
also editing the cultural page in
the Sunday edition of Salvador’s
Diário de Notícias newspaper.
The exhibits consisted of
pieces placed on cubic bases,
wall screens, showcases, and
clothesline-type structures, with
photographs and objects hanging
on them to compose a setting

1. Bienal organizada de setembro a dezem-

1. Biennial held September through December

bro de 1959, pelo Museu de Arte Moderna

1959 by Museu de Arte Moderna de São Paulo,

de São Paulo, comandado por Francisco

headed by Francisco Matarazzo Sobrinho,

Matarazzo Sobrinho, que conflitava com

whose approach to the arts clashed with

Pietro Maria Bardi em distintas visões sobre

that of Pietro Maria Bardi. The Biennial

o campo das artes. O catálogo da Bienal

catalogue made no mention of the “marquise

não menciona a ‘exposição da marquise’.

exhibition.” Oddly enough, the site occupied

Curiosamente, a mesma área ocupada pela

by the Bahia exhibition was later used for the

exposição da Bahia é destinada, posterior-

new MAM.

mente, à instalação do novo MAM.

2. Others involved in organizing the exhibition

2. Também contribuíram para a organização

were Glauber Rocha, Luiz Hossaka, Mario

da mostra Glauber Rocha, Luiz Hossaka,

Cravo Jr., and Vivaldo Costa Lima.

Mario Cravo Jr. e Vivaldo Costa Lima.
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forro com a instalação de um
velário e folhas de eucalipto no
chão3. Completava a ‘construção cênica’, a instalação de duas
árvores compostas por flores de
papel e cata-ventos, e um grupo
de carrancas do rio São Francisco;
a caracterização de um vaqueiro com roupas de couro e dos
orixás do candomblé. Na noite de
abertura, houve apresentação de
danças tradicionais da Bahia, uso
de recursos audiovisuais, e serviu-se acarajé. O resultado conjunto incorpora novos recursos de
simplificação popular e dramaticidade material, além da síntese
moderna já experimentada no
MASP 7 de Abril. Uma nova modernidade aflora, feita criativamente com soluções despojadas
e poucos recursos materiais.

enclosed by boards under the
park’s concrete walkway awning
or marquise, a space theatrically
orchestrated by peripheral
curtains and diffused light on its
ceiling, with a canopy above and
eucalyptus leaves scattered over
the ground.3 Rounding off this
‘scenic construction’ were two
‘trees’ consisting of paper flowers
and pinwheels, and a set of
figureheads from prows as used
on boats plying the São Francisco
River; and the characterization of
a leather-clad livestock wrangler
and of the orishas (spirits or
deities) of the Candomblé belief
system. On the exhibition opening
night, there was traditional dance
from Bahia, audiovisual shows,
and regional cuisine (acarajé).
The event as a whole introduced
new ways of simplifying—as in
everyday or ‘popular’ art—with
material dramatics, in addition to
the modernist synthesis that had
previously been tried at MASP 7
de Abril. A new modernity thus
emerged with frugal solutions
creatively made from limited
material resources.

CO MPLE TAVA A ‘CO NSTRU Ç ÃO CÊNI C A’, A INSTAL AÇ ÃO
D E D UA S ÁRVO RES CO MP OSTA S P O R FLO RES D E PAPEL E
C ATA-VENTOS, UM G RUP O D E C ARR AN C A S D O RI O SÃO
FR AN CISCO, A C AR AC TERIZ AÇ ÃO D E UM VAQ UEIRO E D OS
O RIX Á S D O C AND O MB LÉ
T WO TREES MAD E O F PINWHEEL S AND PAPER FLOWERS,
A SE T O F PROW HE ADS O F SÃO FR AN CISCO RIVER SHIPS,
C AT TLE D RIVER’S ACCO UTREMENTS, AND THE CEREM O NIAL
D RES S O F O RISHA S AT C AND O MB LÉ RITUAL S CO MPLE TED
THE SE T TIN G

3. Segundo o arquiteto colaborador de Lina,

3. Lina Bo Bardi’s associate architect Marce-

Marcelo Suzuki, Luiz Hossaka – importante

lo Suzuki recalled a story told by Luiz Hossaka,

colaborador do MASP desde sua participação

who had been a major MASP collaborator

nos cursos do MASP 7 de Abril – relatou que,

ever since attending courses at MASP 7 de

durante a montagem da exposição, foi difícil

Abril. When the exhibition was installed, the

encontrar em São Paulo a quantidade ade-

cherry tree leaves needed for scattering on

quada de folhas de pitanga, em referência ao

the floor (as in a Candomblé ritual) were hard

uso ritual nos terreiros de candomblé, adotan-

to find in São Paulo, so eucalyptus leaves were

do-se folhas de eucalipto para a forração do

gathered right there in the Ibirapuera Park for

piso, colhidos no próprio parque do Ibirapuera.

this purpose.

A E XP OSI Ç ÃO FO I CO NSTRUÍDA EMBAIXO DA
MARQ U ISE D O PARQ UE, J UNTO AO ED IFÍCI O DA
B IENAL E EM PAR ALELO À V B IENAL D E ARTE, FEITA
AP ÓS A PRIMEIR A IN CURSÃO BAIANA D E LINA E
EM CO L AB O R AÇ ÃO CO M MARTIM G O N Ç ALVES,
D IRE TO R DA ESCO L A D E TE ATRO DA UNIVERSIDAD E
DA BAHIA
THE E XHIB ITI O N IN THE COVERED WALK WAY AT
IB IR APUER A PARK, NE X T TO THE B IENAL BU ILD IN G,
WA S HELD IN PAR ALLEL TO THE 5TH B IENAL D E SÃO
PAULO. LINA B O BARD I D ESI G NED IT AF TER HER
FIRST IN CURSI O N IN BAHIA , IN CO LL AB O R ATI O N
WITH MARTIM G O N Ç ALVES, D IREC TO R O F THE
UNIVERSIDAD E DA BAHIA’S SCH O O L O F THE ATER

Aquilo que geralmente se define
como “arte popular”, “folklore”,
“arte primitiva” ou “espontânea”,
implica, ainda que tacitamente,
uma classificação da arte que,
excluindo o homem, considera a
arte mesma como algo individual,
atividade abstrata, privilégio.

The type of art generally described as “popular art,” “ folklore,” “primitive,” or “spontaneous” implies, albeit tacitly, a
classification that excludes man
and sees art itself as something
individual, an abstract activity,
a privilege.
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Qual o seu significado? Por que
existe arte popular, e não a
dos funcionários públicos, dos
engenheiros e dos bancários? Aquilo
que geralmente se denomina
“povo” é a única classe não
inibida por esquemas e conceitos
“culturais”, a única talvez que
conserva o hábito de explicações
naturais do homem estético.
What does it mean? Why is
there popular art rather than
art of government employees,
or engineers, or bank clerks? The
class usually referred to as “the
common people” is the only
class not inhibited by “cultural”
schema and concepts, perhaps
the only one that conserves the
habit of natural explanations of
aesthetic man.

Apresentamos a Bahia.
Poderíamos ter escolhido a
América Central, Espanha,
Itália meridional, ou qualquer
outro lugar onde o que ainda
chamamos de “cultura” não
tivesse chegado.
We are showing Bahia. We
could have chosen Central
America, Spain, southern Italy,
or anywhere else where that
which we still call “culture” had
not arrived.

D UR ANTE A M O NTAG EM DA E XP OSI Ç ÃO, FO I D IFÍCIL
EN CO NTR AR EM SÃO PAULO A Q UANTIDAD E AD EQ UADA
D E FO LHA S D E PITAN GA , EM REFERÊN CIA AO USO RITUAL
N OS TERREIROS D E C AND O MB LÉ, AD OTAND O-SE FO LHA S
D E EU C ALIP TO PAR A A FO RR AÇ ÃO D O PISO, CO LHID OS N O
PRÓ PRI O PARQ UE D O IB IR APUER A
D URIN G THE E XHIB ITI O N SE TUP, THE B R A ZILIAN RED
CHERRY LE AVES USED IN C AND O MB LÉ RITUAL S WERE
HARD TO FIND IN SÃO PAULO, SO EU C ALYP TUS LE AVES
WERE CO LLEC TED RI G HT THERE AT IB IR APUER A PARK AND
SC AT TERED O N THE FLO O R AT THE SH OW VENUE

LINA B O BARD I E MARI O CR AVO J R. NA M O NTAG EM
DA M OSTR A . TAMB ÉM CO NTRIBUÍR AM: G L AUB ER
RO CHA , LU IZ H OS SAK A E VIVALD O COSTA LIMA
LINA B O BARD I AND MARI O CR AVO J R. D URIN G
THE E XHIB ITI O N SE TUP. OTHER CO NTRIBUTO RS
IN CLUD ED G L AUB ER RO CHA , LU IZ H OS SAK A , AND
VIVALD O COSTA LIMA

PRESID ENTE J USCELIN O KUB ITSCHEK CO ME AC AR A J É
SERVID O NA AB ERTUR A
PRESID ENT J USCELIN O KUB ITSCHEK SAVO RS AC A R A J É, A
T YPE O F FILLED D UMPLIN G SERVED AT THE SH OW O PENIN G
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Ao organizar esta Exposição procuramos ter
em mira todo o fato, ainda que mínimo, que,
na vida cotidiana, exprima poesia.
Este carinhoso amor pelos objetos de todos
os dias não se deve confundir com o esteticismo decadente, é uma necessidade vital
que se acha nos primórdios da vida humana.
É neste sentido, todo ligado a uma vivência,
que apresentamos esta Exposição.
By organizing this exhibition, we aim to show
everything in everyday life, however minimal,
that expresses poetry.
Cherishing everyday objects should not be
mistaken for decadent aestheticism. It is a
vital necessity found in the origins of human
life. In this sense, it is all connected to a way of
living that we are showing in this exhibition.

PARED E-M URO E XP OSITO R E SISTEMA D E MAD EIR A CO M BA SES D E CO N CRE TO (AO FUND O)
D ESENHAD O PAR A APRESENTAÇ ÃO D E E X TENSA D O CUMENTAÇ ÃO ANTRO P O LÓ G I C A CO M
FOTO G R AFIA S D E PIERRE VERG ER, MARCEL GAUTHEROT, SILVI O RO BAT TO E ENNE A S MELLO,
ENTREME ADA S CO M ALG UMA S INSERÇÕ ES D E O B J E TOS PEND UR AD OS
WALL EXHIBITOR AND WO O D EN SYSTEM WITH CO N CRE TE BA SES (BACKG RO UND)
D ESI G NED TO SH OW CO MPREHENSIVE ANTHRO P O LO G I C AL D O CUMENTATI O N, IN CLUD IN G
PH OTO G R APHS BY PIERRE VERG ER, MARCEL GAUTHEROT, SILVI O RO BAT TO, AND ENNE A S
MELLO, INTERSPERSED WITH INSERTI O NS O F HAN G IN G O B J EC TS

VITRINE D E ARTE AFRO-B R A SILEIR A
AFRI C AN-B R A ZILIAN ART SH OWC A SE
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M A M B A H I A , 1959
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Convidada pelo governador
Juracy Magalhães, Lina Bo Bardi
participa da fundação do Museu
de Arte Moderna da Bahia, em
Salvador, e, a partir da inauguração, em janeiro de 1960, assume a
direção das atividades. Concebido
como centro de ‘cultura viva’,
pensou o acervo como coleção
em contínua formação e propôs
uma programação que ampliava
as fronteiras de compreensão
sobre a arte moderna. Já no primeiro ano de existência, realizou
27 mostras1, incluindo ‘arte’ do cotidiano popular, revelando jovens
artistas locais em coletivas ou
individuais, trazendo exposições
didáticas e obras da coleção do
MASP 7 de Abril, além de apresentações organizadas junto à Escola
de Teatro da UFBA, sob comando
de Martim Gonçalves.
O museu, instalado provisoriamente no foyer do Teatro
Castro Alves, que havia incendiado, teve as salas expositivas setorizadas por cortinas,
também utilizadas para o
isolamento das fachadas envidraçadas. Um auditório-cinema,
necessário para a realização de
cursos e palestras, foi construído
na rampa de acesso ao antigo
Teatro. A intensa programação das mostras condicionou a
concepção de sistemas flexíveis
para montagem, cujo destaque
está na antecipação da tipologia de cavalete para apresentação individual de pinturas,
sustentado por uma base-lastro
de concreto, modelo que resulta
futuramente no cavalete de
vidro do MASP.
Nesse período, até 1964, o

Commissioned by state of Bahia
governor Juracy Magalhães
to help with a new modern
art museum for Salvador—the
Museu de Arte Moderna da Bahia
– MAMB—Lina Bo Bardi was
appointed its director upon the
museum’s dedication in January
1960. The museum was conceived
as a center for ‘living culture’
and its permanent collection,
an ongoing endeavor, so Bo
Bardi’s program set out to stretch
boundaries of comprehension
in relation to modern art. In its
very first year, twenty-seven
exhibitions were held at MAMB,1
including the ‘art’ of the everyday
lives of common people. Young
artists from the region were
discovered and presented their
work in group or solo shows.
Educational exhibitions and
works were brought in from
the MASP 7 de Abril collection.
Performances were staged by the
UFBA’s School of Theater under
Martim Gonçalves.
The museum was provisionally
installed in the foyer of a firedamaged theater (Teatro Castro
Alves) with its exhibition areas
separated by the same type
of curtains used to drape its
glass façades. An auditoriumcum-cinema was built on the
former theater’s access ramp
to accommodate classes and
lectures. With such a crowded
program of exhibitions, flexible
installation systems were needed,
in particular Bo Bardi’s easel-like
concrete bases—of the type used
to show paintings individually—
auguring the glass easels that she
introduced subsequently at MASP.

1. Ver mais sobre a programação e a primeira

1. For more on the program and the first

coleção instituída pela ‘ação museológica’ do

collection built by MAM Bahia’s ‘museologic

MAM Bahia em: Lourenço, Maria Cecília França.

action,’ see: Maria Cecília França Lourenço,

“Lina Bo, um meteoro no MAM/Bahia”. In:

“Lina Bo, um meteoro no MAM/Bahia,” in Mu-

Museus acolhem o moderno. São Paulo: Editora

seus acolhem o moderno (São Paulo: Editora

da Universidade de São Paulo, 1999.

da Universidade de São Paulo, 1999).
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museu apresenta peças teatrais
no teatro destruído, com cenografias da própria Lina, e cede
espaço para filmagens cinematográficas. Torna-se referência para
as novas abordagens universais
que afloravam no efervescente
cenário cultural de Salvador na
época. Através da universidade, sob a gestão do reitor Edgar
Santos2, intelectuais de primeira linha contribuíam à reflexão
sobre a realidade da cultura local,
aproximando o universo popular
daquele acadêmico, sintonizado
com a vanguarda europeia; foi a
Bahia do nascente Cinema Novo
e do Tropicalismo.

In this period, until 1964, the
museum was staging plays—
with sets designed by Bo Bardi
herself—in the damaged theater,
and filmmakers were allowed to
use its space too. MAMB became
a reference for the new universal
approaches that emerged on
Salvador’s effervescent cultural
scene at the time. Through the
university headed by dean Edgar
Santos,2 leading intellectuals
contributed to reflection in relation
to local culture, building bridges
between the world of everyday (or
popular) culture and academia,
on the same note as Europe’s
avant-garde; this was a Bahia that
hosted emerging trends in film
and music in the form of Cinema
Novo and Tropicalismo.

2. “Um reitor um tanto visionário, que

2. “A somewhat visionary dean who took on

sustentou e apoiou, contra todo o conserva-

provincial conservatism to sustain and support

dorismo provinciano, um Agostinho da Silva

initiatives such as Agostinho da Silva’s Center

criando o CEAO – Centro de Estudos Afro-

for African-Oriental Studies (CEAO). There was

-Orientais, um Martim Gonçalves dirigindo

Martim Gonçalves directing the School of The-

a Escola de Teatro, um Koellreutter dirigindo

ater, Koellreutter directing music seminars, and

os Seminários Livres de Música, e uma Yanka

Yanka Rudzka directing the School of Dance.

Rudzka dirigindo a Escola de Dança. Fora do

Apart from the university as such, this was also

campo estritamente universitário, este foi

the period in which Bahia was marked by the

também o tempo em que a Bahia se deixou

presence of Lina Bo Bardi at the Museu de Arte

marcar pela presença de uma Lina Bardi diri-

Moderna – MAMB, the ethno-photographer

gindo o Museu de Arte Moderna da Bahia, do

Pierre Verger, and many others.” Antonio Risério,

fotoetnógrafo Pierre Verger e muitos outros.”

Avant-garde na Bahia (São Paulo: Instituto Lina

Risério, Antonio. Avant-garde na Bahia. São

Bo e P.M. Bardi, 1995). Translated from Portu-

Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995.

guese for this edition.

Este nosso não é um Museu, o
termo é impróprio: o Museu conserva e nossa pinacoteca ainda
não existe. Este nosso deveria
chamar-se Centro, Movimento,
Escola, e a futura coleção, bem
programada segundo critérios
didáticos e não ocasionais,
deveria chamar-se: Coleção
Permanente. É neste sentido que
adotamos a palavra Museu.

MOSTRAS DIDÁTICAS ORIGINÁRIAS DO MASP 7 DE ABRIL E
DIVERSAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS FORAM ORGANIZADAS
EM SISTEMAS SIMILARES AOS PRATICADOS ANTERIORMENTE
DIDACTIC EXHIBITIONS FIRST HELD AT MASP 7 DE ABRIL AND
SEVERAL TEMPORARY EXHIBITIONS WERE ORGANIZED WITH
DISPLAY SYSTEMS PREVIOUSLY USED IN SÃO PAULO

O Museu de Arte Moderna da Bahia, instalado provisoriamente no
foyer do Teatro Castro Alves, pertence ao grupo de Museus-Escola
e está sendo realizado como o sacrifício e o entusiasmo dos jovens
estudantes e com o apoio do povo, encontrando ás vezes é fácil prever, a resistência das classes formalizadas num tipo de cultura ainda
construída sobre bases de importação pseudomodernas.
The Museu de Arte Moderna da Bahia – MAMB is Bahia’s modern art
museum temporarily housed in the foyer of Teatro Castro Alves. It belongs
among other museum-schools that are being made through the sacrifice
and enthusiasm of young students and support from the people… Now
and then, as you might expect, it meets with resistance from classes formalized in a type of culture informed by pseudo-modern imports.

UM AUDITÓRIO-CINEMA, NECESSÁRIO PARA
A REALIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS, FOI
CONSTRUÍDO NA RAMPA DE ACESSO AO ANTIGO
TEATRO INCENDIADO, COM O DESENHO DE CADEIRAS
ADEQUADAS ÀS TÉCNICAS LOCAIS
A MOVIE THEATER-AUDITORIUM INTENDED FOR
LECTURES AND COURSES OF INSTRUCTION WAS BUILT
ON THE ACCESS RAMP TO THE OLD THEATER DESTROYED
BY FIRE. THE SEATS WERE DESIGNED AND BUILT WITH
THE USE OF LOCAL TECHNIQUES

This institution of ours is not a museum, the term is inappropriate:
a museum conserves, whereas
our art collection does not yet
exist. This place should be called
a center, a movement, a school,
and the future collection to be
well planned following educational rather than occasional criteria,
should be called Permanent Collection. It is in this sense that we
adopt the word ‘museum.’

129

Começamos sem grandes peças
ou grandes nomes. As obras que
apresentamos são “doações”
ainda não reguladas pelo critério
de seleção didática. O nosso critério será o de rotação das obras
expostas. (…) Apresentaremos
o mais possível obras emprestadas de museus ou de coleções
particulares, assim como organizaremos uma parte dedicada
à exposição temporária de obras
de jovens.
When we started out, we had no
big names or major works of art.
The works shown are “donations”
not yet ordered by the didactic
criterion. Our criterion will be to
rotate the works on show.… As
much as we can, we shall exhibit
pieces loaned from museums or
private collections, and organize
a section for temporary exhibitions of works by young artists.
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O Museu de Arte Moderna da Bahia
procurou se desenvolver num esquema ligado à cultura do homem do
Sertão e do Litoral, estabelecendo
desde o início uma ligação estreita
com a Universidade e especialmente com a Escola de Teatro, considerando o teatro como um dos meios
mais diretos da propaganda cultural, uma vez que reúne em síntese,
todas as outras artes.
The Museu de Arte Moderna da
Bahia worked to develop a scheme
related to the culture of man from
both the backlands and the coastal
region. From the outset, it built
close connections with the university and its drama school, in particular, since theater is one of the
most direct means of propagating
culture, as it brings together and
synthesizes all the other arts.

A Natureza e o mundo das coisas
é a matéria que encontramos.
(…) Por isto é que expomos algumas formas naturais, para fixar
bem os limites da arte moderna,
que, às vezes, parece invadir o
campo da Natureza, da “matéria-prima” natural.

Nature and the world of things
is the subject matter we find…
That is why we are exhibiting
some natural forms to clearly
set the boundaries of modern
art, which sometimes seems to
invade the field of Nature, i.e.,
the natural “raw material.”

SISTEMA MÓVEL PARA APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL DAS OBRAS, APOIADO EM UM
LASTRO DE CONCRETO PARA FLEXIBILIZAR AS MONTAGENS E ADEQUAR-SE À AUSÊNCIA
DE PAREDES NO ESPAÇO, SETORIZADO POR CORTINAS DIVISÓRIAS. DESTAQUE PARA
MONTAGEM DE OBRA NA MOSTRA DE MANABU MABE
MODULAR SYSTEM BUILT WITH CONCRETE BASES, FOR STAND-ALONE DISPLAY OF
ARTWORKS. IT ALLOWS FLEXIBLE LAYOUTS AND ADAPTS WELL TO WALL-LESS EXHIBITION
SPACES THAT CURTAINS DIVIDE INTO SECTORS. THIS PICTURE HIGHLIGHTS AN ASSEMBLY
WORK BY MANABU MABE
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M U SEU D E A RT E P O P U L A R D O
U N H ÃO, 196 3

Como um desdobramento do
próprio MAM/Bahia, que deveria ter seu teatro reconstruído,
o Museu de Arte Popular foi
instalado no conjunto do Solar
do Unhão, construção do século
XVI que abrigou vários usos,
sendo uma das primeiras manufaturas do país no século XIX,
produzindo rapé. Recuperado e
restaurado pela arquiteta, sua
nova função seria acolher um
centro de documentação de arte
popular e um outro centro de estudos técnicos, com proposição
de oficinas em diversos materiais1. Trata-se de uma operação
museológica para além da pura
inserção da produção de objetos
da cultura popular no universo
moderno dos museus; foi um
projeto de extenso levantamento das bases culturais do país,
visando sua incorporação pela
industrialização nascente.
As exposições inicialmente
planejadas já marcavam sua
missão: Civilização do Nordeste, O Índio, África Bahia e A
Europa e a Península Ibérica. A
primeira, única realizada até o
afastamento da arquiteta, em
1964, apresentava a riqueza da
produção pré-artesanal2 recolhida nas feiras populares da Bahia,
oriundas do Ceará, através do
Museu de Arte da Universidade
do Estado, e de Pernambuco,
adquiridas em intercâmbio com
o Movimento Popular de Cultura,
fundado em Recife3. Ocupando
os dois andares do Solar, a mos-

As an offshoot of MAMB itself,
which should have had its
theater rebuilt, a new museum
of ‘popular’ art (Museu de Arte
Popular) was housed at Solar do
Unhão, in a 16th-century former
manorial house that had been
used for many different purposes;
in the 19th century, it had been
one of Brazil’s first factories,
making snuff. Restored by Lina Bo
Bardi, its new role was to house a
center for documenting ‘popular’
art and another for technical
aspects, with workshops using a
number of different materials.1 Its
museologic operation went far
beyond merely including objects
from everyday or ‘popular’
culture in the modern universe of
museums; the project developed
an extensive survey of Brazil’s
cultural resources with an eye to
their role in the period’s nascent
industrialization, a mission
highlighted by the themes
chosen for its first exhibitions:
the civilization of northeastern
Brazil; Amerindians; Bahia and
Africa, and Europe and the
Iberian Peninsula. When Bo Bardi
left Bahia, in 1964, the first of
these exhibitions had been held
to feature the rich production
of pre-artisanal2 pieces from
street fairs in Bahia as well
as from the states of Ceará
(through the state university’s
art museum) and Pernambuco,
through exchanges with Recife’s
recently founded Popular Culture
Movement.3 Such was the

1. “Onze mestres artesãos e 44 aprendizes

1. “Eleven master craftsmen and forty-four

selecionados entre 3 mil alunos, que traba-

apprentices selected from three thousand

lhariam madeira, cerâmica, metais ferrosos

students, who would work with wood, pottery,

e não ferrosos, vidro, couro, fibras vegetais

ferrous and nonferrous metals, glass, leather,

e em tipografia experimental, […]”. Museus

vegetable fibers, and experimental typo-

acolhem o moderno, op. cit., p. 185.

graphy….” Museus acolhem o moderno, 185.

2. Segundo sua definição, o Brasil não

Translated from Portuguese for this edition.).

chegou a possuir uma produção artesanal nos

2. On the basis of her definition, Brazil had no craft

moldes das corporações europeias, cujo auge

production comparable to that of the corporations and

se deu na Idade Média.

guilds that flourished in Europe in the Middle Ages.
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tra inaugura o museu, em 1963,
junto à apresentação de artistas
contemporâneos dos mesmos
estados, no galpão anexo, parte
do conjunto a ser destinado à
futura instalação das Oficinas
do Unhão; uma clara referência
de não hierarquização das ‘artes’
em sua abordagem.
Soluções técnicas para
problemas do cotidiano foram
apresentadas não pelo valor
estético dos objetos, mas como
testemunha cultural de resistência perante as condições precárias da população. Uma força
criativa popular que poderia ser
resgatada pelo desenho industrial, nos moldes da experiência
de desenvolvimento de países
como Finlândia e Japão.

museum’s inaugural exhibition in
1963, occupying the two upper
levels at Solar do Unhão, while
contemporary artists from the
same three states were shown in
an adjoining hangar-type part of
the complex that subsequently
housed workshops, in a clear
allusion to her opposition to any
hierarchy of the ‘arts.’
Technical solutions for everyday
problems were shown, not for
their aesthetic value but as a
means of bearing cultural witness
to fortitude in the context of
precarious living conditions. This
was a creative strength of the
common people that could be
channeled into industrial design,
as seen in the development of
countries such as Finland or Japan.

3. Bardi, Lina Bo. Tempos de grossura: o

3. Lina Bo Bardi, Tempos de grossura: o

design no impasse. São Paulo: Instituto Lina

design no impasse (São Paulo: Instituto Lina

Bo e P.M. Bardi, 1994, p. 60.

Bo e P.M. Bardi, 1994), 60.

O MUSEU DE ARTE POPULAR FOI INSTALADO NO
CONJUNTO DO SOLAR DO UNHÃO, CONSTRUÇÃO
DO SÉCULO XVI, RESTAURADO PELA ARQUITETA.
SUA NOVA FUNÇÃO SERIA ACOLHER UM CENTRO
DE DOCUMENTAÇÃO DE ARTE POPULAR, OUTRO DE
ESTUDOS TÉCNICOS E OFICINAS. ERA UM PROJETO
DE EXTENSO LEVANTAMENTO DAS BASES CULTURAIS
DO PAÍS, VISANDO SUA INCORPORAÇÃO PELA
INDUSTRIALIZAÇÃO NASCENTE
THE MUSEU DE ARTE POPULAR WAS INSTALLED IN
THE 16TH-CENTURY SOLAR DO UNHÃO, A MANORIAL
COMPLEX, IN SALVADOR, THAT LINA BO BARDI
RESTORED. IN ITS NEW ROLE, THE PROPERTY WAS TO
HOUSE A DOCUMENTATION CENTER FOR FOLK ART,
AND ANOTHER ONE FOR TECHNICAL STUDIES AND
WORKSHOPS. THIS PROJECT WAS MEANT TO CARRY OUT
AN EXTENSIVE SURVEY OF THE COUNTRY’S CULTURAL
ROOTS, AIMING ITS INCORPORATION INTO THE
EMERGENT INDUSTRIALIZATION

Esta exposição procura apresentar uma civilização pensada
em todos os detalhes, estudada tecnicamente (mesmo se a
palavra “técnico” define aqui
um trabalho primitivo), desde a
iluminação às colheres de cozinha, às colchas, às roupas, bules,
brinquedos, móveis, armas. É a
procura desesperada e raivosamente positiva de homens que
não querem ser “demitidos”,
que reclamam seu direito à vida.
Uma luta de cada instante para
não afundar no desespero, uma
afirmação de beleza conseguida
com o rigor que somente a presença constante de uma realidade pode dar.

This exhibition shows a civilization
in which thought went into its
every detail, and every technique
was examined (even if the word
“technique” here refers to primitive work), from lighting fixtures
to kitchen spoons, bedspreads,
clothing items, teapots, toys,
furniture, weapons.
This is the desperate and angrily
positive quest for men who do
not want to be “laid off,” who are
claiming their right to life: fighting one battle at a time, so as
not to sink into despair, a statement of beauty achieved with
the rigor that only the constant
presence of a reality can give.
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Esta exposição que inaugura o
Museu de Arte Popular do Unhão
deveria chamar-se Civilização do
Nordeste. Civilização. Civilização é o
aspecto prático da cultura, é a vida
dos homens em todos os instantes.
This exhibition that inaugurates
the Unhão museum of popular
art should be called Civilization of
Northeastern Brazil. Civilization … is
the practical aspect of culture, the
life of men at all times.

A PRIMEIRA, E ÚNICA, MOSTRA REALIZADA ATÉ O
AFASTAMENTO DA ARQUITETA EM 1964, APRESENTAVA
A RIQUEZA DA PRODUÇÃO RECOLHIDA NAS FEIRAS
POPULARES DA BAHIA, ORIUNDAS DO CEARÁ, ATRAVÉS
DO MUSEU DE ARTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO, E DE
PERNAMBUCO, ADQUIRIDAS EM INTERCÂMBIO COM O
MOVIMENTO POPULAR DE CULTURA, FUNDADO EM RECIFE
THE FIRST AND ONLY SHOW HELD BEFORE THE
ARCHITECT LEFT MASP, IN 1964, PRESENTED A WEALTH
OF PRODUCTION COMPRISING ARTS AND CRAFTS FAIRS
FROM BAHIA, BROUGHT FROM CEARÁ BY THAT STATE
UNIVERSITY’S MUSEU DE ARTE, AND FROM THE STATE OF
PERNAMBUCO, THROUGH AN EXCHANGE PROGRAM WITH
THE MOVIMENTO POPULAR DE CULTURA, FROM RECIFE
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O Museu de Arte Popular do
Unhão não foi pensado como
Museu folclórico, isto é: documentação estética da cultura popular
julgada pela ‘alta’ cultura.
Devia ter sido o Museu de ‘Arte’ como
‘Artes’, isto é, o ‘fazer’, os ‘fatos’, os
acontecimentos do cotidiano.
O Programa: Civilização Brasileira
1ª Exposição: Civilização do Nordeste;
2ª: O Índio;
3ª: África-Bahia (com a colaboração de Pierre Verger);
4ª: A Europa e a Península Ibérica.
The Museu de Arte Popular do
Unhão was not conceived as a folklore museum, one in which the aesthetic documentation of the people’s
culture is judged by ‘high’ culture.
“It was meant to have been a Museum of ‘Art’ in the sense of ‘the Arts,’
meaning the ‘doing,’ the ‘facts’ and
events in everyday life.
“The Program: Brazilian Civilization
“Exhibition 1: The Civilization of
Northeastern Brazil;
2: The Amerindian;
3: Africa-Bahia (with the collaboration of Pierre Verger);
4: Europe and the Iberian Peninsula.
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Matéria-prima: o lixo.
Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de
lubrificantes, caixas velhas e jornais. Cada objeto
risca o limite do “nada” da miséria. Esse limite e a
contínua e martelada presença do “útil” e “necessário” é que constituem o valor desta produção, sua
poética das coisas humanas não gratuitas, não criadas pela mera fantasia.
Chamamos este Museu de Arte Popular e não de
folclore por ser o folclore uma herança estática e
regressiva, cujo aspecto é amparado paternalisticamente pelos responsáveis da cultura, ao passo que
arte popular (usamos a palavra arte não somente
no sentido artístico mas também no de fazer tecnicamente) define a atitude progressiva da cultura
popular ligada a problemas reais.
Esta exposição quer ser um convite para os jovens
considerarem o problema da simplificação (não da indigência), no mundo de hoje; caminho necessário para
encontrar dentro do humanismo técnico, uma poética.
Esta exposição é uma acusação.
Acusação de um mundo que não quer renunciar à
condição humana apesar do esquecimento e da
indiferença. É uma acusação não-humilde, que contrapõe às degradadoras condições impostas pelos
homens, um esforço desesperado de cultura.

Raw material: trash.
Burned lamp bulbs, cloth patches, cans of lubricant,
old boxes, and newspapers. Each object verging on
the “nothing” of stricken poverty. This limit and the
continuing hammering presence of “useful” and
“necessary” are what constitute the worth of this
production, its poetics of human things that are not
gratuitous, not created by mere fantasy.
We call this a museum of popular art rather than
folklore, because folklore refers to a static and backward-looking legacy, whose appearance is paternalistically supported by the officials in charge of culture,
whereas popular art (using the word ‘art’ not only
in its artistic sense but also to denote a skill used to
make something) defines the progressive attitude of
popular culture and its attachment to real problems.
This exhibition asks young people to consider the
problem of simplification (not deprivation) in today’s
world—a way forward we need in order to find a poetics within technical humanism.
This exhibition is an indictment.
It indicts a world that does not want to renounce
the human condition despite oblivion and indifference. It is a non-humble accusation to oppose the
degrading conditions inflicted by men, a desperate
effort for culture.

1964. MONTAGEM DA MOSTRA NORDESTE,
APRESENTADA NO SOLAR DO UNHÃO UM
ANO ANTES, INTERROMPIDA ÀS VÉSPERAS
DA ABERTURA EM ROMA, POR TER SIDO
CONSIDERADA SUBVERSIVA PELA EMBAIXADA
DO BRASIL. VÊ-SE A ESTRUTURA-SUPORTE
DE OBRAS ARTICULADA AO AMBIENTE
EXPOSITIVO INTERNO DA GALLERIA
NAZIONALE D’ARTE DI ROMA
1964. INSTALLATION OF THE NORDESTE
EXHIBITION HELD AT SOLAR DO UNHÃO
THE PREVIOUS YEAR BUT CALLED OFF ON
THE EVE OF ITS ROME OPENING BECAUSE
THE BRAZILIAN EMBASSY CONSIDERED IT
SUBVERSIVE. THE IMAGE SHOWS STRUCTURESUPPORT FOR ARTWORKS THAT ARTICULATED
THE INTERNAL EXHIBITION SPACE AT GALLERIA
NAZIONALE D’ARTE DI ROMA
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M A SP PAU LI STA , 1969

A transferência do primeiro
MASP da rua 7 de Abril para o
novo edifício da avenida Paulista
foi precedida por uma tentativa
de acordo para sua instalação
na Fundação Alvares Penteado.
A iniciativa para a construção
da nova sede no terreno do
antigo Trianon da avenida
Paulista resultou no conhecido
projeto e bem-sucedido ajuste
de sua arquitetura às exigências
de não obstrução da praça:
o belvedere hoje nomeado
esplanada Lina Bo Bardi. A obra
do Museu, iniciada em 1957
com a demolição do Trianon,
foi finalizada em 1968. Até 1964,
Lina viveu intensamente ‘a
Bahia’, e retornou a São Paulo
imbuída das possibilidades
transformadoras da cultura
brasileira, porém marcada pelos
entraves políticos de então.
O MASP surge sob esse novo
olhar, transformando o gesto
civilizatório inicial do primeiro
Museu em uma verdadeira
revolução museográfica, com
seu modernismo revigorado e de
caráter político-nacional.
A abertura do Museu ao
público, em 1969, para a
apreciação ‘em massa’ da nova
pinacoteca com os cavaletes
de vidro, apresentava a mostra
temporária A mão do povo
brasileiro, organizada com
peças originárias do “Museu
de Arte da Universidade do
Ceará, Museu do Estado
da Bahia, Museu de Artes e
Técnicas Populares de São Paulo
e de vários colecionadores e
antiquários paulistas”1. Foi uma
marcação simbólica da ideia
de museu ‘desmistificado’ e
‘engajado’ que era pretendido
por Bardi e desenhado por
Lina. Completando a projeção
popular e a abrangência de

The Museu de Arte de São
Paulo – MASP initially occupied
premises on Rua 7 de Abril but
then made a tentative agreement
to relocate to a building owned
by an educational foundation
(Fundação Alvares Penteado)
before moving to Avenida
Paulista. The initiative to build on
the new site of the former Trianon
Square led to the current building
with an architectural design that
successfully adapted to the need
to avoid obstructing the square by
placing a belvedere there, now a
terrace named after Lina Bo Bardi.
Work on the museum building
started by demolishing the
Trianon Square in 1957 and ended
in 1968. After living life to the full
in her time in Bahia, Lina Bo Bardi
returned to São Paulo imbued
with the transformative potential
of Brazilian culture. However, the
political difficulties of the period
had left their mark too. MASP was
erected under this new outlook,
transforming the first museum’s
initial civilizing gesture to make a
real museographic revolution, with
its reinvigorated political-national
modernism.
When the museum opened to
the public in 1969, visitors came
‘en masse’ to the new art gallery
furnished with glass easels for the
temporary exhibition A mão do
povo brasileiro [literally, the hand
of the Brazilian people], featuring
pieces from “Museu de Arte da
Universidade do Ceará, Museu
do Estado da Bahia, Museu de
Artes e Técnicas Populares de São
Paulo, and from several collectors
and antique dealers in the state
of São Paulo.”1 Symbolically,
it highlighted the idea of a
‘demystified’ and ‘engaged’
museum sought by Bardi and
designed by Lina Bo. Completing
its outreach to the broader

1. Diário de São Paulo, 29/06/1969.

1. Diário de São Paulo, June 29, 1969.
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sua inserção na cidade, outra
mostra inaugural ocupava
a praça coberta sob o vão
do Museu com instalações
interativas do artista Nelson
Leirner. Estava implantado o
modelo de operação do museu
que transformou o cenário
museológico e museográfico
conhecido até então.

community and the scope of its
involvement in the city, another
inaugural exhibition—of interactive
installations by the artist Nelson
Leirner—occupied the covered
plaza under the museum’s open
span. Here was a museum with
an operational model that
transformed the museologic and
museographic scenario as it was
then known.

OS ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO DO MASP, LOCALIZADOS
NO VOLUME TRANSPARENTE SUSPENSO, SÃO O GRANDE
SALÃO DA PINACOTECA, NO SEGUNDO PISO, E A SALA
DE MOSTRAS TEMPORÁRIAS, EM UM ESPAÇO FECHADO
NO CENTRO DA LAJE DO PRIMEIRO PISO. NA PARTE
DO EDIFÍCIO ABAIXO DO BELVEDERE, ESTENDEM-SE AS
ÁREAS PARA MOSTRAS TEMPORÁRIAS, EM UM GRANDE
SALÃO TÉRREO CIRCUNDADO POR AMPLOS MEZANINOS
TWO OF THE MASP EXHIBITION FACILITIES ARE LOCATED
IN THE SUSPENDED GLAZED VOLUME: THE LARGE
GALLERY FEATURING THE PERMANENT COLLECTION, ON
THE SECOND LEVEL, AND THE ROOM FOR TEMPORARY
SHOWS, CONSISTING OF A CLOSED-OFF SPACE IN THE
CENTER OF THE FIRST LEVEL. ON THE LEVEL BELOW THE
BELVEDERE, A THIRD EXHIBITION SPACE COMPRISES A
LARGE GALLERY SURROUNDED BY MEZZANINES WHERE
TEMPORARY SHOWS ARE ALSO HELD

Uma premissa. Na projetação
do Museu de Arte de São Paulo,
na avenida Paulista, procurei
uma arquitetura simples, uma
arquitetura que pudesse comunicar
de imediato aquilo que, no passado,
se chamou de “monumental”,
isto é, o sentido do “coletivo”, da
“Dignidade Cívica”.
Aproveitei ao máximo minha
experiência de cinco anos
passados no Nordeste, a lição da
experiência popular, não como
romantismo folclórico mas como
experiência de simplificação.

A premise. My design for
Museu de Arte de São Paulo on
Avenida Paulista was aiming for
uncomplicated architecture that
would immediately communicate
that which in the past was called
“monumental,” meaning a sense of
the “collective,” or “Civic Dignity.”
I got the most out of the five
years I spent in the Northeast:
the lessons of the common
people’s experience, not as
folksy romanticism, but as lived
simplification.
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Os painéis didáticos de cristal nos quais são
expostos os quadros não agradam os acostumados
ao comodismo dos estofados e dos controles
remotos, pois, para ler os dados técnicos e o nome
do autor e título das obras apresentadas, é preciso
olhar atrás dos painéis. Acho meu projeto de painelcavalete da pinacoteca do MASP uma importante
contribuição à museografia internacional. Os 3.000
visitantes do Museu, aos sábados e domingos, o
demonstram, contra uma dezena de queixosos.

ESTAB ILIZ ADA P O R UMA BA SE-L A STRO D E
CO N CRE TO, A FIX AÇ ÃO DA S O B R A S É FEITA EM UMA
L ÂMINA D E VID RO VERTI C AL, A J USTADA ATR AVÉS
D E PAR AFUSO E CUNHA D E MAD EIR A J UNTO À
BA SE. A FUR AÇ ÃO N O VID RO PAR A PREND ER OS
Q UAD ROS É FEITA SO B MED IDA , CO NFO RME A S
D IMENSÕ ES DA S M O LD UR A S

The vertical screen-like crystal mounts on which
paintings are shown displease viewers accustomed
to comfortable upholstery and remote controls, since
they have to look behind the panels to read technical
information, author’s names, and titles of works. I
think my design for the MASP gallery’s easel-panels
makes an important contribution to international
museography. The three thousand visitors to the
museum on Saturdays and Sundays react favorably
to them, against a dozen grumblers.

STAB ILIZED BY A CO N CRE TE BALL A ST-BA SE, THE
ART WO RKS ARE AFFIXED TO A VERTI C AL G L A S S
SHEE T FA STENED TO THE BA SE WITH SCRE WS AND
A WO O D EN WED G E. THE G L A S S SHEE T IS D RILLED
A S REQ U IRED FO R PUT TIN G UP THE PAINTIN GS
ACCO RD IN G TO FR AME D IMENSI O NS
RE TR ATO D O CO ND E-D U Q UE D E O LIVARES, O B R A D E
D IEG O VEL Á ZQ UE Z NA PINACOTEC A D O MA SP PAULISTA
D IEG O VEL Á ZQ UE Z’S P O RTR AIT O F THE CO UNT-D UKE D E
O LIVARES AT THE MA SP PAULISTA GALLERY

P O RTI N A R I, 1974
G R AND E PAINEL D E TIR AD ENTES FIXO N OS
C AVALE TES
L ARG E PANEL O F TIR AD ENTES FIXED TO THE E A SEL S
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Concreto à vista, caiação, piso
de pedra goiás para o grande
Hall Cívico, vidro temperado,
paredes plásticas, concreto
à vista com caiação para o
edifício do Museu. Os pisos
são de borracha preta tipo
industrial. O Belvedere é uma
“praça”, com plantas e flores
em volta, pavimentada com
paralelepípedos na tradição
ibérico-brasileira.
VARIAÇ ÃO AUTO P O RTANTE EM TUB OS ME TÁLI COS CO M
PAINÉIS D E VID RO D UPL A-FACE, CO M O O P Ç ÃO PAR A
APRESENTAÇÕ ES D IDÁTI C A S CO MPLEMENTARES AO
ACERVO E M OSTR A S TEMP O R ÁRIA S
FREESTAND IN G E XHIB ITO R VARIATI O N IN ME TAL
TUB ES AND D O UB LE-FACED G L A S S PANEL S FO R USE
IN D IDAC TI C SH OWS IN CO NNEC TI O N WITH THE
PERMANENT CO LLEC TI O N AND TEMP O R ARY SH OWS
VARIAÇ ÃO EM MAD EIR A D O SISTEMA FLE XÍVEL D E
E XP OSITO R SIMIL AR À PRIMEIR A E XP OSI Ç ÃO D IDÁTI C A
D O MA SP 7 D E AB RIL, PERMITIND O M O NTAG ENS NA
SAL A D E M OSTR A S TEMP O R ÁRIA S D O PRIMEIRO ANDAR
E NA S ÁRE A S D E ME Z ANIN O E TÉRREO, LO C ALIZ AD OS
ABAIXO D O B ELVED ERE
VARIATI O N IN WO O D O F THE ADAP TAB LE E XHIB ITO R
SIMIL AR TO THE O NE USED IN THE FIRST D IDAC TI C
SH OW HELD AT MA SP 7 D E AB RIL, N OW AD O P TED
IN TEMP O R ARY SH OWS SE T UP O N THE FIRST-FLO O R
GALLERY A S WELL A S O N THE ME Z Z ANINE AND
G RO UND FLO O R, B ELOW THE B ELVED ERE

Apparent concrete,
whitewashed walls, quartzite
(‘Goiás stone’) flooring for the
large Civic Hall, tempered glass,
plastic walls, apparent concrete
with whitewash for the Museum
building. Heavy-duty black
rubber floors. The Belvedere
“plaza” surrounded by plants
and flowers, and paved with
cobblestones from the IberianBrazilian tradition.

EXPOSIÇÃO-INSTALAÇÃO DA OBRA DE RUBENS GERCHMAN NO TÉRREO, ABAIXO DO BELVEDERE, 1974
INSTALLATION-EXHIBITION FEATURING RUBENS GERCHMAN’S WORK ON THE GROUND FLOOR, BELOW
THE BELVEDERE, 1974
LINA B O BARD I TE VE MAI O R PARTI CIPAÇ ÃO NA EL AB O R AÇ ÃO D E M OSTR A S TEMP O R ÁRIA S E
SUPERVISÃO D OS SISTEMA S Q UE CRI O U PAR A O MA SP, ATÉ P O U CO D EP O IS DA M O NTAG EM
DA E XP OSI Ç ÃO R EPA S SOS, EM 1975. D ESD E ENTÃO, ESTE VE PR ATI C AMENTE AFA STADA , SEM
MAI O RES PARTI CIPAÇÕ ES D IRE TA S NA S M O NTAG ENS, ATÉ A RE ALIZ AÇ ÃO D E SUA ÚLTIMA
E XP OSI Ç ÃO N O M USEU, Á F R I C A N EG R A, D E 1988
LINA BO BARDI PLAYED A MAJOR ROLE IN THE DESIGN OF TEMPORARY SHOWS AND SUPERVISION
OF THE EXHIBITOR SYSTEMS THAT SHE CREATED FOR MASP, UNTIL SHORTLY AFTER THE SETUP OF THE
EXHIBITION REPASSOS, IN 1975. AFTER THAT, SHE STAYED AWAY, WITH NO DIRECT PARTICIPATION IN THE
SHOW ASSEMBLIES, UNTIL HER LAST EXHIBITION, ÁFRICA NEGRA, HELD AT THE MUSEUM IN 1988
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REPASSOS: EXPOSIÇÃO-DOCUMENTO, 1975
FOI REALIZADA EM PARCERIA COM EDMAR DE ALMEIDA,
QUE APRESENTAVA SEU TRABALHO DE TAPEÇARIA
DESENVOLVIDO JUNTO ÀS COMUNIDADES DE ARTESÃS DO
TRIÂNGULO MINEIRO, E FLÁVIO IMPÉRIO, QUE REALIZOU
UM VIDEODOCUMENTÁRIO. A EXPOSIÇÃO MOSTRAVA UMA
POSSIBILIDADE CRIATIVA ATRAVÉS DO USO DE MATERIAIS
NATURAIS, REMONTANDO A TRADIÇÕES MILENARES
PRESENTES NAS TÉCNICAS DE TINGIMENTO, UM RECORTE
ANTROPOLÓGICO DE RESISTÊNCIA CULTURAL
BO BARDI JOINTLY ORGANIZED THIS EXHIBITION WITH
EDMAR DE ALMEIDA, WHO SHOWED HIS TAPESTRY WORK
EXECUTED BY COMMUNITIES OF CRAFTSWOMEN IN THE
REGION KNOWN AS TRIÂNGULO MINEIRO, AND FLÁVIO
IMPÉRIO, WHO MADE A VIDEO DOCUMENTARY. THE
EXHIBITION PRESENTED A CREATIVE USE OF NATURAL
MATERIALS, GOING BACK TO THE ANCIENT TRADITIONS OF
DYEING TECHNIQUE, AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH
TO CULTURAL RESISTANCE

Esta não é uma exposição de arte
religiosa. Nos períodos difíceis
da história de um país, quando
as estruturas se desfazem, o
misticismo é o último recurso que
tira o homem da passividade.
As técnicas de fiação, tecelagem
e tintura, os materiais ligados à
natureza e não a sucedâneos,
indicam apenas a possibilidade de
uma civilização que procura saídas
que não são aquelas do ‘consumo’.
Não é uma exposição contra
as conquistas da civilização
ocidental, contra a industrialização
e o ‘comfort’. Não é uma
exposição que apresenta a arte
como consolo da miséria, como
tranquilizante das consciências dos
que não ‘precisam’.
Uma procura artística a nível
antropológico, uma autocrítica a
nível coletivo.
Um contra-artesanato ciente
de todas as possíveis mudanças,
marcado pelo esforço humano.

This is not an exhibition of
religious art. In times of hardship
in the history of a country,
when structures are collapsing,
mysticism is the last resort that
draws man out of passivity.
Techniques for spinning,
weaving, and dyeing,
materials from nature rather
than substitutes point to the
possibility of a civilization that
seeks outlets that do not involve
‘consumption.’
This exhibition is not opposed
to the achievements of Western
civilization, industrialization, and
convenience. It does not show
art as consolation for poverty or
soothing balm for the conscience
of those who have no ‘need.’
An artistic pursuit on the
anthropological level, a selfcriticism on the collective level.
A counter-craftwork aware of
all possible changes, marked by
human effort.
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A ABERTURA DO MUSEU AO PÚBLICO, EM 1969, PARA
APRECIAÇÃO ‘EM MASSA’ DA NOVA PINACOTECA
COM OS CAVALETES DE VIDRO, APRESENTAVA A
MOSTRA TEMPORÁRIA A MÃO DO POVO BRASILEIRO,
ORGANIZADA COM PEÇAS ORIGINÁRIAS DO MUSEU DE
ARTE DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ, MUSEU DO ESTADO
DA BAHIA, MUSEU DE ARTES E TÉCNICAS POPULARES
DE SÃO PAULO E DE VÁRIOS COLECIONADORES E
ANTIQUÁRIOS PAULISTAS
IN 1969, THE MUSEUM WAS OPENED FOR THE ‘MASS’
APPRECIATION OF ITS COLLECTION DISPLAYED ON
GLASS EASELS IN THE TEMPORARY SHOW A MÃO DO
POVO BRASILEIRO. THIS EXHIBITION WAS ORGANIZED
WITH ORIGINAL PIECES LOANED FROM MUSEU DE ARTE
DA UNIVERSIDADE DO CEARÁ, MUSEU DO ESTADO DA
BAHIA, MUSEU DE ARTES E TÉCNICAS POPULARES DE
SÃO PAULO, AND SEVERAL PRIVATE COLLECTIONS AND
ANTIQUE SHOPS OF SÃO PAULO

A exposição é apenas uma
apresentação de criatividade
e de possibilidades. Não é
uma exposição da Arte como
consolação, não queríamos
que fosse interpretada neste
sentido, não é tampouco um
convite à sobrevalutação de uma
produção que exprime difíceis
condições de vida. Estamos
convencidos de que tudo aquilo
que pode compatibilizar a
miséria deve ser destruído.

The exhibition is just a
presentation of creativity and
possibilities. Not an exhibition
of Art as consolation; we did
not want it to be interpreted in
this sense. Nor is it an invitation
to overpraised production that
expresses a hard life. We are
convinced that everything
that can reconcile [people to]
poverty must be destroyed.

COMO NAS DEMAIS MONTAGENS DA ARQUITETA, AO VISITANTE
SEMPRE É PERMITIDA UMA VISÃO TOTAL E ABRANGENTE DA ‘CENA’,
ANTES DA APROXIMAÇÃO LIVRE NOS DETALHES
AS IN OTHER SETTINGS DESIGNED BY THE ARCHITECT, THE VISITOR
IS ALWAYS OFFERED A TOTAL AND COMPREHENSIVE VIEW OF THE
‘SCENE’ BEFORE COMING NEAR THE WORKS TO LOOK INTO DETAILS
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Falamos de artesanato e arte
popular. No Museu de Arte
de São Paulo montamos uma
exposição que inclui todos esses
problemas. A esta exposição o
diretor do Museu deu o título “A
mão do povo brasileiro”: é uma
homenagem ao Povo do Brasil.
We are talking about folk arts
and crafts. At the Museu de
Arte de São Paulo we held an
exhibition that covers all of these
problems. The museum’s director
called this exhibition “The Hand
of the Brazilian People”: a tribute
to the common people of Brazil.

A AMBIENTAÇÃO DA MOSTRA REMONTA ÀS FEIRAS NORDESTINAS
E AOS ARMAZÉNS DE SECOS E MOLHADOS BRASIL AFORA,
COMO OS EXPOSITORES EM MADEIRA DE PINHO CRU JÁ
EXPERIMENTADOS NA ÉPOCA EM QUE VIVEU NA BAHIA
THE EXHIBITION SETTING HARKS BACK TO THE NORTHEASTERN
STREET MARKETS AND RUSTIC GROCERY SHOPS THROUGHOUT
BRAZIL, WITH ITS EXHIBITORS MADE OF RAW PINEWOOD THAT
THE ARCHITECT USED WHEN SHE LIVED IN BAHIA
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CROQUI DO BALCÃO-VITRINE PARA VENDA DE
PUBLICAÇÕES DO MUSEU

BALCÃO PARA O HALL DO MUSEU
COUNTER FOR THE MUSEUM’S HALL

STUDY FOR THE SHOWCASE-COUNTER USED FOR
PUBLICATIONS

VITRINES DA SALA DE EXPOSIÇÕES DO NÍVEL TÉRREO,
ENTRE O RESTAURANTE, DE UM LADO, E A BIBLIOTECA,
DO OUTRO, FORAM PROPOSTAS COMO DIVISÓRIAS
EXPOSITIVAS DE CARÁTER DIDÁTICO-HISTÓRICO
SHOWCASES OF THE GROUND-FLOOR EXHIBITION ROOM
LOCATED BETWEEN THE RESTAURANT, ON ONE SIDE,
AND THE LIBRARY, ON THE OTHER, WERE PROPOSED AS
SCREEN-EXHIBITORS OF A DIDACTIC-HISTORICAL NATURE

TOTEM EXTERNO DE COMUNICAÇÃO DAS MOSTRAS
OUTDOOR TOTEM FOR PUBLICIZING
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Até procurei (e espero que
aconteça) recriar um “ambiente” no Trianon. E gostaria que lá
fosse o povo, ver exposições ao
ar livre e discutir, escutar música,
ver fitas. Até crianças, ir brincar
no sol da manhã e da tarde. E
retreta. Um meio mau-gosto de
música popular, que enfrentado
“friamente”, pode ser também
um “conteúdo”.
I have even tried (let’s hope it
works) to recreate an “environment” in the Trianon gardens. I
would like common people to go
there and see outdoor exhibitions, talk, listen to music, watch
films. Children too, to play in the
morning and afternoon sunlight.
And bands playing popular music
of somewhat bad taste, which
seen “dispassionately” may also
be “meaningful content.”

CIRCO PIOLIN, 1972. A MONTAGEM DO CIRCO, POR
OCASIÃO DA MOSTRA COMEMORATIVA CINQUENTENÁRIO
DA SEMANA DE 22, SERVIU TAMBÉM COMO AUDITÓRIO
CIRCO PIOLIN, 1972. THE CIRCUS SET UP FOR THE SHOW
CELEBRATING THE CINQUENTENÁRIO DA SEMANA DE 22
(50TH ANNIVERSARY OF THE 1922 WEEK OF MODERN ART),
ALSO DOUBLED AS AUDITORIUM
EXPOSIÇÃO PLAYGROUNDS DE NELSON LEIRNER, QUE
OCUPOU O BELVEDERE À ÉPOCA DA ABERTURA DO
MUSEU AO PÚBLICO
THE EXHIBITION PLAYGROUNDS OF WORKS BY NELSON
LEIRNER OCCUPIED THE BELVEDERE AREA WHEN THE
MUSEUM WAS OPENED TO THE PUBLIC

À DIREITA, FILA DA PRIMEIRA MOSTRA INTERNACIONAL DE
CINEMA DE SÃO PAULO, 1977
RIGHT, QUEUE FOR THE FIRST SÃO PAULO INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL, 1977
ABAIXO, CARROSSEL SONORO CONCEBIDO POR LINA BO
BARDI E EXECUTADO POR MARIA HELENA CHARTUNI, 1969
BELOW, SOUNDING CAROUSEL DESIGNED BY LINA BO BARDI
AND EXECUTED BY HELENA CARTUNI, 1969
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ROBERTO SAMBONET, 1974. EXPOSIÇÃO DA OBRA DO
ARTISTA E DESIGNER COM PAINÉIS DE VIDRO SUSPENSOS:
VERTICAIS, PARA APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E
PINTURAS; E HORIZONTAIS, PARA EXPOSIÇÃO

HISTÓRIA EM QUADRINHOS, 1974. DE FORMA INÉDITA,
OS DESENHOS DOS QUADRINHOS SÃO AMPLIADOS
E SUSPENSOS POR CABOS, COMPONDO O ESPAÇO
CALEIDOSCÓPICO DA MOSTRA

ROBERTO SAMBONET, 1974. EXHIBITION OF WORKS BY
THE ARTIST AND DESIGNER AFFIXED TO SUSPENDED
GLASS PANELS: VERTICAL PANELS, FOR DRAWINGS AND
PAINTINGS; AND HORIZONTAL ONES, FOR OBJECTS

HISTÓRIA EM QUADRINHOS, 1974. IN AN
UNPRECEDENTED MANNER, COMICS DRAWINGS ARE
ENLARGED AND HUNG FROM CABLES, THUS CREATING
THE KALEIDOSCOPIC SPACE FOR THE SHOW

O tempo é uma espiral. A Beleza
em si não existe. Existe por um
período histórico, depois muda
o gosto, depois vira bonito de
novo. Eu procurei apenas no
Museu de Arte de São Paulo,
retomar certas posições. Não
procurei a beleza, procurei
a liberdade. Os intelectuais
não gostaram, o povo gostou:
“Sabe quem fez isso? Foi uma
mulher!!...”

Time is a spiral. There is no
such thing as Beauty in itself: a
historical period has its notion
of beauty, then taste changes,
but time passes and it will be
beautiful again. At Museu de Arte
de São Paulo, I was just seeking to
revisit certain positions. I wanted
freedom rather than beauty.
Intellectuals did not like it, the
common people did: “You know
who did this? A woman!…”
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E X H I B I T I O N S H E L D AT S E S C P O M P E I A

E X P OSI ÇÕ ES N O SESC P O M P EI A

A obra de recuperação e restauro dos galpões da Fábrica da
Pompeia, construída em 1938 e
que abrigou, em 1945, a fábrica de tambores da Indústria
Brasileira de Embalagens (Ibesa),
durou de 1977 a 1982, quando
inaugurou para o público, com a
abertura da grande mostra-panorama Design no Brasil: história
e realidade. Parte do projeto
concebido pela arquiteta para
os novos usos do centro de lazer
Sesc Fábrica da Pompeia era
justamente organizar exposições
temáticas1 fora dos padrões
tradicionais, a serem montadas
no primeiro galpão, separado
da área de convivência pela
biblioteca. Esse espaço, que fora
de certa forma ‘musealizado’ em
algumas montagens, por estar
inserido em um centro de lazer
com ampla circulação de público, possibilitou a comunicação,
em larga escala, das questões
anteriormente propostas pela
arquiteta em suas exposições.
Destacamos, na mostra inaugural, a retomada da questão
acerca da produção popular de
objetos, agora revista critica-

The Pompeia factory was built
in 1938 and in 1945 housed a
factory making drums for a
packaging company (Indústria
Brasileira de Embalagens
– Ibesa). After repair and
restoration from 1977 through
1982, it opened to the public with
a major panorama-exhibition:
Design in Brazil: History and
Reality. As part of Bo Bardi’s
project to repurpose this
factory as a leisure center, there
were nontraditional thematic
exhibitions installed in the first
building, which was separated
from the socializing area by
a library.1 This space was in
some ways ‘museum-ized’ by
certain installations due to its
being part of a leisure center
with a highly intense visitor
traffic, but it enabled largescale communication around
issues posed by her previous
exhibitions.
A highlight of the
inauguration was the revisiting
of objects crafted by working
people themselves, critically
reviewed in a panorama
that included—or confronted

1. “Entre os anos de 1982 e 1985, em parceria

1. “From 1982 to 1985, jointly with Glaucia

com Glaucia Amaral, Lina Bo Bardi realizou

Amaral, Lina Bo Bardi made some memorable

algumas exposições temáticas memoráveis,

thematic exhibitions with the help of a large

contando com uma grande equipe de cola-

team of collaborators: Alejandro Ferrari, Ana

boradores: Alejandro Ferrari, Ana Cordeiro,

Cordeiro, Antônio Saggese, Araty Perone, Beto

Antônio Saggese, Araty Perone, Beto Mainieri,

Mainieri, Cristina Brandini, Elizabeth Bento,

Cristina Brandini, Elizabeth Bento, Fábio

Fábio Malavoglia, Fioravanti Mancini Filho,

Malavoglia, Fioravanti Mancini Filho, Francisco

Francisco Millan, Guida do Amaral Lopes, Hélio

Millan, Guida do Amaral Lopes, Hélio Vinci,

Vinci, Horacio Gerpe, Luise Weiss, Márcia Maria

Horacio Gerpe, Luise Weiss, Márcia Maria

Benevento, Miguel Angel Paladino, Juvenal

Benevento, Miguel Angel Paladino, Juvenal

Pereira, João Ricci Martinelli, Roberto Cenni,

Pereira, João Ricci Martinelli, Roberto Cenni,

Sara Belz, Valderez Casella Frota, Victor Nosek,

Sara Belz, Valderez Casella Frota, Victor

Wilson Silva, architect Marcelo Suzuki, and the

Nosek, Wilson Silva. Arq. Marcelo Suzuki e

construction workers and carpenters Chicão,

os pedreiros e carpinteiros: Chicão, Mané,

Mané, Maninho, Paulista, Piracaia, and Zezinho,

Maninho, Paulista, Piracaia e Zezinho, dentre

and so many others whose names escape me.”

tantos que escapam aqui os nomes.” Vainer,

André Vainer and Marcelo Ferraz (eds.). Cidade-

André; Ferraz, Marcelo (orgs.). Cidadela da

la da liberdade: Lina Bo Bardi e o Sesc Pompeia

liberdade: Lina Bo Bardi e o Sesc Pompeia.

(São Paulo: Edições Sesc SP, 2013), 111. Translated

São Paulo: Edições Sesc SP, 2013, p. 111.

from Portuguese for this edition.
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mente em panorama que incluía,
quase em confronto, a produção contemporânea de objetos
industriais. Propõe um momento
de reflexão sobre a importante contribuição das culturas
de base, que poderia ter sido
efetiva na construção da identidade do desenho industrial
brasileiro. Também na mostra
Mil brinquedos para a criança
brasileira, grandes conjuntos de
artefatos manuais são expostos
junto com objetos industrializados. A introdução do universo rural, através da mostra
Caipiras: capiaus e pau a pique,
marcou uma forte ambientação daquela cultura cotidiana
através da construção in loco
das ‘arquiteturas rurais’. Lina
manteve sempre clara a postura de apresentar nossa cultura
não como gesto de valorização de uma condição precária, mas sim como estado da
‘arte’ popular integrada à vida,
portanto útil, muitas vezes
parte de uma realidade dura a
ser superada, jamais para ser
transformada em objeto simbólico, decorativo.

almost—contemporary objects
manufactured by industry,
thus posing a moment of
reflection on the important
contribution made by original
or base cultures, which could
have helped shape the identity
of Brazil’s industrial design.
Mil brinquedos para a criança
brasileira [A thousand toys for
Brazilian children] also featured
large numbers of handicrafts
shown beside industrially made
objects. Brazil’s rural world was
introduced through the exhibition
Caipiras, capiaus: pau a pique
[Hicks, cracker barrels: wattle
and daub], marking a strong
setting of that everyday culture
through in loco construction of
‘rural architectures.’ Bo Bardi
stood firm against the depiction
of Brazilian culture with a gesture
that feigned appreciation of
precarious living conditions. She
was all for showing the state of
the ‘art’ of the common people as
an integral—and therefore useful—
part of real lives and situations
that could hardly be ameliorated,
but should never be embellished
by symbolic or decorative objects.

DE SIGN NO BR A SIL,
HISTÓRIA E RE ALIDADE, 1982
Esta não é uma exposição de
arte. Não tem peças valiosas em
destaque, nem a “rarefação”desse tipo de exposições. É uma falsa
enxurrada, uma falsa confusão,
rigorosamente planejada. Por
contingências históricas o Brasil
industrializou-se de repente, compelido, sem continuidade, dado
imprescindível num desenvolvimento orgânico.
Aqui são representados alguns
dados: Brasil manual (até 1960),
Brasil industrial (70/80).
A exposição não “rarefeita”
é dedicada ao público popular.
É nos moldes das feiras dos sertões nordestinos e supermercados
paulistas que hoje inundam todas
as capitais do Brasil.
Aos designers brasileiros e aos
grandes responsáveis, a tarefa de
uma revisão e balanço.
Ao público, a alegria das feiras e
a resistência ou aceitação de todo
um modelo de comportamento.

This is not an art exhibition. There are
no valuable pieces featured, none
of the “rarefaction” found at this
type of event. It is a false flood, a
false confusion, rigorously planned.
Historical contingencies forced Brazil
to industrialize brusquely rather than
continuously in the essential manner
of an organic development.
Here are some data: manual
Brazil (pre-1960), industrial Brazil
(1970–80).
The non-“rarified” exhibition is
dedicated to the common people. It
is organized on the lines of the street
fairs of the northeastern backlands
or the São Paulo-owned supermarkets now flooding into all Brazil’s
state capitals.
For Brazilian designers and
those mainly responsible, the task
of reviewing and drawing up a
balance sheet.
For the public, cheerful street
fairs and rejecting or accepting a
whole pattern of behavior.

DESTACAMOS, NA MOSTRA INAUGURAL, A RETOMADA DA QUESTÃO ACERCA DA
PRODUÇÃO POPULAR DE OBJETOS, AGORA REVISTA CRITICAMENTE EM PANORAMA
QUE INCLUÍA, QUASE EM CONFRONTO, A PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA DE
OBJETOS INDUSTRIAIS. PROPÕE UM MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE A IMPORTANTE
CONTRIBUIÇÃO DAS CULTURAS DE BASE, QUE PODERIA TER SIDO EFETIVA NA
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO DESENHO INDUSTRIAL BRASILEIRO
WE POINT OUT, IN THE OPENING SHOW, A NEW DISCUSSION OF POPULAR OBJECT
PRODUCTION, NOW CRITICALLY REVIEWED IN A PANORAMA THAT INCLUDED,
ALMOST IN CONFRONTATIONAL MANNER, THE CONTEMPORARY PRODUCTION OF
INDUSTRIAL OBJECTS. THE SHOW PROPOSES A TIME TO REFLECT ABOUT THE IMPORTANT
CONTRIBUTION OF GRASSROOTS CULTURES THAT COULD HAVE BEEN EFFECTIVE TO
BUILD THE IDENTITY OF THE BRAZILIAN INDUSTRIAL DESIGN
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Não se trata, a rigor, de uma exposição de arte, nem de antropologia,
mas de uma amostragem histórica do
desenho industrial brasileiro, desde os
nossos primeiros habitantes, os índios,
até os nossos dias, passando pelo anos
70 e o chamado ‘milagre brasileiro’.
Esta exposição na Fábrica Pompéia
[sic] foi feita para ser ‘vista’ como
se estivéssemos em nossas casas ou
circulando num teatro.
This is not, strictly speaking, an exhibition of art or anthropology, but a
historical sample of Brazil’s industrial
design, from our earliest inhabitants,
the Amerindians, through the 1970s
and the so-called ‘Brazilian miracle,’ to
the present day. This exhibition at the
Pompeia center (former factory) was
made to be ‘viewed’ as if we were at
home or in a theater.
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MIL BRINQUEDOS PAR A A
CRIANÇA BR A SILEIR A, 1983

NA MOSTRA, GRANDES CONJUNTOS DE ARTEFATOS
MANUAIS SÃO EXPOSTOS LADO A LADO COM OBJETOS
INDUSTRIALIZADOS, APRESENTANDO UM PANORAMA RICO
DE POSSIBILIDADES LÚDICAS DO UNIVERSO DA ‘CULTURA’ DA
CRIANÇA BRASILEIRA
IN THE EXHIBITION, LARGE SETS OF MANUAL ARTIFACTS ARE
SHOWN SIDE BY SIDE WITH INDUSTRIALLY MANUFACTURED
OBJECTS, PRESENTING A LARGE RANGE OF PLAYFUL THINGS
TO THE ‘CULTURAL’ REALM OF BRAZILIAN CHILDREN
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ENTRE ATO PAR A
CRIANÇA S, 1985
Esta Exposição é apenas o barulhinho de uma engrenagem que
inicia um movimento, um pequeno convite à ciência e à fantasia.
É um convite também à terrível
lógica das crianças, que tanto se
aproxima do rigor científico.
Mas tudo isto é outra história.
Importante: os brutos não falam,
isto é, é difícil entendê-los. Mas,
além dos bichos amigos (o pet
dos ingleses) há bichos vagabundos visíveis ou quase invisíveis, os
bichos caseiros, aranhas, baratas,
besourinhos, ratinhos, todos eles
estrelando a casa na espera da
bomba do pesticida.
Está claro (ou não está claro) que
existem (ou podem existir) zonas
“cinzentas”, isto é, intermediárias
entre o branco e o preto, zonas
que permitem a convivência, o
respeito e a atenção, que não
permitem que as formigas sejam
pisadas, as baratas achatadas a
esmo, bichinhos gentis mortos de
uma mãozada, assim como flores
amassadas na planta, galhinhos
desfolhados por um interlocutor
ou conservador distraído.

O BELO E O DIREITO AO FEIO, 1982

This exhibition is just the tinkle of
a cogwheel that starts a movement, a little lure to science and
fantasy. It is also an invitation to
the fearful logic of children that is
so near to scientific rigor.
But this is another story. Important: brutes do not talk, so they
are hard to understand. But in
addition to friendly animals (the
Englishman’s pets), there are
visible or almost invisible crawling insects, domestic spiders,
cockroaches, beetles, mice, all at
home waiting for pesticide spray.
Obviously (or not ), there are (or
could be) “gray” areas, intermediate between white and black,
areas that allow coexistence, respect, and attention, not allowing
ants to be trodden on, cockroaches flattened haphazardly, gentle
little insects swatted to death,
or flowers crumpled on plants,
leaves stripped of twigs by an absent-minded chatter or gardener.

NO PERÍODO EM QUE A ARQUITETA ORQUESTROU
AS APRESENTAÇÕES EXPOSITIVAS DO SESC, DE 1982
A 1985, ALGUMAS DEMANDAS DE CONTEÚDO LHE
ERAM ENCAMINHADAS PRONTAS PELA INSTITUIÇÃO,
COMO NO CASO DE MOSTRAS ITINERANTES. DE
QUALQUER FORMA, SUAS MONTAGENS SEMPRE
MANTINHAM O CARÁTER DE POSICIONAMENTO
CRÍTICO E RECONTEXTUALIZAÇÃO DOS MATERIAIS,
COMO NESTA MOSTRA DE OBJETOS E PINTURAS
PRODUZIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL – INAMPS
IN THE PERIOD WHEN THE ARCHITECT ORCHESTRATED
SESC EXHIBITIONS, FROM 1982 TO 1985, SOME
CONTENT DEMANDS WERE FORWARDED TO HER BY
THE INSTITUTION AS WAS THE CASE OF TOURING
SHOWS. ANYHOW, HER DESIGNS ALWAYS MAINTAINED
A CRITICAL POSITIONING AND RECONTEXTUALIZATION
OF MATERIALS, AS IN THIS EXHIBITION OF OBJECTS
AND PAINTINGS PRODUCED BY EMPLOYEES OF THE
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAMPS
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CAIPIRAS, CAPIAUS:
PAU A PIQUE, 1984
Agências especializadas e cooperação da
O.N.U. programam, desde o fim da 2ª Guerra
Mundial, planos experimentais para os países
subdesenvolvidos sugerindo a utilização, para a
solução do problema da habitação popular, de
sistemas “tradicionais” como o uso do barro, tijolos
crus, pau-a-pique, sapé, taquara etc. Bem: o barro
para o Terceiro Mundo, o concreto e o aço para os
acima do Equador.
Barbeiros1 à parte, o barro não é um material
alegre, isto é, é uma espécie de Memento Mori:
Pluvis es et in pulverem reverteris.
A Bíblia
Pour belle que soit la pièce la fin est toujours
sanglante:
on y jette un peu de terre dessus et c’en est fait
pour toujours.
Blaise Pascal, Provinciales
Que viva François Hennebique!2
(1) Barbeiro: inseto (cujo habitat é o barro)
transmissor da Doença de Chagas.
(2) François Hennebique: (1842-1921), francês,
pioneiro do concreto armado.

Since World War II, the UN’s specialized
cooperation agencies have devised experimental
programs for underdeveloped countries. They
suggest solving the problem of housing for the
masses by using “traditional” building materials
such as clay, adobe bricks, wattle-and-daub,
thatching, bamboo, etc. Alright: for the Third
World it’s clay; for those above the Equator it’s
concrete and steel.
Triatomines1 apart, clay is not a fun material
but a sort of Memento Mori: Pluvis es et in
pulverem reverteris.
		
The Bible
Pour belle que soit la pièce la fin est toujours
sanglant:
on y jette un peu de terre dessus et c’en est fait
pour toujours.
Blaise Pascal, Provinciales
Long live François Hennebique!2
(1) Triatomines: clay dwelling insects that
transmit Chagas disease.
(2) François Hennebique (1842–1921), French
engineer who pioneered reinforced concrete.

CHAPÉU CAIPIRA, INSPIRAÇÃO PARA O
CARTAZ DA EXPOSIÇÃO
FARMHAND HAT, WHICH INSPIRED THE
EXHIBITION POSTER DESIGN
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ESTUDOS E INSTALAÇÃO DA FLORESTA DE PAUS-MASTRO
LOCALIZADA NO ACESSO À EXPOSIÇÃO. NELA, LINA
APLICAVA COM LIBERDADE POÉTICA REFERÊNCIAS DA
CULTURA POPULAR E ERUDITA
STUDIES AND INSTALLATION SCHEME FOR THE
FOREST OF WOODEN MASTS NEXT TO THE EXHIBITION
ENTRANCE. HERE BO BARDI TOOK POETIC LICENSE
TO DRAW ON REFERENCES FROM FOLK CULTURE AND
SCHOLARLY CULTURE

ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO DA MOSTRA
STUDIES FOR THE EXHIBITION PLACEMENT
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A INTRODUÇÃO DO UNIVERSO RURAL, ATRAVÉS DA
MOSTRA CAIPIRAS, CAPIAUS: PAU A PIQUE MARCOU
UMA FORTE AMBIENTAÇÃO DAQUELA CULTURA
COTIDIANA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO IN LOCO DAS
‘ARQUITETURAS RURAIS’. LINA MANTEVE SEMPRE CLARA
A POSTURA DE APRESENTAR NOSSA CULTURA NÃO
COMO GESTO DE VALORIZAÇÃO DE UMA CONDIÇÃO
PRECÁRIA, MAS SIM COMO ESTADO DA ‘ARTE’ POPULAR
INTEGRADA À VIDA, PORTANTO, ÚTIL, MUITAS VEZES
PARTE DE UMA REALIDADE DURA A SER SUPERADA,
JAMAIS PARA SER TRANSFORMADA EM OBJETO
SIMBÓLICO, DECORATIVO
IN THE SHOW CAIPIRAS, CAPIAUS: PAU A PIQUE, THE
RURAL REALM WAS INTRODUCED WITH A DISTINCTIVE
ENVIRONMENT CREATED TO CONVEY THAT CULTURE
THROUGH THE BUILDING IN LOCO OF ‘RURAL
ARCHITECTURES.’ BO BARDI HAS ALWAYS KEPT A
CLEAR STANCE OF PRESENTING BRAZILIAN CULTURE
NOT THROUGH A GESTURE OF APPRECIATION OF A
PRECARIOUS CONDITION, BUT AS A STATUS OF THE
POPULAR ‘ART’ INTEGRATED INTO EVERYDAY LIFE AND,
THEREFORE, USEFUL—OFTENTIMES AS PART OF A HARSH
REALITY TO BE OVERCOME, NEVER TO BE TRANSFORMED
INTO A SYMBOLIC DECORATIVE OBJECT
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PICTURES OF THE EXHIBITION

I M AG EN S DA E X P OSI Ç ÃO
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PORCA SOLDADA NO ENCAIXE
3.7

3.7

5.4

1.3

NUT WELDED IN MORTICE

PORCA SOLDADA NO ENCAIXE
NUT WELDED IN MORTICE

CORTE E VISTA FRONTAL DO DETALHE / SECTION AND FRONT VIEW OF THE DETAIL
DETALHE TÉCNICO
PARA EXECUÇÃO DA REPRODUÇÃO DOS PAINEL DIDÁTICO
DO MASP 7 DE ABRIL
TECHNICAL DETAIL
FOR EXECUTION OF MASP 7 DE ABRIL'S DIDATIC PANEL
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25

100

67

2.5

FURO – D = 30MM
30 MM HOLE

123

VIDRO TEMPERADO 8MM
8MM SAFETY GLASS

50

20

67

20

BASE DE CONCRETO 50 X 50 X 50
CONCRETE BASE

50

150

VISTA LATERAL E FRONTAL / SIDE VIEW AND FRONT VIEW
DESENHOS TÉCNICOS
PARA EXECUÇÃO DA REPRODUÇÃO DOS CAVALETES DE
VIDRO DO MASP PAULISTA
TECHNICAL DRAWINGS
MADE FOR THE REPRODUCTION OF MASP PAULISTA'S
GLASS EASEL
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GANCHO
HOOK
SUPORTE PARA QUADRO
SUPPORT FOR FRAME

TUBO METÁLICO
DOBRADO(GANCHO)
FOLDED METALIC TUBE
(HOOK)

SUPORTE PARA LEGENDA

110

SUPPORT FOR SUBTITLE

BASE EM CONCRETO
CONCRETE BASE

VISTA FRONTAL E LATERAL / FRONT AND SIDE VIEW

30

0.4

1,3

PERFIL DUPLO T 1.5",
3 MM DE ESPESSURA,
EM CHAPA METÁLICA,
AÇO GALVANIZADO,
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA

DOUBLE T PROFILE 1.5"
3MM THICK, MADE FROM
GALAVANIZES STEEL
METAL SHEET, WITH
ELETROSTATIC PAINTINHG
FINIISHING

PEÇA PARAFUSADA PARA
UNIÃO DAS CHAPAS DA FRENTE
CHAPA METÁLICA E = 2MM
TUBO METÁLICO DOBRADO
(GANCHO) E = 5MM

SCREWED COMPONENT FOR
UNITING FRONTAL SHEETS
METAL SHEET 2MM THICK
FOLDED METAL TUBE
(HOOK) 5MM THICK

BASE DE CONCRETO

,5

CONCRETE BASE

23.5
PLANTA

DESENHOS TÉCNICOS
PARA EXECUÇÃO DA REPRODUÇÃO DO SUPORTE DE OBRAS DO MAMB
TECHNICAL DRAWINGS
MADE FOR THE REPRODUCTION OF MAMB'S PAINTING SUPPORT

4

125

4

8

PAU ROLIÇO 3/4"
ROUND TIMBER 3/4"

FURO – D = 30MM

19

19

19

95

330

19

19

30MM HOLE

VISTA LATERAL E FRONTAL / SIDE VIEW AND FRONT VIEW
DESENHOS TÉCNICOS
PARA EXECUÇÃO DA REPRODUÇÃO DO SUPORTE DE
OBRAS DA EXPOSIÇÃO BAHIA NO IBIRAPUERA

30

4

20

80

CABREÚVA 4 X 8 CM
CABREÚVA TIMBER 4 X 8 CM

BASE DE CONCRETO
COM CONCHAS
CONCRETE BASE WITH
SHELLS

10
30

TECHNICAL DRAWING
MADE FOR THE REPRODUCTION OF EXHIBITION BAHIA
NO IBIRAPUERA SUPPORT
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VID EO TR ANSCRIP TS

T R A N SCR I ÇÕ ES D OS V Í D EOS

Os videodepoimentos colhidos por ocasião da exposição
foram transcritos em seu
formato original, mantendo
a maneira corrente da fala
gravada. Trata-se de uma
documentação inédita que
amplia a abordagem temática deste trabalho. Foram
entrevistados os arquitetos
e ex-colaboradores de Lina
Bo Bardi, André Vainer, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki;
o designer gráfico Alexandre
Wollner; e o artista plástico
Edmar de Almeida
The video interviews shot at
the time of the exhibition
have been transcribed in their
original format, retaining the
colloquial mode of recorded
speech. This unprecedented
documentation further extends the thematic approach
of this production. Architects
and former Bo Bardi’s assistants André Vainer, Marcelo
Ferraz, and Marcelo Suzuki
were interviewed, along with
graphic designer Alexandre
Wollner and visual artist
Edmar de Almeida
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ALE X ANDRE
WOLLNER
M A SP 7 D E A BRIL
A intenção da Lina e do Bardi não
era fazer um museu simplesmente como um monumento estético, ao qual você ia só ver coisas
belas. Ia lá comer um amendoim
e ia embora. Não. Tinha que ter
o significado. Esse significado
atraía as pessoas para as novas
exigências de informação. E essas
exigências de informação, o próprio museu já começava a dar ao
visitante, entendeu? Que foi feito
aqui no museu da Paulista… de
arte da Paulista, que destruíram
hoje totalmente. Então, o museu
da Paulista hoje é uma coisa
que não dá para entender. Todo
muro preto, tudo isso etc., os
quadros quase que não aparecem. E a história do quadro, que
você se cercava e ia ao redor do
quadro, para ver o quadro, que
era um prazer para você ver esse
tipo de coisa… Então, acessava
o interesse das pessoas. Então,
isso é a função da arte hoje em
dia. Não é simplesmente mostrar
quadros esteticamente e acabou,
e dizer que é uma coisa bonita,
linda de morrer; e as pessoas não
viam que as coisas eram lindas
de morrer. Por que era lindo de
morrer? Mas linda de morrer por
causa de influências culturais
mercadológicas, né? Não em
função de você poder aprender e
evoluir em alguma coisa. Então,
essa informação que a Lina e o
Bardi fizeram, introduzia, elevava
seu interesse e sua vontade de
poder perceber as coisas.
Por exemplo, eles fizeram
primeiro a Escola de Design, que
é o Instituto de Arte Contemporânea, fizeram a primeira escola
de publicidade, que hoje é a
escola de publicidade que existe,
fizeram a primeira orquestra
sinfônica. Então, eles fizeram vá-

rias atividades que não estavam
dentro do consciente paulistano,
no jeito de fazer uma cultura
mais ou menos do inconsciente,
do consciente, para mostrar às
pessoas por que existia música,
como é que veio a música, por
que existia publicidade, como é
que veio a publicidade, por que
existia design, como é que veio
o design… Isso foi uma coisa
importantíssima, coisa que raramente acontecia aqui no Brasil.
Bom, os cursos iam ser…
Eles começaram a se adaptar à
formação dos cursos como eram
na Bauhaus. Mas isso era quase
impossível de fazer, quer dizer…
e havia uma possibilidade de
juntar vários artistas nesse sentido. Um era o Sambonet, que
era um pintor etc., fazia cartazes
também; outro era o Leopoldo
Haar, que trabalhava na Olivetti,
que era um pessoal muito amigo
do Bardi. Então trouxeram esse
aqui. […] Lá no início era muito
difícil fazer esse tipo de coisa,
porque as pessoas que tratavam
de linguagem, tudo isso, não
entendiam muito bem qual era a
proposição que começou a aparecer na Bauhaus, tudo isso etc.;
como é que podia ser aplicado
aqui, porque não havia profissionais adequados para fazer esse
tipo de coisa. Então, começou a
preparar esse profissional.
Houve uma possibilidade de
transformar, naquele prédio da
7 de Abril, […] que transformou
toda a nossa consciência
e cultura.
Com a industrialização que
aconteceu no tempo de Juscelino – quer dizer, nos fins de 50,
tudo isso etc., houve a possibilidade de aparecer esse tipo de
coisa. […] E aí houve a possibilidade de abrir essa consciência
das pessoas, para perceberem
que a história era mais que Paris.
Então, isso foi a importância
da Lina e do Bardi. Eles saíram

na comunicação da história, da
arte, da cultura, fora de Paris.
Fora da USP.
E a Lina foi muito importante nesse sentido, porque ela
começou a trazer tudo o que ela
tinha aprendido na Itália naquele
tempo, inclusive com o Giò Ponti
[ela foi aluna de Giò Ponti] e
tudo etc., ela teve contato com
Saul Steinberg [que também
veio para cá], e eu fiz o primeiro
cartaz para o Saul Steinberg, a
pedido da Lina.
As exposições eram justamente esse aspecto, assim, de
mostrar a influência, a evolução
da cultura em geral, global, tudo
isso etc. Então, mostrava desde
o início, quer dizer, eles criavam
a situação que envolvia no seu
inconsciente cultural. Inconsciente cultural significa você viu isso,
viveu isso, talvez você tenha até
vivido no Egito, século tanto etc.,
tendo contato com Pitágoras…
Mas depois, se você morreu etc.,
não aconteceu… Mas sempre vai
acontecendo, se você tem uma
relação com esses aspectos, ele
volta no século que você está.
Então, você cria um inconsciente,
um inconsciente coletivo etc., um
inconsciente que você tem pela
atividade que você… E o inconsciente que você tem, porque você
já viu, já leu, já participou, de
alguma maneira, você participou
disso tudo. Então, isso reativa sua
consciência e sua percepção. Então, você aí participa da criação.
Essa atividade de participar da
criação foi muito importante com
a Lina e com o Pietro.
Do jeito que a Lina fez, era
uma exposição que exigia participação do visitante. Então, ele
ficava vendo um quadro e ele via
que tinha uma possibilidade de
atrás do quadro ter uma história
que era sobre o quadro – o que
significava o quadro, quem era
o pintor, tudo isso etc. Então,
essa consequência de integrar

o homem dentro da cultura,
não no sentido de simplesmente
bonito, lindo de ver; no sentido
de formação e de significado que
tem essa cultura. Então, esse
significado foi muito importante
para a Lina, para poder esclarecer todo esse tipo de cultura.
Então, a Lina, ela participava
das exposições, discutia com o
Bardi, explicava pra gente, mais
ou menos, a consciência desse
tipo de coisa e… Mas atividade,
junto com os alunos, ela teve
muito pouco naquele tempo.
Não era um museu de paredes, era um museu… um museu
adequado organicamente. Você
organicamente via a exposição
e participava da exposição.
Agora, com parede etc., você
para. Fica uma coisa especial,
uma coisa que não tem sentido
nenhum. Eles transformaram
esse museu. Transformaram
para o lado negativo.
Lina Bo and Pietro Maria Bardi
had no intention of creating a
museum that would be merely
an aesthetic monument, which
people would visit just to view
beautiful objects. A place where
people would go to nibble on a
few peanuts, and then leave. Not
at all. It had to have a meaning that would attract people
and meet the new demands of
information. You see, the museum
itself was starting to deliver these
informational requirements to visitors. There was a lot done for the
art museum on Avenida Paulista,
for the art museum on [Avenida] Paulista that has now been
destroyed. Today the museum
on Avenida Paulista has become
incomprehensible. Its black walls
and all that, now the paintings
are hardly seen. Before there was
that thing about going around
the pictures, you’d get up close
to view them front and back, it
was a pleasure to see that kind of

thing. So that got people interested. This is the role of art today.
It’s not just about aesthetically
displaying paintings for viewers
to say “so beautiful,” when what
they are seeing is not beautiful.
Why were artworks so beautiful?
Because of marketing and cultural
influences, not because you might
learn something and evolve with
the lesson, right? So Lina and
Bardi introduced this information,
stirring and heightening people’s
interest and their willingness to
perceive things.
For example, they first founded
a school of design, now renamed
Instituto de Arte Contemporânea,
then a first school of advertising,
which is still there today, and they
set up the city’s first symphonic
orchestra. So the duo started
various activities that were not
within the mindset of São Paulo
residents at the time, as a way of
originating a culture more or less
from the unconscious, or from the
conscious. Their aim was to show
people why and how music or
advertising developed, why design
existed, how it emerged… These
were very important initiatives,
and something that rarely happened here in Brazil.
Well, the courses were to be…
Lina and Bardi began by adapting
courses offered at the Bauhaus,
but this task turned out almost
impracticable, and there was
the possibility of getting several artists to join their effort.
One was Sambonet, who was a
painter, among other things, and
he did posters too; another was
Leopoldo Haar, who in those days
was working at Olivetti, where
Bardi had quite a few friends. So
he brought Haar into the project.… In the beginning they faced
much difficulty introducing this
new concept, because people
involved with artistic language
did not really understand what
the proposition was that began to

develop at the Bauhaus, and all
that. They did not know how that
could be applied here, because
there were no professionals qualified for this type of thing. So the
Bardis started training this type of
professionals.
Then, at that building on Rua 7
de Abril, a potential to transform
things was observed … that completely changed our awareness
and our culture. Industrialization
in the Juscelino [Kubitschek] era—
the late 1950s—enabled this kind
of thing to appear.… Furthermore,
there was the possibility of raising
people’s awareness to the fact
that there was more to history
than just Paris. That is why Lina
and Bardi’s role was so important.
They set out to ensure outreach
and communication for history,
art, and culture in other places
than Paris. Outside the Universidade de São Paulo (USP).
Lina did very important work
in this respect, because she
started to pass on, in Brazil,
everything she had learned in
Italy, including from Giò Ponti
[she had been a student of his],
etc. She was in contact with
Saul Steinberg [who also came
to Brazil], and she asked me to
design the first poster for him.
The exhibitions were set up
precisely to show the influence
of culture and its evolution in
general, globally. So they showed
it from the very beginning—that
is to say, they created a situation that engaged viewers’
cultural unconscious. Cultural
unconscious refers to something
you saw or experienced; perhaps
you had even lived in Egypt, in a
given century, you even came in
contact with Pythagoras, who
knows… But then you died and
it did not happen… But it was
constantly happening again,
if you had a relationship with
these aspects it would come
back in your own century. So

205

you are building up an unconscious, a collective unconscious,
an unconscious that you pick up
through your own activity… This
is also the unconscious that you
have because you’ve seen, or
read about, or been part of it in
some way, have somehow been
part of all that. So, it reactivates
your consciousness and your
perception. Thus, you become
part of creative activity. Being
involved with creative work was
a very important activity for Lina
and Pietro.
The way that Lina designed
that exhibition, it was one that
got visitors involved. They would
be looking at a picture and soon
realize that they had a chance to
see what was behind it, its whole
history—what it meant, who the
painter was, all that, etc. In this
way she achieved this consequence of making people part of
culture, not in the sense of just
something beautiful to look at,
but in the sense of the background and meaning associated
with this culture. So, this meaning was very important for Lina,
it helped her explain all that type
of culture.
Lina was involved in the exhibitions and discussed them with
Bardi. She explained to us, more
or less, the consciousness of this
kind of thing and… Still, she had
very little time to engage in activity with students at that time.
The museum was not a museum based on walls, it was a
museum… an organically adapted museum. Visitors viewed the
exhibition organically and took
part in the exhibition. Now with
walls, etc., visitors are constrained. It is something unusual,
something that makes no sense.
This museum has been totally
changed, and for the worse.

EDMAR DE
ALMEIDA
R EPA S SOS E A
MÃO D O P OVO
BR A SI L EI RO
Durante três anos antes de 1975,
ela foi várias vezes ao Triângulo
Mineiro, duas vezes por ano, percorrer os locais onde eu trabalhava com as tecedeiras populares
de lá, em várias cidades, vilarejos
no campo; e a gente colocou,
sobretudo ela, que seria uma
exposição de resistência cultural
e uma forma de contestar aquele
período da ditadura tão duro, que
foi um período que foi terrível.
Essa resistência através do trabalho popular e através da imagem,
porque não podíamos falar, nem
escrever… Fizemos várias tapeçarias. […] Então eram grandes
estandartes: Nossa Senhora das
Lágrimas, Nossa Senhora das
Dores… Mas era a maneira de colocar toda uma realidade através
da religião, digamos, “popular”.
Mas, por trás dessas imagens,
era um protesto contra a tortura
e torturados. Tínhamos muitos
amigos que tinham sido presos e
mortos, e essa exposição, Repassos, foi um grande impacto na
época, porque durante uns três
anos ninguém saía de suas casas
em São Paulo, de seus apartamentos, todo mundo tinha medo;
o terror estava instaurado. […] Foi
uma exposição forte, dramática
[…] tinha um fundo musical muito bonito, e as peças eram fortes.
Teve um impacto também popular, porque o pessoal do povo, aos
domingos, quando ia ao Trianon,
ouvia um berrante tocando no
MASP e eles entravam, naquela
época podia entrar sem pagar.
E eles entravam e começavam a
rezar diante das imagens. Um dia
começaram a botar velas […], o
que deixou o professor Bardi fu-

rioso, porque podia pegar fogo no
museu. Bom, mas eram tempos
difíceis, e culminou com a morte
do Vladimir Herzog, que tinha
mandado fazer um filme sobre
a exposição e, no último dia da
exposição, ele foi preso e morto.
A montagem foi fabulosa.
Imagina, Dona Lina e Flávio
Império montando. Tinha mais
ou menos uns cem pôsteres em
preto e branco que o Luís Osaka
e o Alan Mayer tinham feito
na região. Era uma documentação antropológica da vida
das tecedeiras, os costumes…
Preto e branco, contrastes bem
estourados, parecia fotografia
de filme de Glauber Rocha. Sem
concessão.
E tinha todos os materiais
que a gente utilizava para as
tinturas, os ferros-velhos, as
piramidezinhas com estrume
de vaca – que deu muito o que
falar, que a gente tinha colocado
uma instalação com estrume
de vaca no MASP. Não foi bem
assim. As pessoas fazem folclore,
né? Tinha uma piramidezinha lá
com estrume, sequinho, limpinho, e que eu distribuí na noite
do vernissage com uns paninhos
tecidos, e todos ficaram muito
alegres, mas, quando desciam a
escada do MASP, sacavam o que
estavam levando para casa, então jogavam ali no vão, e o vão
ficou cheio de estrume de vaca.
[…] era uma agressão do mundo
rural ao mundo civilizado cosmopolita paulistano – porque tinha
esse lado também, agressivo, de
impor um universo rural, universo
de Guimarães Rosa, com aquele
mundo sofisticado, e até inócuo,
de São Paulo, da época.
Sobretudo ela queria falar
sobre o povo, o nosso povo.
Dona Lina amou mais o povo
brasileiro que nós mesmos, os
brasileiros. […] um Brasil que os
brasileiros não conheciam, como
A mão do povo brasileiro. Ela deu

uma visão continental do Brasil,
das ferramentas, dos utensílios,
os instrumentos de trabalho do
povo, a partir da época colonial,
sobretudo do século XVIII para
cá, dos universos dos artesãos,
né? Que nós não conhecíamos,
a não ser quem morava no interior, nos sertões, na zona rural,
sim; mas o pessoal, digamos,
“cosmopolita”, não tinha conhecimento desse universo brasileiro, já tinha perdido tudo isso, e
ela recompôs do Nordeste até o
Sul a história do trabalho…
O nome foi até bem dado: A
mão do povo brasileiro foi uma
exposição linda, fabulosa na
época, devia ter umas 5 mil peças, um elenco, um acervo sem
fim, uma história do trabalho no
Brasil, como o Brasil tinha sido
construído. Depois essa exposição foi para a Itália, para a
embaixada brasileira, e estava montada no Palácio Doria
Panphilj e, na noite de abertura,
com todos os convidados – o
presidente da Itália era Giovanni Gronchi e abria a exposição
–, Pier Paolo Pasolini, Alberto
Moravia, […]; enfim, os intelectuais italianos que conheciam
Dona Lina, Roberto Rossellini…
Todos estavam lá para ver por
que o Brasil era um país em alta,
e a exposição não foi aberta por
ordem do adido militar, alegando que estavam sendo expostas
a miséria, a pobreza… Naquela
época, falava-se muito do Brasil
como um país subdesenvolvido,
que a ênfase era dada em um
país pobre, em um país sem categoria, em um país subdesenvolvido. Então não foi aberta ao
público A mão do povo brasileiro.
E muitas peças dessa exposição
desapareceram no retorno.
Foi no salão nobre, tanto
Repassos quanto A mão do povo
brasileiro foram feitas no salão
nobre, e tinha uma ambientação,
uma cenografia impressionante.

Didático, porque ela tinha um
lado muito brechtiano didático,
né? Era didática tanto a exposição A mão do povo brasileiro,
como a dos Repassos também
dava a impressão de que era um
grupo de antropólogos que tinha
feito, e não uma arquiteta.
Tinha esse caráter sério que
só a antropologia sabe trazer,
uma visão de totalidade de uma
cultura, é muito bonito. E a
ambientação da Repassos, por
exemplo, ela colocou uma peça
que era uma deposição da cruz,
uma peça grande de tecido em
crina com cento e tantos quilos
de tristeza. […] Era um miserere
sobre o Brasil e sobre nós todos,
era uma manifestação de dor,
de compaixão da situação.
Olha, ela tentava mostrar um
Brasil que ninguém queria ver. E,
pelo lado das injustiças sociais,
das diferenças sociais, da pobreza, da miséria…
Mas, por outro lado, não é
que ela glamorizasse essa miséria, ela mostrava os encantos
também, o lado bonito do nosso
povo, o lado criativo, o lado
criador que ela achava que só o
povo brasileiro tinha. Ela citava
exemplos da vida dela pelo Nordeste, em Minas Gerais, como o
povo brasileiro tinha esperança
de viver. No maior sofrimento,
dizia: “Paciência. Paciência”.
Ela achava isso bonito do nosso
povo. A resistência de continuar
a viver à revelia de todo o sofrimento. […] Todos criam, né? Dos
sertões aos redutos de miséria.

For some three years prior to 1975,
Lina traveled to the Triângulo
Mineiro region twice a year to visit
some towns and villages in the
countryside where I was working
with craft weavers. Our position,
especially hers, was that the exhibition would be a form of cultural
resistance, a way of challenging

the status quo in that period of
grim dictatorship, a terrible time.
In this context, resisting meant
showing pieces made by the community’s artisans, and images
too, because we were not allowed
to speak or write… We made
several tapestries.… Then some
big standards depicting Our Lady
of Tears, Our Lady of Sorrows…
It was a way of showing a whole
way of life there through religion
and [aspects of the lives of] the
common people. But behind
these images, there was a protest
against torture and torturers.
Many of our friends had been
arrested and murdered, so this
Repassos [Transfers] exhibition
had a big impact at the time, because everybody in São Paulo had
been just staying home, in their
houses or apartments, for about
three years. Everyone was afraid,
we were living in a regime of
terror.… The exhibition was powerful and dramatic … some very
nice background music, and the
exhibits were striking. It made an
impact among ordinary people
too, because when they went to
the Trianon Park on Sundays they
could hear a bull’s horn being
sounded off across the street in
the MASP building, so they went
in. (At that time the museum
offered free admission.) So visitors
came along and started praying
in front of the saint images. One
day they started placing candles
there too…, which angered Professor Bardi because they posed a
fire hazard to the museum. Those
were difficult times, culminating with the death of journalist
Vladimir Herzog, who had wanted
a film made about the exhibition.
On the last day of the event, he
was arrested and executed.
The exhibition setup was fabulous. Just imagine Dona Lina and
Flávio Império setting it up. There
were about a hundred black-andwhite posters that Luís Osaka and
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Alan Mayer had produced about
the region. It was this anthropological register of the lives of weavers,
their customs… Black and white,
overblown contrasts. It looked like
the photography from a Glauber
Rocha film. No holds barred.
And there was all the materials
we used for dyes, scrap metal,
those little cow-manure pyramids—and there was some fuss
over that too. We had an installation containing cow manure at
the MASP! Actually, that was not
quite true. People will spice things
up, won’t they? There was a pyramid there made with manure, but
it was quite dry and clean manure
that I wrapped in small pieces
of woven cloth and handed out
to guests on the opening night.
Everyone there was quite pleased
to get it… but then, as they
descended the MASP stairs on
their way out and realized what
exactly they were taking home
with them, they dumped it right
there, so this area got plastered
with cow dung.… [I]t was an aggressive gesture of the rural world
aimed at the civilized cosmopolitan world of São Paulo. After all,
there was that side to it too, an
aggressive gesture, boosting a
rural universe, the backlands universe of novelist Guimarães Rosa,
[in contrast to] that sophisticated
and even odorless world of São
Paulo at that time.
Above all, she wanted to talk
about the common folk, our people. Dona Lina loved the Brazilian
people more than us Brazilians.…
[S]he loved a Brazil that Brazilians
had no contact with, as in A mão
do povo brasileiro [The hand of the
Brazilian people]. Hers was a continental vision of Brazil, its tools
and utensils, the craft instruments of the common folk from
back in the colonial era, the 18th
century especially, down to the
present day, the different realms
of the craftspeople. They were

largely unknown, except to the
population in the backlands, or
the countryside. However, what
you might call the “cosmopolitan”
layers of society had no idea of
this Brazilian universe even existing, so much had they lost touch
with it. Lina rewrote the history of
craftwork, from the Northeast to
the South of Brazil…
The appropriately named
Hand of the Brazilian people was
a beautiful and fabulous exhibition. There must have been some
five thousand pieces on display, a
huge collection telling the history
of craftwork in Brazil, showing
how Brazil had been built. After
this event, the exhibition travelled to Brazil’s embassy in Italy,
and was set up at Palazzo Doria
Pamphilj. On opening night, the
guests in attendance included
the president of Italy, Giovanni
Gronchi—who was to open the
exhibition—Pier Paolo Pasolini,
Alberto Moravia, Roberto Rossellini … those Italian intellectuals
who knew Dona Lina… Everyone
was there, because Brazil was a
fast-growing country. Nevertheless, the military attaché in Rome
would not allow the exhibition
to be opened. He claimed it was
showing deprivation and poverty… At that time, there was much
talk of Brazil being an underdeveloped country; the emphasis
was on it being a poor, low-ranking country, an underdeveloped
nation. So Hand of the Brazilian
people did not open to the public
there. Moreover, many pieces
from this exhibition had vanished
by the time the collection was
returned to Brazil.
Both Transfers and Hand of
the Brazilian people were shown
in MASP’s main hall, with a striking setting. Both were didactic,
because Lina had a Brechtian
didacticism to her, didn’t she?
Both Hand of the Brazilian people
and Transfers were didactic—you

got the impression that these
exhibitions had been designed by
a group of anthropologists rather
than an architect.
Lina had this earnest and
thoughtful approach that only
anthropology is able to convey, a
vision of the totality of a culture, very nice. In the setting for
Transfers for example, she placed
a ‘Deposition from the Cross,’
a large piece of burlap-type
fabric with a hundred-odd kilos of
sadness.… It was a “have mercy”
upon Brazil and upon all of us; a
manifestation of sorrow and compassion for the situation here.
In fact, she was attempting to
show a Brazil that nobody wanted to see. A Brazil of social injustice, social differences, poverty,
deprivation… On the other hand,
however, she was ‘glamorizing’
this deprivation, showing the
good side of our people, their creative work—a creativity that was
exclusive of Brazil’s common folk,
in her view. Lina cited examples
from her own experience of the
Northeast and Minas Gerais; how
the common people of Brazil held
on to their dreams, their zest for
living. “Patience, patience,” they
would say, amid great suffering.
She thought it was wonderful
of our people. Being strong and
getting on with life despite all
the suffering.… People creating
things everywhere, from the faroff backlands to the poorest city
neighborhoods.

ANDRÉ VAINER
MAMB E
M USEU D E A RTE
PO PU L A R D O
U N H ÃO
Eu acho que todas as exposições
que a Lina fez, seja a exposição
Nordeste, que ela teria chamado de Civilização Nordeste, seja
depois A mão do povo brasileiro,
no MASP, sejam as exposições no
Sesc, primeiramente Design no
Brasil: história e realidade, […]
essas três exposições eu acho
que são exposições que são unidas como uma ideia e um ponto
da situação do artesanato e da
indústria no Brasil.
Eu acho que a primeira grande exposição que de fato fez
uma proposta de mudança nesse caminho das exposições foi,
na verdade, a exposição Bahia
no Ibirapuera, que ela fez com
o Martim Gonçalves. […] A Lina
fez exclusivamente a expografia.
Nas outras exposições, a Lina fez
também a curadoria, o que hoje
se chama de curadoria, escolha
de objetos, enfim.
[…] Eu acho que colocava
a Bahia, colocava a região do
Polígono das Secas como uma
importante fonte de conhecimento de uma realidade brasileira alternativa, vamos dizer, à
realidade do Sudeste e ao início
da industrialização no Brasil.
As exposições, na verdade,
eram exposições que eram exposições e denúncias ao mesmo
tempo. Quer dizer, eu vou te
mostrar aquilo que se faz e você
vai pensar a respeito de como
e por que se faz dessa maneira,
porque nós estamos mostrando
aqui as coisas que são as coisas
mais básicas que um homem
fez. Tem uma frase da Lina que
ela fala na recusa do ser humano, daqueles homens, de perder

a sua identidade e, portanto,
produzir, fazer, reutilizar é uma
postura em relação à vida, uma
postura contra o desperdício,
contra o exagero, contra o excesso de conforto…
Na verdade, eu acho que essas bases e esse “aprender” com
o artesão e com o cidadão com
menos recursos soluções alternativas para que se pudesse pensar
em termos de indústria é uma
coisa fascinante, porque eu acho
que o Brasil, naquele momento,
estava sendo bombardeado pela
indústria estrangeira que queria
entrar aqui, a indústria automobilística e tudo isso. […] E essa
proposta de utilização de um desenho brasileiro, de um desenho
que nasceu de um conhecimento técnico ao longo de, talvez,
centenas de anos de isolamento
em relação ao Ocidente e ao
grande capital, pudesse trazer
uma inteligência na produção de
uma indústria.
Essa questão da coleção,
da quantidade, da profusão de
coisas juntas que demonstram
como a humanidade caminhou
na sua história da forma mais diversa, os caminhos, as direções,
os lugares que as pessoas… os
recônditos do pensamento e da
expressão artística do homem,
tudo isso é amplo, né?
Eu acho que toda vez que
você tira um objeto do seu
hábitat natural – e o hábitat
natural consideraria as feiras, as
barracas de feiras… Ainda hoje,
se você vai ao mercado de São
Joaquim, em Salvador, ainda
hoje se mantém uma estrutura
de como mostrar as coisas, que
era essa estrutura das feiras, né?
Tudo empilhado, aglomerado,
mas objetos que têm um sentido
no uso dentro de casa, no uso
do cotidiano das pessoas –, acho
que, à medida que você tira isso
e enquadra isso de uma determinada maneira, sempre em quan-

tidade, sempre mostrando todo
o elenco de possibilidades que
cada objeto tem, há dez tipos de
latas diferentes, formas cônicas, formas cilíndricas, formas
quadradas… na hora que você
coloca isso junto e mostra – quer
dizer, de uma certa maneira,
você mostra essa riqueza e esse
grande percurso que é ter uma
liberdade em relação à forma e
à produção dos objetos, e você
retira da realidade, mas você dá
um novo valor para isso.
Bom, simplicidade sempre
é sofisticação. Simplicidade,
na verdade, a gente chama de
“simplicidade”, mas simplicidade
é síntese, e síntese talvez sejam
os exercícios mais complicados
que o ser humano tem que fazer.
Tem que ver um lado, tem que
ver outro lado, tem que construir
um pensamento, sintetizar uma
coisa, né? Eu acho que essa simplicidade é fruto de um esforço
muito grande que a Lina fez, e
eu acho que aí a Lina tinha um
talento absurdamente poderoso,
que era esse de sintetizar e de
entender a relação entre coisas
e espaço.
Por exemplo, os displays, as
formas de expor que a Lina usou
no Unhão, seja nessa exposição
Nordeste – a exposição Nordeste
tem aquela foto clássica que a
gente acho que vai poder ver
aqui na exposição, que é dos…,
depois dos fifós, das rendas, tal,
mas tem uma pequena foto, que
para mim é uma das fotos mais
emblemáticas, é ela pegando
pintores do Nordeste – porque
tem uma parte de pintura na
exposição Nordeste –, e que
ela coloca no galpão que hoje
é dos ateliês lá no conjunto do
Unhão, as oficinas do conjunto
do Unhão, e que era um galpão
até com ventilação permanente, uma coisa extremamente
simplificada em pontaletes de
pinho, e que vão se apoiando
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uns nos outros, colocando os
quadros… Quer dizer, ali ela
forma uma rede de informação
tanto da questão da montagem
da exposição quanto daquilo
que ela está expondo, e forma
um conjunto só de ideia, entendeu? Quer dizer, uma gente que
produzia uma pintura completamente figurativa, representando
o seu cotidiano, representando
o seu dia a dia, e a forma de
colocar aquilo de uma maneira
simplíssima e sem reverência,
e ao mesmo tempo com uma
grande reverência.
Isso é uma postura política, você pode dizer que isso é
uma postura de esquerda ou
socialista, mas eu não acho
que seja isso, acho que isso é
uma postura do ser humano em
relação a seus pares, ao respeito
a seus pares, e ao respeito com
o hábitat em que vive. Todo
esse conceito que hoje se fala,
de sustentabilidade etc., a Lina
tinha isso embutido nos projetos
que ela fazia; quer dizer, todos
os projetos dela previam essa
questão da sustentabilidade pela
simplicidade, pelo não exagero
no uso de materiais, pelo não
exagero no excesso de elementos
arquitetônicos, e por uma simplicidade básica.
E acho que isso que é lindo na
Lina, porque demonstra o tempo
todo uma postura ultrademocrática em relação à cultura e ao
saber e ao conhecimento, né?
Of all the exhibitions Lina designed, whether Nordeste [Northeast]—which she would have
called Northeast Civilization—A
mão do povo brasileiro [The hand
of the Brazilian people] at MASP,
or her exhibitions at Sesc (particularly Design no Brasil: história e
realidade [Design in Brazil: history
and reality])…. I think these three
exhibitions come together as one
in that they convey an idea of,

and take a fresh look at, the situation relating to handcraft and
industrial production in Brazil.
The first major exhibition that
really proposed to change the
way exhibitions were held was
actually the Bahia no Ibirapuera
exhibition, which she organized
with Martim Gonçalves.… Lina
did the exhibition design only. For
the other exhibitions, she also
did what we now call curatorial
design, selection of objects to be
shown, and so on.
…I think that she took Bahia
and the overall drought-stricken
area as an important source of
knowledge of a Brazilian reality
that presented, you might say, an
alternative to the Southeast and
Brazil’s incipient industrialization.
In fact, Lina’s shows were at
once exhibitions and exposés,
revealing and denouncing the
situation on the lines of “I’ll show
you what is being done and you
are going to think about how and
why it is done that way. What we
are showing here are the most
basic things that people do.”
Lina used to talk about people
refusing to let go of their identity, so their producing, making,
and re-using things stands for a
certain attitude to life, a stand
against waste and extravagance,
against too much convenience…
Actually, I find it fascinating
to ponder these bases, this way
of “learning” alternative solutions
from artisans and people of lesser
means in order to think in terms
of industry. In those days, Brazil
was being bombarded by foreign
industrial concerns eager to get
a foothold here, such as the auto
industry and all the rest.… This
proposal to tap Brazil’s own design,
which came from technical knowledge built up over perhaps hundreds of years of isolation from the
West and big capitalist enterprises,
could lead to more intelligence
going into industrial production.

The subjects of collecting,
of quantity, of a profusion of
things brought together showing
how humans have progressed in
history in the most diverse ways,
their paths, directions, places,
people… nooks and crannies of
man’s philosophical thought and
artistic expression… these are all
far-ranging issues, aren’t they?
Any time you take an object
away from its natural habitat—and I would include street
markets, marketplaces, stalls as
natural habitats… Even today,
if you look at the São Joaquim
street market in Salvador, it
maintains its structure, its ways
of displaying things, there was
this structure for street markets,
wasn’t there? Stuff piled up or
heaped together. Yet, objects
have their meaning in people’s
everyday life, for their use in
households. I think that insofar as
you take them away and frame
them in a certain way, always
featuring quantity, showing the
entire range of possibilities for
each object—for example, there
are ten different types of cans:
conical, cylindrical, square… The
minute you put all that together
and display it in a certain way,
you are showing this rich heritage and this great evolution
that leads to people being free to
shape and produce objects; yes,
you are taking them away from
their real situation, but you are
also encouraging a new way of
appreciating their worth.
Well, simplicity is always sophistication too. We say “simplicity” to denote something that
actually means synthesizing, and
syntheses are perhaps the most
complicated tasks that human
beings have to tackle. You have
to look at things from different sides or angles; you have to
come up with a thought so as to
synthesize something, don’t you?
I think this simplicity is the fruit

of a great effort on Lina’s part. I
think she had an awesome flair
for synthesizing and understanding relations between objects
and space.
Take for example the displays, and ways of exhibiting
objects that Lina used at the
Solar do Unhão, whether for
this Nordeste [Northeast]
exhibition—there is that classic
photo taken at the Northeast
exhibition that hopefully we
will see on display here, which
is… after the small oil-lamps,
lacework and such, but there is
a small photo, which for me is
one of the most emblematic: it
shows Lina with painters from
the Northeast—because there’s
a section of paintings in the
Northeast exhibition, which she
placed in the shed now used for
studios at the Unhão complex
of workshops, a shed that had
its own built-in ventilation.
[The display] was an extremely
simplified structure made from
pinewood props, leaned against
each other, on which paintings
were hung… She was building
up a network of information
around the question of installing the exhibition as well as
around the question of what
she is showing, and making up
a single whole as an idea, you
know? I mean those people
were doing completely figurative painting representing their
everyday lives, their day-to-day
activities, and a way of posing
all that very simply, not doing
so reverently but at the same
time very reverently so.
This is a political stance; you
might call it a leftist or socialist
position, but I do not think it is.
I would say this is a posture of a
human being taken in relation to
their equals, respecting them and
the habitat where they live. This
entire sustainability concept that
we talk about today, etc. was

already part of the projects Lina
designed; I mean, all her projects
raised the issue of sustainability
through their simplicity, by not
overdoing materials, by not overstating with too many architectural elements, just basic simplicity.
And I think this was what was
so wonderful about Lina. She
always had an ultra-democratic
approach to culture and learning
and knowledge, didn’t she?

MARCELO SUZUKI
D ESIGN NO
BR A SI L:
H ISTÓ R IA E
R E AL I DAD E
Penso que a exposição Design no
Brasil: história e realidade contava duas coisas. Uma era um
questionamento direto que ela
sempre manteve contra o design
industrial internacional e a questão de os objetos ficarem cada
vez mais bonitinhos, descartáveis, e que, para ela, isso não
existia, não deveria ter a menor
importância. O que deveria ter
importância era a arquitetura, a
sério, e o design dentro. Sempre
foi a postura dela, inclusive em
relação aos objetos que ela mesma projetou. E também passou
sua vida protestando contra o
desperdício, o descartável, os
gadgets, os objetos inúteis, embora bonitinhos. E também essa
exposição, que consolida essa
posição dela, mostra um pouco
um certo desânimo dela em
relação a sua proposta efetiva
de tentar criar um país diferente.
Ela dizia: “O Brasil não é nem
África, nem Oriente, mas não é,
com certeza, o Ocidente”. Então
ela dizia que o Brasil era um país
totalmente diferenciado, e que
deveria manter essa característica, por exemplo, não assumindo

a industrialização nos moldes
do Ocidente, e que, se começou,
foi desenvolvida plenamente na
Europa, foi ampliada e assumida
com uma densidade muito maior
nos Estados Unidos da América
do Norte, né? E esse modelo não
tinha atingido o Brasil. Então
estaríamos com uma chance de
ter um pé fora dessa trajetória
uniforme, que, para ela – e olha
que ela tinha toda razão –, é um
trabalho que está se esgotando;
cada vez mais, agora, estamos
percebendo que não dá para
caminhar nessa mesma direção.
A outra questão é: não passando pelo processo de industrialização nos moldes por que
passaram os Estados Unidos
da América do Norte – inclusive
com invenções importantíssimas
e reconhecidas, por ela mesma,
como importantes –, a ideia era
ter um Brasil diferenciado de
ambas as circunstâncias, adotando, com certeza, toda a contribuição, sem dúvida, mais ou
menos à Oswald de Andrade, ou
seja, mais ou menos numa maneira antropofágica, “traga que
a gente também quer”, porém
não perdendo raízes cafuzas,
mamelucas, indígenas, negras,
orientais etc. Então eu acho que
é esse conjunto de circunstâncias
que envolve um sentimento de
perda para ela, Lina, de sua proposição de que o Brasil deveria
ter reagido, e um reconhecimento de que a realidade, então,
é essa, é isso que nós vamos
estampar. E ela faz isso de uma
maneira dialética; a exposição
era bipartida, tinha todo esse
trecho onde ela tenta demonstrar tudo aquilo com o qual ela
tinha trabalhado e pesquisado
antes, e toda a produção atual
da indústria brasileira – tanto
é que quem forneceu as bases
para o material exposto na parte
atual foi a Fiesp [Federação das
Indústrias do Estado de São Pau-
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lo], com sua produção.
Isso foi mostrado, então, dessa maneira dicotômica, dialética,
contrastante, porém respeitosa,
em ambos os casos. Ela queria
demonstrar que aquela parte,
digamos, anterior, precedente,
também tinha um grande valor.
É mais ou menos incrível
como a Lina já tinha o espaço
na cabeça, e o material a ser
exposto era tão diverso e tão
numeroso que era muito difícil
projetar, por exemplo, displays
de exposição, aparatos expositivos, caso a caso. Então a Lina
agiu de um jeito muito interessante: junta tudo e põe no chão.
O lado do material, digamos
assim, antigo ou histórico, e o
lado moderno, que a Fiesp estava nos emprestando. Chegado
o material, esparramado pelo
chão, era reagrupado, mais ou
menos, como se tivesse montando um quebra-cabeça, né? E
quando os grupamentos começavam a surgir, já existia uma
predisposição, feita pela Lina, de
estantes com tubos de andaimes
para um lado, que ia ser a parte
de design, incluindo a história do
design ao longo de seu desenvolvimento no Brasil. Estantes
também com andaimes, material de construção mesmo, para
essa parte moderna, e estantes de madeira, pregadas com
pregos mesmo, como se fosse
uma organização do canteiro de
obras para a parte antiga. Então, existia um pré-zoneamento
da exposição. Com isso, a gente
pegava os grupos e mais ou menos empurrava nas direções da
montagem definitiva, e a coisa
ia se armando. Quase o tempo
todo, ela lá, presente, dizendo:
“Não, isso aí, não. Pra cá. Aquilo
lá, troca de lugar com aquele
outro grupo lá”. Aí, a partir da
organização do material, foi se
arrumando o visual da exposição como um todo. Só que me

dá uma impressão danada de
que já havia uma visualização
da parte dela do resultado final.
Por que eu digo isso? Os croquis
demonstram que ela tinha a
noção do efeito que iria causar
a exposição montada como um
todo, reforçada pelas outras
exposições de que tivemos a
oportunidade de participar, e por
ver na história de todas as que
ela tinha montado, uma coisa
muito importante.
Em todas as exposições que
ela montou, o espaço é visto como um todo. O visitante
apreende o material exposto e a
arquitetura que o contém. […] A
Lina fazia exposições às claras,
intensificadas com alguma iluminação específica, porém luz natural. […] Tem mais um detalhe:
ela também nunca fez exposições
com roteiros fixos; exposição que
você entra e tem um trajeto mais,
ou até menos, didático.
Os arquitetos modernos, eles
tinham uma postura totalizante
que envolvia ensinar a sociedade
a se comportar. Foi assim que o
movimento moderno nasceu, e
era preciso um empenho – então, isso vem de formação da
Lina, esse empenho vem desde
lá da formação, que era pensar o
todo. Daí design ia ser uma coisa
que não era para ser por si, era
para ser uma coisa vinculada à
arquitetura que, por sua vez, era
vinculada à sociedade e às suas
funções principalmente sociais.
Então ela nunca desligou esse fio,
nunca desemendou o colar que
amarrava cada um desses itens, e
ela agia assim o tempo todo.
Uma exposição, ao mesmo tempo que é didática, ela
também tem um impacto e uma
beleza visual, e traz assuntos
importantes… […]
Então essas exposições realmente eram impactantes pelo
volume, pela intensidade, pela
carga didática, pela temática

assumida, e pelo objetivo que
ela explicitava realmente muito
bem. Realmente, ninguém saía
de lá igual.

I believe Lina Bo Bardi’s exhibition Design in Brazil: History and
Reality was about two issues.
One was a direct criticism that
she had always levelled against
international industrial design
and the question of objects that
were being made ever more
appealing and more disposable.
In her view this was not right,
it should be totally disregarded. On the other hand, there
should be proper architecture
and interior design. That had
always been her stance, including in relation to the objects she
herself designed. Lina spent her
life protesting against waste,
disposable stuff, gadgets, and
cute but useless objects. At the
same time that it asserts her
standpoint, this exhibition displays the architect’s slight discouragement in relation to her
endeavor to create a different
kind of country. She used to say,
“Brazil may be neither Africa
nor the East, but then it surely
is not the West.” In other words,
she viewed Brazil as a unique
country that should hold on to
this characteristic—for example,
by not embracing industrialization in the same way as the
West. Industrialization started
and developed fully in Europe, to
then spread and rise at a much
higher rate in the United States
of America, right? At that time,
this model had not yet reached
Brazil, so we [Brazilians] still had
a chance of keeping one foot
outside of this uniform trajectory, which she quite rightly saw
had reached a point of exhaustion. Today we realize, more and
more, that we cannot head in
this same direction.

The other issue is that, while
not going through an industrialization process on the same
lines as the United States of
America—which included very
important inventions that Lina
recognized as such—the idea
was to have Brazil differentiated
from both circumstances. To this
end, the idea was undoubtedly
to adopt the whole contribution somewhat à la Oswald de
Andrade, i.e., in the more or less
cannibalistic manner of “bring
that here, we want it too,” yet
without losing sight of Brazil’s
ethnic roots and combinations of African, European, and
Amerindian descent—cafuzos,
mamelucos, indigenous peoples,
Africans, Eastern and Asians,
etc. So I think it was this set of
circumstances that brought Lina
both a sense of loss in terms
of her proposition that Brazil
should have reacted, and a recognition that this reality is the
one we are going to deal with. In
fact, she did so, dialectically: the
exhibition was bipartite, there
was this whole section in which
she sought to present everything she had worked on and
researched before, and a section
on Brazil’s current industrial
production. So much so that,
in São Paulo, the plinths for the
exhibits in the contemporary
section were supplied by FIESP,
the largest professional body in
Brazilian industry.
Lina’s issues were laid out,
therefore, in this dichotomous,
dialectical, contrasting and yet
respectful manner, in both cases. She wanted to show people
that the previous or preceding
period was also of great value.
It is more or less amazing
how Lina already had the space
in her mind. The material to be
shown was so diverse and so
numerous that it was very difficult to design exhibition displays

or devices on a case-by-case
basis, for example. Therefore,
the architect devised a very
interesting approach: she would
get everything together and
scatter it all on the floor before
separating the pieces: the old
or historical on one side, the
modern ones on loan from FIESP
on the other. Once the material
was delivered, it was spread out
on the floor and then regrouped
in a manner rather like putting a
puzzle together. And by the time
groups began to emerge, Lina
had already designed a pre-layout using scaffold-tube shelving
on one side, which would be
part of the design, including
the history of design throughout its development in Brazil.
Other shelves used scaffolding,
i.e., actual building material for
the modern part, and wooden
boards nailed together job-site
style for the old part. So, Lina
had a pre-zoning ready for the
exhibition. Based on this design,
we took groups of materials
and pushed them into the final
layout for the installation, and
that’s how the exhibits were
assembled. For the better part
of the time, the architect was
there saying, “No, not there.
Bring it over here. Take that
one and switch places with this
other group over there.” Finally,
as she organized the material,
the exhibition took form and
became a visual reality. Yet, I
have a strong hunch that Lina
already had an idea of what the
result would be. Why do I say
this? As her sketches show, she
had a notion of the effect to be
achieved by the overall exhibition once installed. This notion
was supported by recollections
of other exhibitions in which we
took part as a team, and by going over the whole history of the
shows she had installed. That
was very important.

In all of Lina’s exhibitions,
the space was seen as a whole.
Visitors apprehended the materials on show and the architecture that contains them.… She
presented well-lit exhibitions,
using mainly daylight enhanced
by some special lighting.… There
was one more detail: she never
designed exhibitions that forced
visitors to follow a fixed route,
like those in which viewers have
to take a route designed with a
more or less didactic purpose.
Modern architects adopted a
totalizing approach that involved
teaching society how to behave.
That was how the modern movement emerged, and it demanded
commitment. In Lina’s case, this
commitment came from her
background and her training,
which was to view things as a
whole. Hence her design not being something for its own sake, it
was meant to be integrated into
architecture, which in turn related
to society and its functions—particularly, its social functions. So
she never let go of this guiding
thread: she never slackened the
leash that held each of these
items, and she never ceased to
act in this way.
At the same time that it is
educational, an exhibition is also
impressive and aesthetically
beautiful, in addition to raising
important issues…. Therefore,
Lina’s exhibitions really were
impressive due to their volume,
intensity, educational content,
subject matters, and her own objective, which she expounded very
well. Indeed, nobody came out of
her shows the same person.
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MARCELO
FERR A Z
SESC PO M PEIA
Eu acho que é importante
pensar que uma boa exposição,
ou expor bem o objeto, é fazer
acender, desse objeto, a luz que
ele contém, mas que não está
acesa, está apagada. Eu acho
que isso a Lina sabia fazer com
maestria, quer dizer, essa coisa
quase mágica de você ter esse
impacto que é necessário em
toda exposição. E ela fazia isso
ou pela associação de objetos e
desenhos, enfim, de coisas, ou
pelo acúmulo de coisas, ou pelo
isolamento, que também era
uma forma muito interessante.
E nas exposições, principalmente as exposições que ela fez
no Sesc Pompeia, que são de
certa maneira já herdeiras ou
vêm na sequência das exposições que ela fazia no Unhão na
Bahia, são exposições que tiram
o objeto sem nenhum valor,
um objeto popular, um objeto
que está em qualquer lugar da
cidade ou do campo, e faz esse
objeto brilhar, faz esse objeto
acender uma luz.
Então isso é um trabalho que
vai muito além da simples exposição, muito além da maneira
de expor, é fazer com que as
pessoas se vejam, se reconheçam e reconheçam sua cultura
e o valor de sua cultura. Eu acho
que aí é que está a chave. Então
a Lina não fazia uma exposição,
ela não fazia exposições. Ela
fazia movimentos, movimentos
políticos de criar nas pessoas
forças para que as culturas se
falassem, aparecessem, entrassem em cena.
Eram manifestos. Todas as
exposições da Lina – é interessante pensar que os textos
dela são muito importantes; os
textos de abertura das exposi-

ções são muito importantes. […]
Cada exposição dela tinha um
texto claro, contundente, uma
bomba. É uma bomba que ela
escrevia, um manifesto nesse
sentido, e ali estava toda a justificativa, todo o sentido de ter
feito aquilo, por que fez aquela
exposição daquela maneira, por
que quis mostrar aquilo nesses
textos que são maravilhosos, de
uma síntese, de uma capacidade de comunicação incríveis,
porque também comunicava
com criança, com velho, com
jovem… Era uma outra característica dos trabalhos da Lina:
não tinha separação entre
analfabeto e doutor, nem entre
uma criança pequenininha e
um velhinho, um ancião. Todos
podiam entender, era uma comunicação plena. E o que é uma
exposição senão uma forma de
comunicação?
Bom, quando a Lina fez a
exposição Bahia no Ibirapuera, foi antes d’A mão do povo
brasileiro, em 1959, ela vai para
a Bahia em 1958, descobre
aquele mundo, vê aquilo tudo
e fala: “Vou levar isto para São
Paulo, e vou levar isto para a
Bienal”, quer dizer, ela enfia
goela abaixo de São Paulo aquele doce da Bahia e fala: “Vou
mostrar o que é cultura forte
para vocês aí no Ibirapuera, aí
na Bienal”, e usa o pavilhão ali
do lado da Bienal, onde está o
Museu de Arte Moderna hoje,
para fazer essa grande exposição. E ela foi tão rápida para
mostrar isso e tão ágil, que ela
trouxe o que ela viu lá e sacou
rapidamente, frequentando os
terreiros de candomblé, trouxe
as folhas de pitanga para botar
no chão da exposição. Então
você imagina botar folha de
pitanga dentro de um museu, e
as pessoas andavam, pisavam,
e subia o cheiro de pitanga. […]
Eu me lembro de alguns pro-

fessores meus da Faculdade de
Arquitetura, aqui da FAU, Julio
Katinsky, contando que, quando
viram essa exposição Bahia no
Ibirapuera, foi um choque total,
porque eles estavam aqui olhando para a Europa, aquela coisa
francesa, os objetos, as exposições, Picasso, isso e aquilo, e, de
repente, ela vem com uma coisa
que podia ser humor, podia ser
um Picasso, umas esculturas do
Picasso, mas feitas pelo povo do
Recôncavo, feitas pelo pessoal
de Pernambuco, e ela põe tudo
isso na Bienal e abre um mundo
gigantesco e fala: “Opa, o Brasil
é muito mais do que isso que
acontece aqui em São Paulo” e,
depois, ela repete isso n’A mão
do povo brasileiro, no MASP,
logo na inauguração do MASP,
e bota de novo esse mundo lá.
[…] Então as exposições da Lina
eram altamente políticas nesse
sentido, do melhor que se pode
tirar do ser político.
Eu acho que a Lina, madura, depois de ter passado pelo
Unhão, pelo MASP, ela chega
madura, com as ideias muito
mais claras e com muito mais
força para fazer aquilo de que
ela gostava e em que ela acreditava, somente. Eu acho que é
uma experiência que, de certa
maneira, pega tudo que ela
tinha feito de bom, em que ela
acreditava, para repetir, para
retomar no Sesc.
A intenção é mostrar, nessas
exposições, essa diversidade
e essa riqueza do mundo em
que as pessoas vivem. Então,
a exposição Design no Brasil:
história e realidade, por exemplo, ela pega os objetos do
Brasil pré-industrial – século XIX,
começo do século XX –, expõe objetos incríveis, gamelas,
alambiques, peças de madeira,
rodas… Expõe de um lado e, do
outro lado, quase que confrontando frente a frente, ela põe a

produção industrial brasileira.
Quem entendeu, entendeu,
quem não entendeu, viu, sentiu,
enfim, não é por aí, mas aí está
um discurso muito forte político
dizendo assim: “Olha o que nós
produzimos hoje e olha o que a
gente já produziu antes mesmo
de ter indústria, a capacidade
que o Brasil já teve de fazer
coisas incríveis. Será que a nossa
indústria está à altura do que já
foi feito?”
Isso aconteceu no Caipiras
capiaus: pau a pique, quando a
gente traz um senhorzinho do
sul de Minas, que morava numa
casinha de pau a pique e falava:
“O senhor vai construir esse
mundo lá”, e a gente vai dirigindo de certa maneira; ela tinha
uma capacidade de dirigir muito
grande, de dirigir equipe, dirigir
montagens, tinha um talento
para isso, especial. E ela vai
dirigindo e ele vai reconstruindo,
dando corda para ele fazer a
casa, fazer o chiqueiro, fazer o
galinheiro, fazer o alambique…
Na exposição Mil brinquedos
para a criança brasileira também a intenção era essa: mais
que mostrar o brinquedo, era
mostrar o brincar, então aquilo
que estava ali era para ilustrar o
que as crianças fazem, o que as
crianças usam para preencher o
seu dia e o seu tempo, de uma
maneira criativa. Então também
existia um confronto entre o
brinquedo popular, o brinquedo
antigo, o brinquedo feito com
quase nada, com fio de linha
e um pedaço de pau, que é
aquela coisa que empurra uma
rodinha, uma câmara de ar, coisas desse tipo que você encontra – ou uma roda de bicicleta
sem pneu já –, coisas que você
encontra em qualquer lugar do
Brasil ou do mundo, e ela confrontava junto com a indústria
de brinquedo brasileiro. Então ali
tinha um choque fortíssimo.

Ela estava sempre armada
com essas armas e lutando para
que o mundo fosse transformado para melhor, de preferência.
I think it’s important to realize
that the proper exposure or good
display of an object leads it to
reveal its ‘inner light,’ which is
unseen because it is not on, it’s
off. I think Lina had mastered the
art of doing this, that is to say,
to perform this almost magic act
of producing an impact that is
required for all exhibitions. And
she did this either by associating
objects and drawings, or placing
things together, or yet setting
them apart—which was also a
very interesting way of getting
things done.
For her exhibitions, in particular the ones she designed for
Sesc Pompeia—which were in
some way already heirs to or follow-ups from her shows at Solar
do Unhão, in Bahia—Lina would
take an everyday object of no
special worth, found anywhere
in a city or in the countryside,
and make its inner light shine.
This undertaking involved,
therefore, much more than
just exhibiting or displaying
things in different ways. It was
about getting people to look
at themselves, to acknowledge
and appreciate their own culture
and its worth. This is the key,
I think. So Lina was not [just]
designing exhibitions, she was
building movements—political
movements that would give
people the strength to make
their cultures speak to each
other, expose themselves, take
to the stage.
All Lina’s exhibitions were
manifestos. An interesting point
to note is that her writings are
very important; the pieces she
wrote to present exhibitions are
very important.… She produced
a clearly stated and forceful

piece, in fact a bombshell, for
each of her exhibitions. She
wrote bombshells—or manifestos, in this sense—justifying
all her reasons for designing
the exhibition and structuring
it in that particular way. She
wrote to justify the contents
of such wonderful texts, while
providing true syntheses and
showing her incredible ability
to communicate with people of
all ages—children, the old and
the young… That was another
feature of Lina’s practice: she
made no distinction between an
illiterate and a scholarly person, or between a young child
and an elderly person. Her work
was easily understandable, it
communicated in clear manner.
After all, what is an exhibition
except a means for communicating something?
When Lina presented her
Bahia no Ibirapuera exhibition—before staging A mão do
povo brasileiro [The hand of
the Brazilian people, 1959]—she
had visited Bahia in 1958 and
discovered this completely new
world. In view of her findings,
she said, “I’m going to take this
to São Paulo, and show it at the
Bienal.” She took that sweet
candy from Bahia culture and
forced it down people’s throats
in São Paulo. In effect, she was
saying to the people, “I’ll show
you at Ibirapuera and at the
Bienal what a significant culture
really is!” She got the pavilion
beside the Bienal building, a site
now occupied by the Museum
of Modern Art, to make this
major exhibition. So quickly did
she show this, and so agile was
she, that she brought back what
she found there and quickly got
the hang of it. From candomblé
rituals, she brought the leaves
of pitanga and scattered them
on the floor of the exhibition.
So you can imagine [the effect
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of] placing these red Brazilian
cherry leaves in a museum, and
people trod on them and them
giving off the smell of pitanga.…
I remember some of my professors at the School of Architecture (FAU)—Julio Katinsky,
in particular—saying that this
Bahia exhibition at Ibirapuera
was a total shock for them.
After all, they were focused on
Europe and French artists, their
objects and exhibitions, Picasso,
this and that, and suddenly here
Lina comes up with something
that they thought might be a
prank … it could be a Picasso,
perhaps Picasso sculptures,
however made by people from
the Recôncavo region of Bahia, or by people in the state of
Pernambuco. She had all this
shown at the Bienal to open up
an enormous whole new world
while saying, “There is much more
to Brazil than São Paulo,” and
then she did it again with Hand
of the Brazilian people at MASP,
right after the museum dedication, and once again she got this
new world shown there too.…
So Lina’s exhibitions were highly
political in that way—political in
the best sense of the word.
I believe that Lina’s experiences with the Solar do Unhão
exhibitions and the MASP design
made her even more mature.
Her ideas were much clearer and she was more forceful
about doing only things she
wanted to do and believed in.
I think her experience in some
way brought together all the
best things she had done and
believed in so she could reiterate
them at Sesc Pompeia.
Her intention was to make
these exhibitions show the
diversity and richness of the real
world that people were actually living in. So for the Design
in Brazil: History and Reality
exhibition, for example, she

collected handcrafted objects
from pre-industrial Brazil—19th
and early 20th centuries—and
showed amazing objects, bowls,
still artifacts, wooden pieces,
wheels… She was showing that
side while, on the other side,
she made almost a face-toface comparison with Brazil’s
industrial production. Some
people got it, others did not,
but at least they saw or felt
that this was not the way to
do things, although Lina’s very
powerful political discourse was
quite evident. “Look at what we
are producing today and look
at what we had been making
even before we had any industry, Brazil has been capable of
making amazing things. Will our
manufacturing industry produce
things as fine as those we were
making before?”
This was the case of the
Caipiras, capiaus: pau a pique
[Hicks, cracker barrels: wattle
and daub] exhibition, when we
brought a man from his small
wattle-and-daub home in the
Minas Gerais countryside and
told him: “Please build this world
of yours right here.” Thus we
were guiding his work in some
way. Lina had great leading
skills, she could steer teams and
direct exhibition setups. And
so she would be directing [the
work] as this man was reconstructing [his world]; he was
given free rein to build a house
with its pigsty, chicken coop,
and moonshine still…
The exhibition Mil brinquedos
para a criança brasileira [A
thousand toys for Brazilian
children] was designed with the
same aim: rather than showing
toys, it was about playing itself,
so whatever was exhibited was
there to illustrate what children
were doing, what they did to
fill their time creatively. Then
there was also a comparison.

From children of lower-income
families Lina took old-fashioned
toys that were made of almost
nothing, strings and sticks,
pushing a hoop along, a tire
tube or a bicycle wheel with
no tire—things you could find
anywhere in Brazil or the world—
and compared them with toys
industrially made in this country.
The result was a very powerful
shock effect.
Lina was always carrying
these weapons and fighting to
have the world change—preferably for the better.
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Lina e Pietro decidem ficar no Brasil para

Inicia-se profissionalmente em Milão, colabo-

comunicação dos Diários Associados, Assis

rando no escritório do arquiteto Giò Ponti.

Chateaubriand.

fundar o Museu de Arte, capitaneado
pelo jornalista, proprietário da rede de

boração para as revistas de casa e cotidiano

1 94 6

Elabora estudo para implantação do Museu

Participa da criação e direção da revista ‘A’

em São Paulo, no primeiro andar do Edifício

Grazia, Lo Stile (até 1943), Vetrina (1942), L’illus-

junto com o crítico de arquitetura Bruno Zevi e

Guilherme Guinle, 230, projeto do arquiteto

trazione Italiana e Bellezza (até 1942).

o arquiteto Carlo Pagani (comitê de direção).

Jacques Pilon para a sede dos Diários Asso-

Bo Bardi began her professional activities in

Publicam nove edições, de fevereiro a julho. Foi

ciados, localizado na rua 7 de Abril, nº 230.

Milan, in the architectural firm of Giò Ponti.

uma experiência de popularização das ques-

Inaugura o Museu em outubro com a mostra

Esta cronologia contempla, entre algumas

Opened a studio in partnership with the

tões da reconstrução, através de um atento

da coleção iniciada e uma exposição didática,

etapas de sua formação, atividades

architect Carlo Pagani.

olhar antropológico que irá permear toda sua

além das mostras temporárias: Série bíblica,

editorias, projetos de museus e centros de

Contributed articles and illustrations for the

atuação futura no Brasil.

cultura, exposições e propostas museográ-

home and day-to-day life magazines Grazia,

ficas realizadas, ou não, ao longo de sua
atuação, até falecer em 1992; ano em que

Abre escritório em parceria com o arquiteto
Carlo Pagani.
Escreve artigos e realiza ilustrações em cola-

no Rio de Janeiro, na rua do Ouvidor.
Realiza projeto e instalação do Museu de Arte

1 94 9
Exposições Flávio de Carvalho, Anita Malfat-

de Candido Portinari, e Ernesto de Fiori.

1 94 8

Exposição A Cadeira na História, na série de

Three exhibitions: Flávio de Carvalho, Anita

Realiza, a convite de Carlo Pagani, sua pri-

Projeta inúmeras montagens expositivas no

mostras previstas para ‘artes industriais’,

Malfatti, and Folk Art from Pernambuco.

Lo Stile (until 1943), Vetrina (1942), L’illustra-

meira exposição, um showroom de produtos

Museu até sua ida para a Bahia, em 1958, en-

com colaboração do arquiteto italiano

zione Italiana, and Bellezza (until 1942).

Rodoïd junto a uma feira de móveis de baixo

tre as quais destacamos as mais significativas

recém-chegado ao país Giancarlo Palanti e

custo na Trienal de Milão.

a seguir. Os sistemas expositivos criados para

do pintor Eurico Camerini.

o acervo e exposição de painéis didáticos

Exposições: Alexander Calder, Samson Flexor,

Brasil, chegando em outubro, para acom-

foram também utilizados em diversas com-

Candido Portinari.

Inaugura a expansão do MASP para o

panhá-lo na realização de três exposições no

binações para mostras temporárias ao longo

Cria o Studio Palma de Arte e Arquitetura

segundo andar do Edifício da 7 de Abril,

This chronology encompasses some stages

1 94 3

Casa-se com Pietro Maria Bardi e viaja para o

Perde seu escritório em um bombardeio

Rio de Janeiro: Exposição de pintura italiana

das atividades do Museu até a mudança para

– com Pietro Maria Bardi, Valeria Piacentini

contando com a colaboração do arquiteto

of Lina Bo Bardi’s education, editorial

aéreo; deixa o estúdio de Giò Ponti.

antiga (séculos XIII-XVIII), no Ministério de Edu-

a nova sede, na avenida Paulista.

Cirell e o arquiteto Giancarlo Palanti –,

Giancarlo Palanti.

activities, project designs for museums

Dirige a revista Domus e os fascículos Qua-

cação e Saúde (MEC), Exposição de objetos de

Lina and Pietro stayed in Brazil to found the

com o qual realiza inúmeros projetos co-

Exposições Le Corbusier, Victor Brecheret,

and cultural centers, exhibitions and mu-

derni di Domus, também em parceria com

arte para decoração de interiores, no salão de

Museu de Arte, headed by journalist and

merciais de interiores, vitrines e mobiliário

Mario Cravo Junior, Arte Indígena.

seographic designs that were executed—or

Carlo Pagani, até 1945.

mostras do Hotel Copacabana Palace, e Expo-

Diários Associados media network tycoon

até meados de 1951.

Funda e dirige até 1952 a Habitat – Revista

not—in the course of her lifetime. Bo Bardi

Her office was destroyed by bombing during

sição de pintura moderna italiana, novamente

Assis Chateaubriand, in São Paulo.

Montagem da mostra Nós e o Antigo, no

das Artes no Brasil, uma publicação que ex-

died in 1992, the year she was finishing the

an air strike; she left Giò Ponti’s firm.

no MEC, em maio de 1947.

Designed preliminary studies for the instal-

Studio Palma, instalado no décimo oitavo

pande a difusão das temáticas abordadas

restoration of the Palácio das Indústrias to

Directed Domus magazine and the install-

Worked in the creation and direction of the

lation of a museum in Rio de Janeiro, on Rua

andar de um edifício projetado pelo ar-

pelo Museu.

house the new São Paulo City Hall.

ment series Quaderni di Domus, also in

magazine ‘A’ along with architecture critic

do Ouvidor.

quiteto Lucjan Korngold, na praça Bráulio

Inaugurated MASP’s expansion on the

collaboration with Carlo Pagani, until 1945.

Bruno Zevi and architect Carlo Pagani (steer-

Designed and implemented the Museu de

Gomes, centro.

second floor of the Rua 7 de Abril location,

ing committee). Nine editions were published,

Arte de São Paulo, on the first floor of the

Exhibition A Cadeira na História [Chair in

designed with the collaboration of archi-

1 94 5

February through July. The magazine was an

Guilherme Guinle Building. The building,

history] of the series of shows devoted to

tect Giancarlo Palanti.

experiment in popularizing different matters

designed by architect Jacques Pilon to house

the ‘industrial arts,’ designed in collabora-

Exhibitions Le Corbusier, Victor Brecheret,

related to reconstruction from the standpoint

the Diários Associados headquarters, is locat-

tion with Italian architect Giancarlo Palanti,

Mario Cravo Junior, and Indigenous Art.

Participa da organização de arquitetos pela

of a careful anthropological gaze, which was

ed on Rua 7 de Abril, 230.

newly arrived in the country, and painter

Founded and directed, until 1952, Habitat –

reconstrução, que resulta no ‘Movimento

to permeate all her future activities in Brazil.

Dedicated the Museu de Arte, in October,

Eurico Camerini.

Revista das Artes no Brasil, an art magazine

1 93 9

Studi Architettura’.

At the invitation of Carlo Pagani, Bo Bardi

with the presentation of the embryonic MASP

Solo exhibitions of works by Alexander Calder,

meant to broaden the dissemination of

Colabora como crítica de arquitetura para

designed her first exhibition, a showroom of

Collection, a didactic show, in addition to

Samson Flexor, and Candido Portinari.

issues addressed at the Museum.

o jornal Milano Sera e participa, com jorna-

Rodoïd products at a show of low-budget

temporary exhibitions: Bible Series, of works by

Joined Pietro Maria Bardi, Valeria Piacentini

Forma-se ‘architetto’ na Faculdade de

listas, de ampla documentação das áreas

furniture at the Milan Triennale.

Candido Portinari, and Ernesto de Fiori.

Cirell, and architect Giancarlo Palanti to

Arquitetura da Universidade de Roma,

afetadas pela guerra na Itália.

Married Pietro Maria Bardi and travelled to

Designed numerous exhibitions held at the

create the Studio Palma de Arte e Arquite-

ano de início da Segunda Guerra Mundial,

Participated in bringing together a group

Brazil, arriving in October. Her objective was

Museum up until she moved to Bahia, in

tura, at which she designed numerous com-

havendo cursado anteriormente o Liceu

of architects for the reconstruction of

to join him in the presentation of three shows

1958. The most significant of these shows are

mercial interiors, showcases, and furniture

Artístico de Roma.

Italy, which spawned the ‘Movimento Studi

in Rio de Janeiro: Classic Italian Painting (13th-

mentioned below. The display systems that

items until mid-1951.

Attained her bachelor’s degree in architec-

Architettura.’

16th centuries), at the Ministry of Education

Bo Bardi designed for the permanent collec-

The exhibition Nós e o Antigo [The old

ture from the University of Rome’s School

Collaborated as architecture critic with the

and Health (MEC) building; Art Objects for

tion and for didactic panels were also used in

and us] was held at Studio Palma, on the

of Architecture, on the year of the onset

newspaper Milano Sera and joined journal-

Interior Decoration, at the Hotel Copacabana

various combinations in temporary exhibits

eighteenth floor of a building designed by

of World War II, after having attended

ists to gather extensive documentation of

Palace exhibition hall, and Modern Italian

held at the Museum until it was transferred

architect Lucjan Korngold, on Praça Braulio

Rome’s Artistic Lyceum

the war-affected areas in Italy.

Painting, also at the MEC building, in May 1947.

to its new headquarters on Avenida Paulista.

Gomes, in downtown São Paulo.

finalizava as obras de Restauro do Palácio
das Indústrias, no parque D. Pedro II, para
a instalação da nova sede da prefeitura da
cidade de São Paulo.

1914

Nasce em Roma, no dia 5 de dezembro.
Born in Rome, Italy, on December 5.

ti, Arte Popular Pernambucana.

1950
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1 9 52

Concebe o Museu de Arte Popular como

1 9 51

O Museu realiza curso propositivo com o 1°

Realiza a exposição Agricultura Paulista, no

magazines da época, marcando o início de

Naturais, Georges Mathieu, Jenner Augusto,

do Teatro Castro Alves a ser recuperado.

parque da Água Branca, com a colabora-

uma moda adequada ao país.

Leciona na Universidade Federal da Bahia,

Jorge Amado – Os velhos marinheiros, Käte

Bo Bardi conceived the Museu de Arte Po-

ção da equipe do MASP, Alexandre Wollner

Exposições Burle Marx, Saul Steinberg.

a convite do reitor Edgar Santos, na

Kollwitz, Le Corbusier, Manabu Mabe e

pular as an offshoot of MAMB and initiated

e Flávio Motta.

The Museum announced a new type of

cadeira de filosofia e teoria da arquitetura,

Iwakishi Tsukaka, Renoir, Roberto Burle Marx –

the restoration of the Solar do Unhão to

Exposições Max Bill, Lasar Segall, Cartazes

course involving the 1st Brazilian Fashion

entrando em contato com o ambiente

Arquitetura e jardins, Teatro Inglês.

which the museum was to be transferred,

Suíços, Fotoforma, de Geraldo de Barros.

Parade, a pioneering project focusing the

cultural fértil de Salvador à época, que

Directed the Museu de Arte Moderna da

thus releasing the Teatro Castro Alves to

Participa da criação e dirige, no Museu,

fashion apparel sold in large shops, which

aproximava as culturas acadêmica e

Exposição Bahia no Ibirapuera, sob a mar-

Bahia (MAMB), in Salvador, at the invita-

be recovered.

o curso de design do Instituto de Arte

marked the onset of fashion styles ade-

popular. Conhece o diretor da Escola de

quise do parque, em paralelo à V Bienal

tion of Governor Juracy Magalhães. The

Contemporânea (IAC), primeira escola de

quate for the country.

Teatro, Martim Gonçalves.

de São Paulo, feita junto com Martim

museum was provisionally installed in the

design no país.

Exhibitions Burle Marx and Saul Steinberg.

Edita, escreve e ilustra caderno de cultura

Gonçalves e com a colaboração de Glau-

foyer of the Teatro Castro Alves, which had

no Diário de Notícias de Salvador – crô-

ber Rocha, Luiz Hossaka, Mario Cravo Jr. e

been destroyed by fire. Bo Bardi inaugu-

Inaugura o Museu de Arte Popular no Solar

Vivaldo da Costa Lima.

rated the Museum with an exhibition of

do Unhão com a exposição Civilização do

cultura, de vida.

Exhibition Bahia no Ibirapuera [Bahia in

works from its embryonic collection, along

Nordeste, apresentando a produção de

Realiza projeto e montagem da exposição

Ibirapuera], in the covered pathway of

with Degas sculptures and paintings of the

objetos do cotidiano popular dos estados de

Desfile de Moda Brasileira, projeto pioneiro
que visava a comercialização nos grandes

O Museu realiza o 1° Desfile de Costumes

um desdobramento do MAMB e inicia pro-

1958

cesso de restauro do Solar do Unhão para
sua transferência e consequente liberação
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Desenvolve ideia para apreciação de arte

1953

nicas de arte, de história, de costume, de

Participa da organização e da monta-

para a coleção do MASP na Fundação Ar-

Ibirapuera Park, in parallel to the 5th Bienal

MASP Collection, in addition to a solo show

Pernambuco, Ceará e Bahia. Simultaneamen-

em um Museu Giratório.

gem da exposição das obras do MASP no

mando Alvares Penteado (Faap). O MASP

de São Paulo. Bo Bardi designed the show

of Antonio Bandeira’s paintings.

te, apresentou artistas contemporâneos dos

Designed the exhibition Agricultura Paulis-

Orangerie des Tuileries-Louvre, em Paris,

iniciava uma tentativa para a mudança

together with Martim Gonçalves and in

During the time that she worked for the

mesmos estados. O Museu foi pensado como

ta [São Paulo agriculture] in collaboration

mostra que circula por Utrecht, Bruxelas,

de sua sede original, que acabou por não

collaboration with Glauber Rocha, Luiz

Museum, she presented a series of didactic

um centro de documentação e estudos técni-

with the MASP staff, Alexandre Wollner,

Düsseldorf, Berna e Milão até 1957, quando

se concretizar. As obras retornam ao mu-

Hossaka, Mario Cravo Jr., and Vivaldo da

shows and exhibitions of works from the

cos artesanais, visando estabelecer as bases

and Flávio Motta.

segue para os Estados Unidos.

seu na rua 7 de Abril, porém as oficinas e

Costa Lima.

MASP Collection, as well as by local artists

de um novo desenho industrial para o país.

Exhibitions Max Bill, Lasar Segall, Swiss

Participated in the organization and setup

a escola de arte permaneceram na Faap.

and folk art. The busy calendar included

Projeta o Museu do Mármore em Carrara,

Posters, and Fotoforma, of works by Geral-

of the exhibition of works from the MASP

Inicia a obra de construção da nova sede

music seminars, courses, conferences, pre-

Itália, não realizado.

do de Barros.

Collection in the Musée de l’Orangerie,

do Museu de Arte de São Paulo na aveni-

sentations, film and theater, for which she

Dedicated the Museu de Arte Popular at

Participated in the creation and then

in the Tuileries Gardens, Paris. The show

da Paulista.

Dirige o Museu de Arte da Bahia (MAMB),

created her first ‘scenic architectures.’

Solar do Unhão with the exhibition Civili-

directed, at the Museum, the program of

traveled to Utrecht, Brussels, Düsseldorf,

At the invitation of Dean Edgar Santos, Bo

em Salvador, a convite do governador Ju-

The following exhibitions deserve special

zação do Nordeste [Northeast civilization],

courses for the Instituto de Arte Contem-

Milan, and Bern until 1957, before visiting

Bardi taught at the Universidade Federal

racy Magalhães, provisoriamente instalado

mention: The Chair in History, MASP

featuring everyday popular objects from

porânea (IAC), the first design school in

the United States.

da Bahia’s Department of Philosophy and

no foyer do Teatro Castro Alves, que havia

Collection, Aldemir Martins, Bertolt Brecht

the states of Pernambuco, Ceará, and

Theory of Architecture. There she came in

incendiado. Inaugura o Museu, expondo a

and German Expressionism, Brennand,

Bahia. Simultaneously, she presented

contact with the fertile cultural environ-

coleção ainda em formação, esculturas de

Prow Heads of the São Francisco River,

works by contemporary artists of the same

ment of Salvador, which at the time

Degas e pinturas do MASP, além de mostra

Swiss Posters, Cézanne and Van Gogh,

states. The Museum was designed as a center

brought together the academic and popu-

individual do pintor Antonio Bandeira.

Group Show of Seven Bahia Artists,

for documentation and handicraft technical

Antigos e Modernos com o ‘Desfile Dior’.
Projeta o Museu à Beira do Oceano, na
praia de São Vicente, não realizado.

the country.
The Museum presented the 1st Pageant of
Old and Modern Costumes, with the Dior
Fashion Show.

1957
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Designed a museum to be built right on the

Concebe projeto para a nova sede do MASP

lar cultures. She made the acquaintance of

Apresenta, no período em que perma-

Concrete Design, Fernando Odriozola ,

studies, aiming to establish the foundations of

beach in São Vicente, never implemented.

no Trianon, avenida Paulista, e tenta nego-

Martim Gonçalves, director of the School

neceu no museu, uma série de mostras

Forms as Sculptures: Ex-Votos and Pestles,

a new industrial design for Brazil.

Developed an idea for art appreciation at

ciar sua construção.

of Theater.

didáticas e de acervo oriundas do MASP,

Natural Forms, Georges Mathieu, Jenner

Designed the Marble Museum for Carrara,

a Revolving Museum.

Escreve sobre teoria da arquitetura em

Edited, wrote, and illustrated chronicles on

artistas locais e arte popular. A intensa

Augusto, Jorge Amado – Home Is the Sail-

Italy, which was never implemented.

“Contribuição Propedêutica ao Ensino da

art, history, custom, culture, and life for

programação incluía seminários de músi-

or, Khäte Kollwitz, Le Corbusier, Manabu

Arquitetura”, na tentativa de lecionar na Fa-

Salvador's newspaper Diário de Notícias.

ca, cursos, conferências, apresentações de

Mabe and Iwakishi Tsukaka, Renoir, Rober-

culdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

Designed and set up the exhibition of works

cinema e peças de teatro, para as quais

to Burle Marx – Architecture and Gardens,

Designed new MASP headquarters on

from the MASP Collection at the Fundação

desenvolveu suas primeiras ‘arquiteturas

and English Theater.

Avenida Paulista, and tried to negotiate its

Armando Alvares Penteado (FAAP). The

cênicas’.

construction.

MASP was trying to transfer its original

Destacamos, entre as exposições realiza-

Wrote about architectural theory in

headquarters to a new location, unsuccess-

das, A Cadeira na História, Acervo, Ademir

“Contribuição Propedêutica ao Ensino da

fully. The works returned to the museum on

Martins, Bertolt Brecht e o expressionismo

Arquitetura” [Preliminary contribution

Rua 7 de Abril, but the workshops and the

alemão, Brennand, Carrancas do São Fran-

to the teaching of architecture], in an

art school remained at FAAP.

cisco, Cartazes Suíços, Cézanne e Van Gogh,

attempt to secure a teaching position at

Began the construction of the new build-

Coletiva de Sete Artistas Baianos, Desenho

the Universidade de São Paulo’s School of

ing for the Museu de Arte de São Paulo, on

Concreto, Fernando Odriozola, Formas

Architecture and Urbanism.

Avenida Paulista.

como esculturas: Ex-Votos e Pilões, Formas
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1 96 4

Prepara a apresentação da exposição Civilização do Nordeste na Galleria Nazionale
de Roma, cancelada durante a montagem
pelo governo militar brasileiro.
Encerra suas atividades à frente dos Museus de Salvador.

1972

in Rome, which the Brazilian military govern-

1970

ment called off before it opened. Ended her

Exposições Cem Obras-primas de Portinari,

22, com instalação do Circo Piolin, na

activities at the museums in Salvador.

História em quadrinhos (feita paralelamente

praça do belvedere; Salão Paulista de Arte

ao Congresso Internacional de História em

Contemporânea.

Quadrinhos).

At the show celebrating the 50th anniver-

1 969

Realiza arquitetura cênica de uma grande

sary of the 1922 Week of Modern Art, Piolin

arena, em tábuas de pinho, localizada no

circus was set up in the belvedere plaza.

Exposições de abertura do MASP ao público

o 5° Congresso Internacional de Psicodrama

Repassos: Exposição-documento, em

1 96 6

no mês de abril, com a arrojada apresenta-

e 1° Congresso de Comunidades Terapêuti-

colaboração com Edmar de Almeida e

ção do acervo exposto em cavaletes de vi-

cas. A arquiteta teve importante papel na

Flávio Império.

dro, além da impactante montagem A Mão

proposição do congresso para o Museu.

Repassos: An Exhibition-Document, in

Retoma, em São Paulo, as obras do MASP,

do Povo Brasileiro e a mostra Playgrounds, de

Exhibitions: Cem Obras-primas de

collaboration with Edmar de Almeida and

na avenida Paulista.

Nelson Leirner, na praça do belvedere.

Portinari [One hundred masterpieces by

Flávio Império.

Resumed the construction works at MASP

Até cerca de 1975, monta diretamente diver-

Portinari] and História em quadrinhos

on Avenida Paulista, in São Paulo.

sas exposições temporárias cujos destaques

[Comics] (held in parallel to the Interna-

indicamos a seguir. No período, concebeu

tional Congress of Comics).

diferentes sistemas expositivos e painéis

Designed the scenic architecture for a large

que continuaram sendo utilizados em

arena using pinewood boards, located in the

combinações mistas pela instituição até o

exhibition space below the belvedere, for the

Inauguração oficial do MASP na avenida

afastamento do professor Bardi da direção

5th International Congress of Psychodrama

Paulista, no mês de novembro, com a pre-

do Museu, em meados dos anos 1990.

and 1st Congress of Therapeutic Communi-

sença da Rainha Elizabeth.

Concebe carrossel sonoro e brinquedos in-

ties. The architect played an important role

Inicia projeto do ‘Trem de Arte’, museu itine-

fantis para o belvedere, realizados por Maria

in proposing that the Congress be held at

Projeta o Museu do Instituto Butantã,

rante proposto pelo MAC-USP para trans-

Helena Chartuni e Carlos Blane.

the Museum.

não realizado.

portar mostras de arte em vagões de carga

Inaugural exhibitions at the MASP in April, with

Convidada a dirigir a Fundação Parque

pelas ferrovias do estado, não realizado.

the bold showcasing of artworks in glass ea-

Lage, no Rio de Janeiro, projeta Pavilhão

Official dedication of the MASP on Avenida

sels, besides the impressive setup of the shows

de Exposições, não realizado.

Paulista, in November, with Queen Eliza-

A mão do povo brasileiro [The hand of the

Designed a museum for the Instituto Bu-

beth of England in attendance.

Brazilian people] and Playgrounds, of works by

tantã, in São Paulo, never implemented.

Started designing the ‘Art Train’ traveling

Nelson Leirner, in the belvedere plaza.

Invited to head the Parque Lage Foun-

museum proposed by the MAC-USP for

dation, in Rio de Janeiro. Designed

Prepared the presentation of the show
Northeast Civilization in Galleria Nazionale,

1 96 8
1 96 5

Exposição Cinquentenário da Semana de

espaço expositivo abaixo do belvedere, para

1971

1975

1 9 74

Exposições Roberto Sambonet, apresentando a obra do artista e designer com painéis de vidro suspensos; Rubens Gerchman,
mostra-instalação de pinturas e gravuras

197 7

do artista; Tempo dos Modernistas.

Inicia restauro da antiga fábrica do Sesc

Exhibitions Roberto Sambonet, with the

Fábrica da Pompeia, com a colaboração

Exposições Mobiliário brasileiro: Premissas e

artist and designer’s works displayed in

de André Vainer e Marcelo Ferraz.

realidades, com a colaboração do designer

suspended glass panels; Rubens Gerchman,

Started the restoration of the old Sesc

Until about 1975, Bo Bardi organized several

Ernesto Hauner; exposição retrospectiva

an installation of paintings and prints by

Pompeia Factory, in collaboration with

transporting art shows in boxcars on state

temporary exhibitions the highlights of

Lasar Segall: Sua vida, sua obra; Warchavchik e

the artist; and Tempo dos Modernistas [Era

André Vainer and Marcelo Ferraz.

an Exhibition Pavilion that was never

of São Paulo railroads. The design was

which we will outline below. In the period,

as Origens da Arquitetura Moderna no Brasil.

of modernists].

implemented.

never implemented.

she designed various display systems and

Exhibitions: Mobiliário brasileiro: Premissas e

panels that the institution used in mixed

realidades [Brazilian furniture: assumptions

combinations up until the time when Pro-

and realities], with the collaboration of

1978

fessor Bardi left the Museum direction in the

designer Ernesto Hauner; Lasar Segall: Sua

Viaja ao Japão para acompanhar Pietro

mid-1990s.

vida, sua obra [Lasar Segall: his life, his work]

Maria Bardi na montagem de mostras do

Conceived a sound carousel and children’s

retrospective exhibition, and Warchavchik e

acervo do MASP.

playground equipment for the belvedere,

as Origens da Arquitetura Moderna no Brasil

Traveled to Japan to accompany Pietro

implemented by Maria Helena Chartuni and

[Warchavchik and the origins of modern

Maria Bardi in the setup of a show of the

Carlos Blane.

architecture in Brazil].

MASP Collection.
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1986

1982

Inaugura o novo edifício de quadras espor-

Inaugura a obra de recuperação e restauro

tivas do Sesc Fábrica da Pompeia, com a

do Sesc Fábrica da Pompeia com a exposi-

colaboração de André Vainer, Marcelo Fer-

ção Design no Brasil: história e realidade.

raz e Marcelo Suzuki, para o qual idealiza a

Até 1985, em parceria com Glaucia Amaral,

mostra Futebol – futebol, não realizada.

realiza, junto a uma grande equipe de

Inaugurated the new indoor sports facili-

colaboradores, uma série de exposições que

ties at Sesc Pompeia in collaboration with

destacamos a seguir.

André Vainer, Marcelo Ferraz, and Marcelo

Exposição O Belo e o direito ao Feio, Sesc

Suzuki, for which she conceived the exhibi-

Pompeia.

tion Futebol – futebol [Football – soccer],

Projeta restauro da Usina do Gasômetro,

never held.

em Porto Alegre, para a instalação de um

1988

Museu do Trabalho, não realizado.
Realiza proposta para readequação do
Museu de Arte Moderna no parque do Ibirapuera, parcialmente realizado.

198 4

1989

Projeta a Casa do Brasil no Benin, não
realizada.
Abre a Casa do Olodum, em Salvador, feita

Exposição Artesanato do Benin, organiza-

em parceria com os arquitetos Marcelo
Ferraz e Marcelo Suzuki.

Exposição Caipiras, capiaus: pau a pique,

da para a inauguração da Casa do Benin

Inaugurated the recovered and restored Sesc

Sesc Pompeia.

na Bahia, em Salvador, feita em parceria

Projeta a sede da Fundação Pierre Verger,

Pompeia Factory with the exhibition Design no

Exhibition Caipiras, capiaus: pau a pique

com Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki.

em Salvador, não realizada.

Brasil: história e realidade [Design in Brazil: history

[Hicks, cracker barrels: wattle and daub],

Exposição África Negra, feita no MASP, em

Inaugura o Centro Comunitário da LBA,

and reality]. Until 1985, Bo Bardi joined Glaucia

Sesc Pompeia.

parceria com os arquitetos Marcelo Ferraz

na cidade de Cananeia, em parceria com

Amaral and a large team to design and set up a

e Marcelo Suzuki.

Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki.

number of exhibitions named below.

Concebe a instalação Grande vaca mecâ-

Designed the Casa do Brasil, for Benin,

O Belo e o direito ao Feio [The beautiful and the

nica para a praça do belvedere do MASP,

never built.

right to the ugly], Sesc Pompeia.

não realizada à época.

Dedicated the House of Olodum, in Sal-

Designed the restoration project for the

Realiza projeto para o concurso do

vador, designed jointly with the architects

Gasômetro Plant, in Porto Alegre, with a

Centro Cultural de Belém, em Lisboa,

Marcelo Ferraz and Marcelo Suzuki.

view to installing a Museum, which was never

desclassificado.

Designed the headquarters of the Funda-

implemented.

Exhibition Artesanato do Benin [Craft from

ção Pierre Verger in Salvador, never built.

Designed a renovation plan for the Museu de

Benin], organized jointly with Marcelo Ferraz

Designed the LBA Community Center for

Arte Moderna in Ibirapuera Park, which was only

and Marcelo Suzuki for the inauguration of

the town of Cananeia, SP, jointly with

partially implemented.

the House of Benin in Salvador, Bahia.

Marcelo Ferraz and Marcelo Suzuki.

1985

at the MASP, designed jointly with the archi-

Exposição Entreato para crianças, Sesc

Conceived the installation Grande vaca

Pompeia.

mecânica [Great mechanical cow] for the

Exhibition Entreato para crianças [Intermis-

belvedere plaza at the MASP, not held at

na antiga estação ferroviária Guanabara,

sion for children], Sesc Pompeia.

the time.

em Campinas, não realizado.

Designed a project for the contest of

Designed the Sociability Center for Unicamp,

the Centro Cultural de Belém, in Lisbon,

in the old Guanabara railroad station in

ruled out.

Campinas, never implemented.

Exhibition África Negra [Black Africa], held
tects Marcelo Ferraz and Marcelo Suzuki.

1990

Projeta o Centro de Convivência da Unicamp,

1991

Projeta o Pavilhão do Brasil na Feira Universal de Sevilha de 1992, concurso nacional de
arquitetura, desclassificado.
Projeta o Centro Cultural Vera Cruz, nos

1983

pavilhões da antiga empresa de cinema

Exposição Mil brinquedos para a criança

Universal Exhibition of Seville in a national

brasileira, Sesc Pompeia.

architecture competition, ruled out.

Exhibition Mil brinquedos para a criança brasi-

Designed a Cultural Center for the film

leira [A thousand toys for Brazilian children],

company Vera Cruz, in its warehouses in São

Morre em 20 de março.

Sesc Pompeia.

Bernardo do Campo, never implemented.

Died on March 20.

homônima em São Bernardo do Campo,
não realizado.
Designed the Brazil Pavilion at the 1992

1992
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“É PRECISO SE LIBERTAR DAS
‘AMARR AS’, NÃO JOGAR FOR A
SIMPLESMENTE O PASSADO E TODA
SUA HISTÓRIA, MAS CONSIDER AR
O PASSADO COMO PRESENTE
HISTÓRICO, AINDA VIVO. DIANTE
DELE, NOSSA TAREFA É FORJAR UM
OUTRO PRESENTE, ‘VERDADEIRO’
E PAR A ISSO É NECESSÁRIO NÃO
UM CONHECIMENTO PROFUNDO
DE ESPECIALISTA, MAS UMA
CAPACIDADE DE ENTENDER
HISTORICAMENTE O PASSADO,
E SABER DISTINGUIR O QUE IR Á
SERVIR PAR A NOVAS SITUAÇÕES
DE HOJE.”
“‘SHACKLES’ MUST BE CAST OFF, BUT
THE PAST AND ALL ITS HISTORY MUST
NOT BE JUST THROWN OUT TOO. THE
PAST SHOULD BE SEEN AS HISTORICAL
PRESENT THAT IS STILL ALIVE, POSING
THE TASK OF FORGING A DIFFERENT
‘REAL’ PRESENT TIME. WHAT IS NEEDED
IS NOT THE SPECIALIST’S IN-DEPTH
KNOWLEDGE, BUT AN ABILITY TO
UNDERSTAND THE PAST HISTORICALLY
AND DISTINGUISH WHATEVER WILL BE
USEFUL FOR NEW SITUATIONS TODAY.”

