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Resumo 

O presente texto parte de um delineamento geral sobre as principais 
tipologias de exposições relacionando-as à arquitetura dos museus de arte. Ainda 
na introdução interpreta as diferentes exposições, independente de seus modos 
particulares, como espaços essencialmente cenográficos. Estes espaços, 
destinados à exibição de obras de arte, nunca são neutros veiculando alguma 
ideologia expressa nas diversas configurações formais e estéticas do projeto. A 
partir dessa breve introdução analisa de maneira crítica algumas das 
contribuições e falhas da Mostra do Redescobrimento: Brasil + 500, evento 
emblemático na discussão em torno da cenografia de exposições no Brasil e que 
ocorreu há exatos 10 anos. Ao final deste tópico, destaca a lacuna causada pela 
ausência de Lina Bo Bardi (1914 – 1992), nome referencial no campo da 
cenografia de exposições, e, literalmente ignorado na mega exposição ocorrida 
em São Paulo. O trabalho se encerra com um olhar mais detalhado sobre a 
produção da arquiteta, no que diz respeito à sua atuação na concepção e 
execução de espaços expositivos.  

 
Abstract 

This article starts with a general view of the main types of expositions 
relating them to the architecture of art museums. In it’s introduction interprets the 
different exhibits, in spite of it’s particularities as spaces that are essentially of a 
scenographic order. These spaces, destined to exhibit works of art are never 
neutral and are always communicating some ideology expressed in the different 
formal and aesthetic configurations of the project. Starting from this brief 
introduction analyses in a critical manner some of the contributions and failures of 
the exhibit “Mostra do Redescobrimento: Brasil+500” which is an event central in 
the discussion of exhibitions setting in Brazil, and also because it occurred exactly 
10 years ago. At the end of this topic discusses the vacuum left by the death of 
Lina Bo Bardi (1914 – 1992), a reference in this area, and completely ignored in 
São Paulo’s mega exposition. The work is closed with a more detailed look over 
the architect’s production in conceiving exhibition spaces. 
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1 Cenários para a arte 
Vários autores já discorreram sobre o fato de que, em muito, as tipologias 

de exposições estão em sintonia com as tipologias e os ideais da arquitetura 
aplicada também aos museus e centros culturais, que são intrinsecamente ligados 
a contextos específicos. Disso podem-se retirar os dois grandes modos de expor 
objetos em museus, especialmente em museus de arte. Primeiro – o modelo 
moderno e racionalista que perdura, paredes brancas com iluminação ambiente 
próprias dos contentores neutros com seu espaço de planta livre e aperfeiçoável 
infinitamente; segundo – um modo mais recente a que se pode chamar de modelo 
cenográfico, remetendo à forma singular do museu como organismo 
extraordinário ou, como prefiro para definir com maior clareza, um modelo 
neobarroco

i de exposições que se opõe a um certo classicismo institucionalizado nos 
modos de exibição introduzidos e divulgados exaustivamente pelo modernismo e 
pelo nosso tempo. 

Hoje é impossível montar uma exposição sem examinar o 
local como um fiscal da saúde, levando em conta a estética 
da parede, que vai inevitavelmente “artificar” a obra de um 
modo que quase sempre dispersa suas intenções. A maioria 
de nós “percebe” hoje o modo de pendurar da mesma 
maneira que mastiga chiclete – inconscientemente e por 
hábito. (O’DOHERTY, 2002, p.23) 
 

Desse modo, “acertar” ainda hoje é utilizar o modelo espacial que foi 
definido pelas concepções de Le Corbusier, com o projeto para um “Museu de 
crescimento ilimitado”(1939), e Mies Van der Rohe, com o projeto de “Museu para 
uma pequena cidade”(1942). “Acertar” é utilizar a concepção espacial que se 
inaugurou em 1939 no primeiro Museu de Artes Visuais com arquitetura moderna, 
ou seja, com o Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA), dos arquitetos 
Philip L. Goodwin e Edward Durell Stone. Segundo Del Castillo (2008, p.97), é 
sob a influência deste partido arquitetônico apoiado nos preceitos modernistas 
que seriam criados o Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo e o MAM do 
Rio de Janeiro. A respeito desta concepção do espaço O’Doherty escreve: 

Chegamos a um ponto em que primeiro vemos não a arte, 
mas o espaço em si. (Um clichê atual é elogiar o espaço ao 
se entrar na galeria.) Vem a mente a imagem de um espaço 
branco ideal que, mais que qualquer quadro isolado, pode 
constituir o arquétipo da arte do século XX; ele se clarifica 
por meio de um processo de inevitabilidade histórica 
comumente vinculado à arte que contém. (O’DOHERTY, 
2002, p.3) 
 

Entre 1996 e 2009, visitei, na cidade de São Paulo, uma média de três 
exposições por semana, o que, se contabilizado, resultaria em algumas centenas 
de mostras nos principais espaços institucionais da cidade, além das mais 
destacadas galerias, bienais e feiras de arte contemporânea da cidade. Como, 
invariavelmente, é proibido registrar qualquer aspecto das exposições de arte no 
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Brasil, o depoimento de Tadeu Chiareli, historiador e critico da arte, com grande 
trânsito em São Paulo, irá servir como argumento:  

Aqui no museu temos uma postura extremamente 
“modernista”; acredita-se que, em primeiro lugar, numa 
exposição, vem a obra de arte; em segundo lugar, vem o 
artista, e, em terceiro, tudo o que contribui para facilitar a 
fruição do público. Assim, a noção de fundo branco no 
espaço expositivo, para que se possa ter contato direto com 
a obra, é privilegiada. (TCii apud GONÇALVES, 2004, p.117) 
 

Algumas das mais importantes mostras da cidade de São Paulo estiveram 
em cartaz no MAM, por outro lado, as cenografias de algumas destas exposições 
figuram entre as mais monótonas montagens presenciadas, ironicamente, num 
espaço reformulado por Lina Bo Bardi, profissional singular na concepção e 
execução de espaços expositivos. Dois exemplos marcantes foram a individual de 
Robert Mapplethorpe, em 1997, com curadoria de Germano Celant. Mais de 200 
fotografias dispostas sobre paredes brancas em intervalos regulares de maneira 
pouco original. A outra mostra foi a individual de Anselm Kiefer em 1998, com 
curadoria de Robert Littman. Os tons cinzas e terras rebaixados das pinturas 
matéricas de Kiefer foram nitidamente prejudicados pela luminosidade excessiva 
produzida pelas paredes brancas em todas as salas da exposição.  

A partir dessa constatação empírica, de mais de uma década, que poderia 
ser reforçada hoje num percurso entre a Estação Pinacoteca, o MAM, Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP), MAC-Ibirapuera, 
Museu Brasileiro de Esculturas (MUBE), Paço da Artes, Museu da Imagem e do 
Som (MIS), Centro Universitário Maria Antônia, Museu de Arte Brasileira (MAB), 
Instituto Moreira Salles, Instituto Tomie Ohtake, Itaú Cultural, Centro Cultural São 
Paulo, além das exposições temporárias do Museu de Arte de São Paulo (MASP), 
e, praticamente, todas as grandes galerias de arte contemporânea na cidade de 
São Paulo, bem como das palavras do próprio Tadeu Chiarelli, pode-se afirmar 
que: se adotada a concepção espacial modernista, a cenografia de exposições 
torna-se bem simples. Basta uma disposição dos objetos coerente e atenta para 
os detalhes funcionais de circulação, comunicação, acessibilidade, iluminação 
uniforme e segurança. Basta repetir uma fórmula segura e inconscientemente 
incorporada, visto que mais de noventa por cento das exposições utilizam tal 
padrão. O bom senso estético poderá servir como guia seguro; a isso se tem 
apenas que atentar para as especificações técnicas do projeto museológico, o 
qual envolve áreas independentes que, necessariamente, encontram-se no 
processo comunicativoiii dos museus, ou seja, na exposição. 

A outra opção, ainda pouco explorada, apresenta uma série de 
possibilidades e riscos, mas também uma série relevante de soluções 
diferenciadas que podem agregar valor ao espaço expositivo sem concorrer com 
o que se pretende exibir. Na verdade, esse parece ser o ponto principal para as 
maiores críticas a certas propostas cenográficas, o fato de destacarem-se mais do 
que os próprios objetos, de confundirem o processo comunicativo, como num 
parque temático mal elaborado. Sobre esse aspecto Angélica de Morais criticou 
duramente a cenografia de Bia Lessa realizada para a Mostra do 
Redescobrimento: Brasil+500: 
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Nesse autêntico naufrágio visual, o acessório assume 
primeiro plano, empurrando e comprimindo esculturas raras, 
belos exemplos da arte barroca, para espaços em que suas 
qualidades por vezes nem sequer podem ser advinhadas. 
Que dirá apreciadas! (MORAIS, 2000, p.8) 
 

Com ressalvas semelhantes, Montaner (2003, p.21) e Castillo (2008, 
p.116) questionam a forma extraordinária de alguns museus dentro de uma 
tradição inaugurada em 1959, com o Guggenheim de Nova York, em detrimento 
de sua verdadeira finalidade, ou seja, exibir parte do acervo artístico e cultural da 
humanidade, com uma série significativa de restrições impostas pela própria 
estrutura destes espaços singulares. 

De qualquer maneira, é importante destacar que não existe ambiente 
neutro, porque todo espaço expositivo veiculará determinada ideologia, seja ela 
mais conservadora, nesse caso moderna, seja mais inovadora como contraposto 
do parâmetro moderno estabelecido, numa cenografia barroca ou teatral. É 
ilusória, para não dizer simplória, a ideia de que o cubo branco não interfere na 
percepção de um observador, de que o branco, por ser uma cor neutra, é a 
melhor solução para a leitura de qualquer trabalho. Os projetos singulares de 
cenografia, com refinado uso da cor e design de luz, aplicados a exposições de 
arte no Museu de Arquitetura, em Groningen, Holanda, desde sua abertura em 
1995, podem ser apresentados como argumentos irrefutáveis a esse respeito. A 
simples existência da cor numa imagem já colocaria em xeque essa concepção 
limitada da percepção e do espaço ideal. Gonçalvez corrobora nosso argumento: 

Vale reiterar que essa tipologia de comunicação da 
exposição de arte não é neutra em si mesma. Ela contém 
também uma ideologia que deixa marcas sobre a recepção 
estética das exposições de arte. É portanto, um tipo de 
cenografia que projeta uma maneira de aproximação da obra 
de arte instituída pela difusão pública da arte moderna, 
sendo apropriada também como cenografia ideal para a arte 
contemporânea. (GONÇALVEZ, 2004, p.126) 
 

Em todos os casos, a concepção de uma exposição deve ser entendida 
como um projeto de cenografia em seu sentido mais teatral, como um campo livre 
na criação de cenários específicos para uma encenação, apresentação ou 
mostra. Nenhum cenário de exposição, assim como no teatro, será um cenário 
neutro, todas as opções serão opções estéticas, servindo de suporte para a 
exibição simbólica ou material da produção humana. 

 
2 Um marco na recente história da cenografia de exposições no Brasil 

No ano 2000 trabalhei como monitor na “Mostra do Redescobrimento: 
Brasil + 500”. Para atuar nessa exposição participei de um curso preparatório de 
150 horas com diversos profissionais, historiadores, críticos, artistas, educadores, 
antropólogos, designers, cenógrafos, arquitetos e outros. Ainda no curso, não 
foram poucos os debates acalorados entre os convidados e os futuros monitores 
a respeito do que viria a ocorrer na cenografia das exposições. Um marco, parece 
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que esse era o desejo dos organizadores, uma reunião de um acervo cultural 
desde a pré-história aos dias atuais, um marco ainda nos modos de exibição de 
exposições para o grande público. 

De fato, não se tratava de algo visto anteriormente e agradeço por ter 
participado de um projeto deste vulto. Não foram poucas as conquistas e a 
relevância de grande parte do que foi exibido não pode ser negada. Não foram 
poucos também os erros, especialmente numa busca crescente que caracterizou 
uma visão espetaculosa para que o evento batesse recorde após recorde em 
termos quantitativos. Muito da qualidade dos serviços oferecidos pela hoje extinta 
Brasil Connects, inclusive a monitoria, da qual eu fazia parte, foram prejudicados 
por uma ação administrativa voltada apenas para dados numéricos. Mas isso é 
uma outra história. 

O grande destaque da mostra foi a própria maneira de exibir os objetos, 
com cenografias inusitadas, ousadas, discretas, escandalosas, enfim, as mais 
variadas que se poderia imaginar. Algumas dessas cenografias resultaram em 
espaços muito bem elaborados estética e funcionalmente. Os módulos “Negro de 
Corpo e Alma” e “Arte Popular”, por exemplo, deram origem ao que hoje se tornou 
um dos nossos mais ricos e variados museus em termos de acervo e tipologias de 
exposições em todo o Brasil, o Museu Afro Brasil com curadoria e cenografia de 
Emanoel Araújo.  

No outro extremo a cenografia de Bia Lessa, que contou com a 
colaboração de Pedro Mendes da Rocha (Arte3) para o design do espaço no 
módulo “Arte Barroca”. Este foi o maior destaque da exposição, para o bem e 
para o mal, objeto de críticas e elogios desmedidos como no próprio barroco, sem 
meio termo, luzes e trevas, punição ou salvação. Tal cenografia deve ser sempre 
lembrada pela ousadia, pelo espaço que ocupou (4700 metros quadrados de 
área), servindo de referência, não pelas qualidades ou defeitos, mas uma 
referência para discussões fundamentadas em todos os aspectos que se deve 
levar em consideração ao realizar uma exposição. 

Bia Lessa demonstrou grande ousadia ao contaminar o espaço com 
elementos do barroco e da religiosidade brasileiros, seu maior erro, porém, foi a 
medida desmedida, o destaque que a própria cenografia alcançou em sua 
totalidade em detrimento das obras, algumas literalmente engolidas no mar 
litúrgico de flores violetas e amarelas (Fig. 1). A isso é necessário lembrar 
aspectos básicos na concepção de um espaço de exposição, ou seja, a circulação 
e a segurança do público, nitidamente prejudicados em muitos pontos da mostra 
com um trajeto pré-determinado e sem alternativas para os visitantes. Por se 
tratarem de obras históricas, um laudo técnico baseado em testes deveria ser 
emitido por um conservador geral e aprovado previamente, porém, isso também 
não ocorreu. A Museóloga Cecília Machado que, na ocasião, atuava como 
responsável pelo monitoramente da coleção de peças barrocas do Sr. Olavo 
Setúbal, emprestadas para o evento, identificou um forte processo de oxidação do 
douramento em algumas peças aconselhando a retirada imediata do espaço 
expositivo. A conclusão da profissional foi que as milhares de hastes feitas com 
ferro de construção oxidados e em oxidação permanente produziam alguma 
substância, a qual era dissipada no ambiente pelo ar condicionado. O problema, 
nesse caso, é que tal oxidação, segundo a própria Cecília Machado, é irreversível 
(informação verbal). 
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Fig. 1 – Módulo “Arte Barroca” da “Mostra do Redescobrimento: Brasil + 500”. 

De qualquer modo, pode-se encarar tais posturas arriscadas também por 
um lado positivo, imagino que sua floresta barroca, suas flores ou as árvores 
azuis de Ezio Frigerio para o módulo “Olhar Distante” serão uma imagem de 
encantamento na memória das crianças e adultos que tiveram seu primeiro 
contato com arte naquele ambiente. Por outro lado, esse olhar pode esconder 
uma triste realidade vinculada a uma expectativa dificilmente suprida em ocasiões 
futuras, visto que o elemento mais comentado e admirado foi a própria sensação 
que o espaço cenográfico transmitiu como um todo. 

A justa medida é algo muito complicado, usar elementos cenográficos para 
destacar sutilmente aspectos relevantes da obra ou do contexto ao qual está 
relacionada é um grande desafio e também um dos caminhos mais promissores 
para criativos designers de exposição. O risco é evidente e os resultados poderão 
ser discutidos permanentemente tendo como exemplo a própria Mostra do 
Redescobrimento: Brasil + 500.  

Seguindo esse raciocínio, o mais seguro seria optar pelo instituído, pelo 
modo moderno de configuração de espaços de exposições ou por modelos que 
alterassem pouco esse padrão. Isso posto, poderia citar como melhor exemplo a 
cenografia dos módulos “Arte Moderna” e “Arte Contemporânea” dos cenógrafos 
Guilherme Wisnik, Martin Corullón além do consagrado arquiteto Paulo Mendes 
da Rocha? (Fig. 2) Poderia! Apenas se quisesse, a todo custo, defender uma 
ideologia específica, mas como circulei por esses dois módulos por mais de 
quatro meses, pude elaborar uma impressão bem clara a respeito das opções 
feitas, das qualidades e dos muitos defeitos em cada decisão. A começar pela 
cor, isto é, pelo cinza resultante da soma exata de dois neutros em uma das mais 
equivocadas escolhas aplicadas à cenografia. Naturalmente, algumas obras com 
iluminação pontual saíram privilegiadas com essa opção como, por exemplo, os 
mármores brancos de Brecheret ou as estruturas modulares, também brancas de 
Sérgio de Camargo. Por outro lado, obras como as de Oswaldo Goeldi, Tarsila do 
Amaral e Iberê Camargo, entre muitos outros artistas, simplesmente 
desapareceram no espaço cênico, espécie de forro de caixão modernista. Os 
problemas ainda se estendiam na disposição das obras com uma linha mediana 
muito acima de 1,60 m de altura. Tal aspecto pode parecer insignificante, mas 
uma pessoa com 1,80 m sentia muita dificuldade para visualizar trabalhos de 
dimensões mais reduzidas como as gravuras de Goeldi ou algumas pinturas de 
Volpi, por exemplo. As alturas das bases também eram equivocadas, 
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prejudicando decisivamente a observação e o aspecto democrático que tal 
espaço deveria possuir ao permitir a melhor visualização para os diferentes 
públicos. A lição que se retira desse espaço é uma nítida preocupação com a 
plasticidade do próprio espaço, num grande prejuízo da exibição das obras de 
arte, quero dizer, ao olhar a partir de uma das extremidades do prédio da Bienal, 
percebia-se grande equilíbrio na relação das escalas do pé direito e das colunas 
do prédio com as paredes falsas e as próprias bases modulares dispostas em 
todo o pavimento. O espaço cenográfico concebido de maneira rígida em 
detrimento das obras de arte, as quais deveriam receber, em muitos casos, 
tratamento particularizado pelas próprias características físicas e plásticas dos 
trabalhos, casos das gravuras de Goeldi, dos desenhos de Henrique Alvim 
Corrêa, e das pinturas em menor escala de Volpi. 

 
Fig. 2 – Módulo “Arte Moderna” da “Mostra do Redescobrimento: Brasil + 500”. 

Em meio a esses grandes nomes e polêmicas, outros módulos tiveram 
suas cenografias pouco comentadas, e, provavelmente por isso mesmo, 
alcançaram resultado mais coerente e eficaz; como exemplo, a cenografia de 
Daniela Thomas para o Módulo “Imagens do Inconsciente”. Num trabalho de 
concepção que utilizava a lição moderna aliada a elementos cênicos como luz, 
formas inusitadas e cores, sua cenografia produziu alguns dos melhores 
resultados da Mostra Brasil +500. As salas estruturavam-se a partir de um ponto 
central e apresentavam aberturas por onde era possível ver esse local 
estratégico, espécie de igreja, a partir da qual se organizava todo o sistema de 
circulação. A obra de Arthur Bispo do Rosário, posicionada sutilmente, evocava 
um local de celebração, de religiosidade que marcou fortemente toda a produção 
do artista. No centro desse espaço o seu manto como apoteose. Todas as salas, 
sem exceção, receberam um tratamento particularizado, o que, ao contrário do 
que poderiam esperar os mais conservadores, apenas potencializou as 
qualidades de cada trabalho. Bispo do Rosário era o grande destaque e não 
poderia ser diferente, não poderia ser outro o ponto central da cenografia, no 
entanto, não foi essa “grande nave” a imagem mais marcante em minhas 
centenas de visitas como um dos monitores que cobriam os módulos do “Século 
XX” e “Imagens do Inconsciente”. Uma sala periférica foi o grande destaque, o 
acerto mais feliz de Daniela Thomas: uma sala escura, como parte de um outro 
mundo físico, uma sala que fazia os visitantes entrarem lentamente, e, ao entrar, 
uma leve sensação de desequilíbrio causada por um solo macio e movediço 
deixava-os ainda mais cautelosos; raspas de borracha preta numa grossa 
camada espalhada por toda a sala. O silêncio era quase sempre presente diante 
das esculturas em gesso de Adelina Gomes. Iluminadas de maneira teatral, 
mesmo nos grupos mais comunicativos, a observação era silenciosa e o 
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caminhar, pela sala, lento, os olhares, com expressões de espanto e dúvida, 
faziam minhas intervenções nesse espaço desnecessárias. As esculturas em 
gesso, algumas delas com o coração exposto, falavam mais para cada um do que 
qualquer coisa que alguém poderia dizer. 

Como foi dito, a exposição tornou-se referencial, um marco nos modos de 
exibição em nosso país e provavelmente em todo o mundo, capítulo particular 
para estudo e discussão, com elementos positivos e negativos. Deve-se estar 
atento a esse fato, e, independente da relevância dos cenógrafos e arquitetos 
envolvidos, caso do premiado Paulo Mendes da Rocha, é necessário lançar um 
olhar crítico para alcançar a clareza que se faz necessária em uma exposição, ou 
seja, a comunicação com qualidade e eficiência através de objetos dispostos no 
espaço. A comunicação, via exposição, em que a cenografia não concorra com o 
patrimônio que se pretende exibir e, em vez disso, possibilite a sua melhor 
recepção. 

Apesar da importância de tal evento, mesmo para minha vida profissional, 
destaco uma falta imperdoável, numa quase inocência de seus organizadores que 
preconizavam a mostra como um novo marco e local de discussão para a 
cenografia de exposições. Em todo o curso preparatório, nenhum profissional 
sequer citou o nome de Lina Bo Bardi e seu trabalho frente a museus e 
cenografias de exposições. Mesmo em termos culturais, a arquiteta mereceria ser 
um dos destaques da mostra como parte importante da ação cultural que se 
realizou na recente história brasileira.  
 
3 Lina Bo Bardi: à frente de seu tempo 

Uma análise retrospectiva do trabalho de Lina Bo Bardi permite perceber 
grande coerência entre os aspectos formais e o pensamento da arquiteta, 
inclusive na cenografia e nas propostas precursoras de ação cultural, realizadas 
desde suas primeiras exposições nos anos 40. Essa coerência pode ser 
verificada a partir do micro, do detalhe, chegando à escala monumental.  

Em 1947, Lina realiza o projeto de reforma de parte do prédio dos Diários 
Associados na Rua Sete de Abril, onde funcionaria a primeira sede do MASP. 
Referindo-se ao papel do museu diante da sociedade, Lina descreve uma clara 
concepção curatorial materializada em suas opções cenográficas, “(...) 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 (1993, p.46).  

Além de painéis fotográficos que apresentavam panoramas históricos 
gerais ou particularizados, entre os suportes expositores estavam painéis 
suspensos e uma vitrine com pés centrais distribuídos com muita leveza. Essa 
vitrine, em especial, prenuncia o que seria o prédio projetado para a Avenida 
Paulista. Antes disso, em 1951, Lina realiza o projeto para um “Museu à Beira do 
Oceano” na cidade de São Vicente, nunca realizado. Novamente a vitrine do 
primeiro MASP, os suportes expositores que deixavam os quadros suspensos no 
ar, repetem-se. Em 1957 inicia-se a construção da atual sede do MASP que seria 
inaugurado em 1968. Um grande e impressionante bloco suspenso no ar com um 
vão livre de setenta metros de comprimento para manter a vista do belvedere, 
tradicional ponto de encontro na região do Trianon. Como se não bastasse, a 



 

Aspectos da cenografia de exposições no Brasil e a ação precursora de  Lina Bo Bardi 

Prof. Ms. Ricardo Coelho 

 

9 
 

ousadia no desenho e o feito da engenharia em sua construção, o projeto 
cenográfico para a pinacoteca foi ainda mais impactante, fonte inesgotável de 
controvérsias e discussões que se estendem até os dias atuais. 

No ano de 2006, em uma informal e agradável conversa com o Sr. Luiz 
Sadaki Hossaka (1928–2009), na ocasião, conservador-chefe e que trabalhou 
com Lina e Pietro Bardi desde a inauguração do museu, pude perguntar qual era 
a intenção da arquiteta quando elaborou o projeto dos suportes expositores. Na 
verdade, essa pergunta foi feita para tirar uma dúvida a respeito de uma leitura 
que fiz sobre tais suportes a partir de uma foto muito conhecida e publicada na 
Revista do MASP nº 2, em que a arquiteta aparece com um modelo do suporte 
sobre a laje principal ainda em construção, cercada por trabalhadores 
harmonicamente distribuídos. Todos olham para a câmera menos “O Escolar” de 
1888, de Van Gogh (1853-1890), que parece olhar admirado para a “professora”. 
Luiz Hossaka respondeu-me que Lina queria fazer algo que se aproximasse dos 
cavaletes dos pintores, mantendo os trabalhos suspensos como em sua 
execução. Pietro Maria Bardi declarou sobre isso:  

(...) tendo-se presente que a pintura nasce no espaço livre, 
isto é, num cavalete, o seu estado original é evocado ao ser 
exposta em placas de vidro temperado, fixadas em bases de 
concreto e não numa parede opaca. Conclui-se que seria 
arbitrário pendurar numa parede, de uma ou outra cor, uma 
pintura que o autor preparou para um determinado 
ambiente(...) (BARDI apud VIERNO, 2002) 
 

O suporte pensado como um cavalete ideal é uma bela imagem, no 
entanto, uma outra interpretação parece-me fazer mais sentido no discurso formal 
da arquiteta. Tem-se uma base rígida de concreto, elemento de sustentação, a 
essa base encaixa-se com precisão e simplicidade uma placa de vidro temperado, 
esse vidro permite um respiro, um intervalo vazio que não impõe nenhuma 
relação com as imagens exibidas, ou seja, a obra de arte paira como se estivesse 
livre no ar. Há uma espécie de inversão do que foi destacado no início desse 
tópico, agora, como se uma estrutura macro indiciasse o sentido e a forma do 
detalhe, do módulo, como se o MASP se repetisse surpreendentemente nos 
painéis expositores (Fig. 3 e 4). Para ficar mais clara a analogia proposta basta 
avaliar a forma do museu. Uma base opaca, sob a Avenida Paulista, integrada à 
topologia do terreno, visível apenas do lado oposto ao Parque Trianon, assim 
como o suporte expositor que sobre piso de concreto parece emergir do próprio 
prédio; um vão livre proporciona leveza surpreendente à construção monumental, 
no suporte, um intervalo transparente elimina qualquer interferência com o 
conteúdo principal; o bloco em suspensão abriga a pinacoteca, no suporte, a obra 
de arte é disposta livremente para nosso olhar. 
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Fig. 3 – Lina Bo Bardi e o suporte expositor no 

MASP ainda em construção. 
Fig. 4 – Vista do MASP do lado oposto ao 

Parque Trianon. 

Contudo, diferentemente do prédio, os suportes e a cenografia da 
pinacoteca, como já foi dito, são motivos de discussões, e, na última grande 
reforma iniciada no final da década de 1990 foram substituídos por uma 
cenografia moderna tradicional. Muitos são os argumentos contra o projeto 
original e apenas quem visitou essa cenografia pode ter uma idéia mais precisa 
do sentido desse espaço. No entanto, a comparação de uma de uma imagem 
feita na pinacoteca, em 2006, com outra realizada pelo próprio Luiz Ossaka 
permitem muitas conclusões, às vezes, bastante equivocadas: 

Se por um lado inovou arquitetonicamente falando, no MASP 
da Paulista, dando continuidade a seu projeto museográfico, 
as ressalvas e reticências que persistem com relação a seu 
sistema expositivo em painéis de vidro ficam não só com 
relação aos próprios painéis, como também pela colocação 
deles dentro do espaço – a distribuição simétrica dos 
mesmos, com intervalos regulares numa precisão métrica, 
vem sacrificar justamente um dos ideais por ela veemente 
perseguidos: a amplidão espacial. Ela, que atacou os 
prédios compartimentados do passado, subdivididos por 
muitas colunas internas, ao construir uma pinacoteca que 
possuísse um salão com vão livre de 2100 metros 
quadrados, vem justamente ocupar este espaço de modo 
absolutamente contrário a seus propósitos. Os muitos 
painéis ocupando e fragmentando o espaço total do salão 
não permitem que aí haja a fluidez e flexibilidade alcançada 
em seus dois outros projetos. (VIERNO, 2002)  
 

Impressiona a colocação da professora Lívia Rodrigues Vierno, seria certa 
distração falar em simetria, em espaço fragmentado com ausência de flexibilidade 
e fluidez? Pergunto-me se ela teria visitado a cenografia original (Fig. 5) ou se 
consegue perceber a diferença entre colunas neoclássicas, que dividem os 
prováveis prédios que Lina criticava, e as bases de concreto com 
aproximadamente trinta centímetros de altura. Como tais bases podem subdividir 
um espaço com aproximadamente cinco metros de altura? Como tais suportes 
podem tornar simétrica a distribuição de obras de tamanhos e formas irregulares? 
Como seria possível alcançar maior amplidão espacial? A tal disposição simétrica 
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das bases é imediatamente quebrada pela ausência de regularidade no tamanho, 
forma dos quadros e elementos expressivos de cada trabalho, o espaço 
configura-se como um ambiente democrático, na verdade, a cenografia mais 
democrática que se fez em toda a história, sem hierarquia de nenhuma natureza: 
o visitante ao observar “A Estudante”, de Anita Mafatti, poderia caminhar na 
direção de uma obra de El Greco, depois ver um Frans Hals ou um Velázquez e 
caminhar então na direção de uma das pinturas de Edouard Manet ou Picasso.  

 
Fig. 5 – Cenografia original. Fig. 6 – Imagem realizada do mesmo 

ponto que a anterior em 2006. 
 
Outro argumento comum, conservador e muito frágil, é a possível poluição, 

a ausência de neutralidade abalada pela visão de muitas obras ao mesmo tempo, 
e, a isso, não é preciso muito esforço para responder. Sabe-se que o sistema 
óptico humano não pode focar dois objetos ao mesmo tempo, sabe-se também 
que não se pode regular, como numa câmera fotográfica, a profundidade de 
campo dos olhos. Logo, ao focalizar uma obra, tudo ao seu redor perde nitidez, 
nas laterais e no fundo. Todo argumento caminha na direção da atual cenografia 
(Fig. 6) e ela, por si só, é suficiente para que se deseje, um dia, que a cenografia 
original volte a ocupar a pinacoteca principal. 

Bastaria essa cenografia espetacular e sutil da pinacoteca principal do 
MASP para notabilizar a obra de Lina Bo Bardi, no entanto, na sala de exposições 
temporárias do mesmo prédio, ainda em 1969, Lina realizou uma exposição com 
temática, seleção de trabalhos e cenografia sem precedentes, num ambiente de 
veiculação da cultura erudita que, com certeza, pode-se considerar como 
precursora de parte significativa das propostas cenográficas experimentadas pelo 
Museu Afro Brasil, desde sua criação em 2004 (Fig. 7). Trata-se de “A mão do 
Povo Brasileiro” (Fig. 8), com bases e suportes expositores projetados com 
grande sutileza, com materiais baratos e expressivos. Os nós da madeira são 
visíveis e a funcionalidade nos desenhos das estantes valoriza ainda mais a 
expressão, carregada de significados, dos utensílios produzidos em diversas 
regiões, pelo povo brasileiro. Veem-se estandartes e outros objetos suspensos no 
ar e a sensação do conjunto, sem prejudicar a observação dos detalhes, é tão 
impressionante que parece ter sido retirado de seu ambiente original, onde as 
peças sempre estiveram. 
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Fig. 7 – Museu Afro Brasil em 2006, nítida 

influência de Lina. 
Fig. 8 – Exposição “A mão do Povo 

Brasileiro”. 
 
Em 1975, Lina Bo Bardi realiza a exposição “Repassos”, e, como na 

primeira cenografia do MASP, da Rua Sete de Abril, demonstra toda sua 
sensibilidade e preocupação com o ambiente de exposição e sua função 
educativa utilizando elementos tecnológicos disponíveis, na época, para 
aproximar o público do sentido mais amplo da informação veiculada pelos objetos, 
ou seja, mistura elementos cênicos com peças originais, e, para contextualizar 
mais claramente o conjunto, expõe grandes painéis fotográficos com registros dos 
utensílios e seus usuários em ação. A isso, ainda faz opções ousadas, como a 
inserção de esterco, entre os elementos cênicos.  

Em 20 de janeiro de 1982 é inaugurado o Sesc Fábrica da Pompéia. Este 
projeto de Lina Bo Bardi finalizado em 1977, segundo as palavras da própria 
arquiteta, começou a tomar sentido em 1976, em um encontro inesperado: 

Na segunda vez que lá estive, um sábado, o ambiente era 
outro: não mais a elegante e solitária estrutura 
Hennebiqueana mas um público alegre de crianças, mães, 
pais, anciãos passava de um pavilhão a outro. Crianças 
corriam, jovens jogavam futebol debaixo da chuva que caia 
dos telhados rachados, rindo com os chutes da bola na 
água. As mães preparavam churrasquinhos e sanduíches na 
entrada da rua Clélia; um teatrinho de bonecos funcionava 
perto da mesma, cheio de crianças. Pensei: isso tudo deve 
continuar assim, com toda esta alegria. (BO BARDI, 1993, 
p.220) 
 

A presença e a força dos materiais são percebidos em cada detalhe, com 
especial destaque para as Oficinas de Criatividade: ateliês de marcenaria, 
gravura, desenho, pintura, tear e, um funcional projeto, com mesa central e 
circular, para o ateliê de cerâmica. Além da reorganização, reforma, e criação de 
novos espaços, Lina ainda estaria à frente de uma série de projetos de 
exposições com as mais originais resoluções cenográficas durante a década de 
80. 

Em 1982, ocorre a exposição “Design no Brasil – História e realidade” (Fig. 
9 e 10), objetos de toda natureza, com funcionalidade e beleza. Objetos do povo 
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como gaiolas, cuias, grelhas, colheres, tapeçarias e até pequenas embarcações 
ao lado de objetos tecnológicos e industrializados como bicicletas, aparelhos de 
som e ampliadores fotográficos, expressando toda a criatividade que se impõe de 
uma necessidade específica, e isso, desde sempre, sem distinções de caráter 
hierárquico ou de valoração carregada de preconceitos sociais apenas como 
expressão equivocada da vontade de uma classe dominante. Bases rústicas, e o 
próprio prédio, com tijolos aparentes, utilizados como elementos cênicos, além de 
uma original rampa feita com andaimes utilizados em reformas e construções, 
com painéis explicativos, dispostos em toda a sua extensão mostrando a síntese 
formal processada pelo autor, seja ele do povo ou da cultura institucionalizada. 
Afinal, ambos resolveram problemas de maneira criativa, e porque não, o povo, 
em muitos exemplos, de maneira mais objetiva e despida de valores supérfluos, 
ou seja, integrando harmonicamente forma e finalidade. 

 
Fig. 9 e 10 – Exposição “O Design no Brasil: história e realidade”. 

 
Os exemplos de cenografias originais realizadas por Lina Bo Bardi, no 

Sesc Fábrica da Pompéia, ainda se estendem em “Mil Brinquedos para a criança 
brasileira” e “O belo e o direito ao feio”, de 1982,  em que foi realizado um dos 
mais sintéticos e originais textos de apresentação, “Caipiras, capiaus: pau-a-
pique”, de 1984, “Entreato para crianças”, de 1985. Pode-se continuar a falar por 
muitas páginas, destacar a Reforma da Casa do Benin na Bahia, realizada em 
1987, e a exposição “África Negra” (Fig. 11) realizada em 1988 no MASP. Nessa 
última, Lina Bo Bardi, demonstra toda sua sutileza e unidade também como 
designer gráfica ao sintetizar, na escolha da imagem do cartaz (Fig. 12), o 
conceito formal e simbólico da exposição, em perfeita sintonia com a cenografia 
adotada, para a exibição dos objetos de forte teor cerimonial. 
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Fig. 11 – Exposição “África Negra”. Unidade entre 
a forma da cenografia e a imagem do cartaz. 

                Fig. 12 – Cartaz da exposição. 

 
 
Fica aqui, para todo aquele que se deparar com esse material, a sugestão 

de estudar mais atentamente essa figura sob todos os aspectos de sua ação, 
como arquiteta e cenógrafa, como antropóloga e estudiosa da cultura brasileira, 
como educadora e mulher atuante no cenário cultural, artístico e social brasileiro. 
Fica ainda uma frase que expressa bem o sentido de seu pensamento, 
materializado em cada detalhe de sua obra, que permanecerá significativa para 
além de seu próprio tempo: “Mas o tempo linear é uma invenção do Ocidente, o 
tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado onde, a qualquer instante, 
podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções, sem começo nem fim.” 
(Lina Bo Bardi) 
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Notas 
i O termo neobarroco é aqui utilizado na acepção proposta por Omar Calabrese em seu livro “A Idade 
Neobarroca” de 1987. No caso da expografia, refiro-me aos modelos de exposição inaugurados pela 
sociedade do espetáculo como um contraponto à estabilidade do modelo moderno de exibição que se 
encerra na imagem do cubo branco. No Brasil, a Mostra do Redescobrimento: Brasil + 500 realizada em 2000 
é o melhor exemplo. 
ii Tadeu Chiarelli foi o curador do MAM de São Paulo no final da década de 90, mantendo-se como parte do 
conselho Consultivo do Museu depois de sua saída do cargo de curador. Lisbeth Rebolo Gonçalvez utiliza 
(TC) para preservar a identidade do entrevistado. Mesmo quando cita trecho de matéria publicada usa (AM) 
para Angélica de Morais e, nas referencias bibliográficas, cita o nome completo, o que parece não fazer muito 
sentido. 
iii A relação profunda refere-se ao encontro entre as pessoas e a poesia, sendo que a poesia está nos 
objetos. A nós profissionais de museus cabe a construção desse encontro e isto fazemos elaborando 
exposições e estudando as formas como o público se relaciona com os objetos face àquela organização. Isto 
nos leva a considerar que o fato museal, o objeto de estudo da museologia, ocorre na exposição e, portanto, 
a exposição é a unidade de análise da museologia. E, ainda, reconhece o fato museal “como um ‘fenômeno 
de comunicação’, construído a partir da articulação das múltiplas formas de relação entre o homem e o objeto 
em um cenário”. (ENCONTRO NACIONAL DO ICOM-BRASIL, 1995 apud CURY, 2006, p.34) 
 


