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Abstract

This study examines the initial activities of the Museu de Arte
Moderna (MAM) de São Paulo in context of the city’s cultural ques-
tions after the II World War, showing contributions of actors, who
are often placed in the background during the description of early
years of the Museum: architects and intellectuals. This choice
avoids to analyse the Museum like a main and isolated entity to
insert it in an ensemble of several events and institutions gener-
ated by whom that participate in the creation of MAM and by pos-
sibility of dialogue due to it’s physical localization: the São Paulo’s
downtown in later 1940’ and 1950’. The author investigates the
relationships between São Paulo’s cultural environment and MAM
– construction of a modern project by institutional pathway.

Keywords: Museu de Arte Moderna de São Paulo; Art Museum;
Modernism; Modern Architecture; São Paulo (city); cultural facilities.

Síntese

Este estudo examina as atividades iniciais do Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo (MAM) em face das questões culturais
paulistanas no segundo pós-guerra, trazendo à tona a contribuição
de personagens normalmente colocados num segundo plano quan-
do da descrição freqüente do período auroreal da instituição: os
arquitetos e intelectuais envolvidos em tal tarefa. A escolha busca
tirar do foco a análise do Museu como uma entidade única e estelar,
para inseri-lo numa trama de vários acontecimentos e instituições,
propiciada pelos agentes participantes e pela possibilidade de diá-
logo motivada por sua localização física: o centro de São Paulo no
final dos anos 1940 e em grande parte da década seguinte, investi-
gando as relações entre o espaço cultural da cidade e o MAM –
construção de um projeto moderno pela via institucional.

Palavras-chave: Museu de Arte Moderna de São Paulo; Museu de
arte; Modernismo; Arquitetura moderna; São Paulo (cidade); Equi-
pamentos culturais.
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Recentemente, os museus paulistanos têm obtido acentuado espaço no noticiário diário, assim
ingressando na era do espetáculo midiático; publicam-se matérias nos principais periódicos,
outdoors exibem propagandas de exposições, locações as mais diversas são realizadas nos antigos
espaços de contemplação. Somam-se a isso as colunas sociais, sempre recheadas de fotos e
comentários dos atores principais desses grandes espetáculos. Diante disto, deseja-se estudar a
recepção do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), no momento em que surgiu na cidade
e qual o papel desempenhado em meio a outros acontecimentos culturais.

A presente investigação procura aferir as atividades do MAM, em face das questões culturais
paulistanas no segundo pós-guerra, chamando a atenção para a contribuição dos arquitetos e
intelectuais envolvidos com a fundação da entidade – personagens normalmente colocados num
segundo plano quando se narra o histórico da fase inicial. Tal opção procura tirar do foco a análise
do Museu como uma instituição única e estelar, para inseri-lo em uma trama de diferentes fatos e
instituições, propiciada pelos agentes participantes e igualmente motivada pela possibilidade de
diálogo devido à localização física: o centro da Paulicéia no final dos anos 1940 e em grande parte
da década seguinte.

O museu é um fenômeno urbano e assenta-se nos lugares em efervescência cultural no
momento, sendo indispensável analisá-lo nesse ambiente para suplantar o entendimento isolado
de suas premissas. No período, a cidade de São Paulo passa por inúmeras transformações, físicas
e mesmo de mentalidade. Trata-se de uma fase de grande crescimento urbano, verticalização
acelerada do centro e expansão da periferia seguindo padrão extensivo e horizontalizado. A
arquitetura moderna já é aceita no país e reconhecida internacionalmente via exposições e artigos
em periódicos; aos arquitetos é dada a possibilidade de projetos diferenciados, no âmbito privado
e público: na cidade que não pára de crescer, cada vez mais aparecem edifícios alinhados com os
preceitos da denominada arquitetura moderna.

Arquitetos participam das mais variadas atividades e entidades, visando a ampliar ao máximo
os campos de penetração dos conceitos defendidos pelo grupo: instituições de ensino superior,
Instituto de Arquitetos do Brasil e também a organização inicial do MAM. Por outro lado, à instituição
nascente interessava essa aliança pois, conforme dito anteriormente, a produção arquitetônica
moderna fora assimilada muito antes das outras atividades relacionadas às artes modernas.
Entretanto, o Museu nunca conseguiu ter uma sede própria projetada por nenhum destes mestres.
Quais as possíveis causas disso? Estará o fato ligado às especificidades formacionais da instituição,
associadas às do grupo que o forjou?

Já em 1940, a cidade possui projeto de museu desenvolvido por arquiteto: trata-se do Museu
de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZ-USP), de Christiano Stockler das Neves, profissional
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alinhado à arquitetura dita eclética, estilo caracterizado pela utilização de elementos
provenientes de tradições diversas, dominante na cidade desde o início do século
XX. Se for realizado um recuo temporal ainda maior, pode ser citado o projeto de
Francisco de Paula Ramos de Azevedo para o Liceu de Artes e Ofícios, na região da
Luz, ao final do século XIX, que posteriormente passa a abrigar a Pinacoteca do
Estado (Pesp). Observa-se que o edifício é adaptado por ele mesmo para abrigar a
exposição inicial, embora passado o evento a coleção reduz-se a uma simples ante-
sala da diretoria. No final dos anos 50, Lina Bo Bardi realiza o projeto do Museu de
Arte de São Paulo (Masp) para a avenida Paulista, na esplanada anteriormente

ocupada pelo Trianon. No Rio de Janeiro, em 1953-4 tem início o projeto de Affonso Eduardo
Reidy para o Museu de Arte Moderna (MAM-RJ). Todas as iniciativas acima enumeradas tratam-
se de atuações isoladas e sem grande participação dos arquitetos nas escolhas e diretrizes dos
museus. E o MAM? Qual a razão de nunca ter conseguido ter um projeto de sede digno, apesar de
abrigar nos quadros administrativos tantos arquitetos e intelectuais de renome?

Em relação à programação do Museu de Arte Moderna paulistano nesse primeiro período,
poucos são os eventos relacionados diretamente à arquitetura moderna, como exposições, debates,
publicações e conferências, entre outros, salvo o destaque dado a este segmento nas Bienais do
Museu de Arte Moderna de São Paulo. Mesmo Rino Levi, arquiteto envolvido com a “causa” MAM
desde os primórdios da Fundação de Arte Moderna, realiza exposição e palestra sobre arquitetura
hospitalar no Masp e não no MAM. Qual significado deste ato: relações de trabalho em parceria
ou rivalidades latentes? Será que apenas a divulgação da arte abstrata de tendência geométrica –
talvez importante para representação de uma São Paulo vanguardista – já satisfaça o segmento,
como propagação de alguns princípios relacionados à arquitetura moderna?

Outra questão importante a ser sublinhada: quais possibilidades nos rumos do MAM, enquanto
formação de acervo, atividades, edições e qualificação do espaço desse grupo nas escolhas da
instituição, via conselhos e diretorias ou nas organizações internas espaciais, projetos e montagens
de mostras, desenhos de displays e mobiliários, composição de cartazes, convites, material de
divulgação, catálogos e livros? Quais os indicadores para se aferir o engajamento institucional e
abrangência dessa atuação além do mero aval dado pela classe? É possível aferir vantagens
profissionais nos projetos, junto às fortunas ligadas ao Museu, em relação ao grupo de arquitetos,
como uma espécie de contrapartida para o conjunto? Quais os outros fatores vetoriais em jogo?

Partindo desse exame interno, podem ser feitas perguntas de maior abrangência, a abarcar
o Museu e seu entorno, o centro da cidade: o MAM participa da transformação do moderno em

Fachada principal do
projeto do MZ-USP
Cristiano Stockler das
Neves, 1940
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cultura urbana? Como quer ser representada a São Paulo dos anos 40 e 50? Dentro dessa seção,
pretende-se investigar as relações entre o espaço cultural da cidade e o MAM – construção de um
projeto moderno pela via institucional. Parte-se de uma suposição diferenciadora, relativa ao partido
e aos objetivos do MAM: de que este Museu, diferentemente do Masp, teve como uma de suas
premissas o fato de ser um museu para a cidade, visando a integração das diferentes manifestações
artísticas (artes plásticas, arquitetura, artes aplicadas, cinema, música, folclore) no cotidiano, no
espaço e na vida pública. Tal intenção coaduna-se com preceitos do movimento moderno, de
formação de uma cultura urbana em diferentes níveis. Se isto é verdade, como entender a pouca
ênfase arquitetônica?

A transformação de São Paulo em metrópole, buscando um modo de vida em sintonia com
essa nova condição, é descrita por frases do período: “cidade que não pode parar”, com “uma
população febril”1  pois “o paulista passeia pela Itapetininga como se fosse a Leipziger Strasse”2 ;
“nunca, em uma cidade foram derrubados 7 quarteirões inteiros, em 50 dias, para abrir uma nova
avenida”3 ... “novos arranha-céus pulam para cima”4  e “a cada meia hora nasce uma casa”5  “... e
as velhas desaparecem de um dia para o outro”6 , “a cidade onde ninguém tem tempo”7  “e que se
chama mesmo cidade do trabalho”8 : “o espírito dos bandeirantes”9 . Para tanto, pesquisou-se
outros possíveis equipamentos a servir de urdidura a compor a trama cultural aqui proposta:
participação do cinema, a trazer novos comportamentos e hábitos; o aumento da formação de
galerias e outros locais a expor obras de artistas modernos, como livrarias e a Biblioteca Municipal.

Há nessa abordagem um ponto importante a ser destacado: o tecido urbano do centro e a
participação desse grupo de arquitetos nessa composição. Recuou-se ao estudo do projeto que
possibilita a abertura de grandes vias, já vislumbrando a vocação de São Paulo, inicialmente como
capital do café e depois capital industrial do país: o “Plano de Avenidas” de Francisco Prestes
Maia a modificar a paisagem, com criação de largas avenidas e reestruturação viária do centro,
especialmente em relação à região da praça da República e adjacências. A implantação do Plano
deu-se especialmente nas gestões de Fábio Prado e do próprio Prestes Maia. Aliada às
transformações estruturais pelas quais passava a urbe, é possível verificar as construções realizadas
pelos arquitetos, a partir de amostragem.

Quanto à participação de Léon Degand, crítico belgo-francês e primeiro diretor artístico do
MAM, resta estabelecer os possíveis elos, dadas as relações iniciais sempre repetidas com o
Museu de Arte Moderna nova-iorquino (MoMA) – que até propõe auxiliar na formação de técnicos
para se dedicarem à entidade. Trata-se de uma disputa estilística, política, cultural ou de mercado
para consumo de obras de arte?

MAM-RJ: placa do Museu no
Aterro do Flamengo, durante o
início da construção e corte
transversal do Bloco de
Exposições
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METODOLOGIA E SUPORTES TEÓRICOS

A pesquisa aqui desenvolvida procurou olhar o período inicial do MAM sob outro enfoque.
O estudo parte de premissas e problematizações, tentando apartar-se de outra abordagem,
privilegiadora de uma visão única e definitiva. Daí a escolha de um levantamento o mais extensivo
possível, com consulta às fontes primárias (material depositado no Arquivo Histórico Wanda Svevo
da Fundação Bienal de São Paulo e Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis
Martins do MAM) e pesquisa em jornais e revistas do período. Buscou-se cruzar as informações
dos diferentes meios – correspondências (material conservado pelas instituições) e fatos publicados
a respeito do Museu, visando suplantar olhares simplistas ou reducionistas; dessa maneira, foi
possível iluminar passagens obliteradas do período inicial.

Em relação aos entornos do MAM – equipamentos culturais e centro da cidade – foram
realizados levantamentos em revistas de época, livros sobre os assuntos, arquivos particulares,
dissertações e teses produzidas sobre os assuntos, contribuição significativa da Universidade
de São Paulo. Cada vez mais pesquisas sobre a arquitetura moderna, especialmente a paulista,
no âmbito de estudos de pós-graduação, são defendidas, trazendo importante contribuição sobre
entendimento da cidade no período e participações individuais dos arquitetos na produção do
espaço público e de edifícios. Também foi realizado levantamento de campo para verificação
das edificações ainda existentes, documentando o momento presente, estado de conservação e
uso das construções.

Para qualquer trabalho realizado em artes visuais, a meu modo de ver, o uso de imagens é
algo indispensável. Não há como realizar análises espaciais apenas por meio de textos; nessa
pesquisa, procurou-se dar relevância às imagens localizadas, mesmo que em alguns trechos esse
quesito tenha ficado comprometido devido à dificuldade de material disponível das décadas de
40 e 50 ou pelo apagamento em nossos dias de trechos da área central.

Como se tem salientado, não se deve examinar as imagens como mero registro fiel do que
é visto através das lentes: uma série de fatores interfere até na constituição da fotografia: escolha
do tema, enquadramentos, luz, presença ou ausência de pessoas etc. Grande parte das fotos aqui
utilizadas foi produzida por fotógrafos estrangeiros, entre os quais Leon Liberman, Hildegard
Rosenthal e Peter Scheier, observadores diferenciados das transformações que se configuram dia
após dia em São Paulo. Estes profissionais, quando aqui chegam já têm conhecimento de
diversificadas técnicas fotográficas, alguns atuando em sintonia com pares europeus e americanos.
Normalmente as imagens captadas são de uma cidade que não pára de crescer, ainda que tudo
pareça rigorosamente organizado; outras ressaltam as altas construções, multidões, carros e o
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ritmo frenético, e há ainda as que momentos de pausa e lazer são o principal objeto, assim
desnudando intenções. As fotos realizadas na atualidade não têm nenhuma pretensão artística,
buscam apenas documentar o presente e, no caso de alguns edifícios, diferenciá-los dos vizinhos
e a fim de observar quais características restaram, em relação aos tempos da inauguração.

Como principal pressuposto teórico, será utilizado o conceito de “representação”, proposto
por Roger Chartier, ou como diria o autor entre práticas e apropriações, em especial o formulado
nos textos A história cultural e O mundo como representação. Nesses trabalhos, Chartier propõe
uma compreensão da História vista a partir da ação de grupos ou indivíduos, buscando identificar
como uma determinada realidade é construída. O estudo das “representações” (nessa pesquisa,
principalmente a partir de publicações e documentos do período) envolve formas de percepção e
análise do real, determinada por interesses de grupos que produzem estratégias de dominação e
poder, capazes de legitimar escolhas e condutas. Investigar tais representações, como indica
Chartier, permite reconhecer os mecanismos de disputa ideológica, questão fundamental para a
compreensão dos discursos proferidos pelo e em torno do MAM no período inicial, embora até a
atualidade o Museu ainda continue sob a esfera representacional, de grupos, pessoas e interesses.

O MAM representa o surgimento de um Museu como modelo distinto em relação às entidades
alinhadas aos tradicionais princípios oitocentistas, visando a institucionalização da arte moderna. Tal
proposta propicia um novo tipo de configuração espacial e relações diversificadas, podendo
transformar vinculações com o poder. A partir dos conceitos acima propostos em referência à
“representação”, o MAM pode ser considerado um projeto museológico-cultural fundado na proposta
de acesso por todos ao objeto artístico, aprofundamento do convívio entre artistas e exibição do
atual em artes (plásticas, arquitetura, cinema, música, folclore e teatro) e na visão de um museu
para a cidade, mas profundamente comprometido ao interesse do grupo que o forjou.

Quanto às “práticas” que possibilitam o acontecimento, podemos citar o mecenato do casal
Yolanda Penteado e Francisco Matarazzo Sobrinho (Ciccillo) – articulação na representação de um
mundo social, no ambiente cultural da cidade no final da década de 1940; a presença de intelectuais,
artistas e arquitetos em torno de Ciccillo e a conformação inicial do acervo; a adaptação de João
Batista Vilanova Artigas e o espaço moderno expositivo, juntamente com a contribuição de outros
arquitetos atuantes no “projeto Museu de Arte Moderna”. Por outro lado, criação de uma “história
oficial”, a partir dos primeiros escritos sobre o Museu: repetições e construção de uma história
que de certa maneira introduz novos personagens e omite outros. As “apropriações” podem se
dar em duas instâncias: subjetivamente como reconstrução da memória, ou seja, na configuração
de um imaginário em torno da entidade e, objetivamente, na rede de relações, atividades de
diferentes personagens em determinada construção histórica.
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A escolha de inserir o grupo de arquitetos como parte central desta pesquisa toma por base
o princípio de que o conjunto analisado, como o próprio Museu, vive entre posturas distintas e até
certo ponto contraditórias: de um lado lidam com os mais altos ideais, via construção de boas
obras, anseio de diminuir as distâncias entre objeto artístico e público, crença na possibilidade de
melhorar o mundo, e quiçá não os homens, pelo caminho da arquitetura e das artes visuais, tentando
incluir de maneira global não só as elites, mas também o cidadão comum; de outro, para a
consolidação dos atos, dedicam-se ao mercado, às reuniões e contatos sociais mais diversificados,
com necessidade de publicações de trabalhos, parcerias e muitas vezes, trocas de favores.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O primeiro capítulo, “MAM: questões suscitadas” expõe algumas das narrativas já
consagradas a respeito do histórico do Museu, especialmente na fase inicial. O capítulo II, “Moderno
edificado em São Paulo”, apresenta o centro da cidade de São Paulo entre 1930 até meados de
1950: plano urbanístico, iniciativas particulares, participação de grupos de arquitetos relacionados
com o MAM na realização de edifícios na área central. Em contraponto, a presença significativa de
obras de Adolf Franz Heep e Jacques Pilon na paisagem urbana, profissionais estes afastados do
debate cultural no período; igualmente são ressaltados projetos destacáveis na malha urbana que
não pertencem a profissionais de nenhum dos dois grupos acima citados, assim sublinhando-se
os apartados do envolvimento museal, para aprofundar o entendimento das escolhas. No terceiro,
“Viver na cidade moderna”, procura pontuar atividades e equipamentos expressivos para a cultura
e o entretenimento: o cinema como elemento simbólico da vida moderna na cidade em
transformação; a Biblioteca Municipal e a Seção de Arte; galerias, livrarias e outros espaços a
apresentar arte moderna; Museus: antigas diretrizes (Museu Paulista e Pinacoteca do Estado) e
novos modelos e programas, como o do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

O quarto e o quinto capítulos tratam especificamente do MAM, desde a idéia de criação de
um museu de arte moderna na cidade até o término em São Paulo da exposição “Do figurativismo
ao abstracionismo”. O capítulo IV, “Fora de foco”, aborda as discussões relativas à criação de uma
instituição voltada a abrigar a arte moderna desde os anos 30; cooperação entre intelectuais,
artistas e arquitetos com o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA); antecedentes: Galeria
de Arte Moderna e Fundação de Arte Moderna; preparativos para a fundação do Museu,
organização da exposição fechada para membros da classe artística na Metalúrgica Matarazzo. O
capítulo V, “Enfim o foco’”, analisa a organização da mostra inaugural e as atividades a ela atreladas,
organização espacial da sede, exposição do Masp, itinerância e questões em jogo naquele momento
para a instituição.
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“Anexos” estão apresentados: cronologia 1928-1960 – acontecimentos em artes e arquitetura,
a fim de contextualizar a possibilidade da iniciativa e outras ações realizadas no período;
acontecimentos no primeiro ano de funcionamento do MAM (1948-1949) e transcrição de materiais
relevantes localizados nos arquivos: Ata de Fundação e constituição da Galeria de Arte Moderna
de São Paulo, Estatutos da Galeria de Arte Moderna de São Paulo, Escritura da instituição da
Fundação de Arte Moderna e Escritura da Fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A
edição final para ritmar a apresentação do argumento fundou-se em critérios utilizados em todo o
trabalho: entrada cronológica por ordem alfabética de sobrenome; obras de referência citadas
por ordem crescente de publicação; fotografias de época em preto-e-branco e da atualidade,
coloridas; datas de nascimento e morte no índice onomástico; no texto, datas de participações
dos arquitetos ou de obras.

O estudo pretende portanto repensar um aspecto fundamental da história cultural brasileira
em que, à parte de altos princípios, das elites emergentes ou enraizadas, das figuras estelares, há
a ação dos figurantes anônimos ou esquecidos, das iniciativas cotidianas em que não estão acesas
todas as luzes, mas necessárias para o prosseguimento das atividades, muitas vezes apropriadas
pelos personagens principais. As investigações sobre as instituições museais brasileiras podem
portanto contribuir para o entendimento de muitas questões que permeiam todos os âmbitos do
setor cultural nacional.
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Notas

1. EIS São Paulo: uma obra realizada e editada no ano de 1954. São Paulo: Comemorações do
IV Centenário de Fundação da Cidade de São Paulo/ Monumento, 1954, p. 74.

2. Idem, ibidem, p. 186.

3. Idem, ibidem, p. 187.

4. Idem, ibidem, p. 195.

5. Idem, ibidem, p. 110.

6. Idem, ibidem, p. 111.

7. Idem, ibidem, p. 196.

8. Idem, ibidem, p. 197.

9. Idem, ibidem, p. 200.
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O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), talvez por sua história tumultuada, já mereceu a
atenção de vários críticos e historiadores em trabalhos sobre diferenciados aspectos da instituição,
especialmente o histórico do que é considerada a fase auroreal da entidade – dos antecedentes
da inauguração até a transferência do histórico acervo à Universidade de São Paulo (USP) –, política
cultural, coleção e dificuldades iniciais. Entre estas produções ressaltam-se os artigos produzidos
para catálogos e periódicos da época, referentes ao Museu escritos pelos diretores do que se
consagrou denominar primeira fase1  (Léon Degand, Lourival Gomes Machado, Sérgio Milliet,
Wolfgang Pfeiffer, Paulo Mendes de Almeida e Mário Pedrosa). Posteriormente, o suplemento
especial do jornal Il Progresso Italo-Brasiliano, em comemoração aos dez anos de fundação do
MAM, espécie de balanço sobre os tempos inaugurais de funcionamento em diferenciados
segmentos: exposições, atividades didáticas, Bienal, arquivo histórico e entretenimento. Em livros,
devem ser destacados cronologicamente os ensaios pioneiros de Paulo Mendes de Almeida
realizados no ápice da crise (1963) e depois reproduzidos em De Anita ao Museu (1976)2  – referentes
à história da arte moderna paulista, culminando com a implantação do museu e da I Bienal; os
estudos de Aracy Amaral, MAC: uma seleção do acervo na Cidade Universitária (1983) e Museu
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil de um acervo (1988) que abordam
a história da etapa implantacional, incluindo a primeira fase da instituição e formação do acervo; o
trabalho de Vera D’Horta, MAM: Museu de Arte Moderna de São Paulo (1995), enfocando o histórico
geral do Museu, com destaque para o processo de reestruturação – período após a transferência
da coleção inicial e passos rumo à constituição de um novo conjunto de obras; o de Tadeu Chiarelli,
O novo Museu de Arte Moderna (1998), a respeito da situação do MAM na década de 1990,
acervo e política cultural; a contribuição de Maria Cecília França Lourenço em dois livros: Operários
da modernidade (1995) em que analisa a exposição inaugural do Museu, “Do figurativismo ao
abstracionismo” e a função didática da instituição via Escola de Artesanato, e todo um capítulo
de Museus acolhem moderno (1999) (MAM/SP: transfigurando a arte moderna), destacando o
período de criação do museu, atividades primeiras, as Bienais enquanto atreladas à entidade,
doação do acervo para a USP e período de reestruturação.

Não devem ser esquecidas as dissertações sobre a entidade defendidas recentemente: a de
Marilúcia Bottallo (2001), analisando o MAM em distintos momentos por meio da organização de
duas exposições3  e a influência dos organizadores na construção de um determinado discurso; a
de Regina Teixeira de Barros (2002), que trata do período antecedente a inauguração do MAM até
a primeira mostra organizada pela instituição e a de Ricardo Resende (2003), atentando para a
análise do projeto realizado por Lina Bo Bardi para o MAM (1982) traça um paralelo com a arquitetura
de museus preconizada por Mies van der Rohe, apontando referências do arquiteto alemão na
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ambientação proposta. Outros trabalhos também de alguma maneira em determinados trechos
convergem para o MAM: é o caso das biografias de Yolanda Penteado, Tudo em cor-de-rosa
(1976) e a de Francisco Matarazzo Sobrinho, O franciscano Ciccillo (1976) e também do texto de
Walter Zanini para a mostra comemorativa de Ciccillo realizada no Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo (MAC-USP), Exposição homenagem a Francisco Matarazzo Sobrinho
(1977). Estudos recentes tentam inserir o MAM, quando situado no centro da cidade, num complexo
diversificado de equipamentos culturais, sendo o Museu considerado um lugar de grande
sociabilidade via atividades geradas e pelo bar (aspecto diferencial já ressaltado no jornal Il
Progresso Italo-Brasiliano). Nesta linha, sobressaem-se os livros de Heloísa Pontes, Destinos
mistos: os críticos do grupo Clima em São Paulo – 1940-1968 (1998), Lúcia Helena Gama, Nos
bares da vida – produção cultural e sociabilidade em São Paulo (1998), e o de Maria Arminda do
Nascimento Arruda, Metrópole e cultura (2001), todos se baseando grandemente na literatura já
existente sobre o Museu.

O presente capítulo assenta-se em duas problematizações básicas: por que o MAM tem
permanecido no imaginário, a despeito das distintas crises e eclipses periódicos – em que, como
um pavão misterioso renasce não das cinzas, mas dos recursos financeiros –, para isso revendo a
relevante produção de conhecimento já acumulada; segundo, como as narrativas sobre a história
do Museu são repetidas em muitos casos sem investigação em fontes originais, montando-se
raciocínios fundados em dados parciais ou por vezes equivocados? Padece-se do apoio e interesse
em aprofundar o passado, como se quiséssemos suplantar obstáculos sem tratar das feridas,
demandando-se quase uma desmontagem do posto para realinhamento do presente.

A par da importante e significativa missão desempenhada pelas personagens, os textos
tendem a ampliar certezas. Entre estas, na maioria dos trabalhos é dado destaque à figura de
Francisco Matarazzo Sobrinho, formador e destruidor de um ideal, como mecenas e principal
fomentador da idéia da criação de um museu de arte moderna na cidade de São Paulo, dada a
visibilidade bem construída ao longo da vida pública. Outros, participantes de uma verdadeira
força-tarefa, como Carlos Pinto Alves, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello e Sérgio Milliet são
postos num segundo plano e muitas vezes são meramente citados, obscurecidos por certo mito
em volta do empreendedor; desaparecem e, em certos casos, reduzem-se a placas com nomes
nas dependências do edifício, parecendo reiterar a ausência de um prédio projetado
especificamente para o fim proposto. A figura de Yolanda Penteado é realçada como uma espécie
de relações-públicas, com maior destaque no estudo das primeiras Bienais. Habitualmente o foco
cintilante ilumina a criação da Bienal, mostras estelares e princípios norteadores, o que parece
ofuscar a história da instituição da qual é originária e as outras exposições por esta organizadas.
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Não obstante, colaboraram para a escrita da história da arte brasileira, viabilizaram carreiras e
auxiliaram a formação de um público para arte.

As questões dos antecedentes do Museu, os grupos em torno do qual a instituição inicialmente
se apóia e as duas iniciativas que o antecedem (Galeria de Arte Moderna e Fundação de Arte
Moderna), são narrados em alguns textos de época anteriores à sua inauguração, possivelmente
de autoria de Sérgio Milliet4 , intelectual comprometido com indiscutível espírito público, atuando
em várias funções e voltado à formação da entidade desde os primórdios. O histórico do Museu
só volta à tona a partir de 1963 – ano da transferência do acervo para a Universidade de São Paulo
(USP) –, primeiro por Mário Pedrosa, no discurso que profere quando se afasta do cargo diretivo
do Museu5 ; no mesmo ano, Paulo Mendes de Almeida publica no Suplemento Literário do jornal
O Estado de S. Paulo uma série de artigos, que relatam os primeiros tempos da instituição e da
Bienal, tentando manter o MAM em destaque na imprensa, a fim de não esmorecerem os ânimos
na impossível batalha para reaver a antiga coleção. A partir deste trabalho, em que cita e utiliza em
grande medida os textos escritos para o suplemento especial do jornal Il Progresso Italo-Brasiliano
(1958), realizado no período em que Mendes de Almeida é diretor da instituição ao lado de Lourival
Gomes Machado, vários outros escritos são elaborados, utilizando como principal tal bibliografia,
mesmo que sem citação explícita. Ponto importante a sublinhar nestes ensaios é o destaque que
confere à participação dos arquitetos envolvidos com a criação do MAM, afirmando mesmo que,
por ser a arquitetura moderna aceita antes da arte moderna, tais profissionais tiveram papel
relevante na instituição nascente6 . O tema é retomado nos trabalhos de Marlene Milan Acayaba,
Vera D’ Horta e Maria Cecília França Lourenço7 .

Quanto às questões relativas ao acervo durante essa etapa, todas as informações parecem
obscuras, pois sempre são referenciadas as obras advindas da coleção de Francisco Matarazzo
Sobrinho e pouquíssimas vezes o conjunto do Museu é individualizado da parte pertencente ao
grupo particular, reiterando-se o foco único de construção de um passado heróico e centrado na
obra de um único indivíduo. Tal fato deve-se ao tipo de formação e direcionamento da entidade
quando subordinada aos desejos do mecenas. Mesmo em texto de catálogo organizado por
Wolfgang Pfeiffer sobre a coleção do museu8  (apresentada no Parque Ibirapuera em 1954) e nos
artigos posteriores à mostra, mas ainda no período em que o acervo está em exposição no Parque,
publicados na revista Habitat9  (quando as obras são enumeradas) –, as procedências não são
mencionadas. É dado relevo às obras de Matarazzo Sobrinho adquiridas na Europa por Alberto
Magnelli e por marchands italianos10 , dentro de uma visão propagandística de obra-prima, logo
rara e incomum, assim consideradas verdadeiros carros-chefes da coleção inicial. A inserção de
obras de mestres europeus e a divulgação dos trabalhos via imprensa, aliados ao convite de um
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estrangeiro para primeiramente dirigir o MAM geram no momento inicial um grande interesse
sobre a instituição, funcionando como uma verdadeira estratégia de divulgação e busca de um
reconhecimento internacional, operação fundante de respeitabilidade, entre nós. Busca-se então
como prática a representação de um museu similar aos melhores do mundo, voltado para a cidade
e para o exterior.

A exposição inaugural do Museu, “Do figurativismo ao abstracionismo”, também é uma
constante entre os textos sobre a instituição, embora as características analisadas sejam sobre o
glamour em torno da vinda do crítico belga, a delegação francesa e a não participação das obras
provenientes dos Estados Unidos11 . Os outros eventos que fizeram parte da inauguração do museu,
como as palestras proferidas durante o período em que a mostra esteve aberta ao público, concertos
e sessões cinematográficas sequer são citados. Pouco se comenta a respeito da adaptação realizada
por João Batista Vilanova Artigas para a sede do Museu, salvo em texto de Maria Cecília França
Lourenço12 ; normalmente o arquiteto só é citado como o responsável pelo projeto, sem que
nenhum detalhe seja apresentado, apenas elogios sobre a organização espacial. A isto soma- se a
dificuldade em localizar fotos da instituição no período de estudo, contribuindo para uma única
versão dos fatos, emudecendo a elaboração de outras hipóteses. Por que então apenas interessa
a memória edulcorada do empreendedor, industrial, bem sucedido, arrojado e mecenas?

Ressalta-se a cobertura efetuada pela imprensa paulistana sobre essa mostra: o jornal O
Estado de S. Paulo publica uma série de dez artigos sobre o acontecimento13 , que tratam desde a
análise espacial da sede adaptada por Vilanova Artigas e as relações da arquitetura moderna com
a abstração, até o exame de alguns artistas participantes do evento de maneira singular. Embora
não sejam assinados, provavelmente são de autoria de Sérgio Milliet, colaborador por anos do
periódico, e fazem parte de uma série de artigos que este órgão publica na imprensa, dando
grande destaque à instituição em detrimento de outros museus existentes na cidade, como o
Museu de Arte de São Paulo (pela ligação direta com a cadeia dos Diários Associados e a figura de
Francisco de Assis Chateaubriand), o Museu do Ipiranga e a Pinacoteca do Estado. No Diário de S.
Paulo, a ênfase recai sobre a inauguração da sede e a presença maciça de membros da sociedade
no acontecimento. O Correio Paulistano, com comentários artísticos assinados pelo esquecido
crítico Ibiapaba de Oliveira Martins, faz objeção severa ao que considera uma posição socialmente
elitista e culturalmente alienada da arte abstrata, principal tendência defendida por Léon Degand.

Uma outra questão que até a atualidade é tema de debate dentro da própria instituição é a
da sede própria. O Museu desde o princípio enfrentou problemas neste aspecto e vários locais
foram anunciados como possíveis para a sua instalação: prédio na rua Guaianases, Instituto de
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Arquitetos do Brasil, Teatro Brasileiro de Comédia, Escola Alemã, edifício “Guilherme Guinle” (sede
dos Diários Associados em São Paulo no período), Trianon, Parque Ibirapuera. Todavia, nunca foi
realizado um projeto de Museu em sintonia com os preceitos modernos para a instituição, estando
sempre à mercê de adaptações de espaços destinados para outros fins, mesmo após sua
transferência definitiva para o Ibirapuera, absolutamente contingencial, episódica e ocasional em
que foi instalado sem nenhuma adequação mais específica14 .

Dificuldade complementar, porém não menos significativa, é o entendimento do museu como
palco iluminado, obliterando-se o bastidor roto, assim descurando-se a organização das fontes
documentais e ficando este fundamental aspecto legado à boa vontade das doações, ao trabalho
cotidiano de funcionários condenados à invisibilidade, ficando o material comprometido, alterado
ou mutilado a cada demanda por espaço. A história do Museu vem sendo revista, em que pesem
os esforços para eliminar toda e qualquer alteração em se repetir o mesmo lugar-comum.
Conseqüência direta é que textos mais recentes em grande medida apóiam-se nas primeiras fontes
de informação, muitas provenientes das publicações acima citadas, e do material conservado no
Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo e na Biblioteca Paulo Mendes
de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

Os arquitetos, além dos envolvimentos com o MAM, auxiliam na modificação dos contornos
da cidade, participando de maneira ativa na possibilidade de um novo modo de viver, atualizado
culturalmente, em que as atividades cotidianas contemplem além do trabalho habitual, inserções
nos mais diferentes segmentos artísticos. A reorganização do centro de São Paulo torna-se então
tarefa fundamental para a concretização dessas premissas.
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Notas

1. É considerada primeira fase do MAM o período compreendido entre a fundação da entidade
e a doação do primeiro acervo para a Universidade de São Paulo em 1963, para posterior
constituição do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

2. A parte do livro deste crítico em que o período inicial do MAM é relatado foi publicada
inicialmente no Suplemento Literário do jornal O Estado de S. Paulo, em 1963, dividida em
cinco artigos: “Primórdios da Bienal: o MAM”, “O Museu engatinha”, “Um pouco de pré-história”,
“Os dados lançados” e “A I Bienal”.

3. “Do figurativismo ao abstracionismo”, 1949, Léon Degand, e “Panorama da arte brasileira”,
1995, Ivo Mesquita.

4. Trato de dois textos especificamente: MILLIET, Sérgio. O Museu de Arte Moderna. O Estado
de S. Paulo, 4 mar. 1948. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo; O
TEATRO do Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Estado de S. Paulo, 4 jun. 1948, p. 6.

5. PEDROSA, Mário. Depoimento sobre o MAM. Conferência proferida em 21/03/1963. Biblioteca
Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM. Posteriormente reproduzido
em ARANTES, Otília Beatriz (org.). Política das arte: textos escolhidos 1. São Paulo: Edusp,
1985, p. 199-08.

6. ALMEIDA, Paulo Mendes de Almeida. Primórdios da Bienal: O MAM. In: ________. De Anita
ao Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 205.

7. ACAYABA, Marlene Milan. Branco & preto: uma história do design brasileiro nos anos 50.
São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p. 36; D’ HORTA, Vera. MAM: Museu de Arte
Moderna de São Paulo. São Paulo: DBA, 1995, p. 19; LOURENÇO, Maria Cecília França. ‘MAM/
SP: transfigurando a arte moderna’. In: ________. Museus acolhem moderno. São Paulo: Edusp,
1999, p. 103-34.

8. PFEIFFER, Wolfgang. Arte contemporânea: exposição do acervo do Museu de Arte Moderna
de São Paulo – 1954-1955, sob os auspícios da Comissão do IV Centenário. São Paulo: MAM,
195[4]. Reproduzido parcialmente em: PFEIFFER, Wolfgang A. Exposição do acervo do Museu
de Arte Moderna de São Paulo. In: AMARAL, Aracy Abreu. MAC: uma seleção do acervo na
Cidade Universitária. São Paulo: MAC-USP, 1983, p. 26-36. Sobre esta exibição do acervo no
Parque se pronuncia Lourival Gomes Machado em texto publicado na revista AD, criticando a
apresentação de todo a acervo da instituição por achá-lo ainda frágil, visto às lacunas existentes;
ao mesmo tempo critica Pfeiffer pelas divisões por este apresentadas. MACHADO, Lourival
Gomes. Um museu e seu acervo. AD Arquitetura e Decoração (10):12-3, São Paulo, mar.-abr.
1955. Também sobre o evento, artigo na revista Habitat: O ACERVO do Museu de Arte Moderna
de S. Paulo. Habitat (20): 42-5, São Paulo, jan.-fev. 1955.

9. Na presente pesquisa foram localizados dois artigos sobre essa fase na revista Habitat: NO
IBIRAPUERA: o acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Habitat (35): 23-7, São Paulo,
out. 1956 e NO PALÁCIO das Indústrias no Ibirapuera, o Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Habitat (36): 39 e 51, São Paulo, nov. 1956.

10. Os textos de Yolanda Penteado, Tudo em cor-de-rosa, e o de Walter Zanini para o catálogo
Exposição – homenagem a Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-1977) são fundamentais para
a análise da formação da coleção organizada por Francisco Matarazzo Sobrinho: no primeiro,

Yolanda narra a ida a Davos e os contatos lá estabelecidos para a aquisição das obras; no
segundo, Walter Zanini, por meio da documentação existente no Museu de Arte Contemporânea
(cadernetas das aquisições organizadas por Yolanda Penteado), do texto da própria Yolanda e
entrevista com Francisco Matarazzo Sobrinho, busca as origens dessas obras, dando destaque
à vertente italiana e participação dos marchands que compraram tais peças. O material foi
posteriormente utilizados por Aracy Amaral em seus estudos sobre a primeira fase do MAM.
PENTEADO, Yolanda. Tudo em cor-de-rosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 171-95;
ZANINI,  Walter. Exposição homenagem a Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-1977). São
Paulo: MAC-USP, 1977, s.p.; AMARAL, Aracy Abreu. MAC: uma seleção do acervo na Cidade
Universitária. São Paulo: MAC-USP, 1983 e Museu de Arte Contemporânea da Universidade
de São Paulo: perfil de um acervo. São Paulo: Technit, 1988, p. 11-37.

11. O assunto é inicialmente tratado por Aracy Amaral; posteriormente é aprofundado por
Vera D’ Horta, primeiro em artigo (a partir de material localizado no Arquivo Histórico Wanda
Svevo da Fundação Bienal de São Paulo) e depois em livro de sua autoria sobre a instituição.
Mais recentemente é um dos destaques do trabalho de Regina Teixeira de Barros. AMARAL,
Aracy Abreu. MAC: uma seleção do acervo na Cidade Universitária. São Paulo: MAC-USP,
1983 e Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil de um acervo.
São Paulo: Technit, 1988, p. 19-9; MOSTRA de Duchamp abriria o MAM em 49. Folha de S.
Paulo, 5 jan. 1994 (artigo gentilmente cedido por Maria Cecília França Lourenço); D’ HORTA,
Vera. MAM: Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: DBA, 1995; BARROS, Regina
Teixeira de. Revisão de uma história: a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo. São
Paulo: ECA-USP, 2002.

12. LOURENÇO, Maria Cecília França. ‘MAM/SP: transfigurando a arte moderna’. In: ________.
Museus acolhem moderno. São Paulo: Edusp, 1999, p. 109.

13. MUSEU de Arte Moderna. I – Introdução à arquitetura moderna. O Estado de S. Paulo, 13
mar. 1949, p. 6; MUSEU de Arte Moderna. II – Arquitetura interna e abstração. O Estado de S.
Paulo, 17 mar. 1949, p. 6; MUSEU de Arte Moderna. III – História do abstracionismo (a propósito
de uma contribuição do Museu de Arte). O Estado de S. Paulo, 20 mar. 1949, p. 6; MUSEU de
Arte Moderna. IV – A exposição do figurativismo ao abstracionismo. O Estado de S. Paulo, 24
mar. 1949, p. 6; MUSEU de Arte Moderna. V – Fernand Léger. O Estado de S. Paulo, 27 mar.
1949, p. 8; MUSEU de Arte Moderna. VI – Três figurativistas: Le Moal, Lapicque, Manessier. O
Estado de S. Paulo, 29 mar. 1949, p. 6; MUSEU de Arte Moderna. VII – Outros figurativos. O
Estado de S. Paulo, 31 mar. 1949, p. 6; MUSEU de Arte Moderna. VIII – Os abstracionistas puros
– Kandinsky. O Estado de S. Paulo, 13 abril. 1949, p. 7; MUSEU de Arte Moderna. IX – Os
abstracionistas puros. O Estado de S. Paulo, 19 abr. 1949, p. 6; MUSEU de Arte Moderna. X –
Os abstracionistas puros. O Estado de S. Paulo, 21 abr. 1949, p. 6. Tais artigos nunca foram
mencionados nos estudos relativos à exposição inaugural do Museu.

14. O projeto inicial de adaptação da sede no Parque Ibirapuera é de autoria de Giancarlo
Palanti.
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Muitos pesquisadores já se detiveram sobre temas específicos de São Paulo no período entre
1920 e 1960, época de grande crescimento demográfico e territorial da cidade. Vale ressaltar nos
estudos urbanísticos, especialmente referentes à gestão e aos conceitos difundidos por Francisco
Prestes Maia, a tese de doutorado de Maria Cristina da Silva Leme (Revisão do Plano de Avenidas:
um estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo) e o trabalho de Benedito Lima de Toledo
(Prestes Maia e a origem do urbanismo moderno em São Paulo). Destaca-se também o trabalho
acadêmico de Regina Prosperi Meyer (Metrópole e urbanismo: São Paulo anos 50), enfocando
diversificados aspectos da Paulicéia nessa fase. Recente é a publicação organizada por Maria Ruth
Amaral de Sampaio sobre a gestão de Fábio Prado, prefeito esquecido, antecessor de Prestes
Maia (São Paulo 1934-1938: os anos da administração Fábio Prado), importante pesquisa a
esclarecer variados pontos dessa gestão.

Na mesma fase em que são realizadas diversas mudanças na estrutura da cidade – baseadas
largamente no “Plano de Avenidas” idealizado por Prestes Maia – é cada vez maior o número de
edificações sintonizados com preceitos de uma arquitetura moderna, pontuando o centro da cidade
e se transformando em verdadeiros focos de interesse: caso dos edifícios Esther, Cine Ipiranga e
Hotel Excelsior, edifício do jornal O Estado de S. Paulo e Hotel Jaraguá, Sede do Instituto de
Arquitetos do Brasil, Conde de Prates, CBI Esplanada entre outros. Parte dos arquitetos do período
passa a se envolver cada vez mais com essa produção, sendo os casos pioneiros Gregori
Warchavchik e Rino Levi e igualmente a participar da vida cultural da urbe, numa clara tentativa de
agrupamento em torno de uma causa comum, a arquitetura moderna, como maneira de fazer
frente às edificações ainda relacionada com formas ecléticas, então dominantes na cidade.

As décadas de 1920 a 1950 foram estudadas sob diversos aspectos em vários trabalhos
acadêmicos, possivelmente por ser a fase em que começa a se esboçar uma grande cidade em
São Paulo, séculos sendo uma pequena vila – incitando maior interesse dos pesquisadores. Outros
fatores importantes a contribuir para estes estudos podem estar relacionados com os planejamentos
propostos no período, maior participação de engenheiros e arquitetos e aumento do número de
publicações sobre a cidade e os edifícios, especialmente via revistas.

Da produção realizada por alunos da FAU-USP sobre a arquitetura a ser tratada, destaco o
Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI) de Silvana Therezinha Sawaya sobre arquitetura déco,
Arquitetura déco na cidade de São Paulo; a dissertação de mestrado de Ilda Helena Diniz Castello
Branco sobre a produção arquitetônica do centro entre os anos 30 e 50, especialmente a de Jacques
Pilon, Arquitetura no centro da cidade; as teses de doutorado sobre as obras de Rino Levi, a
desenvolvida por Lúcio Gomes Machado, Rino Levi e a renovação da arquitetura brasileira e a de
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Renato Anelli, Arquitetura e a cidade na obra de Rino Levi. Outras pesquisas significativas são as
dissertações de mestrado de Vitor José Baptista Campos, O art déco na arquitetura paulistana e
a de Paulo Fujioka, O edifício Itália e a arquitetura dos edifícios de escritórios em São Paulo; as
teses de doutorado de Maria Lúcia Bressan Pinheiro sobre os projetos apresentados na revista
Acrópole entre 1938-45, Modernizada ou moderna?, e a de José Eduardo de Assis Lefèvre a
respeito da avenida São Luiz em suas diversas fases e transformações, Entre o discurso e a
realidade. Outros vários trabalhos, no âmbito do mestrado ou doutorado apresentados em 2002
destacam a produção moderna a partir da análise de casos – a tese de Mario Arturo Figueroa
Rosales, Habitação coletiva em São Paulo 1928-1972; a de Rossella Rosseto, Produção imobiliária
e tipologias residenciais modernas; a dissertação de Maria do Carmo Vilariño, Habitação
verticalizada na cidade de São Paulo dos anos 30 aos 80. A essa produção, acrescente-se a
dissertação de Marcelo Consiglio Barbosa sobre a obra de Franz Heep, A obra de Adolf Franz
Heep no Brasil. Todos estes textos vêm contribuir relevantemente com o material disseminado
pelos livros e artigos publicados em revistas sobre arquitetura moderna brasileira, normalmente
mais afeitos a demonstrações da produção carioca. Em relação às edificações do começo do
século, o principal material consultado foi o Guia dos bens culturais arquitetônicos no município
e na região metropolitana de São Paulo e a dissertação de mestrado de Maria Naclério Homem,
posteriormente publicada pela Editora Projeto, Martinelli: ascensão do emigrante e a verticalização
de São Paulo.

Para reconhecimento desse moderno edificado em São Paulo, será realizada uma abordagem
semelhante a uma caminhada, para verificar a malha urbana e a textura formada, via análise das
realizações de cunho urbanístico, com a aproximação para particularizar construções significativas
da arquitetura moderna implantadas no centro da Paulicéia no período. A observação de um ponto
externo remete à cidade-museu e ao museu-cidade, no período em que o MAM esteve envolvido
com essa produção, pela participação in loco e em relação ao ideário preconizado. A uma produção
moderna serão constrapostas algumas soluções especialmente das décadas de 20 e 30, a fim de
apontar diferentes edificações a compor o tecido especificado.

Como não faz parte do escopo deste trabalho um estudo exaustivo de todos os arquitetos
ligados ao modernismo, ou melhor, às diferentes correntes modernas, o recorte estabelecido
compreende a participação dos arquitetos estrangeiros cujas obras compõem grande parte da
área urbana central, especialmente o centro novo, embora nunca tenham participado do debate
cultural do período, sejam polêmicas, ou ações em grupos, como os casos exemplares de Jacques
Pilon e Franz Heep. Posteriormente, o trabalho será centrado na discussão da produção dos
arquitetos que de alguma maneira estão relacionados ao MAM1 no momento da fundação e
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organização inicial – contemplando não só os arquitetos que assinaram a escritura pública, mas
também os participantes de outras atividades –, pois percebe-se nesse grupo a clara intenção de,
por tomar parte de organizações culturais da cidade, contribuir para a disseminação da arquitetura
moderna e, por conseguinte, auxiliar na construção de uma cidade igualmente moderna.

Participam desse grupo João Batista Vilanova Artigas (escritura, diretoria artística, conselho
de administração, comissão de arquitetura e adaptação da sede), Salvador Candia (escritura),
Carlos Cascaldi (escritura), Roberto Cerqueira César (escritura), Galiano Ciampaglia (escritura),
Manlio Cosenza (escritura), Miguel Forte (escritura e comissão de exposições), Giuseppe Severo
Giacomini (escritura), Virgílio Isola (escritura), Gilberto Junqueira Caldas (escritura), Eduardo Kneese
de Mello (escritura e conselho de administração), Rino Levi (escritura, 1º secretário/diretoria e
conselho de administração), Léo Ribeiro de Moraes (escritura), Jacob Ruchti (escritura, conselho
de administração, diretoria artística e comissão gráfica), Luiz Saia (escritura, conselho de
administração e comissão de folclore), Gregori Warchavchik (escritura e conselho de administração)
e Roger Henri Weiler (escritura). Acrescente-se que muitos destes arquitetos ainda estavam em
início de carreira, não possuindo nenhuma obra no centro da cidade publicada em revistas ou
livros2. Consequentemente, serão tratadas as obras de Eduardo Kneese de Mello, Rino Levi e
Roberto Cerqueira César, e Gregori Warchavchik. Por fim, serão enumerados os projetos
emblemáticos do centro da cidade, mesmo que os idealizadores não façam parte de nenhuma
das duas categorias acima expostas, pois ou são responsáveis pela introdução de novos preceitos
na Paulistânia ou destacam-se da paisagem por características exemplares.

Para a localização precisa dos edifícios abordados ligados ao léxico moderno, foi realizado
levantamento que resultou nos mapas apresentados, em que as obras dos arquitetos estão distribuídas
por cor e, para alguns edifícios serão apresentadas fotografias de época e outras realizadas no ano
corrente, a fim de registrar para estudos posteriores o estado de conservação atual.

O conceito utilizado para definição de arquitetura moderna é o adotado por Henrique Mindlin
na publicação Modern architecture in Brazil3 (1956), baseado na concepção preconizada por Le
Corbusier durante as vindas ao país4, embora transformados e adaptados à realidade local: emprego
de grandes superfícies de vidro, proteção das fachadas necessárias por brise-soleil, utilização de
estrutura livre apoiada sobre pilotis com liberação do pavimento térreo, fachadas independentes,
forte preocupação com os fatores de conforto ambiental, como calor e excesso de luz, utilização
de murais e esculturas nos projetos e implantação de teto-jardim. Tal escolha teve como principal
motivo ser este o primeiro livro de um autor nacional a discorrer sobre a arquitetura moderna do
país produzida naquele momento, sendo escrito na época em que estava na sua melhor fase.

Páginas iniciais da publicação
Brazil builds
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Vista da cidade e avenida
São João, c. 1954
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Outras publicações sobre o período também foram consultadas: Brazil builds5 (1943), catálogo

da exposição realizada pelo MoMA entre janeiro e fevereiro de 19436, sobre a arquitetura moderna
brasileira (tratando igualmente da produção colonial e barroca para comparação especialmente
com a produção carioca do momento), em que participam Paulo Camargo de Almeida, Saturnino
Neme de Brito, Roberto Burle Marx, Atílio Lima Corrêa, Carlos Frederico Ferreira, Leão Carlos,
Rino Levi, Adhemar Marinho, Henrique E. Mindlin, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, José Norberto,
Jacques Pilon, Carlos Henrique de Oliveira Porto, Affonso Reidy, Marcelo e Milton Roberto, Bernard
Rudovsky, Sphan (Museu de São Miguel), Aldary Henriques Toledo, Álvaro Vital Brazil e Gregori
Warchavchik7, espécie de reconhecimento internacional das qualidades, semelhanças e diversidade
da arquitetura nacional versus estrangeira; Arquitetura contemporânea no Brasil8 (1981),
publicação a partir de tese de doutorado apresentada por Yves Bruand na Universidade de Paris
em 1973; Arquitetura moderna paulistana9 (1983); e, por fim, Quando o Brasil era moderno10

(2001). Todas essas publicações apresentam uma grande quantidade de obras de arquitetos
representantes da chamada Escola Carioca, muito mais próxima dos ensinamentos de Le Corbusier,
até pelo estreito contato com o arquiteto.

MODERNO EM SÃO PAULO: crescimento da cidade e o desejo de transformar-se em metrópole

São Paulo, desde o início do século XX, passa por uma série de
modificações profundas, transformando-se, de uma cidade com
características modestas e acanhadas, na maior cidade do país,
concentrando população e atividades diversificadas, com a necessidade
de novas configurações espaciais. Até aproximadamente 1930, o centro
da cidade localizava-se no triângulo histórico11 – delimitado pelas ruas
de São Bento, Direita e XV de Novembro –, entre os vales dos rios
Anhangabaú e Tamanduateí.

Em 1951, São Paulo possuía 2.228.000 de habitantes (sendo ainda menos
populosa que o Rio de Janeiro, com 2.413.000), sendo a 13ª cidade mais
populosa do mundo e a 5ª das Américas12. Em 1953, com cerca de 2,7

milhões de pessoas, a capital paulista torna-se a primeira cidade do Brasil em população, contando
três anos depois com 114 bibliotecas, 28 jornais diários, 15 emissoras de rádio e três de televisão,
além de 178 cinemas13. Não obstante, já é verificado desde o final do século XIX um certo
congestionamento de pessoas e veículos no pequeno centro e, para ampliar suas dimensões e
ligá-lo à nova área da cidade, é inaugurado em novembro de 1892 o primeiro Viaduto do Chá,
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Rua Marconi em
direção à avenida
São Luis, c. 1940

Vista do centro de São Paulo; em
primeiro plano o Viaduto do Chá, c. 1954
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projeto do litógrafo francês Jules Martin14 em estrutura metálica, fundamental para a transposição
do Vale do Anhangabaú, possibilitando a expansão do centro rumo a oeste, embora ainda por
muito tempo o vale em si servisse de quintal para as residências ali situadas15.

Pode-se considerar como primeiro ponto de expansão para o centro novo a avenida
São João que, no início do século XX, compreendia apenas o trecho entre o Vale do
Anhangabaú até o atual Largo do Paissandu. Nesse mesmo período, a zona compreendida
entre a praça da República e o Viaduto do Chá era tipicamente residencial, caso das ruas
Barão de Itapetininga, Conselheiro Crispiniano e Dom José de Barros, ao passo que a São
João já apresenta um comércio diversificado16. É a partir de meados da década de 30 que
se torna mais visível a integração do centro antigo com essa nova área da cidade, por
contraposição denominada “centro novo”17, após a transferência do comércio de luxo,
escritórios de profissionais liberais e outras atividades18. O aumento das atividades
comerciais auxilia a transposição do Vale do Anhangabaú, e muitos estabelecimentos
instalam-se nas ruas Xavier de Toledo e Barão de Itapetininga – a última transformada em
um dos locais mais elegantes da cidade, considerada com melhores condições para abrigar
esse tipo de serviço e comércio.

Em 1937 é aberta a rua Marconi, com edifícios destinados a consultórios médicos,
um comércio de luxo e livrarias, como a Jaraguá19. A iniciativa parte dos herdeiros de Walter
Seng, médico que possuía uma clínica onde atualmente se situa a via. O preço excessivamente
elevado dos terrenos na região motiva os proprietários, no ano de 1936, a doarem à Prefeitura a
parcela necessária para a abertura da rua (aproximadamente uma faixa com duzentos metros de
comprimento e treze de largura); no espaço anteriormente ocupado por casas térreas e sobrados,
são construídos edifícios com cerca de quinze andares20, o máximo permitido por lei na época. A
Marconi está praticamente ocupada após três anos21.

A abertura de novas ruas na parte nova da cidade como a Marconi, a inauguração do novo
Viaduto do Chá em abril de 1938, projeto do arquiteto Elisário da Cunha Bahiana, e a transferência do
Mappin22 – da praça do Patriarca para a praça Ramos de Azevedo no ano seguinte – são fundamentais
na mudança do eixo desse comércio de luxo e prestação de serviços destinada a uma camada
abastada da população. A fixação da importante loja em frente ao Teatro Municipal sinaliza a mudança
do que poderia ser considerado “local privilegiado” para o território além viaduto até a praça da
República, posteriormente estendendo-se até o largo do Arouche e bairros adjacentes ao centro no
sentido oeste como Santa Cecília e, especialmente, Higienópolis, com a verticalização crescente
dessa área e aumento da construção de edifícios com arquitetura seguindo princípios modernos.
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Bonde na praça do Correio, com a seguinte
frase: “São Paulo é o maior centro
industrial da América Latina”, c. 1940
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O novo Viaduto do Chá foi objeto de concurso (1934), propondo a substituição da antiga
construção por uma mais larga, visando a melhoria da ligação entre os dois lados do Vale e assim
permitir maior afluxo de veículos. É escolhido o projeto de Elisário da Cunha Bahiana e cálculo
estrutural de Gustavo Gam23, com sistema construtivo considerado mais adequado, a partir da
utilização de estrutura de concreto armado, arrematada por gradis metálicos24. O novo Viaduto do
Chá, cuja inauguração deu-se em 18 de abril de 1938, pode ser considerado um dos elementos
mais caracterizadores da fisionomia central da cidade. O planejamento inicial incluía, nas
extremidades do Viaduto, acesso a pedestres para o Vale do Anhangabaú e utilização dos espaços
intermediários, o que dá origem à Galeria Prestes Maia, inaugurada em 194025.

A cidade de São Paulo no período entre 1940 e 1950 já apresenta um perfil industrial atualizado,
consolidando-se como o maior parque industrial da América do Sul. Com o advento da II
Guerra Mundial (1939-1945), o crescimento da cidade acelera-se, a partir do aumento da
industrialização para prover um mercado interno e para exportação. Nesse cenário, indústrias
de bens de capital (eletricidade, metalúrgicas e mecânicas) têm, entre os anos de 1940 e
1955, um crescimento na produção de 892%26. Frases como “São Paulo não pode parar”,
“Novos arranha-céus pulam para cima”, “uma cidade que não descansa” tornam-se célebres.
Em 1940, a cidade possui 4.000 fábricas, doze bibliotecas, dez estações de rádio, além de
várias salas de cinema, cine-teatros e teatros27. No ano seguinte, afirma-se que a média de
construção na cidade é de quatro casas e meia por hora28.

O centro é, nessa época, aglutinador de atividades, local de convívio, espaço privilegiado
para o lazer, vida social, comércio e negócios. Ele adquirirá feições de certa forma mantidas a
partir de 1945, quando a ligação norte-sul (avenidas Tiradentes, Nove de Julho e 23 de Maio),
proposta por Prestes Maia no “Plano de Avenidas” é concluída. Desde a década de 30 até meados
dos anos 40, a cidade vai se transformando, numa seqüência de obras, especialmente realizadas
na área central nas gestões de Fábio Prado (1934-1938) e Prestes Maia (1938-1945). Durante essa
fase dois processos ocorrem concomitantemente: a verticalização da área central e a integração
dos bairros entre si e com o centro, reforçando a formação de uma cidade extensiva29, abrangendo
ampla área periférica.

 INICIATIVAS OFICIAIS: gestões de Fábio Prado e Francisco Prestes Maia

Os prefeitos de São Paulo nos primórdios do século XX tinham entre as metas o interesse,
na organização da cidade, o embelezamento da área central, deixando de lado a execução de
outros tipos de serviço e toda a periferia, que não possuía água, luz, calçamento das vias, áreas de
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lazer ou mesmo transporte de boa qualidade. Tais iniciativas podem estar associadas a um desejo
de maior visibilidade, por meio da realização de grandes projetos, anseio de promoção pessoal
pública através de atuação memorável com o intuito de eternizar a figura política.

Em 1930 é publicado pela Companhia Melhoramentos, o “Plano de Avenidas”30 , de autoria
de Francisco Prestes Maia31, cujos princípios iniciais foram desenvolvidos pelo engenheiro João
Florence de Ulhôa Cintra. O plano, basicamente voltado para reorganização do sistema viário, era
composto por três avenidas perimetrais articuladas por um sistema de avenidas radiais. O projeto
visava essencialmente a ampliação e abertura de novas ruas, a construção de viadutos, buscando
soluções para facilitar a circulação de automóveis e ônibus, contribuindo para a caracterização de
São Paulo como uma cidade líder. O automóvel, considerado símbolo da modernidade e da
liberdade, era então cada vez mais associado à cidade que não pára de crescer.

A criação de novas avenidas também contribuiu para a ampliação da área periférica, pois
diferentemente dos trens, o automóvel pode realizar distintos caminhos para as mais diversas
regiões. A escolha deste modelo, baseado na organização de vias e meios de transporte, foi em
parte responsável pelo adensamento e verticalização do centro com funções relacionadas ao
comércio e ao serviço, e a continuação de um padrão periférico, horizontalizado, introduzido pela
inserção das estradas de ferro e multiplicado pela flexibilidade possibilitada pelos diferentes
caminhos dos transportes sobre rodas.

É na gestão de José Pires do Rio (1926-1930) que se deu início à implantação do “Plano de
Avenidas”. Direcionando, como os prefeitos anteriores, sua atuação para o centro da cidade, realiza
expressivas obras na região: prolongamento das principais artérias com os bairros (extensão da
avenida São João desde a avenida Ipiranga até a praça Marechal Deodoro), início das
desapropriações para abertura das avenidas Nove de Julho e Anhangabaú e um programa de
calçamento das ruas centrais. É também desta gestão a implantação das primeiras linhas de ônibus
na cidade, na tentativa de melhorar o serviço de transporte coletivo e ligar o centro aos núcleos
mais distantes (que não eram servidos pelos bondes). Todavia, nas gestões dos dois prefeitos que
o sucedem, o “Plano de Avenidas” orientará a atuação das obras de extensão e remodelação do
sistema viário de São Paulo, modificando a estrutura urbana da cidade32.

Gestão de Fábio Prado [1934-1938]

A primeira parcela da cidade a se beneficiar com o “Plano de Avenidas” é a região sudoeste.
A implantação parcial desse projeto, na gestão Fábio Prado, conta com a construção da avenida
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Nove de Julho, concluída na administração de Prestes Maia. Contudo, durante a permanência de
Fábio Prado como prefeito, o “Plano de Avenidas” não é mencionado como principal projeto
norteador das obras do sistema viário da cidade, mas pelos empreendimentos realizados, nota-se
que as diretrizes tomadas estão em grande medida contidas nesse estudo33.

Algumas das realizações da administração de Fábio Prado são comumente atribuídas34 ao
prefeito que o sucede, Prestes Maia. Podemos apontar como obras iniciadas em sua gestão: o
começo dos trabalhos de abertura das avenidas Nove de Julho, Rebouças e Anhangabaú (no
presente avenida Prestes Maia); o início das obras do novo Viaduto do Chá e do início dos trabalhos
do túnel sob a avenida Paulista; o asfaltamento da Estrada Velha de Santo Amaro (atual avenida
Santo Amaro); a abertura na área central das ruas Martins Fontes e Marconi; os parques municipais,
as bibliotecas nos bairros e, especialmente a Biblioteca Municipal35. A Biblioteca Municipal era
parte integrante da política de acesso ao conhecimento desenvolvida pelo Departamento de Cultura,
criado em 1935, contando com proeminentes intelectuais na direção, funcionando como um
prolongamento da Universidade, na parte referente à extensão, no âmbito municipal,
proporcionando novas táticas e estratégias de gestão cultural pública.

O Departamento de Cultura

Outra das marcas da administração Prado a merecer ênfase é o projeto do Departamento de
Cultura é idealizado e apresentado por Paulo Duarte, tendo a colaboração de vários intelectuais,
entre eles Mário de Andrade, Antonio de Alcântara Machado, Plínio Barreto, Luiz Ignacio Romeiro
de Anhaia Mello, Júlio de Mesquita Filho, Fonseca Teles, Fernando de Azevedo, Antônio de Almeida
Prado, Cantídio de Moura Campos, Sérgio Milliet, Tácito de Almeida, Nino Gallo, Rubens Borba de
Morais e Antonio Carlos Couto de Barros.

As primeiras idéias sobre uma possível organização brasileira de estudos foram lançadas
entre 1926 e 1931 durante reuniões no apartamento de Paulo Duarte, contando com a presença
de Mário de Andrade, Antonio de Alcântara Machado, Tácito de Almeida, Sérgio Milliet, Rubens
Borba de Morais, Antonio Carlos Couto de Barros e Nino Gallo36. Com a chamada Revolução de
1932, Paulo Duarte exila-se na França, ficando o projeto para a criação desse órgão em suspenso
pela situação em que se encontrava o Estado de São Paulo. Com o retorno de Paulo Duarte em
1934, o então prefeito Fábio Prado o convida para trabalhar na Prefeitura paulistana. Em seguida,
o escritor apresenta a idéia da criação de um instituto para o estudo de assuntos brasileiros. Fábio
Prado entusiasma-se com a proposta e, logo em seguida, Paulo Duarte e Mário de Andrade
elaboram o primeiro anteprojeto. Cópias do texto são enviadas para vários intelectuais paulistanos,
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além dos integrantes do grupo inicial: Fernando de Azevedo e Pacheco e Silva. A cópia que retorna
mais completa é a de Fernando de Azevedo e, com esse texto de base, acrescentando sugestões
de outros trabalhos, Mário de Andrade, Paulo Duarte e Paulo Barbosa de Campos elaboram o
projeto definitivo do Departamento de Cultura37.

A direção inicial cabe a Mário de Andrade. Pensado como órgão iniciador de um Instituto
Brasileiro de Cultura, cujo principal objetivo seria o estímulo e desenvolvimento educacionais e
artísticos de todas as parcelas da população, no princípio possui  as seguintes divisões: Expansão
Cultural (dirigida pelo próprio Mário de Andrade) composta pelas seções de Teatros, Cinemas,
Salas de Concerto (responsável Paulo Magalhães), Discoteca Pública (Oneyda Alvarenga) e Rádio
Escola (não chega a funcionar)38; Documentação Histórica e Social (direção de Sérgio Milliet,
auxiliado por Bruno Rudolfer); Bibliotecas – biblioteca municipal, biblioteca infantil, bibliotecas
circulantes e bibliotecas populares39  – (direção de Rubens Borba de Morais); Educação e Recreio
(direção de Nicanor Miranda, que já coordenava os parques infantis)40.

O projeto também previa outras atividades: restauração de documentos, criação do Museu
da Palavra, pesquisas folclóricas, estudos da língua nacional, organização do setor de iconografia,
publicações e igualmente a construção de um edifício para a biblioteca municipal. Discute-se ainda
a criação de um museu de reproduções, de caráter didático, idéia de Mário de Andrade, e a de um
museu de arte moderna, proposta de Sérgio Milliet41. As atividades do Departamento eram vistas
como preparatórias para a criação do Instituto Brasileiro de Cultura, conforme já mencionado,
semelhante aos existentes em Paris e em Praga. Para atingir tal meta, primeiramente seria criado
o Instituto Paulista, paradigma para outros núcleos na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e
Rio Grande do Sul; posteriormente criação do instituto de cunho nacional, com sede no Rio de
Janeiro42, então capital federal.

Após o golpe de Getúlio Vargas em 1938, Fábio Prado é obrigado a deixar a Prefeitura,
sendo o cargo ocupado por Francisco Prestes Maia. Mário de Andrade da mesma maneira é forçado
a deixar o Departamento de Cultura, que passa a ter seus projetos paulatinamente esvaziados43.
Deixa como principais realizações o “Congresso da Língua Nacional Cantada” (1938), a “Missão
de Pesquisas Folclóricas”, com participação de Dina e Claude Lévi-Strauss (1938), criação da
Discoteca Pública Municipal e da Sociedade de Etnografia e Folclore, abertura de Parques Infantis
(Lapa e Ipiranga), revigoramento da Revista do Arquivo Municipal e a instituição do curso de
biblioteconomia por Rubens Borba de Morais, transformado posteriormente em Faculdade, hoje
ligada à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo44.
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Esquema básico para o sistema
viário para a cidade de São Paulo

proposto pelo “Plano de Avenidas”

Gestão de Francisco Prestes Maia [1938-1945]

Prestes Maia, durante os anos em que governa a cidade, tem amplas condições para
implementação do plano por ele elaborado. O engenheiro pode ser considerado o primeiro
urbanista a enfrentar questões relacionadas ao sistema viário paulistano de maneira global, ainda
que suas propostas estivessem melhor formalizadas para a área central. O plano proposto divide-
se em duas partes: uma técnica, de adequação da estrutura viária a um modelo radiocêntrico;
outra estética, com sugestões para a criação de uma nova cenografia urbana, privilegiando edifícios
e monumentos com características neoclássicas45.

Consegue concluir uma série de obras iniciadas nas gestões anteriores, como o Viaduto do
Chá, a avenida e o túnel Nove de Julho, o Estádio do Pacaembu. Prolonga e amplia vias existentes:
a São João, a Ipiranga e São Luís; abre novas avenidas: Duque de Caxias, Liberdade, Senador
Queiroz, Dr. Vieira de Carvalho, o primeiro trecho da Itororó (atual 23 de Maio), Sumaré e Rio
Branco; constrói os Viadutos Jacareí, Dona Paulina e Nove de Julho e a Ponte das Bandeiras sobre
o rio Tietê. Inicia retificação desse rio e a canalização do Tamanduateí. Como afirmam Claudia
Bitran e Diana Csillag:

“De certa forma, houve continuidade entre as políticas urbanas adotadas pelos prefeitos
Pires do Rio, Fábio Prado e Prestes Maia, pois todas elas estavam claramente associadas
às diretrizes estabelecidas pelo Plano de Avenidas. Havia apenas uma variação de
intensidade, proporcional à importância dada por esta prefeitura a outras áreas de atuação.
Como resultado, o Plano de Avenidas acabou servindo, entre os anos de 1930 e 1945,
como plano organizador de desenvolvimento da cidade”46.

As maiores realizações do Prefeito estão relacionadas à obras vultosas na cidade. Um dos
fatos políticos que mais o desgasta no começo de sua gestão é o afastamento de Mário de Andrade
do Departamento de Cultura, pois considerava que a cidade não tinha condições para arcar com
as grandes despesas desse projeto; segue a legislação vigente na época, que atribui aos Estados
os gastos com educação e cultura. Foi duramente criticado, especialmente por Paulo Duarte e
Rubens Borba de Morais47.

No “Plano de Avenidas”, a proposta viária compreende basicamente dois sistemas: o
perimetral e o radial. O sistema perimetral é composto por três anéis viários concêntricos. O
primeiro, envolve a área central, denominado “Perímetro de Irradiação”; o segundo, o traçado
sobre o leito das linhas férreas da São Paulo Railway e Sorocabana, conhecido como “boulevard
exterior”; o terceiro, sobre as marginais dos rios Tietê e Pinheiros, até o riacho do Ipiranga e o
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Avenida Ipiranga, uma das primeiras
componentes do Perímetro de

Irradiação. Iniciadas as desapropria-
ções em 1938, foi inaugurada após três

anos, medindo 1.400 metros de
extensão e 37 de largura
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vale do Tamanduateí, designado “parkways”. Junto a essas vias seriam implantadas grandes áreas
de lazer, como Parque Butantã, Ibirapuera, Cabeceira do Ipiranga.

Durante a gestão na prefeitura, Prestes Maia consegue realizar parte do que ficou conhecido
como “Perímetro de Irradiação”. O perímetro de irradiação consiste em um projeto composto por
diversas avenidas com larguras entre 33 e 45 metros, intercaladas por praças e que tem como
principal objetivo o desafogamento e ampliação da área central da cidade, retirando do triângulo
histórico o tráfego de passagem por meio da ampliação de vias: avenidas Senador Queiroz, São
Luís e Ipiranga, prolongamento da Paulista e Pacaembu e alargamento da São João. A partir do
“Perímetro de Irradiação”, seriam realizadas e alargadas vias existentes para constituírem as vias
radiais, seguindo as direções dominantes de crescimento em direção à periferia da cidade,
estabelecendo ligações com as vias perimetrais. Entre as vias é realizada estrita hierarquia. As
radiais são parte essencial do plano, compostas pelo conjunto a ser formado por avenidas em
direção às quatro regiões da cidade, fazendo uma ligação direta bairro- centro, complementada
pelos anéis nas ligações bairro-bairro48.

No mesmo período tem início a implantação do segundo anel envolvente, com a ampliação
da avenida Duque de Caxias e princípio da implementação do sistema “Y”, comunicando a cidade
no sentido norte-sul, mediante a ligação entre a avenida Anhangabaú Inferior e as vias Nove de
Julho e início da Itororó, ainda em projeto, passando pelo vale do Anhangabaú e em desnível pela
vias perimetrais, constituindo o que ficou conhecido como a “coluna vertebral da cidade”. Também
é proposta pelo urbanista a transferência das linhas férreas para a margem direita do rio Tietê e
para Osasco, com o intuito de melhorar a circulação interna, em alguns pontos comprometida por
interrupções nos bairros, causadas pelos trilhos49.

Prestes Maia, desde a publicação do “Plano de Avenidas” em 1930, defende a verticalização
e o adensamento em alguns trechos do centro urbano, em que o sistema viário permitisse, seja
no momento de implantação, seja a partir das propostas no referido projeto viário. A verticalização,
aproximando a cidade de São Paulo ao modelo norte-americano, era vista de maneira positiva,
uma vez que normatizada, pois poderia até melhorar esteticamente a cidade por intermédio da
regulamentação dos gabaritos, diminuição do número de empenas cegas, o que era considerado
por Prestes Maia algo de extremo mau gosto50. Uma de suas metas era a configuração de um
centro com linhas clássicas51: daí o gosto pelas simetrias, a abertura de eixos monumentais
finalizados com algum edifício destacado, implantação de praças rotatórias e monumentos. No
entanto, junto à verticalização, deveria ser repensada toda a estrutura urbana, desde
abastecimento de água, sistema de iluminação, aumento da rede de esgoto e planejamento do
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Edifício Sampaio Moreira em
construção, recoberto por tapumes
publicitários, 1923
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Edifício Sampaio
Moreira, 2003
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sistema viário, tanto local quanto municipal, além da planificação dos pontos de embarque e
desembarque e estacionamentos.

Não obstante, a visão de cidade que fica do “Plano de Avenidas” é a mononuclear,
horizontalizada, com baixa densidade e crescimento infinito em direção à periferia. A maioria das
obras realizadas por Prestes Maia localiza-se nas áreas centrais ou regiões mais favorecidas da
cidade52. Alguns equipamentos são projeto de sua gestão, fora do núcleo central como a Escola
Politécnica (próximo ao Convento da Luz), o Centro Médico (atual Hospital das Clínicas e Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo), o Campo de Marte (a região norte teve melhorias
próximas ao rio Tietê, por parte dos terrenos pertencerem à Prefeitura)53. Não foi uma preocupação
do “Plano de Avenidas” e da gestão do engenheiro o planejamento ostensivo de um sistema de
metrô, a fim de aliviar o tráfego automotivo da cidade. Esboça-se projeto da passagem de uma
linha terrestre no sentido norte-sul no canteiro central da atual avenida 23 de Maio, servindo as
partes inferiores dos viadutos transversais como estações (muitos deles abrigam até hoje algum
tipo de serviço à população). Tal proposta foi abandonada quando da efetivação dos programas
do metropolitano, optando-se pela construção subterrânea, localizada a alguns metros dessa
primeira proposta.

INICIATIVAS PARTICULARES: arranha-céus invadem o centro

A partir da década de 1920, é iniciado o processo de verticalização do centro, a princípio no
triângulo histórico, posteriormente atingindo a região entre o Anhangabaú e a praça da República.
Muitas destas primeiras edificações em altura possuem estrutura metálica recoberta por diversos
detalhes construtivos, estando atreladas ao ecletismo54 dominante no período55. Ainda estão
presentes na paisagem urbana vários destes exemplares, que quando projetados, pretendiam dar
ares europeus ao centro da São Paulo de Piratininga.

Datam dessa década o edifício Sampaio Moreira (1924), projeto de Samuel e Christiano das
Neves, na época o mais alto edifício da cidade56, com treze andares, porão e ático, em estrutura de
concreto armado57. Nesse período, a cidade já possuía diversos edifícios com mais de cinco
pavimentos58, entre eles o palacete Glória – ou prédio Glória – (projeto em “L” de Alexandre
Albuquerque, entre a praça Ramos de Azevedo, 209 e 219 e rua Barão de Itapetininga, 26),
inaugurado em 1928 e a Casa das Arcadas – ou palacete das Arcadas – (rua Quintino Bocaiúva,
148 a 182 e rua Benjamin Constant, 123 a 143), inaugurado em 1929. Os dois edifícios, construções
comerciais de alto nível, numa época em que a cidade possuía poucos locais para exposições,
serviam para abrigar mostras de artistas modernos59. Todos esses edifícios alinhavam-se, de
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Palacetes Casa das Arcadas e
Glória, 2003

O Martinelli, destaque na
paisagem paulistana em 1929
e na atualidade, rodeado por

edifícios
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maneira geral ao ecletismo dominante na arquitetura brasileira, muitos construídos pelo escritório
de Ramos de Azevedo, marcando de maneira significativa a área central da cidade. Tal escolha
pode ser relacionada à grande presença de imigrantes estrangeiros, como os italianos, e a formação
cultural dos arquitetos e da elite paulistana, atenta aos acontecimentos europeus, tentando
reproduzir o modelo na Capital do Café.

São Paulo transforma-se rapidamente e antigas edificações vão sendo demolidas para dar
lugar a novos prédios. Em 1929, Giuseppe Martinelli inaugura o edifício por ele próprio construído
entre 1922 e 192960 (rua São Bento, 405, avenida São João, 35 e rua Líbero Badaró, 504), com 25
andares mais três no ático (local da residência do Conde, incluindo até um jardim), totalizando a
altura de 105,65 metros, na época um dos mais altos arranha-céus em estrutura de concreto
armado do mundo. O Martinelli pode ser considerado o primeiro verdadeiro arranha-céu da cidade,
pois além da elevada altura, seu programa prevê uma diversidade de atividades como hotel, cinema,
barbeiros, salões de festa, escritórios, apartamentos, uma igreja, restaurantes, cassino e lojas no
térreo61 e a própria moradia do construtor.

Alguns fatores relevantes para a verticalização foram o desenvolvimento tecnológico das
estruturas de concreto, a utilização do cimento e a disseminação do uso de elevadores, após a
expansão do abastecimento de energia elétrica62. Também contribuiram para a verticalização a
falta de transporte coletivo de qualidade, infra-estrutura urbana precária e especulação imobiliária.

Diferentes modelos na cidade

Grande parcela das obras construídas nos anos vinte filia-se à linguagem eclética, conforme
dito anteriormente, tendo esta papel preponderante nas edificações da cidade. Nessa mesma
década, começam a aparecer construções distintas das que eram realizadas anteriormente,
influenciadas pelas diferentes formas arquitetônicas realizadas na Europa e nos Estados Unidos,
disseminadas no Brasil das mais diversas maneiras e com diferentes nomenclaturas: “modernas”,
“cúbicas”, “cubistas”, “futuristas”, “comunistas”, “judias”, “estilo 25”63. Apesar de possuírem
características que podem relacionar esta produção com a praticada no antigo continente, muitas
vezes apresentando aspectos modernizantes – especialmente a diminuição da ornamentação,
tratamento formal geometrizado, simplificação decorativa –, ainda tinham uma postura tradicional
em relação a diversos aspectos, principalmente axialidade da planta e simetria.

Além deste segmento, existiram simultaneamente em São Paulo outros modelos que não
serão aqui abordados, como obras relacionadas a um certo Monumentalismo; por exemplo o
edifício Matarazzo de Marcello Piacentini, pois o interesse aqui está centrado nas manifestações
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Edifício Banco de São Paulo
(c. 1940) e detalhe da porta
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que de alguma maneira coadunam-se à tentativa de um modo de viver moderno, a imagem de
cidade avançada que São Paulo tentava implementar e, desta maneira, liga-se ao estudo dos
arquitetos que de alguma forma estavam envolvidos neste projeto e com atividades culturais da
cidade, especialmente com o MAM e de outros que auxiliaram decisivamente a construção do
centro da Capital Bandeirante.

A presença do art déco

Na década seguinte, São Paulo assiste ao aumento da construção de altos edifícios e as
antigas edificações do centro começam rapidamente a ser substituídas por prédios de concreto
armado, com dez andares ou mais. Nessa época o concreto armado firma-se como a técnica
construtiva ideal para satisfazer novos programas que estavam a exigir edifícios altos nas principais
cidades do país. Igualmente, é o período em que a classe média passa a aceitar os apartamentos
como alternativa de habitação – até então considerada uma solução relacionada à promiscuidade
(tal como os cortiços). Ao mesmo tempo, começam a surgir edifícios de escritórios – os primeiros
construídos em estilos vários, logo sobrepujados pelo art déco64. A arquitetura relacionada com
aspectos do art déco teve participação importante na modernização das edificações na cidade65,
sendo os anos trinta a fase áurea deste estilo, inclusive na arquitetura feita com parcimônia em
concreto armado, talvez os primeiros passos para a modernidade66.

A introdução dessa corrente na cidade ocorre num momento em que a Paulicéia ansiava por
associar sua imagem à de uma metrópole moderna, refletindo a nova condição de cidade industrial,
tendo como principal paradigma as cidades norte-americanas e a presença dos arranha-céus. Na
busca de uma imagem representativa do modo de viver atualizado, referia-se – metaforicamente
e com freqüência – à indústria e às novas tecnologias67 (automóveis, aviões, cinemas, teatros,
dancings, rádios, concreto armado), sendo o art déco normalmente mais associado a manifestações
decorativas do que construtivas68. É considerado muitas vezes um movimento de transição entre
os antigos estilos (incluindo aqui o ecletismo) e uma arquitetura relacionada aos princípios
modernos racionalistas – propondo uma releitura “modernizada” de valores aceitos na época,
servindo como alternativa acessível do “estilo moderno” radical oriundos das vanguardas européias,
talvez uma das diversas faces assumidas pelo moderno até a efetiva internacionalização, tendo
como principais características utilização do concreto armado, predomínio de volumes puros,
axiforme, composição a partir de um eixo de simetria e ortogonalidade, ornamentação depurada
e de tendência geometrizante. Rapidamente estas características se disseminaram em diversas
construções.

Neste contexto, obra considerada exemplar69 é o Banco de São Paulo, projeto do arquiteto
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Ao fundo, Edifício Banespa, c. 1954

G
eo

rg
e 

Ra
do

Álvaro Carlos de Arruda Botelho, datado de 1935 e inaugurado após quatro anos, sendo o mais
alto edifício nesse estilo, com dezesseis pavimentos e dois subsolos na rua Quinze de Novembro
e treze andares na São Bento, defronte ao Martinelli. Construído em estilo art déco francês, é a
obra mais requintada do gênero na cidade e o único a ser destacado em literatura internacional
sobre o estilo70; apresenta acabamentos de fatura apurada e emprego de materiais nobres em
pisos, barras, caixilharias, gradis, lustres e detalhes em ferro aparente. Outra construção significativa
no gênero, pelas características plásticas e inserção num sítio já definido, cuja volumetria singular
configura toda a quadra, é o edifício Saldanha Marinho, projeto de Elisário da Cunha Bahiana de
192971, num estilo art déco diferenciado pela sobriedade do partido arquitetônico e economia
construtiva verificada por meio da estrutura racional e acabamentos com materiais simples.
Originalmente concebido para a sede do Automóvel Clube de São Paulo, teve a obra paralisada e
posteriormente reiniciada pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que confia ao arquiteto
Dácio Aguiar de Moraes a adaptação do edifício à nova função72.

Elisário da Cunha Bahiana73 foi um dos principais protagonistas da disseminação do art déco
na cidade e na utilização racional do concreto armado. Responsável por principais projetos do
gênero [o Saldanha Marinho acima citado, o edifício João Brícola – Mappin, o antigo auditório da
Rádio Cultura na avenida São João (demolido) e o Prédio Pirapitinguy (igualmente demolido)],
seus projetos contribuíram de maneira relevante para a construção de uma imagem moderna na
metrópole paulistana. Porém, o arquiteto jamais aceitou a denominação art déco e afirmava ser
seu trabalho “moderno” – ou, para uma denominação do período, “futurista –, no estilo Auguste
Perret74. Conforme análise de Hugo Segawa, Bahiana pode ser considerado um profissional
destacado por ter infringido as normas dos ensinamentos acadêmicos da Escola Nacional de Belas
Artes (Enba), em busca de uma arquitetura renovada, sem estrondos ou alardes, muito diferente
do que depois ficou conhecido como arquitetura moderna, especialmente a vertente carioca75,
inicialmente com projetos em conformidade com os preceitos defendidos por Le Corbusier e,
posteriormente, exploração das mais diferentes curvas no concreto armado76.

Nesse contexto, a reconstrução do centro atinge um ritmo acelerado especialmente a partir
da década de 40, quando a região adquire feições de certa forma mantidas até a atualidade. Durante
essa década o Martinelli é ultrapassado em altura pelo Prédio do Banco do Estado de São Paulo
(edifício Patriarca), em parte inspirado no Empire State Building (1930-31)77. Projetado por Plínio
Botelho do Amaral em 1940, situa-se à rua João Brícola, 24, com a praça Antonio Prado; teve
como responsável o engenheiro-arquiteto José Camargo, sendo de propriedade do Banco do
Estado de São Paulo. É concluído em 1947, contando com 35 andares e 161 metros de altura. O
projeto, diferentemente da maioria dos congêneres realizados no período – com inspiração francesa

Edifício Saldanha Marinho
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São Paulo, c. 1954
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–, mostra-se claramente identificado com as concepções de altos edifícios norte-americanos, como
os arranha-céus realizados em Nova Iorque e outros exemplares provenientes da Escola de
Chicago78. Auxiliou na formação de um conjunto que por algum tempo foi visto como cartão-
postal e símbolo de arrojo metropolitano, do arranha-céu como elemento definidor de uma cidade
avançada79, símbolo da modernidade e progresso.

No final dessa década, grande parte do repertório art déco já está esgotado e outras propostas
projetuais são empregadas, embora ainda vários detalhes apareçam nas construções, como no
caso do Edifício Esther – especialmente no detalhamento e ornamentações internas, desenhos
decorativos com inspirações naúticas e curvas de concordância nas paredes80. Tal tendência foi
aplicada parcialmente em muitas obras da cidade, eruditas ou trabalhos anônimos, com resultado
plástico particularizado da apropriação de determinados elementos de um conjunto maior. Ao
mesmo tempo, percebe-se um aumento no número de edificações sintonizadas com os princípios
preconizados pelo denominado movimento moderno, especialmente em edificações públicas,
prédios de escritórios e prédios de apartamentos menos luxuosos, possivelmente pela “limpeza
ornamental” que apresenta aspectos econômicos favoráveis aos empreendedores. Muitas das
obras dessa fase transitória, além da denominação art déco, também foram designadas “proto-
modernas”, “proto-racionalistas”, “modernas classicizantes”81, algumas adeptas de certa
monumentalidade, talvez em sintonia com o “Plano de Avenidas” em fase de implantação.

CONFIGURAÇÃO DA CAPITAL BANDEIRANTE

Diferentemente do Rio de Janeiro, na época a capital do país, local em que as ações de
financiamento de edifícios alinhados com preceitos modernos se principiaram com a utilização de
recursos públicos82, na cidade de São Paulo os prédios ligados a essa produção inicialmente estão
todos relacionados com iniciativas privadas, talvez por se configurarem em edifícios comerciais
ou residencias voltados muitas vezes para o mercado imobiliário. Quanto às obras públicas na
Paulicéia, ainda seguiam exemplos classicizantes, seja por causa do exemplo da reforma do vale
do Anhangabaú esboçada por Joseph Antoine Bouvard na década de 1910 ou pelo projeto de
Prestes Maia cujo cerne está contido no “Plano de Avenidas”.

Em 1932, São Paulo conta com 106.327 prédios; estima-se que em 1958 o total de edifícios
fosse de 410 mil, pois apenas entre 1950 e 1954, 90 mil novos prédios foram construídos83. Todavia,
como citado anteriormente, coexistiam diferentes tipos de construções na cidade, especialmente
no centro. O que pode ser percebido é um aumento no número de edifícios alinhado com o
modernismo internacional, de um lado por razões econômicas, possibilidade de aumento na
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Rua Barão de Itapetininga, c. 1954
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velocidade de construção, de outro possivelmente com a vinda de arquitetos formados no exterior,
atentos às discussões internacionais acerca da produção arquitetônica. Em meados dessa década
é percebida a mudança do local para construção de altos edifícios, transpondo o centro histórico
em direção à região compreendida entre o Viaduto do Chá, a praça da República e a praça Júlio de
Mesquita, a última com edifícios residenciais. No centro novo, verifica-se que a área de maior
concentração de grandes edifícios situa-se nas ruas Barão de Itapetininga, Marconi, Conselheiro
Crispiniano, Xavier de Toledo e, posteriormente, 7 de Abril. Muitas dessas novas edificações
possuíam até 17 pavimentos, diferenciando-se em muito dos primeiros “arranha-céus”, grande
parte em sintonia com as normas preconizadas pela arquitetura moderna. Para as novas edificações
nas ruas Xavier de Toledo e Marconi, as fachadas foram subordinadas aos edifícios contíguos, de
modo a formar um bloco compacto em todo o quarteirão84 .

ARQUITETURA MODERNA NO CENTRO DA PAULICÉIA

A partir da análise dos trabalhos Modern architecture in Brazil, Brazil builds, Arquitetura
contemporânea no Brasil e Quando o Brasil era moderno, foi possível verificar dentro da produção
paulista compreendida pelos preceitos modernos quais se encaixavam de alguma maneira a um
padrão considerado mais amplo, a merecer destaque em publicações. Nesses livros, a maioria de
obras publicadas situa-se na Cidade Maravilhosa e a maioria dos arquitetos também pratica a
profissão preferencialmente na então capital federal. No levantamento realizado, aferi que poucos
são os projetos relacionados à arquitetura moderna construídos no centro de São Paulo
apresentados nas obras, relacionados na tabela abaixo. Outras obras da Capital Bandeirante
também são mencionadas, mas tratam-se normalmente de residências em bairros nobres, a fábrica
da Duchen e o conjunto do Parque Ibirapuera, as duas últimas obras tendo projetos encabeçados
por Oscar Niemeyer. Edifícios Barão de Limeira, Barão de Iguape, Galeria Califórnia,

Biblioteca Municipal, Copan, Esther, Sede IAB e Três Leões
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Obras no centro de São Paulo integrantes das publicações estudadas
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Um dos principais traços diferenciadores dessa produção é uma certa contenção formal,
utilização do léxico moderno em prédios de menor porte ou com finalidades menos nobres
(comércio, escritórios, moradia). Outra suposição aqui levantada é o fato de muitos destes arquitetos
terem emigrado da Europa – por questões familiares, possibilidades de empregos ou pela
proximidade com um segundo confronto mundial, aumento do anti-semitismo – tendo uma
formação cultural sólida e bastante diversificada da local: é o caso de Lina Bo Bardi, Daniele Calabi,
Gian Carlo Gasperini, Franz Heep, Lucjan Korngold, Giancarlo Palanti, Jacques Pilon e Bernard
Rudovsky85. Outro importante expoente da arquitetura paulista realiza estudos formacionais na
Itália, trazendo para o país um questionamento diferenciado sobre as necessidades da arquitetura.
Trata-se de Rino Levi. Como Levi, Warchavchik realiza estudos na Itália e transfere-se para a cidade
na década de vinte, sendo o responsável pela construção da primeira casa modernista. Igualmente,
não podemos esquecer da fixação de arquitetos formados no Rio de Janeiro que se transferem
para São Paulo, como Eduardo Corona, Hélio Duarte, Zenon Lotufo, Abelardo de Souza86. Não
obstante diversas omissões, foi verificado (a partir do levantamento realizado) que tal produção
tem uma contribuição efetiva na configuração do centro da cidade no período tratado.

CONCENTRAÇÃO DE ARQUITETOS NO CENTRO DA CIDADE E ESTE COMO LUGAR DE CONVIVÊNCIA

O centro da cidade sempre abrigou a instalação de escritórios que, como outras atividades,
inicialmente estavam instalados no triângulo histórico. Conforme dito anteriormente, com a
inauguração do novo Viaduto do Chá e também do edifício Esther (1938), muitos profissionais
liberais e intelectuais passam a residir e trabalhar no centro novo. No Esther, por exemplo, instalam-
se Rino Levi87, Bernard Rudovsky88 e outros intelectuais, como Francisco Luis de Almeida Salles,
Emiliano Di Cavalcanti e Noêmia Mourão89.

Dado importante aqui pesquisado é de que na década de 1940, alguns arquitetos
concentravam-se no centro velho; caso de Eduardo Kneese de Mello – largo da Misericórdia, 23.
Jacques Pilon e Francisco Matarazzo Neto tinham escritório inicialmente na rua Senador Paulo
Egydio, transferindo-se para o edifício Anhumas quando este é concluído (rua Marconi, 107) por
volta de 1940. Muitos já se instalaram no centro novo [Francisco Beck – av. São João, 324; Bratke
& Botti – rua Marconi, 138 (depois Bratke na rua Avanhandava, 136); Lucjan Korngold – rua
Conselheiro Crispiniano, 79; Carlos Millan, Roberto Aflalo e Plínio Croce – rua Barão de Itapetininga;
Eduardo de Toledo Piza – edifício Esther; Gregori Warchavchik – rua Barão de Itapetininga, 120]90.

Na escritura da fundação do MAM, percebe-se que outros arquitetos também tinham escritório
situado no trecho entre o Viaduto do Chá e a praça da República: Aldo Calvo, Manlio Cosenza e
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Giuseppe Severo Giacomini, na rua Barão de Itapetininga, 275; Carlos Cascaldi, Léo Ribeiro de
Moraes e João Batista Vilanova Artigas na rua Dom José de Barros, 337 esquina com avenida São
João; Luiz Saia na rua Marconi, 87, Miguel Forte na praça da República, 7991 e Jacob Ruchti na
Barão de Itapetininga, 12492]. A partir da inauguração da sede do IAB-SP, muitos arquitetos
transferem-se para o edifício (1948), como forma de demonstrar a união do grupo em torno da
entidade de classe, propiciando debates e encontros freqüentes: Rino Levi e Eduardo Kneese de
Mello (ambos com todo um andar), Vilanova Artigas, Miguel Forte (em 1950), Fábio Penteado93.

Um pouco depois, na década de 50, o arquiteto Gian Carlo Gasperini, logo ao chegar à
cidade passa a residir na praça da República e trabalhar na rua Marconi (no escritório de Jacques
Pilon); sobre a época, dá o seguinte depoimento:

“... eu morava na praça da República e a praça da República era o centro de toda a atividade,
de toda a vida social... Eu cruzava a praça e na frente tinha a galeria Domus, o lugar onde
se reuniam os italianos. Anna Maria Fiocca mantinha a vida neste campo com exposições
de pintura, debates etc.... Uma vida intensa, troca de idéias, muito interessante”94.

O crescimento da cidade aliado à decadência do centro e à dificuldade de locomoção, fatores
exacerbados especialmente a partir dos anos 60, auxiliaram a transferência dos arquitetos e de
outros profissionais liberais para as zonas sul e oeste da cidade, diminuindo os contatos entre
diversos grupos.

PILON E HEEP E OS PROJETOS PARA O CENTRO DA CIDADE

Jacques Pilon e a Pilmat

Possivelmente Jacques Pilon95 vem a São Paulo durante o período em que é o responsável
pela fiscalização do edifício Sulacap (pertencente a Sul América Capitalização), projeto do escritório
de Prentice & Floderer96. Este prédio terá influência marcante especialmente na primeira fase do
arquiteto – a que teve escritório em parceria em Francisco Matarazzo Neto (Pilmat). Pilon constrói
na Capital Bandeirante cerca de 60 edifícios entre 1935 e 196297, alguns bastante alinhados aos
preceitos modernos, outros próximos da Escola de Chicago ou ainda com resquícios art déco,
além de obras em estilos (como o edifício São Luiz – primeiro prédio residencial de altíssimo
padrão na cidade, em estilo eclético afrancesado, e as muitas residências que construiu para
fazendeiros do café, banqueiros e empresários, no estilo desejado pelo cliente).

A arquitetura de Pilon, embora estreitamente relacionada à clientela para a qual trabalha traz
uma série de inovações, especialmente nos edifícios que projeta para fins comerciais e de
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Biblioteca Municipal em fase
de construção, c. 1940
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escritórios: simetrias, abertura de grandes vãos nas fachadas, preocupações com a
iluminação e ventilação, amplas áreas de circulação horizontal e vertical e também
observação das normas de segurança, além de auxiliar na disseminação do uso do
concreto armado. Conforme Ilda Helena Diniz Castello Branco, a fase mais criativa do
arquiteto é a que realiza na primeira década de atividade na cidade (anos 30), especialmente
nos edifícios de uso coletivo (comercial e residencial)98 . A utilização do concreto propondo-
se à simplicidade e economia possivelmente deve-se ao tipo de empreendimento
realizado, visando o lucro, pois segundo a mesma autora, para cada projeto Pilon
apresentava uma proposta com características modernas e outras variantes mais ou menos
conservadoras; normalmente a solução mais simples e econômica era a escolhida99.

Por volta de 1936, a Pilmat foi incubida da elaboração do projeto da Biblioteca
Municipal100, importante obra do escritório, a merecer destaque na publicação Brazil
builds101. Tal projeto foi muito bem estudado, trabalhando minuciosamente os detalhes e
desenhando até o mobiliário102. Essa prática projetual traz em si a questão da “integração
das artes”, buscando o arquiteto definir não apenas o edifício como objeto separado,
mas inserir todos os aspectos a ele pertinentes em um planejamento global, no cerne da
própria composição arquitetural103. Deve-se também destacar a possibilidade que teve o arquiteto
de construir vários edifícios na rua Marconi, aberta em 1937 e praticamente concluída poucos
anos depois: edifício São Manoel (1937), Angela Loureiro (1938), Anhumas (1938), Francisco
Coutinho (1938) e Ernesto Ramos (1940-43)104. Na época, era endereço de importantes lojas, como
a Casa Vogue, e também da galeria Casa e Jardim. Também no centro novo são obras dessa fase
o edifício Paissandu (1935-7), Rocha Camargo (1939) e Jaraguá (1939). Já no centro velho foram
localizados os edifícios Caetano Cardamone (1938), Henrique Toledo Lara (1938), Martinho (1939)
e Canadá e Banco Internacional (1939).

Projetos do início dos anos 40

Dissolvida a sociedade com Francisco Matarazzo Neto, Pilon passa a contar com a colaboração
de Herbert Duschenes105, entre 1940-8. Trata-se de um período em que as obras seguem
parcialmente a linha adotada durante a Pilmat, com algumas alterações, em edifícios formalmente
diversos. É durante este período e o subseqüente que Pilon projeta uma série de edificações na
praça da República, repetindo o que acontecera alguns anos antes na rua Marconi106. São projetos
de 1940 os edifícios Santa Margarida, na Liberdade; Serpe, em Santa Cecília e o já citado São Luiz.
Do ano seguinte, o Irradiação, o Porto Feliz, o Goytacaz, o Barão de Ramalho e o Ibitiri, os três
últimos na região próxima à recém-aberta avenida 9 de julho. De 1943-4 é o edificio Guilherme
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Edifício Edlu, 2003
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Guinle, dos Diários Associados, um dos maiores edifícios da rua, com entrada monumental e utilização
de mármore em toda a fachada. É neste edifício que inicialmente funcionam o Masp e o MAM,
apesar da função inicial destinada a escritórios. As adaptações dos espaços para museus foram
realizadas respectivamente por Lina Bo Bardi (1947)107 e João Batista Vilanova Artigas (1948-9)108.

Obra significativa é o edifício Edlu (1944), na rua 24 de Maio esquina com D. José de Barros.
Esta construção, diferentemente de outras do arquiteto não possui grande massa fechada, mas
sim panos de vidro contínuos e todo o térreo composto por lojas envidraçadas, uma verdadeira
inovação, numa época em que isto não era usual para vitrines. São também desta fase os edifícios
Santa Nazareth e o Stella.

Contribuições de Franz Heep

Sentindo a necessidade de renovação, Pilon contrata Franz Heep109 no período
entre 1948 e 1950. Este é responsável pela revisão de vários projetos e introdução
de novos elementos no repertório utilizado como brises-soleis, linhas contínuas
horizontais e balcões, tornando as obras mais próximas de uma linguagem
arquitetônica moderna. O primeiro projeto modificado por Heep110 é o do edifício
sede do jornal O Estado de S. Paulo e Hotel Jaraguá, projetado para a família
Mesquita. A construção estendeu-se entre 1948 e 1951. Compreende três
organizações distintas: no corpo maior, as dependências do jornal; na parte
recuada, o hotel; nos sétimo e oitavo pavimentos, a rádio. A inserção de brises
na fachada, o corte realizado na quina do prédio, a colocação das máquinas
rotativas no subsolo, visíveis aos transeuntes constituem importante contribuição
do arquiteto, dando aspecto uniforme e diferenciado ao conjunto. Ao que parece,
os painéis de Emiliano Di Cavalcanti na parte externa e de Clóvis Graciano na
parte interna também são contribuições projetuais do arquiteto alemão111. No
final da obra, passa a colaborar no escritório Gian Carlo Gasperini112.

Também foram desenvolvidos no período os projetos para o Banco Noroeste
do Estado de São Paulo (1947-9), na rua Álvares Penteado, com solução de duplicar o piso térreo
por meio de dois meio-planos – meio piso acima, meio piso abaixo da calçada113; edifícios
comerciais e mistos na avenida Ipiranga [Basílio Jafet (1947-50), Atlanta (1948-9) e Santa Monica
(1947-50)]; edifícios com térreo para comércio e andares superiores residênciais, com grande
influência da arquitetura praticada por Heep no período em que reside em Paris, especialmente
em relação às fachadas com utilização de terraços e linhas horizontalizadas: [Davina] Lara Nogueira
(1949 - av. São João) e Tinguá (1949 – av. Dr. Vieira de Carvalho). Diversa dessa produção é o
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Edifício Barão de Iguape, 2003

edifício Acádia (largo do Arouche)114 realizado num estilo sóbrio com características
monumentalizantes, a partir de encomenda da Academia Paulista de Letras.

Na rua da Consolação, em frente à Biblioteca Municipal, está situado o edifício Vicente Filizola
(1952) que, no projeto original também apresentava brises horizontais em todos os pavimentos, a
fim de proteger a edificação da insolação excessiva assim como o edifício R. Monteiro (1950)
localizado na rua Quintino Bocaiúva115, sendo nesse a posição do elemento vertical. Outra
construção dessa fase é o edifício Basílio Jafet (1951), que apresenta semelhanças com o Salim
Farah Maluf e o Banco Noroeste; situado à rua Florêncio de Abreu próximo ao Mosteiro de São
Bento – ainda apresenta fachada bastante pesada, marcada pelas janelas em forma de grelha,
com basculantes na parte superior e inferior (elemento constantemente utilizado por Heep em
inúmeras obras para criação de uma ventilação cruzada).

O escritório também realiza projetos para o Rio de Janeiro, como a Casa da França (1950) –
viabilizada pela colônia francesa radicada na cidade – desenvolvido no escritório de Pilon por
Heep – e os edifícios Chopin, Prelúdio e Ballada (construídos para a classe média alta) na avenida
Atlântica, ao lado do Copacabana Palace, utilizando o conceito de edifício de escritórios em prédios
residenciais, a partir do uso de grandes caixilhos de vidro nas fachadas116.

Outros projetos Pilon

Ao que parece, outras obras do escritório, mesmo no período em que Heep nele
colaborava são de autoria do próprio Pilon, como os edifícios Alzira-Benjamin Jafet (1944),
José Forte – atual Príncipe Hotel (1946)117, Daniel/ Fernando Dhelomme (1947), Santa Cruz
(1945) e Chrysler-Merco S.A. (1948). Próximo ao Vale do Anhangabaú, situa-se o edifício
Barão de Iguape, na Praça do Patriarca. De autoria de Jacques Pilon e Gian Carlo Gasperini118,
ocupa o espaço em que anteriormente estava situado edifício do escritório Ramos de Azevedo,
que serviu de sede para as lojas do Mappin antes de sua transposição do Vale do Anhangabaú.
Construído para ser sede do Unibanco e por estar num ponto focal do centro, teve um
tratamento especial na fachada, em muito se aproximando dos arranha-céus americanos119,
com quatro panos de vidro, de acabamento em alto padrão. Térreo e mezanino com agência
bancária, 30 pavimentos tipo com escritórios.

Projetos individuais de Heep

Franz Heep teve importância significativa no panorama arquitetônico paulistano –
especialmente na conformação do perfil da área central –, embora não tenha suas obras citadas
nos livros que fazem antologias da arquitetura moderna nacional, fato já mencionado. Por ter
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trabalhado no canteiro de obras de Le Corbusier, muito auxiliou na racionalização das construções,
normatização do bem construir mesmo em edificações com unidades mínimas e destinadas a
uma classe pouco abastada – projetando prédios bem construídos e acessíveis120. Podem ser
consideradas como principais características da obra de Heep a construção de pequenas unidades,
gosto pelo detalhamento exaustivo, utilização de materiais duráveis, tendo como principais
elementos recorrentes: detalhe da caixilharia com ventilação cruzada na parte superior e inferior;
utilização de floreira, terraços protegendo as unidades de iluminação excessiva e lâminas de
concreto121. A produção do escritório do arquiteto foi extremamente marcada pela parceria com
incorporadoras e a construção de apartamentos residenciais populares (1 dormitório e quitinetes)
normalmente situados no centro da cidade e outros maiores e confortáveis, sobretudo em
Higienópolis122, que começaram a ser projetados em 1952.

Os projetos das quitinetes possuem elementos recorrentes, criando assim
um verdadeiro referencial de qualidade para um mercado imobiliário em
fase de desenvolvimento. Normalmente apresentavam características
similares nas plantas, com unidades dispostas lado a lado, acesso por
corredor único e circulação vertical destacada do corpo da edificação. É o
caso do Marajó123 (1952); Normandie, Arapuan, Icaraí e Maracanã (1953);
Araraúnas (1955); Iporanga (1956) e Arlinda (1959).

O edifício Ouro Preto (1954) destaca-se na produção do arquiteto. Situado na
av. São Luiz, com entrada secundária pela rua Basílio da Gama, tem venezianas de correr nos
quartos com posições alternadas a cada andar e revestimento de pastilhas vítreas, compondo
uma fachada de grande grafismo, diferente do Tucuman (1950)124, também projetado para uma
classe média alta, com venezianas de correr pintadas da cor amarela. Ainda do arquiteto na área
central pode-se destacar os edifício Lucerna A e Lucerna B na av. São João, dois blocos geminados
sobrepostos ao foyer do cine Comodoro e o Miri, adaptação de um projeto já aprovado para
pequenos apartamentos na alameda Dino Bueno.

Segundo Marcelo Barbosa, tais projetos podem ser agrupados por afinidades formais:
composição com caixilho, jardineira e elemento vertical – espécies de “orelhas” a dividir as
unidades nas fachadas – (Arapuan, Maracanã e Normandie); composição com terraço, peitoril e
caixilho (Icaraí e Araraúnas); vedações utilizando elementos vazados ou blocos de vidro (Guaporé,
Iporanga e Itália); volume da circulação vertical destacado da edificação (Normandie, Arapuan,
Icaraí, Arlinda, Araraúnas); brises móveis em chapas metálicas; painéis de correr com venezianas
(Ouro Preto e Tucuman)125.
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Edifício Columbus
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Prédios comerciais

Sem dúvida, a obra mais conhecida de Heep é o edifício Itália. Concebido a partir de um
concurso internacional realizado pelo Circolo Italiano (com participação entre outros de Gio Ponti
e Gregori Warchavchik), teve a concorrência ganha pela construtora Otto Meinberg com projeto
do arquiteto, datado de 1956. O edifício pode ser divido em três partes: embasamento, ocupando
toda a área do terreno, respeitando a escala das ruas possui passagem para pedestres entre a av.
Ipiranga e a São Luiz; duas edificações menores, com oito pavimentos cada, implantadas junto às
empenas das edificações limítrofes, composto por um grande plano de blocos de vidro, servindo
de anteparo para a torre elíptica, com 47 pavimentos composta por brises horizontais emoldurados
por grelha. Até hoje possivelmente é o edifício mais alto em concreto armado no Brasil, conseguido
por meio de um artifício de se considerar o módulo de gabarito da altura a diagonal do cruzamento
das duas avenidas e não a largura destas. Conforme relatam Alberto Xavier, Carlos Lemos e Eduardo
Corona:

“Este edifício monumental é iniciativa de sociedade de classe, o Circolo Italiano. Trocando-
o por sua antiga sede, uma residência solarenga situada nesse mesmo local, repetia a
sociedade italiana, anos mais tarde, o que Martinelli fizera sozinho: dar à cidade e à sociedade
um edifício que fosse ao mesmo tempo um marco representativo de seu poderio econômico
e de sua importância social. Daí a busca de uma solução monumentalista, exigindo acima
de tudo uma primazia: constituir-se no maior edifício de São Paulo, nota predominante na
sintaxe que permitisse a leitura da cidade”126 .

O edifício São Marcos (1959) é um dos últimos projetos desenvolvidos por Heep; constituído
por dois blocos principais – um voltado para a praça da Sé e outro para a rua Anchieta –, é
bastante diverso de outras obras do arquiteto, dada a transparência da caixilharia (desprovida
de brises ou vernezianas).

ARQUITETOS RELACIONADOS AO MAM

Rino Levi

Rino Levi127, desde o retorno da Itália foi profissional de extrema responsabilidade e seriedade
em relação ao ofício. Inicialmente projeta para clientela abonada de imigrantes italianos, casas e
edifícios, como o Columbus, marco ímpar na paisagem urbana do período. Segundo Lúcio Gomes
Machado, a obra do arquiteto pode ser dividida em dois grupos. No primeiro, a expressão plástica
baseia-se na justaposição de volumes, normalmente geometrizados, no início prismático e
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A
na

 P
au

la
 N

as
ci

m
en

to



Ana Paula Nascimento44

MAM: museu para a metrópole

Edifício Porchat, na
época da inauguração e

na atualidade

A
na

 P
au

la
 N

as
ci

m
en

to

 R
in

io
 L

ev
i,

 p
. 1

17

A
na

 P
au

la
 N

as
ci

m
en

to

 R
in

io
 L

ev
i,

 p
. 5

0

ortogonais, com o aumento de curvas, em alguns pontos aproximando-se do art déco então em
voga. A riqueza de tal conjunto é proveniente da superposição de superfícies curvas e planas,
volumes prismáticos e sucessão ritmada de pequenos volumes curvos ou prismáticos128. Nessa
fase ainda domina uma tentativa de abarcar diferentes correntes modernistas, entre um purismo
neoplasticista129 e o art déco.

Fazem parte desse repertório os edifícios Gazeau (1932), Columbus (1932-34), Nicolau
Shiesser (1933-4), Sarti (1934-5), Wancole (1935), Guarani (1936-42), Luís Médici (1939), Otávio
Marcondes Ferraz (1940), Porchat (1940), Trussardi (1941) e cines Ufa-Palace (1936) e Universo
(1938). O Columbus é, desta fase, a realização mais conhecida, talvez pela demolição discutível
realizada pela Prefeitura na década de 1970130. Primeiro prédio de apartamentos de um certo luxo
projetado pelo arquiteto, sem hierarquia entre as fachadas, contava com 34 unidades de cerca de
140m², térreo para lojas e 16 vagas no subsolo; numa cidade ainda horizontal, do interior era
possível vislumbrar amplo horizonte, podendo ser visto de diferentes pontos do centro da Paulicéia.

Nesses edifícios, a maioria constituídos por apartamentos, percebe-se uma preferência
projetual bastante próxima, auxiliadas pelas características dos terrenos, muitos de esquina,
normalmente suavizada pelas curvas. Em alguns, o tijolo de vidro é uma constante, especialmente
no pavimento térreo como no Guarani e, em menor escala no Otávio Marcondes Ferraz; no
Trussardi, grande parte da fachada compõe-se desses elementos, suavizando-a e reforçando a
grande curva do volume, criando interessante jogo entre cheios e vazios.

O Porchat, na avenida São João – em que também se situa o Trussardi –, é composto por
quatro edifícios distintos e iguais - obedecendo o conjunto a um único corpo arquitetônico com
um apartamento por andar em cada bloco. Com varandas escalonadas, possibilita um controle da
insolação sem que as áreas sejam devassadas pelas unidades vizinhas. O edifício Sarti, na praça
da República esquina com avenida Dr. Vieira de Carvalho é a primeira obra do arquiteto nesta
parte do centro novo; trata-se de edifício com características muito mais para o art déco. Construído
para famílias abastadas, tem como contraponto o conjunto Ana Paula Leite de Barros, igualmente
luxuoso. Por se tratar de uma das primeiras construções verticais nos limites da praça, auxiliou na
determinação do gabarito da área.

Machado indica uma segunda linha de projetos, caracterizada pela reunião de funções em
blocos prismáticos isolados, de modo a contrastar volumes verticais e horizontais, com preceitos
da arquitetura racionalista européia, entre os quais a planta livre, pilotis, fachadas compostas por
linhas horizontais, utilização de elementos construtivos para proteção contra iluminação excessiva
(já existentes no Trussardi131), como brises ou elementos cerâmicos132; também nesse período as

Dois momentos do Edifício Trussardi: na década de 40 e na
atualidade, tendo como vizinhos o Hotel Príncipe (Jacques
Pilon) e o Edifício Três Leões (Henrique Mindlin)
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grelhas aparecem com freqüência e algumas edificações ganham fachadas gráficas, como o edifício
para a Companhia Seguradora Brasileira (1948). São dessa fase os edifícios Nicolau Barros (1942),
Stig (1942), Cofermat (1943), Andorinhas (1947-51), Companhia Seguradora Brasileira (1948), 20
de Setembro (1955) e Concórdia (1955); cine Ipiranga e hotel Excelsior (1941); Teatro Cultura
Artística (1942); bancos da América S.A. (1944) e Paulista de Comércio (1947); garagem América
(1952), edifício de escritórios e sede da Ordem dos Advogados do Brasil (1953) e o Instituto Superior
de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae (1940-2). Uma maior diversificação nas escolhas
do arquiteto a partir dessa fase talvez se deva à influência de Roberto Cerqueira César, arquiteto
associado ao escritório a partir de 1945 e Luiz Roberto Carvalho Franco após 1951.

Diferentemente dos prédios residenciais, normalmente com elementos para controle da
insolação nas fachadas, o Banco Paulista de Comércio apresenta a face principal e a lateral em
panos de vidro e, no térreo tijolos do mesmo material, a fim de preservar os clientes da agência
bancária. Situado em terreno de esquina em desnível, de pequena dimensão, deixa espaço para
uma calçada coberta, importante elemento por tratar-se de localização com grande número de
pedestres. Outro edifício implantado em esquina é o Concórdia133; volume prismático com cinco
andares, recebe tratamento diferenciado nas fachadas devido à insolação; sob parte do segundo
andar há uma parte aberta com jardim, acentuando ligações interior-exterior com os escritórios.

Além do conjunto de projetos, Rino Levi estava intimamente articulado com os movimentos
artísticos da cidade, o que pode justificar a ligação com o MAM. No final da década de 1930, sua
casa torna-se ponto de encontro de arquitetos e artistas plásticos, como Aldo Bonadei, Emiliano
Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Francisco Rebolo e Alfredo Volpi134. Em 1939, possivelmente a
convite de Flávio de Carvalho, participa do 3º Salão de Maio135 e publica no catálogo da exposição
o artigo “O que há na arquitetura”, sobre as modificações técnicas em desenvolvimento e a
importância para a criação arquitetônica, o ensino de arquitetura, forma e projeto136. Em 1943 é
um dos arquitetos representados na exposição “Brazil buids”. No mesmo ano, participa da fundação
do Instituto de Arquitetos do Brasil seção São Paulo; em 1947 é eleito presidente do Clube dos
Artistas e Amigos da Arte e, no ano seguinte, participa da fundação do Museu de Arte Moderna de
São Paulo137, como 1º secretário da diretoria e no conselho de administração, conforme citado
anteriormente. Assume o cargo de vice-presidente do IAB Nacional de 1957 a 1959.

Gregori Warchavchik138

A produção do arquiteto mais afeita ao movimento moderno compreende especialmente
residências em bairros da cidade: é o caso da primeira casa modernista (1927-8) na Vila Mariana,
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outra pequena residência de 1928 na rua Melo Alves; do ano seguinte, residência para Cândido da
Silva à rua Thomé de Souza (Lapa) e uma residência para casal sem filhos; da década seguinte, a
“Casa Modernista” da rua Itápolis de 1930 e, do mesmo ano, o conjunto para casas de aluguel na
rua Berta e a residência do Sr. Luiz da Silva Prado à rua Bahia. Em 1931 a residência de Antônio da
Silva Prado Neto e em 1938 uma residência na Avenida Rebouças139. Nos anos 40, o arquiteto
continua a realizar projetos de grandes residências, mas com soluções formais menos avançadas
ou, porque não dizer, muitas delas já absorvidas por vários arquitetos: janelas em fita, com persianas
de madeira, partes das casas apoiadas em pilotis, grandes janelas envidraçadas unindo o exterior
e o interior, lajes; outras, cedendo talvez às tentações dos clientes, são realizadas com elementos
neocoloniais140 ou mesmo inspiração art déco moderada.

Em relação à produção de edifícios realizada pelo arquiteto, dentre diversos ressalte-se
aqueles que estão situados na área em exame, sendo exemplar para o período a construção do
prédio para renda na alameda Barão de Limeira, 1003. Inicialmente de propriedade do arquiteto e
esposa, Mina Klabin, instalado em terreno exíguo e estreito, possui seis andares, com dois
apartamentos em cada (um com 2 dormitórios e outro conjugado), apresentando terraços frontais
curvos que dão certa assimetria ao conjunto; os vão das janelas imprimem continuidade horizontal
e o térreo, composto de tijolos aparentes, diferencia-se dos demais andares, pintados de cor
clara. Tal projeto foi vencedor nos anos 1942-3 do prêmio para os mais belos edifícios construídos
entre 1939-40, instituído pela Prefeitura Municipal.

Warchavchik construiu diversos edifícios para renda e, posteriormente, com escritório próprio
em parceria com Neumann, passa a atuar em projetos e construção de vários edifícios na cidade
– como incorporador e construtor. Edifica para a família Klabin e outros proprietários uma série de
imóveis, como os edifícios Margarida (1957-8) e Guaranésia (1959). Contudo, essa fase está distante
de suas primeiras obras, com produção muito mais voltada para o mercado imobiliário do que
para os primeiros tempos de atuação do arquiteto no Brasil. O Margarida é composto por
apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, tendo duas frentes – uma para a rua Martins Fontes e outra
para a Álvaro de Carvalho. O Guaranésia, na esquina das ruas Nestor Pestana e da Consolação
trata-se de uma torre (21 andares) com apartamentos do tipo quitinete e de 1 dormitório. Não se
verifica em nenhum dos casos aspectos anteriormente explorados pelo arquiteto, tratando-se de
prédios “modernos” no sentido da ausência de ornamentação e da utilização para um programa
que paulatinamente ia se firmando como modelo de habitação: o condomínio. Outro edifício a ser
mencionado é o Walther Moreira Salles (1951-1952), de alto padrão, situado na avenida São Luís
e rua Basílio da Gama.

Como se observa neste conjunto selecionado, o arquiteto pôde diversificar graças às
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qualidades ressaltadas, à visibilidade alçada e aos contatos pessoais conquistados desde os projetos
realizados na década de vinte, amplamente divulgados e debatidos via imprensa escrita. A
participação em eventos como a organização da mostra na Casa Modernista da rua Itápolis, da
Sociedade Pró Arte Moderna (Spam) como conselheiro nos bailes e exposições organizadas pela
entidade, assim como no momento auroreal do MAM e em atividades no Masp, conferem ao
arquiteto papel diferenciado a Warchavchik, inserido durante toda a trajetória profissional em
diversos acontecimentos culturais e artísticos relevantes.

Eduardo Kneese de Mello

Eduardo Kneese de Mello141 é muito mais conhecido pelas atividades de fomento
cultural e de classe em que esteve envolvido (principal articulador para a organização
de uma seção do IAB em São Paulo, participação na revista Acrópole, contatos entre
MoMA e MAM, atividades didáticas) e pelo projeto de adaptação do Trianon para a
realização da segunda edição da Bienal de São Paulo – comemorativa do IV Centenário
da cidade – do que pelo número de obras modernas142 que desenvolve na Paulicéia,
especialmente na área central.

Cinco são os projetos de autoria do arquiteto localizados nessa região. O Leônidas Moreira e
o Mara datam de 1942. O primeiro, com destinação para escritórios e banco, apresenta brises e
terraço a fim de regular a insolação e a ventilação143. Para tal projeto, Kneese realiza uma série de
estudos de conforto ambiental, deixando clara a preocupação com a qualidade da construção,
questão presente em todos os edifício que pude visitar. O Mara é o primeiro edifício residencial
por ele projetado, segundo se consagrou no exame da contribuição desse arquiteto. Grande bloco,
ocupa parte considerável da quadra em que está implantado; onze andares comportando onze
quitinetes cada, traz como distinção as jardineiras na fachada principal – o que amplia a
movimentação dos cheios. No subsolo, conforme exigido por lei na época, em face da II Guerra
Mundial, foi construído um abrigo anti-aéreo.

O Cavaru (1947), edifício para comércio e escritório em terreno exíguo, repete a utilização de
brises verticais no controle da insolação e dos ventos. O Juruá (1955-6), outro projeto de pequeno
porte, implantado na esquina das ruas Bento Freitas e General Jardim (na diagonal oposta ao IAB),
as pequenas unidades também possuem varandas, fator constante dos projetos residenciais do
arquiteto. Todos os cômodos são voltados para as fachadas com utilização nas áreas molhadas de
elementos vazados.

Obras de adaptação no Trianon, 1951
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No âmbito da produção de habitação de classe média de renda, destaca-se o conjunto
realizado para o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), projetado em 1947
e concluído após dez anos. Localizado no centro da quadra entre as ruas Japurá e Santo Amaro,
apresenta em grande medida características semelhantes às propostas de Le Corbusier para as
Unités d’Habitation de Marselha144. Traz uma série de características que serão desenvolvidas por
Kneese no projeto para o Jardim Ana Rosa145, na Vila Mariana. A implantação do edifício ocupa
uma área em que anteriormente estava localizado um dos mais conhecidos conjunto de cortiços
de São Paulo, denominado “Navio Parado”. A presença do complexo era tão marcante na topografia
local que certas características foram incorporadas ao projeto do arquiteto, como a implantação
do bloco (acompanhando como a antiga construção, as curvas de nível) e o acesso ao prédios por
meio de uma ponte (assim como era feito pelos antigos moradores)146. Com catorze andares e um
total de 245 unidades, utiliza uma série de elementos do repertório moderno: pilotis no pavimento
térreo, cobertura configurada como teto-jardim (com paisagismo de Roberto Burle Marx147),
utilização de unidades duplex – visando a redução de paradas do elevador, racionalização das
plantas dos apartamentos e possibilidade de introdução de mais dois andares, pelos diferentes
pés-direitos empregados no piso dos quartos e nos das cozinhas e salas. O corredor central, a
cada dois andares, configura uma espécie de rua interna. Outro edifício de dois andares foi disposto
no alinhamento da rua Japurá (local que anteriormente abrigava outros prédios encortiçados)
com comércio no térreo e pequenas unidades no pavimento superior148. Entre os dois foi possível
a criação de uma espécie de pátio ou área para recreação.

Projeto de destaque não arquitetônico, mas cultural, é a adaptação do espaço do antigo
Trianon para a realização da I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizado em 1951
em parceria com Luiz Saia, Jacob Ruchti e Miguel Forte149 . O edifício – no local em que hoje está o
Masp –, possuía forma de prisma retangular, encobrindo o próprio belvedere. Foi construído em
madeira e tijolos, sendo posteriormente demolido. A escolha do arquiteto para tal projeto demonstra
o prestígio que possuía junto a Francisco Matarazzo Sobrinho, presidente do MAM e da Bienal, e
também por parte da classe artística. A localização da construção – mesmo que provisória – num
local altamente destaccado aponta a influência exercida pelo profissional, que pode ser verificada
nas duas primeiras edições da Bienal de Arquitetura.

PROJETOS PONTUAIS DE DESTAQUE

Podemos ressaltar como outros edifícios importantes para o centro da cidade, não só pela
altura, mas por características arquitetônicas relevantes e, em alguns casos, diálogo com a paisagem
existente. O Esther, o CBI Esplanada, o Conde de Prates, a Sede do Instituto de Arquitetos do

Edifício Esther e, ao
fundo, Arthur
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Brasil e o Copan fazem parte desta amostra.

É possível considerar o edifício Esther como o marco inaugural de construções modernas
no centro da cidade. Projetado por Álvaro Vital Brazil150 e Adhemar Marinho em 1935 e inaugurado
em 1938, situa-se na avenida Ipiranga com a rua Sete de Abril. Edifício de uso misto, com lojas,
escritórios, apartamentos de diferentes tamanhos e, no subsolo, garagem e restaurante
(pouquíssimo tempo utilizado com essa função). É o primeiro prédio de porte com estrutura
independente no Brasil, possibilitando grande flexibilidade interna, com plantas e fachadas livres;
igualmente, é também o primeiro a apresentar apartamentos duplex na cidade. O Esther, pelos
detalhes internos, ornamentos como as letras e os desenhos nos vidros do térreo, os corrimãos
de metal cromado e material que apresenta especialmente no térreo, é descrito muitas vezes
como um exemplar art déco, fato antes destacado quando tratou-se do tema. Não obstante, estes
elementos não são definidores das principais características do edifício, muito mais relacionadas
ao racionalismo europeu. No edifício estão aplicados os cinco princípios de Le Corbusier: a janela
corrida, a estrutura independente, os pilotis (embora o edifício não esteja desprendido do solo), a
planta livre e o terraço jardim (nos dois apartamentos da cobertura). Por não ocupar o terreno
completo, foi possível a abertura de uma nova rua, a Gabus Mendes e construção no outro lado
dessa rua de um edifício mais estreito, o Arthur Nogueira, com dez pavimentos, conhecido como
“Estherzinho”, também projeto de Álvaro Vital Brazil151. Construído em 1937, o programa previa
lojas no térreo, três andares com apartamentos de um dormitório (oito por andar) e os outros sete
com quatro unidades por pavimento (de dois ou quatro dormitórios).

O edifício CBI Esplanada é projeto de 1946 de Lucjan Korngold152. Contando com 33 andares,
causou grande impacto na paisagem do centro da cidade, sendo na época da construção, a
maior estrutura de concreto armado do mundo, com 50.000 m². Foi o primeiro arranha-céu
construído no Vale do Anhangabaú, a romper com o projeto criado por Bouvard em 1911153.
Talvez tenha sido o primeiro edifício no pós-guerra a ter estrutura racional perfeitamente
definida, rigorosa modulação estrutural, plantas livres com andares panorâmicos a partir da
utilização de panos de vidro. O segundo edifício construído no vale com altura elevada é o
edifício Conde de Prates, projeto de Giancarlo Palanti154 de 1952, da época em que o arquiteto
chefiava o setor de projetos do escritório Alfredo Mathias. Compreende 30 pavimentos e
45.000m² de construção, possuindo planta retangular e as quatro faces da fachada com panos
de vidro155.

O edifício Sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Seção São Paulo, construído
entre 1947-8, é fruto de concurso realizado pela seccional do Instituto no Estado, a fim de
dotá-lo de sede própria na cidade. Realizado o certame para o projeto, julgado por Oscar

Edifício Sede do Instituto
de Arquitetos
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Niemeyer, Firmino Saldanha e Hélio Uchôa, o projeto final denota as características da arquitetura
de alguns representantes paulistas do modernismo, dada a formação de uma grande equipe em
que estão presentes os responsáveis por três projetos finalistas156: Roberto Cerqueira César, Galiano
Ciampaglia, Hélio Duarte, Rino Levi, Jacob Ruchti, Abelardo de Souza e Zenon Lotufo. Os trabalhos
foram realizados no escritório de Rino Levi, considerado na época o melhor equipado. O prédio,
com estrutura independente, é composto por subsolo, térreo com lojas, andar com pé-direito
duplo para a sede do IAB - com salão para reuniões e restaurante - e seis andares para escritórios,
com subdivisões facilitadas pela estrutura independente157.

Outro símbolo da modernidade, de novas propostas de habitação, é o edifício Copan158  (1951).
Fazendo contraponto com o edifício Itália e com o Hotel Hilton, inaugurado no início da década de
1970, compõe um dos mais significativos complexos arquitetônicos modernos na cidade159 . Projeto
iniciado por Niemeyer em 1951, conta com 32 andares mais garagem, o Copan é a maior estrutura
de concreto armado da cidade, formado por um sistema de laje de transição. No projeto original,
previa-se a construção de um bloco de apartamentos, de 32 andares, com galeria no térreo dotada
de lojas, cinema e teatro e garagem no subsolo; um outro bloco seria construído no mesmo
terreno, para abrigar hotel com capacidade para três mil pessoas – a partir de projeto de Henrique
Mindlin –, em cujo lugar foi construído posteriormente o edifício Bradesco, projeto do arquiteto
Carlos Lemos. O projeto sofreu inúmeras modificações nos dezoito anos em que a obra ficou em
construção. Apesar dos problemas, sobrevive do partido original a forma curva, que respeita o
formato irregular do terreno, e os quebra-sóis horizontais que compõem a fachada voltada para a
avenida Ipiranga, dando um aspecto contínuo ao conjunto.

CRESCIMENTO URBANO, VERTICALIZAÇÃO E REGIÃO CENTRAL

A despeito do acelerado crescimento e expansão da região central, não se pode esquecer
que as dimensões do centro, comparadas ao que hoje conhecemos, eram pequenas, favorecendo
a aproximação entre diferentes membros da sociedade e circulação facilitada pelos diferentes
equipamentos urbanos: entre os ateliês de alguns pintores, as redações dos jornais, os novos
museus, os cinemas, cafés e confeitarias, a distância poderia ser percorrida a pé. Outro fator
importante é que em contraposição ao bloco de arranha-céus no centro da cidade há uma extensa
massa de construções horizontais em direção à periferia, aproximando-se das cidades vizinhas.

A questão dos congestionamentos de automóveis, ao que parece, também deve ser
observada com cautela. Nas fotografias localizadas, apesar das multidões que atravessam as ruas,
poucas são as fotos em que vemos mais do que dez carros a trafegar. As imagens com os bondes

Edifício Copan em
construção, c. 1957 e
na atualidade
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também mostram um sistema de transporte coletivo sobrecarregado, mas nas ruas, poucos são
os carros em movimento. Talvez a praça da Sé, na época um grande estacionamento a céu aberto
auxiliasse na construção da imagem de São Paulo como uma grande metrópole, com os inúmeros
carros por todos os lados. Porém, se compararmos a Paulicéia às demais cidades brasileiras do
período e o ritmo dos acontecimentos por que passa a cidade desde o início do século XX, pode-
se entender as constantes afirmações nos jornais da época, sobre o crescimento extraordinário,
possibilidades aventadas e novas formas de viver.

É necessário agora sair de uma visão afastada para uma posição de caminhante, a fim de se
reconhecer parte das atividades a entremear os edifícios e criar as relações possíveis dentro desse
núcleo central, em transformações constantes – local de atração pelos novos hábitos, a aspirar
um modo de vida sintonizado com as metrópoles européias e americanas.
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1 Franz Heep: Guaporé [1956] - rua Nestor Pestana, 15

2 Franz Heep: Iporanga [1956] - av. Ipiranga, 84

3 Franz Heep: Itália [1956] - av. Ipiranga, 344

4 Franz Heep: Ouro Preto [1956] - av. São Luís, 97 e rua

Basílio da Gama, 124

5 Franz Heep: Arapuan [1953] - rua Martins Fontes, 268

6 Franz Heep: Tucuman [1950] - rua Martins Fontes, 277

7 Franz Heep: Normandie [1953] - av. Nove de Julho, 656

8 Franz Heep: Maracanã [1953] - rua Quirino de Andrade, 155

9 Franz Heep: São Marcos [1959] - praça da Sé, 21 e rua

Anchieta, 28

10 Franz Heep: Icaraí [1953] - praça Roosevelt, 128

1 Lucjan Korngold: CBI Esplanada [1937] - praça

Ramos de Azevedo com rua Formosa

1 Rino Levi: Columbus [1932] - av. Brigadeiro Luís

Antonio, 23-9

2 Rino Levi: Garagem América [1952] - rua Riachuelo e

av. 23 de Maio

3 Rino Levi: Nicolau Barros [1942] - rua Líbero Badaró,

374

4 Rino Levi: 20 de Setembro [1955] - rua Álvaro de

Carvalho, 108

5 Rino Levi: Stig [1942] - rua Martins Fontes, 226

6 Rino Levi: Otávio Marcondes Ferraz [1940] - rua

Marjor Quedinho, 346

7 Rino Levi: Cultura Artística [1942] - rua Nestor

Pestana, 230

8 Rino Levi: Nicolau Schiesser [1933-4] - rua Augusta, 201

9 Rino Levi: Guarani [1936-42] - av. Rangel Pestana, 1092

1 Eduardo Kneese de Mello: Leônidas Moreira
[1942] - rua do Carmo, 147-57

2 Eduardo Kneese de Mello: Cavaru [1947] - rua

Maria Paula, 88

3 Eduardo Kneese de Mello: Japurá [1947] - rua

Japurá, 55-109

1 Oscar Niemeyer: Copan [1951] - av. Ipiranga, 200

2 Oscar Niemeyer: Triângulo [1955] - ruas Direita, José

Bonifácio e Quintino Bocaiúva

1 Giancarlo Palanti: Conde de Prates [1952] - rua

Líbero Badaró, 293

1 Jacques Pilon: Biblioteca Municipal [1936] - rua da

Consolação, 94

2 Jacques Pilon: São Manuel [1937] - rua Marconi, 138

3 Jacques Pilon: Anhumas [1938] - rua Marconi, 107

4 Jacques Pilon: Ernesto Ramos [1940] - rua Marconi, 45-53

5 Jacques Pilon: Francisco Coutinho [1938] - rua

Marconi, 31-5

6 Jacques Pilon: Angela Loureiro [1938] - rua Marconi, 23

7 Jacques Pilon: Guilherme Guinle [1943] - rua Sete

de  Abril, 230

8 Jacques Pilon: Alzira - Benjamin Jafet [1944] - rua

Xavier de Toledo, 264-66

9 Jacques Pilon: Stella [1944] - rua Conselheiro

Crispiniano, 104

10 Jacques Pilon: Ibitiri [1942-4] - rua Álvaro de Carvalho, 107

11 Jacques Pilon: Britânia [déc. de 1940] - rua Líbero

Badaró, 152

12 Jacques Pilon: Goytacaz [1942] - av. Nove de Julho, 254

13 Jacques Pilon: Barão de Ramalho [déc. de 1940] -
av. Nove de Julho, 556

14 Jacques Pilon: Rocha Camargo [1939] - rua Xavier

de Toledo, 117-21

15 Jacques Pilon: Banco Canadá [1939] - rua XV de

Novembro, 240-4

16 Jacques Pilon: Caetano Cardamone [1938] - rua

Roberto Simonsen, 120

1 Jacques Pilon e Franz Heep: Vicente Filizola
[1952] -rua da Consolação, 65

2 Jacques Pilon e Franz Heep: R. Monteiro [1950] -
rua  Quintino Bocaiúva, 71

3 Jacques Pilon e Franz Heep: banco Noroeste
[1949] - rua Álvares Penteado, 208-16

1 Jacques Pilon, Franz Heep e Gian Carlo
Gasperini: sede do jornal O Estado de S. Paulo e
Hotel Jaraguá [1946-8] - rua Major Quedinho, 28

1 Jacques Pilon e Gian Carlo Gasperini: Barão de
Iguape [1956] - rua Direita, 250

1 Abelardo de Souza, Hélio Duarte e Zenon Lotufo:
Hecilda [1948] - rua Major Sertório, 475

1 Gregori Warchavchik: Margarida [1957-8] - rua

Martins Fontes, 159

2 Gregori Warchavchik: Guaranésia [1959] - rua da

Consolação esquina com Nestor Pestana

3 Gregori Warchavchik: Walther Moreira Salles
[1951] ruas São Luís, 101-15 e Basílio da Gama, 132-8

N
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1 Álvaro Vital Brazil: Arthur Nogueira [1937] - ruas

Sete de Abril e Basílio da Gama

1 Álvaro Vital Brazil/ Adhemar Marinho: Esther
[1936] - praça da República, 76

1 Franz Heep: Arlinda [1959] - largo do Arouche, 96

2 Franz Heep: Araraúnas [1955] - av. São João, 1833 e

alameda Glete, 1041

3 Franz Heep: Lucerna A e Lucerna B [1955] - av. São

João, 1452 e 1474

1 Rino Levi: Cine Ipiranga e Hotel Excelsior [1941] -
av. Ipiranga, 786

2 Rino Levi: Cine Ufa-Palace (Art Palácio) [1936] - av.

São João, 419

3 Rino Levi: Banco Paulista do Comércio [1947] - rua

Boa Vista, 341, esquina com ladeira Porto Geral

4 Rino Levi: Cofermat [1943] - rua Florêncio de Abreu, 305

5 Rino Levi: Sarti [1934-5] - praça da República, 465,

esquina com av. Dr. Vieira de Carvalho

6 Rino Levi: Trussardi [1941] - av. São João, 1050 e praça

Júlio de Mesquita, 171

7 Rino Levi: Porchat [1940] - av. São João, 2079, 2091,

2103 e rua Apa, 271

8 Rino Levi: Concórdia [1955] - rua Paula Souza, 355

1 Rino Levi e equipe: IAB [1947] - rua Bento Freitas, 306

1 Eduardo Kneese de Mello: Mara [1942] - rua

Brigadeiro Tobias, 247

2 Eduardo Kneese de Mello:  Juruá [1955-6] - rua

Bento Freitas, 341

1 Henrique E. Mindlin: Três Leões [1947] - av. São

João, 1086

2 Henrique E. Mindlin: Andradas [1945] - av. Ipiranga,

1267, esquina com rua dos Andradas

3 Henrique E. Mindlin: Santarém [1940] - rua Barão de

Campinas, 118

1 Oscar Niemeyer: Galeria Califórnia [1951] - rua

Barão de Itapetininga e rua Dom José Gaspar

2 Oscar Niemeyer: Edifício Eiffel [1953] - praça da

República, 199

3 Oscar Niemeyer: Edifícios Montreal [1951] - rua

Cásper Líbero, 117 e av. Ipiranga, 1276

1 Giancarlo Palanti: Fernando [1947] - rua Florêncio de

Abreu, 636

1 Jacques Pilon: São Luiz [1940] - praça da República, 77

2 Jacques Pilon: Crysler-Merco [1948] - praça da

República, 497

3 Jacques Pilon: Porto Feliz [1941] - praça da República, 376

4 Jacques Pilon: Barão de Itapetininga [1941] - rua

Barão de Itapetininga, 234

5 Jacques Pilon: Edlu [1944] - rua Dom José Barros, 246,

esquina com 24 de Maio

6 Jacques Pilon: Paissandu [1935] - largo Paisssandu,

100-6, esquina com rua Capitão Salomão

7 Jacques Pilon: José Forte (atual Príncipe Hotel)
[1946] - av. São João, 1072

8 Jacques Pilon: Henrique Toledo Lara[1956] - ladeira

Porto Geral, 103

9 Jacques Pilon: Mauá [1939-42] - rua Florêncio de

Abreu, 194

10 Jacques Pilon: Santa Nazareth [1944] - av. Senador

de Queiroz, 96, esquina com rua Brigadeiro Tobias

11 Jacques Pilon: Irradiação [1941] - av. Senador de

Queiroz, 104-8, esquina com rua Brigadeiro Tobias

12 Jacques Pilon: Jaraguá [1939] - rua Barão de

Itapetininga, 93

13 Jacques Pilon: Schwery [1942] - rua Barão de

Itapetininga, 124

1 Jacques Pilon e Franz Heep: Atlanta [1948-9] -
praça da República, 146

2 Jacques Pilon e Franz Heep: Santa Mônica [1947-
50] - praça da República, 162-72

3 Jacques Pilon e Franz Heep: Tinguá [1949] - av. Dr.

Vieira de Carvalho, 192, esquina com rua Vitória

4 Jacques Pilon e Franz Heep: [Davina] Lara
Nogueira [1944-6] - av. São João, 1294-1301

5 Jacques Pilon e Franz Heep: Salim Farah Maluf
[1949-51] - rua Florêncio de Abreu, 36

6 Jacques Pilon e Franz Heep: Basílio Jafet [1947-
50] - av. Ipiranga, 879

1 Jacques Pilon, Franz Heep e Gian Carlo
Gasperini: Acádia[1944] - largo do Arouche, 312-24

1 Abelardo de Souza: Conceição [1942] - av. Cásper

Líbero, 383, rua Washington Luis, 325

1 Gregori Warchavchik: Barão de Limeira [1939] -
alameda Barão de Limeira, 1003
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Notas

1. ESCRITURA da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 15 de julho de 1948.
Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM e DEGAND,
Léon. Do figurativismo ao abstracionismo. São Paulo: MAM, 1949, p. 9-11.

2. O levantamento realizado inclui os livros acima citados, além de revistas de arquitetura,
como a Acrópole e a Habitat.

3. O obra de Henrique Mindlin é inicialmente publicada em inglês pela Colibris Amsterdam
(Rio de Janeiro). No mesmo ano ganha uma edição em alemão, Neue Bauen in Brasilien,
publicada em Munique pela Verlag Georg D. Callney e, no ano seguinte, edição em francês é
lançada, L’Architecture Moderne au Brésil, publicada pela Vicent, Fréal & Cie, Paris, totalizando
todas as edições em língua estrangeira 16.000 exemplares. A edição nacional só foi publicada
em 1999. MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano/
Iphan, 1999.

4. Le Corbusier visita o Brasil em três ocasiões: em 1929, no retorno de viagem à Argentina e
ao Uruguai; em 1936, quando é convidado a dar consultoria sobre o futuro edifício do Ministério
da Educação e Saúde (MES) e, em 1962, época em que visita Brasília a fim de conhecer o local
onde seria construída a Embaixada da França, que inicialmente teria projeto sob
responsabilidade do arquiteto. Para maiores informações, consultar: BARDI, Pietro Maria.
Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo: Nobel, 1984.

5. GOODWIN, Philip L. & SMITH, G. E. Kidder. Brazil builds: architecture new and old 1652-
1942. New York: MoMA, 1943.

6. ART in progress: a survey prepared for the fifteenth anniversary of the Museum of Modern
Art, New York. New York: MoMA, 1944, p. 244.

7. EXPOSIÇÃO de Arquitetura Brasileira (antiga e moderna) – Exposição Brazil builds. New
York: MoMA, 194[3].

8. BRUAND, Yves. L’architecture contemporaine au Brésil. Lille: Suteil, 1973, 3 v. Tese de
doutorado apresentada à Universidade de Paris IVe, posteriormente publicada em português:
BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Nobel, 1981.

9. XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos & CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna paulistana.
São Paulo: Pini, 1983.

10. CAVALCANTI, Lauro (org.). Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928 – 1960.
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

11. Triângulo Histórico é a denominação consagrada e normalmente dada à área mais antiga
da cidade, em cujos vértices situam-se os Conventos de São Francisco, São Bento e Carmo,
compreendendo as atuais ruas Direita, Quinze de Novembro e São Bento.

12. ISTO é São Paulo! 96 flagrantes da capital bandeirante. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos,
1952, s.p.

13. SÃO Paulo 1958. Companhia Paulista de Força e Luz. São Paulo: Cia. Paulista de Força e
Luz, 195[8], p. 84 e 95-6.

14. Litógrafo, aluno da Escola de Belas-Artes de Marselha em 1948, chega em Sorocaba em
1868 e no ano seguinte fixa-se na capital do Estado. Foi professor de modelação do Liceu de

Arte e Ofícios (1885). In: TOLEDO, Benedito Lima de. Prestes Maia e as origens do urbanismo
moderno em São Paulo. São Paulo: Empresa das Artes, 1996, p. 61 e SEGAWA, Hugo.  Prelúdios
da metrópolen: arquitetura e urbanismo em São Paulo na passagem do século XIX ao XX.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2000, p. 23.

15. AZEVEDO, Aroldo de (org.). A cidade de São Paulo: estudos de geografia. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1958, p. 137.

16. Idem, ibidem, p. 142.

17. É importante mencionar a construção do Teatro Municipal, inaugurado em 1911, além
viaduto, o que demonstra já no início de século a necessidade de ampliação do centro e a
opção de seguir sentido oeste, buscando locais altos para a implantação de um novo centro.

18. Não obstante, o chamado centro velho continua a abrigar a maioria das instituições
financeiras e bancárias tradicionais e um comércio popular.

19. CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Jacques Pilon. In: WARCHAVCHIK, Pilon, Rino
Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/MLS, 1983, p. 60.

20. Muitos desses edifícios foram projetados por Jacques Pilon, como os edifícios São Manoel
(1937), Angela Loureiro (1938), Anhumas (1938), Francisco Coutinho (1938) e Eduardo Ramos
(1940/43). CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Arquitetura no centro da cidade: edifícios
de uso coletivo; São Paulo: 1930-1950. São Paulo: FAU-USP, 1989, 2v.

21. GOODWIN, Philip L. & SMITH, G. E. Kidder. Brazil builds: architecture new and old 1652-
1942. New York: MoMA, 1943, p. 95.

22. O edifício João Brícola, mais conhecido como Mappin, é também projeto de Elisário da
Cunha Bahiana. Em depoimento de Francisco Honor para Ana Paula Alfano, é narrado que,
com a transferência do Mappin para além do Anhangabaú, vários outros estabelecimentos
mudam-se para a região da rua Barão de Itapetininga; é o caso da Casa Los Angeles, da Casa
Vogue, da Joalheria Bento Loeb e da Casa Figueiroa. AFONSO, Ana Paula. As compras no
nosso magazine. In: MEDINA, Cremilda (coord. e org.). Vamos ao centro. São Paulo: CJE/
ECA-USP, 1994, p. 131.

23. CAMPOS, Vitor José Baptista. O art déco na arquitetura paulistana: uma outra face do
moderno. São Paulo: FAU-USP, 1996, p. 228.

24. Segundo Benedito Lima de Toledo, o projeto de Rino Levi fica em segundo lugar no
concurso, tratando-se da primeira participação do arquiteto nessa modalidade de projeto. In:
TOLEDO,  Benedito Lima de. Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo.
São Paulo: Empresa das Artes, 1996, p. 118 e 188. Ilda Helena Diniz Castello Branco afirma em
sua dissertação de mestrado que o projeto de Levi fica em primeiro lugar, mas é preterido em
relação ao de Elisário da Cunha Bahiana por este ser considerado mais adequado. Esta
informação não foi localizada em nenhum outro local. O terceiro colocado no concurso foi
Jacques Pilon. CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Arquitetura no centro da cidade: edifícios
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concreto armado da cidade); edifício Comendador Antônio Fabrocini (dez pavimentos, década
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64. LEMOS, Carlos. Arquitetura contemporânea. In: ZANINI, Walter. História Geral da Arte no
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dentre os diferentes estilos, cada vez mais são publicadas obras com características art déco.
In: PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Modernizada ou moderna? A arquitetura em São Paulo,
1938-45. São Paulo: FAU-USP, 1997.
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outra modernidade, enquanto para Maria Lúcia Bressan Pinheiro, o déco não passa de mais
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O art déco na arquitetura paulistana: uma outra face do moderno. São Paulo: FAU-USP, 1996
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limitou-se à edificação do estrutura (arcabouço estrutural), para os padrões construtivos da
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Posteriormente, a construção fica a cargo da Sociedade Comercial e Construtora Ltda.,
responsável pela estrutura da alvenaria externa e também pela contratação da Elisário da Cunha
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Bahiana para um novo projeto, a partir da estrutura existente. As obras do edifício foram
paralisadas um pouco antes do término e a construção posta a venda. A Companhia Paulista
de Estradas de Ferro adquire o imóvel – baseando-se especialmente nas afirmações favoráveis
do arquiteto Dácio de Moraes, incumbindo o profissional da finalização da obra, apesar de
parte da estrutura já estar bastante abalada na época devido às intempéries. In: CAMPOS,
Vitor José Baptista. O art déco na arquitetura paulistana: uma outra face do moderno. São
Paulo: FAU-USP, 1996, p. 241-3.

72. PERRONE, Carlos. São Paulo por dentro: um guia panorâmico de arquitetura. São Paulo:
Senac, 2000, p. 20.

73. Elisário Antônio da Cunha Bahiana nasce no Rio de Janeiro. Colega de turma de Lucio
Costa na Escola Nacional de Belas-Artes (Enba), conclui o curso de engenheiro-arquiteto em
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citados: edifício jornal A Noite (em parceria com Joseph Gire, 1927, RJ) Secretaria da Fazenda
(avenida Rangel Pestana), edifício Carmen Lopes (Santa Cecília), Jockey Club de São Paulo
(proximidades do rio Pinheiros), sendo considerado por Lucio Costa um “pseudomoderno” ou
um arquiteto de transição. Foi contratado em 1943 professor pela Escola de Engenharia
Mackenzie, depois Escola de Arquitetura. In: SEGAWA, Hugo. Elisário Bahiana e a arquitetura
art déco. Projeto (67): 14-22, set. 1984 e CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Arquitetura no
centro da cidade: edifícios de uso coletivo; São Paulo: 1930-1950. São Paulo: FAU-USP, 1989,
p. 65 e 68.
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com o passado clássico – fato citado até por Le Corbusier, o que não diminui a qualidade da
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edíficio de apartamentos da rua Franklin, representando o primeiro emprego do concreto armado
como meio de expressão, interna e externamente, sem ocultar o material e as características
específicas – experimentação técnica e formal, influenciando a construção do concreto armado
por décadas. PEVSNER, Nikolaus. Pioneiros do desenho moderno: de William Morris a Walter
Gropius. São Paulo: Martins Fontes, 1980, p. 203 e CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz.
Arquitetura no centro da cidade: edifícios de uso coletivo; São Paulo: 1930-1950. São Paulo:
FAU-USP, 1989, p. 68 e 74.

75. SEGAWA, Hugo. Modernidade pragmática. Uma arquitetura dos anos 1920/40 fora dos
manuais. Projeto (191): 76, nov. 1995

76. A partir do projeto do conjunto da Pampulha de Oscar Niemeyer (1942).

77. Nova Iorque possui outros importantes arranha-céus em estilo art déco, destacando-se
também o Crysler Building (1930) e o Rockefeller Center (1930-1).

78. A Escola de Chicago compreende um grupo de arquiteto atuantes nessa cidade –
principalmente a partir do grande incêndio de 1871 até a década de 1920 – relacionados em
especial a projetos de arranha-céus; tem como um dos maiores expoente Louis Sullivan. Uma
das princpais característica é a denominada “janela de Chicago”, caixilho que se estende por

todo o comprimento do vão, com predominância de grandes vidros fixos na parte central e
dois basculantes menores nas extremidades superior e inferior. Tradução da A. LUCIE-SMITH,
Edward. Dictionary of art terms. London: Thames and Hudson, 1988, p. 48 e 200.

79. Cidade avançada é aqui empregado como aquela com organização planificada, apoiada
nos modelos das algumas capitais européias e de cidades norte-americanas como Nova Iorque.
Também é a cidade que possui comércio e serviços diversificados.

80. DAHER, Luiz Carlos. O edifício Esther e a estética do modernismo. Projeto (31): 59, jul.
1981.
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Departamento do Patrimônio Histórico/ Secretaria Municipal de Cultura (4): 46, 1996.
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Ministério da Educação e Cultura (MEC) – Palácio Gustavo Capanema –, projeto de 1936, com
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83. LANGENBUCH, Juergen Richard. A estruturação da Grande São Paulo; estudos de geografia
urbana. Apud: SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo:
Studio Nobel/ Edusp/ Fapesp, 1997, p. 54.

84. Ato n. 1.366/1938, proposto por Prestes Maia. In: SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o
urbanismo modernizador. São Paulo: Studio Nobel/ Edusp/ Fapesp, 1997, p. 151.
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especialmente entre 1939 e 1948, pode ser justificada pela possibilidade de um mercado de
trabalho maior do que o da capital do país naquele momento, pois lá os arquitetos possuíam
maior organização e comunicação entre si, impedindo concorrência externa. LEMOS, Carlos.
Arquitetura contemporânea. In: ZANINI, Walter. História Geral da Arte no Brasil. São Paulo:
IMS, 1983, 2 vol, p. 853 e 856.

86. Talvez a razão para se estabelecer na cidade sejam as mesmas acima mencionadas.

87. DAHER, Luiz Carlos. O edifício Esther e a estética do modernismo. Projeto (31): 56, jul. 1981.

88. ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. Rino Levi: arquitetura e cidade. São
Paulo: Romano Guerra, 2001, p. 91.

89. DAHER, Luiz Carlos. O edifício Esther e a estética do modernismo. Projeto (31): 58 e 63, jul. 1981.

90. Entre as fontes, ressalte-se o “Indicador Profissional’ da revista Acrópole n.ºs 33, 48, 61 e
101 dos anos de 1941, 1942, 1943 e 1946.

91. ESCRITURA da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 15 de julho de 1948.
Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.
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93. CAFARDO, Renata. Sede do Instituto dos Arquitetos pede reforma. Matéria publicada no
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94. GIOVANETTI, Bruno. Arquitetura italiana em São Paulo. São Paulo: Raízes, 1994, s.p.

95. Jacques Pilon nasce em Le Havre, França. Em 1910 transfere-se com a família para o
Brasil. Volta à França para estudar, concluindo os cursos superiores de Letras e Direito e
diplomando-se em Arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes de Paris (1932). Retorna ao
Rio em 1933, iniciando carreira no escritório do arquiteto Robert R. Prentice. No ano seguinte
vem a São Paulo encarregado por Prentice de fiscalizar as obras do edifício Sulacap (rua XV de
Novembro esquina com Anchieta). No final do mesmo ano, associa-se a Francisco Matarazzo
Neto, filho de Andréa Matarazzo, constituindo a firma Pilon & Matarazzo Ltda. – Pilmat.
Permanecem sócios até 1939. Constrói inúmeros edifícios no centro velho, centro novo e em
Higienópolis e, para Assis Chateaubriand, por volta de 1943, o edifício para instalação dos
Diários Associados na rua 7 de abril (edifício Guilherme Guinle). Realiza também o projeto da
antiga sede do jornal o Estado de S. Paulo (hoje Diário Popular) para a família Mesquita, no qual
colaboraram Adolf Franz Heep, Herbert Duschenes, e Gian Carlo Gasperini, este último a partir
de 1951. Gasperini permanece como colaborador até 1958, quando o arquiteto Jerônimo Bonilha
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1962. CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz, Jacques Pilon. In: WARCHAVCHIK, Pilon, Rino
Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 55-67.

96. A empresa de Prentice era muito bem relacionada profissionalmente no Rio, destacando-
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WARCHAVCHIK, Pilon, Rino Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/
MLS, 1983, p. 57.

97. Dado obtido em CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Arquitetura no centro da cidade:
edifícios de uso coletivo; São Paulo: 1930-1950. São Paulo: FAU-USP, 1989, 2v, p. 158. Pelo
levantamento realizado, projetou edifícios no centro velho, centro novo, Higienópolis, Santa
Cecília, Liberdade e Bela Vista.

98. CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Jacques Pilon. In: WARCHAVCHIK, Pilon, Rino
Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 55. Contudo, a
meu ver, a fase de melhor desempenho do escritório de Pilon é o que este tem como principal
colaborador Franz Heep, que introduz uma série de novos conceitos para antigos programas.

99. CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Jacques Pilon. In: WARCHAVCHIK, Pilon, Rino
Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 62.

100. Maiores detalhes sobre este projeto no terceiro capítulo, na parte sobre a concepção e
uso da Biblioteca.

101. GOODWIN, Philip L. & SMITH, G. E. Kidder. Brazil builds: architecture new and old 1652-
1942. New York: MoMA, 1943, p. 133-4.

102. CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Jacques Pilon. In: WARCHAVCHIK, Pilon, Rino
Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 58.

103. CAMPOS, Maria Cristina André. Memória urbana: mural moderno em São Paulo. São
Paulo: FAU-USP, 2001, p. 66.

104. Outros cinco edifícios da rua Marconi foram construídos por Otávio Lotufo, segundo Nadia
Somekh: Marconi, Pasteur, São João, São Lucas, Dr. Walter Seng. SOMEKH, Nadia. A cidade
vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: Studio Nobel/ Edusp/ Fapesp, 1997, p. 146.

105. Herbert Duschenes nasce em Hamburgo, Alemanha, Chega em 1940 a São Paulo, por
indicação de Lucjan Korngold, para colaborar no escritório de Francisco Matarazzo Neto, como
o arquiteto polonês. Por engano vai parar no escritório de Pilon, já que ambos funcionavam
no edifício Anhumas. CASTELLO BRANCO, Ilda Helena Diniz. Jacques Pilon. In: WARCHAVCHIK,
Pilon, Rino Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 62
e 64.

106. Conforme pode ser verificado no mapa, são de autoria de Jacques Pilon na praça da
República os edifícios Porto Feliz, São Luiz, Crysler-Merco e, em parceria com Heep, o Atlanta
e o Santa Mônica.

107. Projeto detalhado no terceiro capítulo.

108. Projeto detalhado no quarto capítulo.

109. Adolf Franz Heep em Fachbach (Alemanha). Estuda arquitetura inicialmente na Escola de
Artes e Ofícios e, posteriormente na Escola de Artes Aplicadas (Kunsthandwerk) de Frankfurt
am Main, tendo contato com Walter Gropius e Adolf Meyer (trabalha com o último nesta
cidade de 1926 a 1928); no mesmo período exerce atividade de escultor. Transfere-se para a
França e complementa estudos na École Spéciale d’Architecture de Paris, sob orientação de
Mallet-Stevens em 1928. Na Cidade Luz, trabalha no ateliê de André Lurçat e com Le Corbusier
(especialmente na supervisão do canteiro de obras do arquiteto, entre 1928 e 1932).
Posteriormente, associa-se a Jean Ginsberg, colega na École Spéciale d’Architecture pelo
período de 1932 a 1945. Dois anos após a dissolução da sociedade transfere-se para o Brasil,
possivelmente atraído pela repercussão que a arquitetura brasileira encontrara após a
publicação de Brazil Builds. Trabalha inicialmente no escritório de Jacques Pilon – alterando
vários projetos do escritório, depois por um breve período com Henrique Mindlin e, em 1952
abre escritório próprio, em que a maior produção está concentrada entre 1954 e 1962, período
em que estabelece parcerias com inúmeras construtoras, especialmente com a de Otto
Meinberg. Foi professor de projeto no Mackenzie (1958-65). A partir de 1963, o escritório começa
a carecer de trabalhos e então Heep trabalha como consultor da Organização das Nações
Unidas (ONU) de 1965 a 1968, em Lima (Peru). Em 1972 transfere-se para o Guarujá por
apresentar problemas de saúde, realizando pequenos trabalhos; em 1975 é acometido por
arteriosclerose cerebral. Em agosto de 1977, o IAB promove uma homenagem ao arquiteto,
organizada por Salvador Candia. No ano seguinte, é levado para Paris pela esposa, vindo a
falecer logo em seguida. BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil.
São Paulo: FAU-USP, 2002, p. 4; 15-34 e 176-7.

110. Uma série de edifícios do escritório tem seus projetos alterados por Heep. Na dissertação
de mestrado de Marcelo Barbosa, o autor destaca os edifícios e os respectivos números de
alvarás concedido pela Prefeitura e a substituição dos processos. Para maiores detalhes,
consultar: BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil. São Paulo:
FAU-USP, 2002.

111. GATI, Catherine. Perfil do arquiteto: Franz Heep. Projeto (97): 98, mar. 1987.

112. Permanece no escritório até 1958, quando é substituído pelo arquiteto por Jerônimo
Bonilha Esteves até o ano do falecimento de Pilon, não tendo o escritório continuidade.

113. Informação obtida em entrevista de Plínio Croce para Catherine Gati: GATI, Catherine.
Perfil do arquiteto: Franz Heep. Projeto (97): 98, mar. 1987.
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114. Também contou com a participação de Gian Carlo Gasperini.

115. Nas duas edificações acima citadas, foram retirados os brises, o que descaracterizou suas
fachadas e trouxe como principal conseqüência a diminuição da qualidade ambiental interna.

116. BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil. São Paulo: FAU-USP,
2002, p. 38-45.

117. Entre os edifícios Trussardi de Rino Levi e Três Leões de Henrique Mindlin.

118. Outro projeto significativo dos dois arquitetos é o conjunto formado pelos edifícios Paulicéia
e São Carlos do Pinhal (1956) na av. Paulista e rua São Carlos do Pinhal.

119. O proprietário do edifício, Walther Moreira Salles, queria um projeto com feições próximas
aos prédios norte-americanos. Gian Carlo Gasperini segue para Nova Iorque a fim de realizar
estágio no escritório Skidmore, Owings & Merril. ESTREVISTA com Gian Carlo Gasperini. Matéria
publicada na revista Projeto (276), fev. 2003. Disponível em: http://www.arcoweb.com.br/
entrevista/entrevista39.asp>. Acesso em 13 fev. 2003.

120. Em levantamento de campo (março a junho), pude constatar que muitos dos projetos de
edifícios com quitinetes projetados pelo arquiteto apresentam estado geral bastante preservado,
mesmo em face de estarem localizados em trechos da cidade em forte processo de degradação.
Exemplificam o acima dito o edifício Arlinda (largo do Arouche), o Icaraí (praça Roosevelt) e o
Iporanga (avenida Ipiranga); outros, infelizmente não resistiram à ação inexorável do tempo,
como o Araraúnas (avenida São João) e o Maracanã (rua Quirino de Andrade).

121. BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil. São Paulo: FAU-USP,
2002, p. 21.

122. Normalmente os edifícios com maiores dimensões projetados pelo arquiteto estão situados
em Higienópolis (Ouro Verde, Lausanne e Lugano-Lucarno) e não serão aqui tratados. Também
são projetos do arquiteto o edifício Ibaté (rua Augusta com Antonio Carlos) e o Buriti (rua Maria
Antonia). Igualmente, projetou residências – normalmente para estrangeiros – Abrahaão
Kasinsky (rua Polônia), Confalionieri (avenida República do Líbano), Samuel Back (avenida 9 de
julho), Rudolf Lanz (rua Manoel Chaves) e Heráclito Colli (rua Santa Judite); a Igreja de São
Domingos em Perdizes (rua Caiubi esquina com rua Atibaia) e algumas obras em outros Estados:
o edifício Caeté em Santos e, em Curitiba, em colaboração com Elgson Gomes, o edifício
Souza Naves e o Conjunto residencial Mapi. In: GATI, Catherine. Perfil do arquiteto: Franz
Heep. Projeto (97):104, mar. 1987 e BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep
no Brasil. São Paulo: FAU-USP, 2002.

123. Este edifício na Bela Vista teve o uso modificado para serviços e a fachada descaracterizada.

124. O edifício residencial foi reformado e passou a funcionar como hotel (Delphin); atualmente
encontra-se desativado.

125. BARBOSA, Marcelo Consiglio. A obra de Adolf Franz Heep no Brasil. São Paulo: FAU-USP,
2002, p. 148-60.

126. XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna paulistana.
São Paulo: Pini, 1983, p. 38.

127. Descende de família judaico-italiana, nasce em São Paulo e parte para a Europa a fim de
realizar estudos superiores, estudando em Milão e Roma, formando-se na Faculade de
Arquitetura da última cidade. Retorna ao Brasil em 1926, iniciando carreira independente no

ano seguinte. Na década subseqüente, realiza os primeiros projetos modernos. Foi o primeiro
arquiteto paulista a dedicar-se exclusivamente ao projeto, não acompanhando a produção
nem participando dos aspectos comerciais do empreendimento. Teve como colaboradores
Roberto Cerqueira César, recentemente falecido, a partir de 1945 e Luiz Roberto Carvalho Franco,
a partir de 1951. Foi professor da FAU-USP e da Faculdade da Universidade Central da Venezuela,
Caracas. Falece na Bahia, numa expedição botânica, em companhia de Roberto Burle Marx,
colaborador de muitos projetos do arquiteto paulista. SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de (org.).
A promoção privada de habitação econômica e a arquitetura moderna, 1930-1964. São Carlos:
RiMa, 2002, p. 313-4 e ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. Rino Levi: arquitetura
e cidade. São Paulo: Romano Guerra, 2001, contracapa.

128. MACHADO, Lúcio Gomes. Rino Levi. Projeto (46): 64, fev.-mar. 1993.

129. Diz respeito à utilização estrita de elementos formadores de linhas e ângulos retos.
CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de arte. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 375.

130. O edifício foi demolido para dar lugar a uma garagem, jamais realizada.

131. Talvez este edifício esteja entre os dois grupos destacados por Machado, pois possui
características de obras anteriores e aponta soluções posteriormente desenvolvidas.

132. MACHADO, Lúcio Gomes Machado. Rino Levi. Projeto (46): 66-7, fev.-mar. 1993.

133. Embora a fachada esteja razoavelmente preservada, o prédio encontra-se invadido.

134. FICHER, Sylvia. Rino Levi: um profissional arquiteto e a arquitetura paulistana. Projeto
(189): 79, set. 1995.

135. É exibida no salão a maquete do edifício Guarani. In: RASM – Revista Anual do Salão de
Maio. São Paulo: Metal Leve, 1984. (fac-símile da edição de 1939)

136. Idem, ibidem.

137. FICHER, Sylvia. Rino Levi: um profissional arquiteto e a arquitetura paulistana. Projeto
(189): 80, set. 1995

138. Nasce em Odessa, Rússia, transferindo para Itália, formando-se em arquitetura em Roma.
A partir de 1923, radica-se no Brasil, em São Paulo. Ainda na década de 1920, tem participação
destacada na difusão do modernismo, puiblicando artigo no Correio da Manhã, “Acerca da
arquitetura moderna” (1926); em 1927-8 realiza a primeira Casa Modernista (1929), para o
próprio arquiteto e esposa, Mina Klabin. Ressaltam-se também outras residências, a participação
na Sociedade Pró Arte Moderna (Spam), na fundação do MAM, em contatos com o Masp, que
realiza grande retrospectiva do arquiteto em 1971. CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de arte. 2
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 563 e BARDI, Pietro Maria. História do Masp. São
Paulo: Instituto Quadrante, 1992, p. 163.

139. Acrópole (184): 163-6, jan. 1954. Porém, não podemos deixar de mencionar que a Casa
Modernista da rua Santa Cruz constitui uma residência convencional de tijolos de barro, com
telhado encoberto por platibanda.

140. Vários destes projetos foram publicados na revista Acrópole. Para maiores detalhes,
consultar: PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Modernizada ou moderna? A arquitetura em São
Paulo, 1938-45. São Paulo: FAU-USP, 1997.

141. Forma-se engenheiro-arquiteto na turma de 1931 pela Escola de Engenharia Mackenzie;
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no início da carreira, tem produção marcada por uma variedade de construções em diferentes
estilos, muitas delas publicadas na revista Acrópole, da qual é consultor técnico desde o primeiro
número (maio de 1938). No V Congresso Pan Americano, ocorrido em 1940 no Uruguai, o
arquiteto desvia-se da trajetória inicial e passa a estudar e praticar a arquitetura moderna.
Durante o mesmo evento, surge a idéia de criar um departamento do Instituto de Arquitetos
do Brasil (IAB) nos Estados, a fim de evitar o surgimento de agremiações isoladas, auxiliando
o fortalecimento da classe e propiciando o debate. Assume a proposta de instalar em São
Paulo um departamento do IAB; a ele juntam-se Vilanova Artigas, Francisco Beck, Oswaldo
Bratke, Roberto Cerqueira César, Hélio Duarte, Miguel Forte, Oswaldo Correa Gonçalves, Rino
Levi, Zenon Lotufo, Léo Ribeiro de Moraes, Abelardo de Souza, Hélio Uchôa, Gregori
Warchavchik e outros (muitos também participam da fundação do MAM, como pode ser
constatado no quarto capítulo). Foi o primeiro presidente e sócio número um, exercendo papel
importante na expansão da principal entidade representativa dos arquitetos. Em três mandatos
consecutivos, entre 1943 e 1949, realiza campanhas de divulgação da arquitetura moderna,
visando a mudança da imagem do arquiteto. Entre 1968 e 1970 preside o IAB nacional, depois
de ter exercido o quarto mandato na seção de São Paulo, de 1955 a 1957. Nunca fez parte do
Partido Comunista, mas conviveu amplamente com os seus afiliados. Com a instalação do IAB
em São Paulo, o grupo empenha-se na realização do 1o Congresso Brasileiro de Arquitetos,
em janeiro de 1945, a ser realizado na Paulicéia – propondo estabelecer um diálogo entre a
produção paulista e a carioca. Leciona na FAU-USP, na Faculdade de Arquitetura Brás Cubas
em Mogi das Cruzes e na Faculdade Farias Brito, no município de Guarulhos. Na década de
1950 preocupa-se com a questão da industrialização na construção, participando de uma
empresa que pretendia introduzir a pré-fabricação no Brasil. Participa da construção de Brasília,
como arquiteto da Novacap entre 1957 e 1960. SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de (org.). A
promoção privada de habitação econômica e a arquitetura moderna, 1930-1964. São Carlos:
RiMa, 2002, p. 334-5 e CONSTRUTOR do mês: Eduardo Kneese de Mello. A Construção em
São Paulo (1497): 40-1, out. 1976.

142. Antes de aderir aos preceitos modernistas, o arquiteto realiza uma série de residências
nos mais variados estilos, muitas publicadas na revista Acrópole ou na publicação do arquiteto,
Construcções residenciaes – 1937. Para maiores detalhes consultar: MELLO, Eduardo Kneese.
Construcções residenciaes. São Paulo: Upi, 1937; THOMAZ, Dalva. As razões de ontem, hoje
e sempre. AU (45): 79-88, dez. 1992 e PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Modernizada ou moderna?
A arquitetura em São Paulo, 1938-45. São Paulo: FAU-USP, 1997.

143. O edifício foi reformado e foram retirados os brises, como em outras tantas edificações
do período.

144. Projetada em 1945 e construída entre 1947-50, pode ser considerada a obra síntese de Le
Corbusier, no qual o arquiteto pôde concretizar suas propostas para uma nova maneira de
habitar, codificadas em cinco pontos: planta livre, fachada igualmente livre, térreo desobstruído
com presença de pilotis, teto-jardim e aberturas das janelas no sentido horizontal. O programa
para a unidade prevê a reprodução no edifício de vários elementos da cidade como serviços
de primeira necessidade, áreas de lazer e atividades terciárias. In: ROSSETTO, Rossella.
Produção imobiliária e tipologias residenciais modernas. São Paulo: FAU-USP, 2002, p. 185.

145. Os dois edifícios (Guapira e Hicatu) que o arquiteto projeta para o conjuto Ana Rosa em
1952 possuem várias semelhanças com o Japurá: compostos por apartamentos duplex, tenta-

se o máximo de aproveitamento da área para as habitações; corredores como espécies de
ruas internas; na parte mais baixa do terreno, utilização como área livre pelos moradores. As
principais diferenças, principalmente possível por causa da topografia acidentada do terreno,
são a possibilidade de, a cada dois andares, colocar-se uma rampa, eliminando o uso de
elevadores e trazendo a rua para o espaço privado; a colocação de floreiras e varandas remetem
ao edifício Mara e os elementos vazados nas áreas molhadas busca uniformizar as laterais dos
edifícios, cujas fachadas principais, constituem-se apenas as empenas com as portas de acesso
ao corredor-rua.

146. BONDUKI, Nabil. Habitação social e arquitetura moderna: os conjuntos residenciais dos
IAPs. In: CARDOSO, Luiz Antonio Fernandes & OLIVEIRA, Olívia Fernandes de. (Re)discutindo
o modernismo: universalidade e diversidade do movimento moderno em arquitetura e
urbanismo no Brasil. Salvador: UFBA, 1997, p. 246-7.

147. O teto-jardim posteriormente foi coberto com telhas de fibrocimento.

148. Atualmente esta parte do conjunto encontra-se fechada.

149. A questão da autoria do pavilhão é bastante controversa. Segundo Maria Cecília França
Lourenço, a partir de pesquisa realizada por Hélio Herbst no projeto mantido pela Fundação
Bienal, só o nome de Luiz Saia está documentado, embora jornais e catálogos acrescentem o
nome de Kneese de Mello, o que já aponta uma certa notoriedade; pesquisa de Marlene Milan
Acayaba indica a participação de Jacob Ruchti e Miguel Forte no projeto (não incluindo o
nome do Kneese, apenas de Luiz Saia); no catálogo da mostra, o nome de Ruchti aparece
como responsável pelo projeto e supervisão da museografia. Em texto de Mônica Junqueira
de Camargo sobre o arquiteto Miguel Forte (novembro de 2002), o nome de Kneese também
não é citado. In: LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus acolhem moderno. São Paulo:
Edusp, 1999, p. 115-6; ACAYABA, Marlene Milan. Branco & preto: uma história do design
brasileiro nos anos 50. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p. 21 e CAMARGO,
Mônica Junqueira. Arquiteto Miguel Forte, 1915-2002. Disponível em: http://
www.vitruvius.com.br/ arquitextos/ arq000/bases/texto158.asp>. Acesso em 25 maio 2003.

150. Filho do professor Vital Brazil Mineiro de Campanha, nasce na capital paulista. Forma-se
engenheiro civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro e arquiteto pela Enba em 1933.
Assiste a palestra que Le Corbusier realizada na Cidade Maravilhosa na primeira visita do
arquiteto francês, durante 1929, o que parece ter contribuído significativamente nas diretrizes
adotadas nos projetos do arquiteto. Inicia escritório de arquitetura inicialmente com Adhemar
Marinho, entre 1934 e 1936, e a partir daí empresa individual, dedicando-se exclusivamente a
projetos e estudos de arquitetura e engenharia. Uma de suas obras mais destacáveis é o próprio
edifício Esther, presente no livro Brazil builds. Outras obras relevantes são: Instituto Vital Brazil
(Niterói) e o edifício Clemente Faria (BH), vencedor da I Bienal na categoria projeto de edifício
de uso comercial. SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de (org.). A promoção privada de habitação
econômica e a arquitetura moderna, 1930-1964. São Carlos: RiMa, 2002, p. 293-4.

151. XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna paulistana.
São Paulo: Pini, 1983, p. 4.

152. Lucjan Korngold nasce na Polônia (Varsóvia); forma-se em Arquitetura na Escola Politécnica
e Academia de Belas Artes de Varsóvia, em 1922. Obtém o Diploma de Honra da Triennale de
Milão de 1935 e a medalha de prata em exposição em Paris, em 1937. Em setembro de 1939, a



MAM: museu para a metrópole

M
od

er
no

 e
di

fic
ad

o 
em

 S
ão

 P
au

lo

Ana Paula Nascimento 61

II

Alemanha invade a Polônia dando início à Segunda Guerra Mundial. Em meados de 1940,
Korngold desembarca em São Paulo para trabalhar no E. T. Francisco Matarazzo Neto,
permanecendo como arquiteto colaborador e chefe do escritório até 1943. A partir de então,
estabelece carreira independente. Permanece na cidade após o final do conflito, construindo
uma série de edifícios. In: FUJIOKA, Paulo Yassushide. O edifício Itália e a arquitetura dos
edifícios de escritórios em São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 1996, p. 56.

153. XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA Eduardo. Arquitetura moderna paulistana.
São Paulo: Pini, 1983, p. 14. O projeto urbanístico do arquiteto Bouvard, apresentado sob a
forma de sucinto relatório, foi realizado para o centro da cidade, com especial ênfase para a
região do vale do Anhangabaú. Para mais informações sobre o projeto, consultar: SEGAWA,
Hugo. Prelúdios da metrópole: arquitetura e urbanismo em São Paulo na passagem do século
XIX ao XX. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.

154. Giancarlo Palanti nasce em Milão, formando-se pela Escola Politécnica desta cidade em
1929. Participa do grupo dos neoclássicos novecentistas, do qual também faz parte Gio Ponti.
Adere ao movimento racionalista italiano, de Alberto Sartotris e Giuseppe Terragni. Chega a
São Paulo por volta de 1947, colaborando com Lina Bo Bardi no Studio d’Arte Palma, e
trabalhando junto à arquiteta numa proposta para o Concurso de Anteprojetos de Brasília nos
anos 50. A partir de 1952, Palanti dirige o escritório de projetos da firma de construção do
empresário e arquiteto Alfredo Mathias, especializada em galerais comerciais. SALMONI, Anita
& DEBENETTI, Emma. Arquitetura italiana em São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 185-
9; ROSA, Angela Maria. Uma produção de espaço em São Paulo: Giancarlo Palanti. São Paulo:
FAU-USP, 1991, p. 32-52 e FUJIOKA, Paulo Yassushide. O edifício Itália e a arquitetura dos
edifícios de escritórios em São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 1996, p. 63.

155. XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna paulistana.
São Paulo: Pini, 1983, p. 30.

156. O arquiteto Miguel Forte contesta a informação afirmando que o projeto final do IAB-SP
é apenas de autoria das equipes de Rino Levi (este e Roberto Cerqueira César) e da própria
(Galiano Ciampaglia, Miguel Forte e Jacob Ruchti); a terceira equipe, composta por arquitetos
oriundos do Rio (Hélio Duarte, Abelardo de Souza e Zenon Lotufo), não quis participar do projeto
final por diferenças conceituais, mas exigiu a permanência dos respectivos nomes no projeto.
In: ENTREVISTA de Miguel Forte. Publicada na revista Projeto de dezembro de 2001. Disponível
em: http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista23.asp>. Acesso em 23 mar. 2003.

157. XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna paulistana.
São Paulo: Pini, 1983, p. 17.

158. São da mesma época do projeto do Copan e do Conjunto do Parque Ibirapuera, uma
série de edifícios na cidade projetados por Oscar Niemeyer, especialmente no centro: a Galeria
Califórnia (1951), o Montreal (1951), o Eiffel (1953) e o Triângulo (1955).

159. BENS culturais arquitetônicos no município e na região metropolitana de São Paulo, São
Paulo: SNM/ Emplasa/ Sempla, 1984, p. 294.
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Estudos sobre cinemas normalmente referem-se aos filmes, diretores e elenco e não aos espaços
de sonhos criados nos edifícios. Neste segmento, em relação às salas de cinema da Paulicéia,
merece destaque o texto de Luiz Carlos Daher, “Atualidades do modernismo (algumas imagens)”;
o livro de Inimá Simões – referência sobre o assunto –, Salas de cinema em São Paulo; os textos
de Renato Anelli, centrando-se na análise da produção de Rino Levi para esta tipologia: “Arquitetura
de cinemas em São Paulo” e Rino Levi: arquitetura e cidade. Outros equipamentos a compor a
trama cultural do centro da urbe também possuem material específico para análise: no caso da
Biblioteca Municipal, os artigos de época publicados na revista Acrópole. Quanto às galerias,
ressaltam-se as teses de doutorado de Ruth Sprung Tarasantchi, posteriormente publicada, Pintores
paisagistas, e de Maria Cecília França Lourenço, Maioridade no moderno em São Paulo: anos 30/
40, igualmente editada com o título Operários da modernidade; e a dissertação de mestrado de
Rejane Cintrão, As salas de exposição no início do século. Na parte relativa aos museus, em
relação ao Museu Paulista, publicações da própria instituição, especialmente o Guia da secção
histórica do Museu Paulista, roteiro elaborado por Affonso d’Escragnole Taunay para uma visita à
entidade. No caso da Pinacoteca, os textos de Maria Cecília França Lourenço publicados no Catálogo
geral do acervo e em livro patrocinado pelo Banco Safra, além do texto publicado em Museus
acolhem moderno. A respeito do Masp, o material proveniente do próprio Museu, via textos de
Pietro Maria Bardi e, novamente, o trabalho de Maria Cecília França Lourenço, Museus acolhem
moderno.

Viver na cidade moderna está intimamente relacionado, além da aparência física da metrópole,
nos hábitos e atividades realizadas pelos habitantes, em referência à cultura, entretenimento e
educação. Continuando a caminhada, serão examinadas diferentes formas de representação da
São Paulo moderna: nos cinemas – intervalo entre a realidade e ficção – elemento simbólico de
experiências atualizadas; na Biblioteca, espaço fundamental na educação e como ponto de
encontro, a funcionar como lugar de atualização visual na Capital Bandeirante, ainda desprovida
de instituições relacionadas às práticas artísticas modernas; as galerias que, também na ausência
da instucionalização do moderno, servem como local de exibição e de trabalho e, por fim, nos
museus existentes, a verificar o material exibido.

CINEMA: divertimento dos tempos modernos

O cinema pode ser entendido na primeira metade do século XX como um elo de ligação entre
a realidade cotidiana e o mundo ilusório, influenciando o comportamento, balizando novos padrões
e referenciais estéticos. Principal veículo de difusão cultural para a sociedade da época, contribui
de forma efetiva na produção e consumo de outros meios de comunicação, como jornais e revistas.
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Da mesma maneira, propicia o surgimento de salas de exibição com arquitetura e decoração de
interiores inspirados nos temas das grandes produções, projetos nacionais semelhantes aos
existentes nos Estados Unidos e Europa, nas ambientações, fachadas e até nos nomes: Broadway,
Roxy, Paramount e Metro.

A introdução do cinema como forma de lazer em massa na cidade de São Paulo é significativa
para o estudo da inserção de um novo modo de vida na Paulicéia. Entre os anos 20 e meados da
década de 60, tal atividade constitui a maior forma de diversão coletiva na cidade, atraindo pessoas
de diferentes faixas etárias e classes sociais1.

Funcionando a princípio como diversão das camadas populares, vai, pouco a pouco,
participando do cotidiano da vida urbana, especialmente após a construção das grandes salas
projetadas com tal destinação inicial, conhecidas como “palácios dos espetáculos”, verdadeiros
espaços do sonho e da magia. Nessa fase, já é um entretenimento para todas as camadas sociais,
atingindo seu ápice em 1954, durante as comemorações do IV Centenário da Cidade e realização
do Ciclo de Cinema. A partir dessa data, vários fatores começam a contribuir para o seu declínio,
como o aparecimento da televisão, especulação imobiliária, introdução de salas nos bairros e nos
shoppings centers, possibilidades de outras formas de entretenimento, distanciamento entre o
público e os tipos de filmes realizados etc.

A inserção do cinema como divertimento do paulistano

“O ‘cinematógrafo’2 foi um suporte privilegiado das utopias e mitologias modernistas. Para
os escritores de vanguarda, apresentava a velocidade, a surpresa, à simultaneidade de
sensações que pretendiam extrair da literatura. A transação de formas e aspirações entre
os vários veículos da modernidade é realmente apaixonante: a nova percepção do espaço,
do movimento e da estrutura dos objetos, representada pelo cubismo, explica ou é explicada
pelo cinema?”3

No século XIX, especialmente a partir de 1870, há um grande surto de imigração para o
Estado de São Paulo, a fim de servir de mão-de-obra na cultura cafeeira. Parcela dessa população
fixa-se na capital e introduz novos hábitos, entre eles atividades de lazer como o cinema, os salões
de variedades e os cafés cantantes4. É um imigrante espanhol, Francisco Serrador5, que abre a
primeira sala fixa e com funcionamento regular na cidade em 1907, o Bijou-Theatre, na avenida
São João (vale do Anhangabaú), local onde também funciona um teatro de variedades, o Eldorado.
Novas construções vão surgindo, especialmente para cinemas: o Íris, igualmente na São João, e
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Bijou-Theatre, na avenida São João
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Cine Odeon
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o Radium na rua São Bento. Em 1913, São Paulo possuía 30 lojas que vendiam ou consertavam
gramofones e quarenta e seis “cinemas e diversões”, entre eles os cines acima citados e também
o High Life, The Skating Palace e o Edson6.

Nesse período é principalmente uma diversão popular, voltada para crianças e operários
(pois por estes últimos foi introduzido) e artesãos, só se tornando uma atividade para outras
camadas sociais com o aparecimento das salas luxuosas7. Existiam, nessa época, os cinemas de
bairro, reduto especial das matinês voltadas para um público infanto juvenil, e os cinemas
denominados chiques, no centro da cidade, com programação voltada ao público adulto, reservado
para ocasiões especiais. São apresentados filmes de todos os gêneros – românticos, faroestes,
gangsters, exotismos, suspense e de guerra.

As primeiras exibições cinematográficas ocorridas na Paulicéia foram realizadas em
locais adaptados, como os antigos teatros de variedades, transformados em cine-teatros,
funcionando muitas vezes para apresentação de espetáculos cênicos e projeção de filmes;
normalmente mal instalados, apresentavam problemas de higiene, segurança, manutenção
e insalubridade8. Essa tipologia pode ser considerada a antecessora dos projetos especiais
de cinema e funciona especialmente na era do cinema mudo. Possuíam, como os teatros,
palco, frisas e camarotes9. Tal programa é verificado nas seguintes salas: cine
Central10 (1916, Anhangabaú), cine-teatro Colombo (anos 20, Brás), cine-teatro Paulistano
(anos 20, rua Vergueiro), cine-teatro Santa Helena (anos 20, Sé), cine-teatro São Paulo
(anos 20, Liberdade), cine-teatro São Pedro (anos 20, Barra Funda) e cine Odeon (1928,
rua da Consolação, 304, na área em que hoje se localiza o estacionamento do edifício
Zarvos), projeto de Júlio de Abreu com duas salas – azul e vermelha (mais luxuosa), das
quais uma funcionando como cine-teatro.

As salas encontram-se espalhadas por vários pontos da cidade, apesar da maior concentração
de espaços elegantes situar-se no chamado Centro Velho, como o cine Alhambra, projeto em
estilo amouriscado de autoria do arquiteto José Maria da Silva Neves (com mobiliário destacado
para o período, pois fora produzido pelo Liceu de Artes e Ofícios)11, na rua Direita, 233, programa
obrigatório para a sociedade paulista, assim como as casas de chá e os cafés12. Com o aparecimento
do cinema falado13 , essa tipologia de construção e os cinemas adaptados entram em decadência,
especialmente pela ineficiência no sistema acústico.

Na década de 20, salas importantes surgem na cidade, convivendo por um grande período
com os cine-teatros: é o caso da reforma do cine Paramount (avenida Brigadeiro Luís Antônio, 79,
atualmente Teatro Abril) e a inauguração do luxuoso cine Rosário14 (rua São Bento, 397, anexo ao
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edifício Martinelli – conhecido como “Prédio do cinema”15), ambos acontecimentos de 1929. O
Rosário – inaugurado em 2 de setembro com a presença do prefeito Pires do Rio ao som da
orquestra do Maestro Gabriel Miglioli e exibição de “O Pagão”, um dos primeiros filmes falados16

–, foi o primeiro cinema a ter poltronas de couro, iluminação indireta e luxuosa decoração em tons
avermelhados17, transformando-o imediatamente na casa mais sofisticada da cidade18, inicialmente
exibindo com exclusividade filmes da Metro19.

Percebe-se que, como no caso de outras atividades, o cinema tem suas primeiras salas
importantes no Triângulo Histórico, transferindo-se posteriormente para o Centro Novo,
principalmente ao longo da avenida São João, seguindo em direção ao bairro de Campos Elíseos,
embora já se verifique a existência de salas na avenida São João desde o início do século, próximas
à região de Santa Efigênia – devido à proximidade com a ferrovia e centro antigo –, reunindo as
distribuidoras de filmes e as agências cinematográficas20. Talvez a própria localização dessas salas
tenha contribuído para a transposição do Vale do Anhangabaú em direção ao centro novo, antes
mesmo do Mappin, o que pode ter auxiliado no desenvolvimento da região. Podemos citar como
exemplos o cine Avenida Paissandu (1919, Largo do Paissandu) e o cine República Velho (1921, na
Praça da República).

O primeiro cine República marcou época na história das salas cinematográficas paulistanas,
apontado como um dos ícones do progresso construtivo da cidade, com projeto semelhante a
cinemas internacionais21. Localizado onde anteriormente existia um rinque de patinação, é adaptado
para a construção do cinema – com capacidade para 2.254 espectadores22 – e, na parte superior
do edifício, apartamentos residenciais23 . No final da década já cedera sua posição dominante para
outras salas, sendo novamente utilizado como rinque de patinação; de novo é ajustado para cinema,
depois torna-se sede da Secretaria da Fazenda e, na década de 50 volta a funcionar como sala de
projeção, o novo cine República24. Não é uma peculiaridade deste cinema ser utilizado para outras
atividades, tanto o República como o Odeon, Piratininga, Oberdan e cine-teatro Colombo eram
utilizados em bailes carnavalescos25 e muitas vezes, o hall de entrada servia como espaço para
exposições de artistas26.

Na primeira metade do século passado, cada vez mais o cinema atrai o público, encantado
com o mundo mágico apresentado nas telas; também contribui para o fascínio a decoração interna
das salas, a utilização de variadas cores, materiais requintados e iluminação feérica – luzes internas
e néon nas fachadas transportam os espectadores para um universo fantástico. Elementos da
linguagem art déco são freqüentemente utilizados nessas construções pelo caráter simbólico que
exprimem, de associação com um modo de vida atualizado: concreto armado, predomínio de
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avenida São João, em
aproximadamente 1938:

destaque para a instalação
dos cines Ufa e Metro

volumes puros, alternância entre planos retos e curvos, fachadas normalmente compostas por
linhas verticais e horizontais, composição a partir de um eixo de simetria e ortogonalidade,
ornamentação depurada de tendência geometrizante, interiores com decoração estilizada, uso de
corrimãos e outros componentes metálicos. Sendo um divertimento estritamente urbano, relaciona-
se com a vivência na metrópole. A associação dos cinemas com bares, cafés e docerias que os
circundavam pode propiciar novas relações de convivência:

“O processo de modernização de São Paulo transformou o cinema num de seus elementos
mais simbólicos. Portador de imagens da vida nas grandes metrópoles norte-americanas e
européias, o cinema serve de referência de urbanidade para grandes contingentes de
espectadores. Por ser uma linguagem essencialmente moderna, contribui para construir
uma nova relação entre seu público e o cotidiano da vida urbana, tematizando a velocidade
e fragmentação da vida moderna, interferindo nos seus hábitos culturais e sociais”27.

Apesar do hábito de freqüentar cinemas tenha sido introduzido na cidade por europeus,
após um primeiro momento este entretenimento está muito mais atrelado ao mundo de ilusões
fabricadas pelos filmes norte-americanos via Hollywood, transformada no maior centro de produção
cinematográfica e verdadeira indústria de sonhos e fantasias, assumindo o papel de principal
veículo de difusão cultural do modo de vida americano.

Construção e consolidação da “Cinelândia Paulista”

É do período áureo da exibição de fitas cinematográficas, o que se costuma chamar de
“Cinelândia”, trecho compreendendo a avenida São João, o largo do Paissandu, o largo de Santa
Efigênia, a avenida Ipiranga, indo do vale do Anhangabaú até aproximadamente o cine Metro
(praça Júlio de Mesquita). A Cinelândia não pode ser apontada como uma realização dos anos 50,
mas sim como um projeto que tem seu início nos anos 30, a partir do surgimento dos primeiros
cinemas de porte nesse eixo, após a introdução dos filmes sonoros, no final da década anterior,
existindo então a predominância de películas provenientes de Hollywood e de algumas produções
alemãs. Mas rapidamente o cinema americano predomina sobre os filmes dos demais países,
sendo Hollywood nos anos 30 denominada “fábrica de sonhos”28. A Cinelândia parece ter exercido
forte atração da população na virada dos anos 50, sendo o período apontado como a fase áurea
do cinema na cidade29, constituindo investimento de grande lucratividade.

As salas de cinema dos anos 40 são maiores que as da década seguinte (todas as grandes
salas são construídas a partir de meados da década de 30 e durante toda a década de 40), que
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apresenta como principal característica o aumento do número de salas de cinemas nos bairros30.
Nesse período, a ampliação da freqüência é crescente. São Paulo em 1950 possuía 119 cinemas
freqüentados por 35 milhões de espectadores ao ano31. É nessa década, com o crescimento
“vertiginoso” da cidade, que o conjunto de salas de cinema assume papel preponderante como
principal forma de lazer do paulistano. Os filmes geram cartazes, notícias e divulgação, enquanto
as salas de exibição apresentam luz focal e recursos novos para atrair a atenção, sendo um modelo
perseguido ao se instalar o MAM.

O espetáculo cinematográfico, ao que parece, começava muito antes da sessão: iniciava-se
na calçada. É a época do glamour; local de ver e ser visto; mistura da realidade e de devaneio. As
salas atraíam verdadeiras multidões. Novos cinemas são inaugurados, como o Ufa-Palácio (1936)
– posteriormente Art-Palácio –, o Metro (1938), o Ipiranga (1943), o Marabá (1945), o República
Novo (1952) e muitos outros.

Salas de cinemas construídas no centro entre 1930 e 195932
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O edifício do cinema, de programa novo, necessariamente funcional, permite
ao arquiteto uma criação pouco cerimoniosa; ao mesmo tempo, deve ser um local
de elegância e fantasia. O edifício pode então transformar-se num símbolo de
atualidade e viver moderno. Pode-se considerar como um importante marco para a
concepção de projetos de cinema em todo o país, o cine Ufa-Palácio, projeto de Rino
Levi. Tal cinema foi construído para exibir as produções da distribuidora alemã Ufa33.

No projeto, o arquiteto preocupa-se com várias questões técnicas, como
visibilidade do espectador em todos os assentos, acústica para boa audição em toda
a sala, circulação de ar e acesso, fluxo do público34 e cálculos da intensidade sonora
em função do tempo de reverberação (a forma parabolóide das paredes, piso e forro
próximo ao proscênio foi definida a partir de estudos para melhor distribuição das
ondas sonoras)35. Diminuindo fortemente a utilização de ornamentos nas fachadas,
cria efeitos de luz na marquise que sinaliza a entrada e os interiores; a iluminação
indireta nas sancas auxilia o olhar a se encaminhar para a tela diminuindo a competição
entre ornamentação e filmes exibidos. O cinema é construído aproveitando o térreo de um edifício
em que os andares superiores são ocupados por pequenos apartamentos projetados de maneira
racional. Tal partido relaciona-se com os projetos de cinema americanos do período, em que as
salas aparecem inseridas em arranha-céus com usos variados.

Não obstante, são raros os exemplos em São Paulo de outros arquitetos que projetaram
salas de cinemas relacionadas aos preceitos modernos36. Normalmente os projetos eram realizados
por meio da junção de diferentes estilos e referências diversas, procurando espelhar um ambiente
mágico antes mesmo do apagar das luzes. Rino Levi é, sem dúvida, o precursor dos projetos de
cinemas segundo parâmetros próprios do Brasil, aliando a plástica com a melhor solução técnica.
O Ufa-Palácio, por todas as qualidades técnicas e estéticas, pode ser considerado um salto
qualitativo na construção das salas, contribuindo na definição da localização da Cinelândia paulista:

“O Ufa-Palace, o novo cinema de São Paulo, parece que saiu de algum filme de Wells. As
suas linhas lisas e moderníssimas, o seu sistema de iluminação que, não fazendo sombra
nos rostos, torna todo mundo mais bonito e mais jovem. As duas cores escolhidas para a
decoração, o creme e o brique, tudo numa harmonia deliciosa, torna o Ufa uma sala de
diversão como antes só fora visto nos próprios filmes”37.

Outro projeto de Rino Levi é o cine Ipiranga (1941), que tenta, de alguma maneira, repetir o
impacto inovador introduzido pelo Ufa. Quando inaugurado, era o mais luxuoso da cidade – fato
que repetiu muitas vezes com várias salas de espetáculo38. Possuindo três níveis, um para a platéia

Cine Ufa: nos primeiros
tempos de funciona-

mento, durante a
construção e na

atualidade (Art-Palácio)
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e dois para os balcões, ainda tendo na altura intermediária um outro grande balcão, luxuoso,
com poltronas confortáveis e acesso por elevador. O cine Ipiranga impressionava pelos efeitos
luminotécnicos no hall de entrada. Apostando no monumental, busca efeitos na utilização
de linhas curvas e poucos detalhes decorativos. Com programa diversificado, apresenta,
pela primeira vez na cidade uma grande platéia elevada do solo (1.000 lugares), ficando no
térreo as salas de espera e as escadarias de acesso39. Como em todos os projetos de cinema
realizados pelo arquiteto, são estudadas com afinco a acústica e a luminotécnica, conferindo
salas de excelente qualidade para exibição das fitas cinematográficas

O cinema está inserido no térreo de um edifício com função principal de hotel, o Excelsior.
Como o terreno possuía dimensões reduzidas para o programa, foi necessária a sobreposição
sobre a própria sala de projeções. Vigas de transição evitam que a estrutura do edifício atravesse
a sala, mas com o intuito de reduzir o vão a ser vencido (dado que o proscênio é a menor dimensão
da sala), a posição da tela é invertida, ficando de costas para a rua. Para manter o acesso pelos
fundos da platéia, o piso é elevado gerando um passeio em que a redução do pé-direito e da
luminosidade do exterior urbano prepara o espectador para a sessão. O hall da bilheteria constitui
um ponto fundamental do projeto. Além da função de dividir os fluxos para balcões e platéia, a
forma circular torna imperceptível para o espectador a inflexão da planta do cinema, que gira
alguns graus em relação à perpendicular da rua, com o objetivo de se acomodar ao formato
irregular do lote.

“A gente se sente achatado, sumido, sob aquela marquise majestosa, cujas luzes insinuantes
parecem dizer num convite: isto não é tudo, entre e veja o que há dentro. E lá dentro há um
hall grande como a ‘sala dos passos perdidos’ – os passos porém não se perdem e vão dar
direitinho nas escadarias que se cruzam sem nunca se encontrarem porque umas levam à
platéia e outras ao balcão; este tem cadeiras tão confortáveis que as pessoas nem se dão
conta da existência dos aristocráticos ‘pullmans’. Tudo isto dentro de linhas limpas de uma
arquitetura moderna, original e honesta. Quem inventou o ‘slogan’ acertou: O Ipiranga é
um monumento ao cinema”40.

Dois anos após a instalação do Ufa-Palácio, é inaugurado em 1938 o cine Metro, para a
projeção dos filmes da Metro Goldwyn Mayer. O cinema e salas de escritório, projeto do arquiteto
norte-americano Robert R. Prentice41 (possivelmente com a participação de Jacques Pilon)
semelhante ao realizado em outras localidades, traz como novidade a instalação de sistema de ar
condicionado, desconhecido do público paulistano. O diferencial em relação aos cines de Rino
Levi é a grande quantidade de ornamentação de inspiração egípcia nos espaços interiores em
contraposição à fachada fortemente marcada por linhas art déco. Os filmes exibidos no Metro só
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MAM: museu para a metrópole

V
iv

er
 n

a 
ci

da
de

 m
od

er
na

Ana Paula Nascimento 73

III

eram exibidos em outras salas depois de no mínimo 60 dias, transformando-o numa das principais
salas lançadoras de filmes:

“Um novo, poderoso eixo vara a cidade de São Paulo, girando, centrípeto. Esticada, reta,
entre duas montanhas simbólicas de nossa grandeza – o Jaraguá, a montanha histórica
que Deus fez; e o Martinelli, a montanha moderna que os homens fizeram – a Avenida São
João, centralizadora, atraente, magnética, vai chamando a si a vida urbana, que a ela se
gruda e com ela roda empolhada toda de arranha-céus, apinhada de autos e trams (trens),
inchada de pencas de gente, borbulhada de cachos de luz... E – síntese da vida de hoje,
índice infalível do progresso desses tempos – o cinema também para ali converge,
escancarando as suas portas e imam [imã] para a dócil limalha humana. O Broadway, o Ufa
e agora, hoje, esta noite, mais um: o cine Metro.”42

O Metro está presente na memória de muitos cronistas da cidade, como Frederico Branco43,
narrando a importância dessa sala como precursora de uma nova tipologia de cinema e definindo
o território da Cinelândia: não eram oferecidas apenas as fitas exibidoras, mas também o conforto
das poltronas estofadas de couro vermelho, a projeção impecável, sonorização perfeita, tapetes
macios, decoração rebuscada e, como uma grande novidade, a utilização de ar condicionado,
equipamento até então desconhecido no Brasil44. No ano seguinte, outras duas salas são
inauguradas na cinelândia: o Ópera e o Bandeirantes, o último contando com um sistema especial
de iluminação, interiores desenhados geometricamente (paredes, pisos e forros) e presença maciça
de corrimãos metálicos. Nesses cinemas, como em muitos outros inaugurados no período, o
interior mantinha ainda características dos antigos teatros – como a utilização de elementos
decorativos variados, cada vez mais se aproximando de linhas geometrizadas, e a existência de
platéia e balcão, como a maioria das salas na década de 20.

O cine Marrocos, inaugurado em 1952, novamente é apontado como a sala mais luxuosa da
América do Sul, de grande monumentalidade, desde a marquise de entrada até os interiores,
incluindo como novidade um bar45. Possuía decoração inspirada nas “Mil e uma noites” em estilo
mourisco estilizado. Com dois balcões e ar condicionado, também foi instalado no térreo de um
edifício para escritórios. Apesar da suntuosidade, da sisudez e da necessidade de aprumo na
vestimenta para freqüentá-lo, foi cenário de uma das diversas manifestações de Flávio de Carvalho:
em janeiro de 1958, o artista/engenheiro desfila pelo centro da cidade de saiote e meias rendadas,
declarando ser este traje mais adequado ao clima do país: “saindo do Museu de Arte Moderna na
rua Sete de Abril (em que se reunia boa parte da intelectualidade paulistana da época, em volta
dos Museus de Arte – MAM e Masp, redações de jornal, filmoteca brasileira, livrarias, bares etc.),
Flávio de Carvalho seguiu em direção à Conselheiro Crispiniano vestindo o traje que ele idealizara
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para uso masculino em clima tropical. De saiote e meias, entrou no Marrocos e ninguém tentou
barrá-lo”46.

Evento importante ocorrido no Marrocos foi a realização do “I Festival Internacional de Cinema
no Brasil”, dentre as comemorações do IV Centenário da cidade, de 12 a 26 de fevereiro de 1954,
acontecimento em que a cidade hospeda astros e estrelas do cinema por alguns dias, com as
sessões nesse cinema. No ciclo são apresentados a “Retrospectiva do Cinema Internacional”, “II
Retrospectiva do Cinema Brasileiro”47 e “Retrospectiva da obra de Erich von Stroheim”. Participam
delegações da Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-bretanha,
Itália, Japão, México, Peru, Portugal, Suécia e Venezuela. A maior atração do evento foi a presença
do diretor Erich von Stroheim.

Em 1955, no novo cine República48, inaugurado houvera três anos, é lançada a maior tela do
mundo na época, com 250m²; também introduz o som estereofônico e o processo 3D (cinema
tridimensional)49. No ano de 1957 é inaugurado o cine Olido – primeiro a ter poltronas numeradas
e a funcionar dentro de uma galeria, talvez o prenúncio dos cinemas nos shoppings centers –, em
que antes do início de cada sessão uma orquestra apresentava peças musicais. Na outra ponta da
São João, nas proximidades com o bairro de Santa Cecília, salas também são implantadas como
o cine Comodoro (1958), introdutor do sistema Cinerama na cidade e o Regina, já no final da
década, configurado como espaço de dimensões reduzidas em relação aos palácios
cinematográficos projetados anteriormente. Mas não são só as produções americanas que agradam
ao público; este se desperta para outros tipos de filmes, como os europeus. Visando esse público,
em 1958 é aberto o cine Coral, na rua Sete de Abril, com uma programação diferenciada, exibindo
especialmente filmes relacionados com um circuito alternativo50.

Um caso excepcional: concentração de salas no Brás

As ligações entre o Brás e o centro parecem expressivas no período para demonstrar as
modificações das formas de lazer numa época em que aumentam as aglomerações humanas na
cidade. Tanto o Brás como o centro atraem para os respectivos territórios grande contingente,
embora o bairro sempre tenha estado relacionado a uma camada operária e o centro representasse
naquele momento o grande pólo econômico, cultural e de entretenimento, aqui interessando por
estar diretamente ligado aos primórdios do MAM.

O Brás pode ser considerado como uma localidade economicamente importante para a cidade
desde o final do século XIX, a partir do aumento da imigração, a fim de satisfazer as demandas de
mão-de-obra nas fazendas produtoras de café. É nesse trecho da cidade que se constrói a
Hospedaria dos Imigrantes pelo Conde de Parnaíba, para organizar as idas às áreas rurais. A
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localização do bairro, com duas linhas férreas, explica em parte a vocação de entreposto e local
de passagem – de Santos para o interior. Ao mesmo tempo, é o sítio de implantação de grande
parte das primeiras indústrias, o que faz com que parcela dessa leva imigratória, possuidora de
profissões ligadas aos ofícios artesanais e fabris, se fixe na região. O bairro, no início do século
XX, concentra forte influência estrangeira, especialmente de origem ítala, predominantemente
ponto de residência de operários e um dos locais mais populosos da cidade, com ruas apinhadas
de pequenas casas geminadas – a partir dos riscos dos mestres-de-obras italianos – e com grande
proliferação de cortiços. Grandes salas serão construídas nessa região, o que contribui para tornar
o cinema uma das principais diversões até meados do século.

No início do século passado, vários são os cinemas, alguns reutilizações de antigos
teatros e casas de espetáculos: o Eden-Theatre (1908), o Olímpia (192[1]), o Brás (1911), o
Brás Polytheama (1914), o Mafalda (191[?]), o Oberdan (1929), o Colombo (1908). Muitas
casas funcionavam por um período muito curto, de poucos anos, especialmente as
inauguradas durante a década de 10 – caso do Eden-Theatre, Amerikan Cinema (1911),
Brás-Bijou (1911), Ideal Cinema (1911), Avenida (1913), Salão Cinema (1913) e São José
(1914); outras, resistiram bravamente, mesmo sendo construções adaptadas até a década
de 50, quando as atividades cinematográficas do bairro entram em declínio – Colombo,
Glória (1930), Brás Polytheama e Olímpia (192[?]).

Em 1935 é inaugurado o maior cinema da América do Sul, o Babilônia com 3.700 lugares. O
Brás passa a ser o segundo território cinematográfico em importância para a cidade, só perdendo
para o centro, em número de salas e em bilheteria. O Babilônia, como outros cinemas da década
em que foi construído, repete sua configuração espacial e decorativa: fachada em linhas
geométricas simples e interior com decoração em diferentes estilos. Após quatro anos, outra sala
desponta no Brás: o cine Roxy, projeto de Francisco Beck. O conjunto é projetado para abrigar,
além do cinema, um prédio com três andares para armazéns, lojas, escritórios e apartamentos. A
fachada previlegia planos retos e circulares, convidando à entrada, além dos frisos horizontais e
verticais a preencher a parte destinada aos escritórios, iluminação feérica a atrair futuros
espectadores; no interior, uma grande galeria de acesso à sala de exibição traz vitrines laterais e
na sala de espera, esculturas de Charis Brandt.

O cine Universo51, projetado de Rino Levi com função original de cinema, data de 1936 e
inauguração em 1939. Na época o maior cinema da cidade, com 4.324 lugares. Apesar do programa
diversificado e necessidade de ser uma construção econômica, possui um novo atrativo: a parte
central do teto abriga uma clarabóia móvel que, em noites de céu limpo e estrelado tem o
mecanismo acionado, permitindo a abertura parcial para vislumbrar o firmamento e auxiliar a
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ventilação. O Universo, como os outros cinemas projetados pelo arquiteto, apresenta formas limpas,
ausência de ornamentação e perfeito atendimento à função, especialmente quanto à visualização
da tela e sonoridade perfeita. Diferencia-se dos outros cinemas projetados por Rino Levi pela
utilização da forma parabolóide se estender por toda a sala de projeção: paredes, forro e piso, não
se limitando às áreas próximas do proscênio52. A estrutura da sala, de concreto armado e treliças
metálicas é bastante arrojada para o período. Além do cinema, o arquiteto projeta a galeria em
que este foi instalado53.

Outro projeto do arquiteto no bairro é o cine Piratininga54, de 1941, que ostentava na fachada
até há pouco tempo uma placa com a seguinte inscrição: “O maior cinema do Brasil”55. Projetado
junto ao edifício Copag (avenida Rangel Pestana, 1554), novamente o plano busca a dupla iniciada
com o Ufa: cinema no térreo e apartamentos nos andares superiores, seguindo um padrão
americano de implantação de cinema56. Em 1943, três cinemas do bairro (Universo, Piratininga e
Babilônia) oferecem juntos cerca de doze mil assentos57. Este é um dado revelador da ascensão
da indústria liderada pelos imigrantes, e o papel destes no quadro de metropolização paulistana.

 O tamanho avantajado das salas, muitas vezes aliado a uma precária condição de segurança
faz com que, no cine Oberdan, num dia com lotação máxima de 1938, um falso alarme de incêndio
origine situação de pânico generalizado, o que ocasionou 31 mortes e muitos feridos, a maior
parte crianças58. As salas de exibição do Brás, como a maioria das que existiam na área central da
cidade, foram pouco a pouco sendo fechadas (especialmente a partir dos anos 1970), subdivididas,
transformadas em espaços com outras utilizações, não existindo atualmente nenhum cinema em
funcionamento no bairro.

Salas de cinemas construídas no Brás entre 1930 e 195959

Cine Universo: vista
externa e detalhes do
forro
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Levantamento aerofotogramétrico - Vasp - Município de São Paulo - 1952 - 1957 - escala: 1:3.600
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1 Cine Avenida [c. 1935] - av. São João, 335

2 Cine Parataodos [1935] - largo de Santa Efigênia, 63

3 Cine Ufa [1936]/ Art Palácio [1940] - av. São João, 419 [Rino Levi]

4 Cine Metro [1938] - av. São João, 791 [Robert R. Prentice]

5 Cine Bandeirantes [1939] - largo Paissandu, 138

6 Cine Ópera [1939] - rua Dom José de Barros, 505

7 Cine Broadway [1941] - av. São João, 560

8 Cine Ipiranga [1941] - av. Ipiranga, 786 [Rino Levi]

9 Cine Ritz [1943]/ Rivoli [1958] - av. São João, 587

10 Cine Marabá [1945] - av. Ipiranga, 757

11 Cine Cairo [1949] - rua Formosa, 401

12 Cine Oásis [c. 1940] - praça Júlio de Mesquita, 33

13 Cine Apolo [déc. de 1950] - rua Conselheiro Nébias, 211

14 Cine Jussara [1951] - rua Dom José de Barros, 306

15 Cine Marrocos [1951] - rua Conselheiro Crispiniano, 352

16 Cine República [1952] - praça da República, 365

17 Cine Arouche [1957] - largo do Arouche, 426

18 Cine Olido [1957] - av. São João, 473

19 Cine Comodoro [1958] - av. São João, 1247/1477 [Franz Heep]

20 Cine Coral [1958] - rua Sete de Abril, 381

21 Cine Paissandu [1958] - largo Paissandu, 60

22 Cine Regina [1959] - av. São João, 1140
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EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA CIDADE

Biblioteca Municipal

A modificação do contorno cultural da cidade, em que o MAM se insere, fica muito bem
circunstanciada, com a nova instalação da Biblioteca Pública Municipal (atual Biblioteca Mário de
Andrade), fundada em 1925 e inaugurada em 1926, incorpora em seu acervo a antiga Biblioteca
do Estado e recebe nessa época valiosa doação da “Brasiliana” de Yan de Almeida Prado, realizando
também a aquisição do acervo de Félix Pacheco em 1936, que dá início à Coleção Brasiliana,
reunindo livros sobre o passado histórico do Brasil.

Funciona durante quinze anos em um casarão alugado na rua Sete de Abril, 37,
adaptado às necessidades de instalação. Na década seguinte à inauguração, em 1934,
atende a mais de setenta mil pessoas e possui em seu acervo oitenta mil volumes60. Em
1936, na gestão de Fábio Prado, inicia-se o planejamento da construção da sede definitiva
na rua da Consolação esquina com Bráulio Gomes, em local de fácil acesso, projeto do
escritório de Jacques Pilon e Francisco Matarazzo Neto (Pilmat)61. No local, anteriormente
situava-se o Palácio São Luís, sede do arcebispado; os jardins do palácio são
transformados na praça Dom José Gaspar, envolvendo a Biblioteca, que, recuada da rua
entre dez e vinte metros, assegura a tranqüilidade necessária à leitura e ao estudo.

Para a definição do programa da Biblioteca, foram realizados contatos da Pilmat
com Mário de Andrade e Rubens Borba de Morais, diretores do Departamento de
Cultura e da Biblioteca Municipal, respectivamente, para verificação das necessidades
e projeções futuras. A construção constitui uma obra pública de grande monumentalidade,
de acordo com as premissas da época para tal tipologia, embora sua arquitetura siga
princípios funcionais62 e em sintonia com as mais avançadas práticas do período para guarda
e consulta de livros.

Adota-se o seguinte partido: circulação de público, horizontal; depósito de livros, vertical
(torre com 23 andares e capacidade para meio milhão de volumes); salas de leitura; sala de
leitura de periódicos; salas de trabalho; auditório (com capacidade de aproximadamente 350
lugares); salas de estudo individuais; seção de mapas, gravuras e manuscritos; seção de livros
raros; seção de arte; bar/restaurante e setores de serviços internos. Foi prevista a construção
futura de uma segunda torre, com a mesma capacidade da primeira. A estrutura do edifício
apresenta aspecto recuado porque era prevista a substituição das paredes externas existentes
por um pano de vidro63, integrando a praça e a biblioteca, um convite aos transeuntes a penetrarem
na edificação. A construção, iniciada em 1936 é inaugurada parcialmente em 1942, apesar das

Biblioteca Municipal:
vista externa; no

interior, sala de leitura
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obras ficarem paralisadas por cinco anos na gestão de Prestes Maia. Nessa época funciona a
biblioteca circulante, uma prática importante para a disseminação do gosto pela leitura, na fachada
para a rua São Luís64.

Deve-se destacar a preocupação desde o início das atividades com ações didáticas que esta
poderia proporcionar. Data do projeto, no vestíbulo a colocação de vitrines de exposição, em que
exibiam-se gravuras, reproduções de quadros, mapas, manuscritos e livros. Em 1943, Sérgio Milliet
é transferido pelo então prefeito Prestes Maia para a direção da biblioteca, permanecendo no
cargo até 1959, quando se aposenta. Continua as ações iniciadas por Rubens Borba de Morais –
aquisições orientadas de livros e periódicos, articulação de atividades junto à recém-criada
Universidade de São Paulo (1934), projeto das bibliotecas circulantes, populares e infantis –, e
ainda cria novas atividades como a organização dos setores de livros raros e microfilmagem,
reorganização da biblioteca circulante, promoção de ciclos de conferências e palestras, publicação
do “Boletim Bibliográfico” (atual Revista da Biblioteca Mário de Andrade), além da criação da
Seção de Arte65, contribuindo significativamente para a aquisição de obras relacionados às artes
visuais, incremento das exposições realizadas pela instituição e a reunião de vários materiais antes
dispersos por várias seções da Biblioteca.

A Seção de Arte, inaugurada oficialmente em 25 de janeiro de 1945, na abertura do I
Congresso de Escritores, origina acervo público expressivo de arte moderna na América do Sul.
Organiza várias exposições didáticas ilustradas com reproduções de diferentes artistas europeus
– para muitos interessados em artes no período, a única forma de conhecimento dessa produção
e atualização informacional. Para dirigir a Seção é convidada Maria Eugênia Franco, grande
colaboradora de Milliet, organizando as coleções de livros, de maneira didática, e exposições
educativas com obras de acervo ou reproduções, com cuidados museográficos66.

A nova seção da biblioteca teve importante papel formacional para os artistas plásticos da
cidade no período, pois muitos não tinham condições de adquirir publicações estrangeiras ou
realizar viagens ao exterior67. É o primeiro acervo público a possuir coleção de livros e periódicos
– organizados de maneira sistemática –68 e originais de Tarsila do Amaral, Aldo Bonadei, Flávio de
Carvalho, Ernesto De Fiori, Emiliano Di Cavalcanti, Joaquim Figueira, Antonio Gomide, Clóvis
Graciano, Marcelo Grassmann, Walter Lewi, Anita Malfatti, Aldemir Martins, José Pancetti, Portinari,
Francisco Rebolo Gonsales, Alfredo Volpi e Hilde Weber e reproduções de Georges Braque, Marc
Chagall, Edgar Degas, Henri Matisse, Pablo Picasso, Claude Renoir, Vincent Van Gogh e outros.
Para comemorar um ano da Seção de Arte, é organizada a “Exposição de desenhos originais de
artistas de São Paulo”69.

Mostra na Seção de Arte da Biblioteca Municipal, s.d.
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As exposições apresentadas na Biblioteca, realizadas desde 1944, tinham caráter
especialmente didático, sobre os principais movimentos artísticos, reunindo réplicas, além de
desenhos, pinturas e gravuras e um acervo de livros, catálogos e revistas, constituindo, até hoje,
material de importância significativa para a cidade. Algumas exposições também itineravam. A
Seção de Arte pôde então oferecer, de maneira ampla a todos os interessados em arte, “um
panorama sistemático e atualizado da história da arte universal, num enfoque formativo e
informativo, tendo, além do mais, a preocupação com a ‘memória artística da cidade’”70. Conforme
narra Maria Eugênia Franco:

“Fui testemunha, na Seção de Arte da Biblioteca Municipal, da evolução de alguns artistas
jovens de São Paulo, que ali, a partir de 1944, mesmo antes da inauguração oficial da Sala
de consulta pública, tiveram contatos mais amplos com informações sobre arte moderna.
Entre todos eles, destaco Marcelo Grassmann, por ter sido o caso mais marcante de
descoberta de si mesmo, de um estilo pessoal, no convívio com álbuns de arte. Marcelo
nos apareceu um dia (a Sérgio Milliet e a mim), trazendo tímidas, mas sensíveis aguadas
de vasos de flores. Pouco tempo depois, revelava-se um grande desenhista e gravador
expressionista. O entusiasmo e o progresso de todos eles era para nós a prova estimulante
da validade de um álbum de arte, como o ‘museu imaginário’, de que nos fala André
Malraux. Comprovava a utilidade educativa de uma biblioteca de arte, sobretudo numa
cidade sem museus71. Junto aos artistas e junto ao público, procuramos ‘explorar’ todos
os possíveis usos culturais da Seção de Arte, naquele período pré-museológico”72.

Não era apenas a Seção de Arte que atraía a atenção para a Biblioteca. Todas as seções
atraíam os professores das faculdades, escritores, intelectuais e estudantes, transformando-se
em verdadeiro ponto de encontro. Cumpre também destacar que, antes da criação do Masp e do
MAM, o auditório funcionava como o principal espaço da cidade para palestras, cursos e
conferências, além de ser o local dos congressos, reuniões de intelectuais e de jovens estudantes
e a própria biblioteca, na ausência de instituições museológicas, exerce papel de “museu
imaginário”, só que na concepção de Mário de Andrade, por meio dos livros a possibilitar um
vasto repertório visual73.

MODERNO EM EXPOSIÇÃO

Galerias de arte

Na Capital Bandeirante, as primeiras galerias de arte, como outros estabelecimentos do
período, apresentam período de atividades breve e programação sazonal. Até meados dos anos
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vinte,  os espaços para exposição situavam-se preferencialmente no centro velho, em paredes
alugadas sem nenhum compromisso com o material apresentado ou com a periodicidade dos
eventos, locais muitas vezes alugados e organizados pelos próprios artistas. Utilizavam-se também
as vitrines de lojas, livrarias, casas de chá e escritórios das redações de jornais e revistas. As
entradas dos cine-teatros e dos cinemas também serviam para essa finalidade, especialmente
dos cines Central, Alhambra e Odeon74.

A primeira galeria comercial da cidade data de 1917, de propriedade de Belido Roberto
Mendes, segundo Rejane Cintrão. Localizada na rua São Bento, realiza cerca de 15 mostras até o
seu fechamento75. A mesma autora afirma que as principais galerias da cidade na década de 20
eram a Jorge – funcionando de dezembro de 1923 a até os anos trinta – e a Blanchon, aberta entre
1927 a 1930. A Galeria Jorge era a filial paulista da galeria homônima existente no Rio de Janeiro,
propriedade de Jorge de Souza Freitas. Antes da instalação dessa galeria na rua São Bento, o
proprietário já havia organizado exposições em locais alugados. A Galeria Blanchon, propriedade
de J. Henri Blanchon, possuiu ao todo quatro endereços: na rua Barão de Itapetininga, dois na rua
Direita e na rua São Bento. Expunha artigos europeus e documentos, enquanto a Galeria Jorge
exibia basicamente artistas acadêmicos nacionais e internacionais76.

Na segunda metade dos anos vinte, são noticiadas várias exposições em estabelecimentos
além do triângulo histórico, com o deslocamento das atividades dessa região para a praça Ramos
de Azevedo, rua Barão de Itapetininga e imediações. É desse período o aumento do número de
exposições em espaços que, se não ideais, pelo menos eram maiores e melhor iluminados, como
o Palacete Glória e o Palácio das Arcadas77. Também já é atuante no período de 1930-37 a Galeria
Guatapará, que funciona em edifício homônimo localizado na Barão de Itapetininga. Maria Cecília
França Lourenço afirma que, apesar de apresentar uma programação sazonal, deve-se destacar
sua importância por sediar a “I Exposição de Arte Moderna” da Sociedade Pró-Arte Moderna
(Spam) em 1933 e a primeira mostra de Ernesto De Fiori ao chegar a São Paulo (1936)78.

A partir do final dos anos trinta, percebe-se a preferência por lugares nas proximidades da
rua Barão de Itapetininga para realização de mostras, verificando-se a transposição do centro
velho para o centro novo, o que reitera a escolha para instalação do MAM, em que se construíam
cada vez mais edifícios, transformando-se no principal local de movimentação da vida cultural e
comercial da cidade79. Nesse período, temos informações dos seguintes espaços em que eram
realizadas exposições: Hall do Hotel Esplanada (atrás do Teatro Municipal), Galeria Guatapará,
Palacete Glória, Martin, todos sem uma programação ou periodicidade definidas. Contudo, ainda
são organizadas exposições no centro velho, como na Casa das Arcadas80.

“I Exposição de Arte Moderna” da Spam
na Galeria Guatapará, 1933

Exposição da General Motors no
Cine Odeon, 1928
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Em 1938 iniciam-se as atividades, ainda que de maneira instável, da Galeria “Casa e Jardim”,
primeira a expor com alguma regularidade artistas modernos em São Paulo, por iniciativa de
Theodor Heuberger81 . O estabelecimento funciona como filial da Casa Heuberger do Rio de Janeiro
e a galeria estava situada na sobreloja (ou espécie de mezanino) do estabelecimento “Casa e
Jardim”, local que comercializava produtos de arquitetura de interiores e para jardins, instalado
no Edifício São Manoel – projeto de Jacques Pilon –, com organização interna do arquiteto Bernard
Rudovsky82, responsável também pelos setores de móveis e decoração da empresa, catálogos e
programação visual.

Expunha, embora sem uma programação regular, pintura, escultura e artes gráficas83. Pelas
imagens publicadas na revista Acrópole, deduz-se que a parte que compreendia a sobreloja era
dividida entre uma sala para exposições de pinturas e esculturas e outra área funcionava como
seção de artes gráficas. Também dedicava-se à divulgação de obras de artistas europeus por
meio de reproduções em escala natural84, talvez expostas no setor de artes gráficas. A pesquisa
nas fotografias permitiu verificar o formato em “L”: a partir da escada, acessa-se a área dos
trabalhos gráficos, com um painel de altura próxima às obras apresentadas, preso ao teto e ao
chão por suportes metálicos; na área maior, quadros alinhados pela parte inferior, em faixa
contínua e espaçamento regular, com fixação por meio de trilho preso em faixa horizontal próxima
ao teto. As bases, verticalizadas, situam-se próximas às paredes, permitindo a livre movimentação
pela galeria.

Todo o ambiente é iluminado por lustres e, na parte central, um grande quadrado com
lâmpadas embutidas marca visualmente o teto. É forte a presença de alguns elementos da
arquitetura do edifício, como vigas de diferentes alturas e pilares aparentes. Importante exposição
realizada nesse recinto ocorre em 1939, a mostra de Ernesto De Fiori (25 de maio a 15 de junho),
noticiada na imprensa local e também com imagem publicada na revista Acrópole85 ocupando
todo o recinto. A galeria permanece aberta até 1963.

Na esquina do mesmo edifício, a loja “Casa e Jardim”, a partir de concepção de Rudovsky86, é
realizado projeto para a uma relojoaria especializada na comercialização de produtos da marca
Vacheron Constantin87 ; toda a fachada curva é revestida com tijolos de vidro e a parte em que os
objetos ficavam expostos composta por vidros lisos, criando uma relação diferenciada entre interior
e exterior, contribuindo para modificações nos projeto de lojas – na época ainda com vitrines bastante
acanhadas e de certa maneira desordenadas –, sendo na época novidade a utilização de elementos
transparentes em toda a extensão do estabelecimento. Pelas fotos localizadas, percebemos que foi
proposta uma continuidade na fachada dos dois recintos, ao menos na rua Marconi.

Galeria Casa e Jardim:
acima sala para

exibição de pinturas e
esculturas; ao lado,

setor de artes gráficas
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Após a reformulação do Vale do Anhangabaú e inauguração do novo Viaduto do Chá, a
cidade passa a contar com o salão de exposições denominado “Almeida Júnior”, localizado
na Galeria Prestes Maia, em salões semi-enterrados, na passagem subterrânea que comunica
a praça do Patriarca com o viaduto, muito utilizada pela população naquela época. Na Galeria
Prestes Maia eram realizados os salões e as exposições que necessitassem de grandes
áreas, sendo no período uma importante alternativa entre os espaços disponíveis para a
realização de exposições88.

No mesmo ano é noticiado o funcionamento da Galeria Itá – do marchand francês Bénéteau
–, em prédio vizinho à Galeria Guatapará, com exposições individuais e coletivas de diversos

membros do grupo Santa Helena e da Família Artística Paulista e também exposições de artistas
estrangeiros, como a exposição “Cent cinquante ans de peinture française”, realizada em 194089,
em ampla área, em parte com obras alinhadas pela parte inferior e em outra sala em duas fileiras,
demonstrando que não fora realizado nenhum planejamento para organização da mostra.

A partir de 1945 começa a ser mais sistemática a inauguração de recintos voltados para
exposições (que continuam permanecendo programação irregular e inconstante): a Benedetti,
em março, (com exposições de artistas do Grupo Santa Helena e da Família Artística); a Itapetininga,
no mês seguinte, muito aceita nos meios modernos e bastante divulgada pelos jornais do período,
e outros locais que, esporadicamente, expõe e comercializam obras de arte. Não deve ser esquecida
a iniciativa realizada no mesmo ano de abertura da Seção de Arte na Biblioteca Municipal e das
exposições didáticas por ela realizadas, fato anteriormente mencionado. Destaca-se ainda a abertura
do Studio d’Arte Palma por Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti em agosto de 1948, na praça Dom
José Gaspar, 30 – Edifício Thomas Edson –, a fim de comercializar obras de arte, objetos e mobiliário
desenhado pelos arquitetos, igualmente funcionando como espaço expositivo.

Galeria Domus: arte moderna (e antigüidades)

Em dezembro de 1946 é aberta a Galeria Domus, por Alfredo Bonino – que logo desliga-se
do empreendimento – e pelo casal Anna Maria e Pasquale Fiocca. Localizada na rua Vieira de
Carvalho, no térreo do conjunto Ana Paula Leite de Barros, é a primeira galeria a apresentar
predominantemente artistas modernos90, tornando-se referência importante para as exposições
(que se tornam freqüentes) e manutenção de um mercado incipiente de arte, possibilitando aos
artistas viverem do ofício. Possuía contrato de exclusividade na comercialização das obras de
Victor Brecheret, Emídio de Souza e Flávio de Carvalho91 .

A Domus passa a funcionar com regularidade a partir de fevereiro de 1947. Desde a abertura,
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cinquante ans de peinture
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é considerada um instrumento para disseminação da arte moderna em São Paulo, por implantar
no mercado procedimentos únicos: programação contínua92 e diversificação de exposições,
realização periódica de mostras coletivas de artistas modernos relacionados a diferentes grupos,
organização de eventos para outras cidades, promovendo a difusão da arte paulista93 e edição de
catálogos, sendo mesmo comparada às iniciativas dos museus recém-inaugurados, o Masp e o
MAM: “As exposições estão tomando um lugar sempre mais importante na vida cultural da cidade,
especialmente devido ao fato de já haver boas salas para tal fim, como as dos museus e a Galeria
Domus, que esteve e ainda está à vanguarda destas manifestações”94.

A imprensa local noticia com grande entusiasmo a abertura e as exposições realizadas pelo
estabelecimento, afirmando que o aumento da galerias com um orientação artística definida auxilia
na compreensão da arte moderna e cada vez mais estimula a realização de mostras – individuais
ou coletivas – de artistas relacionados a tal produção, ampliando o debate artístico, por meio das
próprias atividades ou de palestras, conferências, ciclos de filmes, e disseminando-o para os bairros
ou mesmo para outras cidades. Contudo, a galeria, talvez pela proximidade do material apresentado
com a proposta dos novos museus, passa por sucessivas crises até encerrar suas atividades em
195295, afirmando que, para os artistas, era mais interessante exporem nos museus, visto não
precisarem alugar estes espaços96:

“A Galeria Domus fechou. O empreendimento sustentado pelo casal Anna Maria e Pasquale
Fiocca foi certamente a única tentativa paulista para formar um centro de exposições de
arte contemporânea mais digna e merecedora desse adjetivo. E agora, ao se fechar a Galeria,
deve-se sublinhar o acontecimento com algumas considerações. E são estas: numa cidade
com Museus, Bienais, Clube dos Amigos da Arte etc., numa cidade da qual se fala no
mundo afora pelos prêmios fabulosos que são conferidos, numa cidade que gasta milhões
por ano para a arte, nesta cidade enfim, não se dá apoio a uma galeria de arte moderna, a
única, montada com os maiores esforços, e esta galeria deve fechar”97.

Os veículos de comunição escrita afirmam repetidamente que o motivo principal para o
fechamento da Domus é a preferência dos artistas de exporem nos museus, dado que nesses
espaços não precisam pagar a locação. Como os museus também realizavam exposições
individuais de jovens artistas e igualmente comercializavam as obras, existindo no período uma
superposição entre Domus e museus, o que parece ter contribuído para o encerramento das
atividades da galeria:

“Foi feita uma observação muito acertada numa coluna d’O Estado de S. Paulo sobre os
museus que, cedendo suas salas aos artistas para exposições individuais, acabam fazendo
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concorrência às galerias de arte que, do ponto de vista comercial, têm a mesma tarefa. O
cronista acertadamente observa que nos museus não se vende, ou pelo menos pouco,
enquanto numa galeria particular é possível vender mais, concorrendo para o interesse
dos artistas.
... No entanto, nós pensamos não ser possível criar um interesse geral para a arte, sem
instaurar e facilitar de todas as formas um mercado de arte. Pensamos que os museus não
deveriam organizar exposições individuais e tampouco coletivas, devendo limitar a
exposições retrospectivas e às muito importantes.... A razão verdadeira pela qual os artistas
vendem pouco reside em outro fato; não existem os colecionadores nos quais fala o autor
do artigo. Se houvesse colecionadores, tudo seria resolvido; os museus, talvez tomaram a
si a tarefa de organizar as mostras, com o intuito de incentivar a formação de ditos
colecionadores, ajudando os artistas ao mesmo tempo. E, às vezes, um museu – o Museu
de Arte, por exemplo – conseguiu vender para um único artista, num valor de cem mil
cruzeiros, importância absolutamente não desprezível”98.

Raras são as imagens dos estabelecimentos. Da Galeria Domus, foi publicada foto da fachada
na tese de doutorado de Maria Cecília França Lourenço, Maioridade do moderno em São Paulo:
anos 30/4099. Em tal imagem, da “III Exposição do Grupo Guanabara”, parece que as obras estão
alinhadas em duas fileiras, embora exista espaço entre elas; na vitrine, espécies de cavaletes –
mobiliário comum em galerias tradicionais aparece em destaque. Outra imagem localizada, da
exposição de Bella Karawaewa mostra um pequeno trecho da sala e apenas três obras; os quadros
aparecem em uma única linha, presos por sistema de cabeamento até elemento horizontal
localizado sob o forro, tal como na Galeria Casa e Jardim.

Diversificação das galerias a apresentar arte moderna

Segundo jornais da época, algumas das galerias ativas em 1951 eram a Itá, a Rio Branco e a
Sete de Abril, todas situadas na rua Barão de Itapetininga; a Brasil, na rua Conselheiro Crispiniano
e a Prestes Maia100. No início dos anos 50 também temos notícia de galerias como a Ambiente, a
Artesanal e a Tenreiro, estas voltadas a uma produção moderna, não só de artes plásticas, mas
também de mobiliário e objetos de decoração. O noticiário relativo ao ano do Quarto Centenário
(1954) apresenta alguns novos estabelecimentos: a IV Centenário, na avenida Nove de Julho, a
Jean Jacques, na rua da Consolação, a Martin Jules, na avenida Higienópolis, a Renascença, na
rua Araújo, a Michele, na rua Augusta – marcando o início da descentralização das atividades no
centro para o setor. Embora não existam referências precisas, todas deviam comercializar uma
produção ainda bastante heterogênea. A Galeria Portinari, propriedade do escultor Loi Portinari101,

Exposição de Bella Karawaewa,
Galeria Domus, 1947
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Levantamento aerofotogramétrico - Vasp - Município de São Paulo - 1952 - 1957 - escala: 1:3.500

M
U

SEU
S E G

A
LER

IA
S N

O
 C

EN
TR

O

1 Museu de Arte de São Paulo - rua Sete de Abril, 216

2 Museu de Arte Moderna de São Paulo - rua Sete de Abril, 230 - 2o andar

3 Casa Florestano - rua Barão de Itapetininga, 117

4 Casa Suíça - rua Barão de Itapetininga, 125

5 Galeria Ambiente - rua Martins Fontes, 205

6 Galeria Artesanal - rua Barão de Itapetininga, 274

7 Galeria Benedetti - rua Barão de Itapetininga, 140

8 Galeria Casa e Jardim - rua Barão de Itapetininga, 41 e rua Marconi, 128

9 Galeria Rio Branco - rua Barão de Itapetininga, 140 [Edifício Rio Branco]

10 Galeria Domus - av. Dr. Vieira de Carvalho, 11

11 Galeria Guatapará - rua Barão de Itapetininga [Edifício Guatapará]

12 Galeria Ipiranga - av. Ipiranga, ao lado do Cine Ipiranga

13 Galeria Itá - rua Barão de Itapetininga, 70 [Edifício Itá]

14 Galeria Itapetininga - rua Barão de Itapetininga, 273

15 Galeria Martin - rua Barão de Itapetininga, 32

16 Galeria Portinari - rua São Luís, 59 [Edifício Santa Rita]

17 Galeria Prestes Maia - passagem subterrânea entre a praça do Patriarca e o Viaduto do Chá
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anuncia pintura do Grupo Santa Helena e uma loja denominada Antigonovo, na rua Basílio da
Gama, oferece objetos de arte popular brasileira, incluindo cerâmica nordestina e indígena102.

A imprensa local noticia que a Galeria Ambiente, aberta em 1951 e atuante até pelo menos
1958, toma o lugar da Galeria Domus, na história da arte moderna de São Paulo103:

“A Galeria Ambiente comemora o seu segundo aniversário. Ela foi das primeiras lojas nesta
cidade a expor móveis contemporâneos, continua sempre tendo sucessos, com um
crescente espírito de inovação.”104 . Tal estabelecimento não funcionava apenas como uma
galeria de arte – caso de muitos outros locais do período no centro de São Paulo -, mas
principalmente como uma loja de móveis modernos (modelos de M. Zanuso, H. Orro, Lina
Bo Bardi, Giancarlo Palanti e outros) ao mesmo tempo em que realizava exposições de
artistas como Emiliano Di Cavalcanti, Milton Dacosta, Flávio de Carvalho, Lívio Abramo,
Yolanda Mohaly e outros105.

Em fotografia da exposição de Di Cavalcanti, percebe-se a utilização de painéis junto a uma
das paredes, de meia-altura, apoiados por meio de tubos metálicos fixados no teto e no chão
(semelhante ao utilizado na Galeria Casa e Jardim), diferenciando-se por possuir pequenas
estruturas horizontais fixadas nos tubos metálicos, a servir de base para pequenas esculturas; os
quadros estão dispostos lado a lado, com pequena distância entre eles, sendo este projeto do
Studio d’Arte Palma106.

Outros locais de exposição

Além das galerias, espaços com funções diversificadas também expõem obras de artistas
modernos, de maneira a contribuir com a divulgação dos trabalhos a um público variado. Vale a
pena ressaltar as exposições de artistas modernos realizadas no Instituto de Arquitetos do Brasil
- seção São Paulo (IAB-SP), no Clube dos Artistas e Amigos da Arte (Clubinho) e em algumas
livrarias107. A movimentação complementa o cenário para se entender as atividades iniciais
desenvolvidas pelos dois novos museus, o MAM e o Masp.

O Clubinho funciona no período como ponto de encontro de intelectuais, artistas plásticos e
jornalistas, sendo utilizado realmente como uma associação, possuindo até um bar – muito
freqüentado por artistas de diferentes gerações. Segundo Paulo Mendes de Almeida, Nelson
Nóbrega, Francisco Rebolo, Paulo Rossi Osir, Quirino da Silva, Alfredo Volpi e Mário Zanini
participam da decoração de um baile carnavalesco na avenida Ipiranga, no “Atelier-Bar” (próximo
à atual localização do cine Ipiranga) em 1945; separam parte do dinheiro obtido – por iniciativa de
Rossi Osir – para a fundação do Clube dos Artistas e Amigos da Arte. Em 16 de outubro do mesmo
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Exposição de Emiliano Di Cavalcanti, em comemoração
aos dois anos de atividades do estabelecimento, 1953
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ano realizam a primeira Assembléia Geral do Clube, no IAB-SP, então sediado no subsolo do Edifício
Esther; o Clubinho fica inicialmente acomodado junto a este órgão. Até 1947, nada acontece em
relação à entidade e uma nova assembléia é realizada, no salão de conferências da Biblioteca
Municipal. Em 17 de junho de 1948, o Clubinho inaugura nova sede, num pequeno trecho separado
por divisórias dentro da Galeria Itapetininga; no recinto realiza as primeiras exposições; em abril
do ano seguinte, transfere-se para o primeiro andar do edifício sede do IAB-SP, na rua Bento
Freitas, ainda que este estivesse inacabado. Em julho de 1952, transfere-se para o subsolo do
mesmo prédio108, local em que permanece até encerrar atividades. Foi importante local de
convergência de artistas, intelectuais e boêmios da cidade:

“Até meados da década de 50, o Clubinho cumpriu um importante papel, reunindo artistas
plásticos, de teatro, literatos e intelectuais de outras áreas. Aliás, quase todo intelectual
estrangeiro ou de outros estados brasileiros acabava visitando o Clube dos Artistas. Depois,
a cidade cresceu muito, o centro ficou insuportável, as pessoas se dispersaram, mas ainda
assim o Clubinho é uma legenda”109.

Algumas livrarias inauguradas nessa época igualmente desempenham importante papel para
a apresentação de obras, dividindo o espaço interno entre trabalhos artísticos e livros, algumas
possuindo salão de chá, local também utilizado para exibição das obras, contribuindo
significativamente no desenvolvimento do gosto e da cultura estética no país. As principais são a
livraria Brasiliense, inaugurada em 1944, com expressivo número de mostras de artistas modernos
– sendo um dos espaços mais ativos durante a década de 40 – e a Jaraguá, de Alfredo Mesquita110,
com programação mais sazonal. Aberta em 1942 e funcionando até 1957, a livraria Jaraguá era
dividida em livraria (na frente), corredor e, no fundo, salão de chá – local de apresentação das
obras111. Os dois estabelecimentos são pontos de encontro dos intelectuais e artistas da cidade.
Outras livrarias também realizam mostras, apesar das diferentes periodicidades: a Roxy, a funcionar
anexa à Galeria Itapetininga; a Hermes, inaugurada em 1949, com salão permanente a abrigar
obras modernas; a Transatlântica, também contando com galeria de arte112. Maria Cecília França
Lourenço, a partir de levantamento em jornais do período, aponta a ocorrência de mostras na
Jackson, Triângulo, Itapoã e Francesa113, além da Bandeirante, esta com programação esporádica114 .

ANTIGOS MUSEUS NA CAPITAL: Museu Paulista e Pinacoteca do Estado

Museu Paulista

O atual Museu Paulista da Universidade de São Paulo é o primeiro museu da cidade e, também
pioneiro em exibir obras de arte, além de constituir-se em uma das mais antigas instituições voltadas

Reunião no bar do “Clubinho”, 1954
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para o ensino. A coleção inicial é proveniente do Museu Sertório – originado a partir dos objetos
colecionados pelo Coronel Joaquim Sertório, de espécimes de História Natural, artefatos indígenas,
moedas, jornais, manuscritos, obras artísticas, armas, indumentária e curiosidades em geral. Após
aquisição das peças e posterior doação ao governo estadual pelo Conselheiro Francisco de Paula
Mayrink, com o acréscimo de trabalhos da coleção Pessanha. Inicialmente denominado Museu do
Estado, teve sedes distintas: a princípio situa-se no Largo do Palácio (atual Pátio do Colégio -
1892) –; posteriormente é transferido para a rua da Consolação, 93 (período que esteve sob a
responsabilidade da Comissão Geográfica e Geológica - 1893) e, por fim, tem seus objetos
transportados para o edifício do Monumento do Ipiranga (1993)115.

A idéia da construção de um monumento a fim de simbolizar e imortalizar a memória da
independência do Brasil surge logo após 1822. O projeto escolhido para a construção é o do
engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi, com feições de um palácio baseado nas obras
renascentistas. Porém, as obras só são iniciadas em 1885, com o objetivo primeiro de abrigar uma
instituição de ensino. O edifício, embora incompleto (sem a construção das duas alas laterais
previstas, que formariam um “E”), é considerado concluído em 1890, permanecendo desocupado
e sem função até 1894, quando para o Ipiranga é transferido o Museu Paulista (inaugurado
oficialmente em 7 de setembro de 1895). Primeiramente, o museu fica subordinado à Secretaria
de Negócios do Interior, depois Secretaria da Educação e, a partir de 1934 passa a ser considerado
Instituto Complementar da recém-criada Universidade de São Paulo, a ela sendo definitivamente
integrado em 1963116.

No período inicial, o Museu teve um perfil mais voltado para as ciências naturais, modelo
dominante na segunda metade do século XIX. Em 1922 são criadas as seções de Etnografia e
História, ampliando o leque da atuação da entidade e, em sintonia com seu projeto inicial – de
prover a cidade com um museu enciclopédico, nos moldes dos museus europeus do século
XIX, com base em um modelo de concepção da natureza como síntese e paradigma117. Com o
passar do tempo, com o acréscimo da quantidade de peças no acervo e verificação de que a
manutenção de um museu com gama tão variada de peças era algo de difícil gerenciamento, o
Museu Paulista transfere várias de suas coleções para outras entidades, tendo papel fundamental
como matriz na formação de novos museus ou institutos de pesquisa: é o caso do Instituto
Biológico; Instituto de Botânica; Departamento de História Natural da antiga Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras e do atual Museu de Zoologia; além da transferência de obras de
Pedro Alexandrino, Oscar Pereira da Silva, Benedito Calixto e José Ferraz de Almeida Júnior
para a Pinacoteca do Estado, para a inauguração em 1905 e, também, em outras ocasiões; parte
da coleção de Santos Dumont para o Museu da Aeronáutica, doação de maquinário agrícola do

Fachada do Museu Paulista, c. 1954
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século XIX para o Museu Municipal de Ribeirão Preto e algumas obras sob custódia do Museu de
Arte Sacra de São Paulo e do Museu dos Presépios118.

É a partir de 1917, quando se inicia a gestão de Affonso d’Escrangnolle Taunay (diretor da
instituição até 1946), que a instituição passa por uma série de transformações conceituais,
especialmente na organização das salas de exposição, visando inicialmente as comemorações do
Centenário da Independência (1922). As modificações resultam em um projeto expositivo global –
inteiramente concebido por Taunay a partir do projeto arquitetônico de Bezzi que possibilita uma
série de ornamentações propostas posteriormente pelo historiador. Várias obras são realizadas
especialmente para figurar em determinado local do edifício, objetivando criar uma mostra didática
a partir de uma construção da história da São Paulo Bandeirante:

“É com Affonse d’Escragnolle Taunay, que o memorial atinge máxima expressão e eficácia.
Esse politécnico convertido à História Pátria vai não só aproveitar os festejos do 1º Centenário
da Independência, em 1922, como também capitalizar benefícios simbólicos da
Independência em harmonia com o projeto hegemônico de São Paulo na República Velha.
Seu programa é direto, preciso, coerente, articulado e mobiliza, num crescendo, três espaços
disponíveis. Ao saguão, com suas 15 colunas de aparato, coube a responsabilidade de
referenciar a formação e ampliação (por obra e graça dos paulistas) do território brasileiro.
Daí a presença em quadros e pinturas murais, por José Wasth Rodrigues, dos primeiros
habitantes, como Martim Afonso, João Ramalho, Tibiriçá e o “rei povoador” Dom João III,
juntamente com os brasões de São Bernardo e Cananéia. Daí também a explicação da
figura bandeirante, entidade cujo conteúdo ideológico e expressão iconográfica tem, em
Taunay e no Museu, uma raiz identificável: com 3,5 metros de altura, as esculturas de Luigi
Brizzolara encaram Raposo Tavares e Fernão Dias Paes, que se voltam cada um para as
áreas que respectivamente desbravaram”119.

Quase todas as obras artísticas existentes no Museu são realizadas posteriormente à
construção do edifício, cabendo a Taunay encomendá-las junto aos artistas e determinar exatamente
como as queria finalizadas. Para o historiador, as pinturas expostas no monumento não deveriam
ser a livre expressão dos artistas diante de um tema; importava a ele a pretensa autenticidade e
subordinação da iconografia às fontes textuais. Além de definir o conteúdo, o diretor da instituição
encaminha aos artistas todo o material textual que dispõe sobre o tema, além de acompanhar o
planejamento por meio de esboços e visitas aos ateliês durante a execução dos trabalhos120.

A organização dos espaços evidencia uma leitura ressaltadora da contribuição paulista
(realizada pelo próprio Taunay), em face da história do país. Para expressar a concepção criada,
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publica em 1937 um guia sobre o Museu121, com fotografias das salas e listagem dos objetos
expostos – explicitando o que se busca em cada ambiente e a importância de cada peça apresentada
para contextualização da história paulista. Propondo um percurso definido, estabelece um roteiro
cenográfico, partindo-se do peristilo (com as esculturas dos bandeirantes), observam-se os painéis
de José Wasth Rodrigues e os retratos em nichos previamente definidos. Subindo-se a escadaria,
ladeada por ânforas com águas dos principais rios do país, acessa-se o Salão de Honra, local em
que figura a tela Independência ou morte (1888) de Pedro Américo, encomenda de Dom Pedro II
ao artista para aquele determinado sítio; na mesma sala cinco tondos com retratos de memoráveis,
para dada concepção de Independência.

Acrescente-se que as demais salas, complementam tal projeto. Assim, no térreo prevê as
salas A9, A10, A11, A12, A13, A14, A14, A15 e Galeria A, do lado oeste, atinge-se a seção referente
às peças arqueológicas; a Sala então denominada A9 dedicada às pinturas de José Ferraz de
Almeida Júnior, em especial A partida da Monção e outros trabalhos do artista (muitos deles
posteriormente figurando na Pinacoteca do Estado); na Sala A10, exemplares da cartografia colonial
e documentos antigos; na A11, pinturas de José Wasth Rodrigues a partir de documentos, gravuras
e aquarelas de época, artista este também significativo para a criação do Museu Republicano em
Itu, outro marco do projeto Taunay, em que a iconografia materializa dada história. A Sala A12,
dedicada à iconografia paulista, reúne quadros a óleo de diversos pintores do início do século XX
a partir de aquarelas de Hercules Florence; na A13, estão reunidas uma série de telas de Benedito
Calixto sobre aspectos antigos da cidade de Santos. Outras salas destinavam-se à iconografia,
com cenas de estradas e fazendas (B6)122, arte primitiva e arte religiosa colonial brasileira (A16),
maquete da edificação e obra A Pintura, de Almeida Júnior, (A6), sala Santos Dumont (B9), sala
Bartholomeu Lourenço de Gusmão (B10).

Conforme as imagens publicadas no Guia da secção histórica do Museu Paulista, pode-se
verificar os princípios museográficos utilizados pela instituição: as obras nos nichos específicos
ganham destaque, especialmente pela elevada altura em que estão localizadas; as outras pinturas
são colocadas em mais de uma linha, com diferentes tamanhos de molduras de maneira a preencher
as paredes e destacar as obras consideradas mais importantes; as etiquetas normalmente estão
dispostas sob as obras, na parte central. As paredes possivelmente eram pintadas em tons mais
escuros que forros, arremates, guarnições e portas. Inúmeras vitrines, dispostas paralelamente
nas salas abrigam documentos, moedas e peças cartográficas preenchem as salas, de modo a
tornar o espaço, ao olhos de nossos dias, carregados de informações.
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Pinacoteca do Estado

A Pinacoteca do Estado surge em 1905, com inauguração em 25 de dezembro123 , atrelada
ao Liceu de Artes e Ofícios124. Sendo o museu de arte mais antigo de São Paulo, tal acervo passa
a ter existência jurídica em 1911, obtida por meio da Lei n. 1.271 de 21 de novembro do referido
ano, dotando o Estado como o responsável pela preservação do conjunto artístico125 . O acervo
inicial compreende 59 obras basicamente de artistas ligados à hoje nomeada Escola Nacional de
Belas Artes, agraciados com Bolsas de Prêmio ao Exterior, comprometidos à tradição oitocentista
e clássica, às vezes acadêmica; uma parte do conjunto é proveniente do Museu Paulista, via
transferência, e outra parte adquirida de personalidades públicas locais126 . Nesse conjunto
destacam-se obras de Pedro Alexandrino, José Ferraz de Almeida Júnior, Henrique e Rodolfo
Bernardelli, Antônio Ferrigno, Benjamin Parlagreco, Antonio Parreiras, Oscar Pereira da Silva, Eliseu
Visconti, Pedro Weingartner e Berthe Worms127.

Da formação até os anos 30, os trabalhos a compor a coleção eram oriundos de doações
provenientes de famílias abastadas da sociedade local – incluindo obras de artistas franceses
importados pela Galeria Jorge, compromisso de bolsistas, aquisições do Estado e doações dos
próprios artistas. Por causa da significativa presença de doações de particulares, é representativo
o número de retratos no acervo – provenientes diretamente das famílias como forma de eternizar
um ente querido, tornar pública sua imagem ou dissimular rivalidades dentro dos clãs. Importante
fato a sublinhar é a presença, entre as inúmeras obras oitocentistas, dos quatro primeiros trabalhos
de artistas ligados ao modernismo, que passam a integrar o acervo da instituição a partir de meados
da década de 20: Victor Brecheret, com a doação do gesso La Porteuse de parfum (10 de janeiro
de 1927); Anita Malfatti, legando ao Museu Tropical e mais duas cópias da época em que realizou
o Pensionato Artístico (março de 1929); a aquisição das obras Bananal, de Lasar Segall em 1928 e
de São Paulo, de Tarsila do Amaral no ano seguinte128. Na década de 30 temos o ingresso da obra
Mestiço de Cândido Portinari (1934)129.

Inicialmente, a Pinacoteca é instalada no edifício concebido pelo escritório de Francisco de
Paula Ramos de Azevedo para abrigar as atividades do Liceu – projetado em 1896, com construção
iniciada no ano seguinte e princípio das atividades em 1900. Num primeiro período, são realizadas
diversas aquisições para o museu nascente, enquanto o Liceu realiza algumas mostras. Com as
constantes exposições no Liceu durante toda a década de 1910130, logo após a criação oficial da
Pinacoteca e enquanto esta esteve atrelada à instituição de ensino referida acima, as instituições
geraram um certo destaque na imprensa, mas o interesse pela entidade passa a decrescer nas
décadas seguintes. Um incêndio no prédio do Liceu em 1930 e a instalação de um batalhão durante
a Revolução Constitucionalista de 1932 contribuem para a desativação das atividades131.

Pinacoteca do Estado, na época em que no edifício
funcionava o Liceu de Artes e Ofícios
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Um decreto assinado em 28 de janeiro de 1932 passa a guarda das obras da Pinacoteca para
a Escola de Belas Artes de São Paulo, instituição privada e, em julho do ano seguinte, o acervo é
transportado para a nova sede do Museu, junto à referida escola, no antigo prédio da Imprensa
Oficial do Estado – rua Onze de Agosto, próximo à praça da Sé – sendo o diretor da instituição de
ensino também responsável pela Pinacoteca. A separação dos cargos só ocorre em 1939, por
meio do decreto (10178) que cria o cargo de Diretor Técnico132. A partir de 1936, a Pinacoteca
passa por duas grandes gestões, ambas acadêmicas: a primeira de Paulo Vergueiro Lopes de
Leão (1936-1944) e a segunda de Túlio Mugnaini (1944-1965). Pelo levantamento realizado nos
jornais no final da década de 40 e início da seguinte, verifica-se ser este um período em que a
instituição não desperta o interesse da imprensa escrita, pois raras são as noticias sobre atividades
da entidade, talvez pelo material apresentado, localização ou mesmo tipo de exposições exibidas133.

Fotografias de salas da Pinacoteca (c. 1947), já de volta à avenida Tiradentes, apontam para
um espaço transitório entre as antigas formas de expor e os preceitos utilizados no século XX,
principalmente a partir a I Guerra Mundial: as obras não mais estão dispostas de maneira a cobrir
as paredes, mas apenas em uma linha na altura dos olhos do observador, com as obras alinhadas
pela parte inferior e distâncias análogas entre si. Bases altas e estreitas preenchem alguns pontos
da Sala Henrique Bernardelli (semelhantes às utilizadas na Galeria Casa e Jardim), mas nas outras
salas, obras bidimensionais e objetos estão dispostos junto às paredes, liberando toda a área
central. Algumas cadeiras sinalizam a possibilidade de uma fruição mais demorada. Cortinas com
bandôs cobrem janelas e circundam as altas portas duplas. A iluminação é feita por meio de uma
grande clarabóia nas Salas Almeida Júnior e Pedro Alexandrino e por lustres dispostos nas laterais
em distâncias regulares. Embora de difícil precisão parece existir uma espécie de lona presa por
trilhos a possibilitar o fechamento do vão translúcido. Quanto à sinalização, apenas etiquetas
dispostas nas partes próximas aos cantos das paredes, com altura muito baixa para a leitura134.

A criação de novos museus: o caso exemplar do Masp

O Museu de Arte de São Paulo foi criado por Francisco de Assis Chateaubriand, dono da
cadeia dos ‘Diários Emissoras e Televisões Associadas’ em 1947, auxiliado tecnicamente por Pietro
Maria e por Lina Bo Bardi. A localização da entidade esteve por mais de vinte anos associada à
sede dos Diários Associados (edifício Guilherme Guinle), na rua Sete de Abril, 216, edifício projetado
por Jacques Pilon, com organização espacial a cargo de Lina Bo Bardi compreendendo: sala para
exposições periódicas, outra para exposições didáticas de história da arte e um auditório com
capacidade de cem lugares135.
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O principal objetivo dessa instituição era formar um acervo de obras-primas, especialmente
européias, de mestres do passado, representantes dos principais movimentos artísticos (enfatizando
o renascimento), com reconhecimento nacional e principalmente internacional, buscando formar
uma mentalidade para a compreensão da arte em diferentes épocas; igualmente organiza escola
e atividades que servissem à difusão cultural, com destaque à divulgação da história da arte em
variados segmentos – artes plásticas, música, dança, fotografia, cinema, comunicação visual,
desenho industrial, design e propaganda –, englobando manifestações culturais consideradas
menores136.

A formação do acervo se dá nos primeiros anos do pós Segunda Guerra Mundial,
possibilitando – devido a um câmbio favorável – a aquisição de importantes trabalhos de artistas
europeus, o que corrobora com a constituição de significativo conjunto de arte ocidental, a englobar
arte européia, arte nacional (obras pontuais raramente apresentadas) e de artistas estrangeiros
que atuaram no Brasil137. Com a rápida ampliação da coleção e término das obras do edifício,
realiza-se uma grande reforma, a cargo da arquiteta Lina Bo Bardi, concluída em 1950, em que o
museu passa a utilizar quatro andares, compreendendo então: no segundo andar, dois auditórios,
laboratório fotográfico, duas salas para exposições temporárias, biblioteca e secretaria; no terceiro,
salas para exposições do acervo, com o espaço dividido por um longo display denominado “Vitrina
das formas” (ocupada por objetos de vários períodos, ressaltando fases da exposição didática);
todo o andar não possuía paredes divisórias. O quarto e quinto andares eram ocupados pelas
escolas138. O período inicial do Masp é singular em relação às exposições organizadas139 e
publicações elaboradas com grande cuidado, além do grande impulso educacional gerado pelas
escolas e cursos que criou.

A revista Habitat140, a partir do lançamento realiza uma série de reportagens sobre o Museu,
o que contribui para a divulgação das atividades e possibilita a um determinado público uma farta
documentação fotográfica dos recintos em seus primeiros anos. No período entre 1947 e 1950,
várias são as inovações praticadas pela instituição no âmbito museográfico: a sala de exposições
didáticas, linhas de painéis sustentados por tubos metálicos presos ao chão e ao teto (semelhantes
aos encontrados na Galeria Casa e Jardim), mas com tubos horizontais para facilitar a colocação
do material didático, afastados das paredes e em várias fileiras, criam um ritmo diferenciado no
espaço; na mesma sala, faixas de iluminação no teto buscam homogeneizar a iluminação a fim de
possibilitar o maior número de arranjos possíveis, a partir do material a ser apresentado. Nas
exposições de esculturas, como em outras instituições, a utilização de bases próximas às paredes,
só que buscando ritmo distinto; em algumas ocasiões, utilizam-se cortinas ao fundo, prática comum
no período141 . Na sala maior de exposições painéis apenas com pés (não sendo autoportantes),
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de altura mediana abrigam as obras com maior distanciamento; as etiquetas apresentam pequenas
dimensões. Após a reforma, os dois tipos de painéis são mantidos – na sala maior passam a
figurar de maneira paralela142  –, a iluminação da sala principal é alterada, formando uma ampla
grade também uniforme por todo o recinto; com o aumento do espaço, vários bancos são instalados
entre os painéis por todo espaço, a conferir maior conforto aos visitantes.

Depois do exame de vários equipamentos a contemplar diferentes vertentes do moderno e
de outras produções, chega-se mais perto do Museu de Arte Moderna, com o fito de tentar entender
desde o processo formacional até as escolhas privilegiadas.

Masp, após a reforma, c. 1954
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Notas

1. Vale a pena ressaltar que, principalmente a partir da década de 40, as formas de lazer dos
paulistanos começam a diversificar-se. Temos como bom exemplo a inauguração do Estádio
Municipal do Pacaembu em abril de 1940, projeto de Severo e Villares, iniciado na gestão de
Fábio Prado e concluído na de Prestes Maia. Contudo, tal recinto ligava-se à prática de esportes
especialmente masculinos. Outros entretenimentos, como o rádio, ainda estavam numa fase
áurea, mas isso não alterou o papel preponderante do cinema como principal fonte de lazer.
No período também são facilitadas as pequenas viagens, como as idas para o litoral dado o
aumento de automóveis na cidade e construção de estradas como a Anchieta. In: SIMÕES,
Inimá Ferreira. Salas de cinema em São Paulo. São Paulo: SMC-SP/ PW/ SEC-SP, 1990, p. 10.

2. Cinematógrafo é a designação dada ao aparelho inventado em 1895 por Auguste e Louis
Lumière, capaz de reproduzir em uma tela o movimento, por meio de uma seqüência de
fotografias. In: TOULET, Emmanuelle. O cinema, a invenção do século. [São Paulo]: Objetiva,
198[8].

3. DAHER, Luiz Carlos. Atualidades do modernismo (algumas imagens). In: WARCHAVCHIK,
Pilon, Rino Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 15.

4. GAMA, Lúcia Helena. Nos bares da vida: produção cultural e sociabilidade em São Paulo –
1940-1950. São Paulo: Senac, 1998, p. 33.

5. Francisco Serrador emigra da Espanha para o Brasil em 1887. Fixa-se a princípio em Santos,
realizando trabalhos braçais; transfere-se para Curitiba e nessa cidade instala quitandas,
iniciando uma rede de quiosques; exibe com sucesso uma película num desses quiosques e,
a partir da experiência, importa aparelhos e fitas, divulgando o cinema em diferentes espaços:
circos, praças e jardins públicos. Entre 1905 e 1911 instala cinematógrafos em cerca 150 cidades
do interior de São Paulo e quatro cinemas em Curitiba. Estabelece-se no Rio de Janeiro e, em
cooperação com vários investidores, adquire vários cinemas do trecho depois denominado
“Cinelândia” ou Bairro Serrador. Em 1917 funda a Companhia Brasil Cinematográfica, detentora
de controle de vários cinemas, já em expansão para cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora
e Niterói. É considerado o formador da Cinelândia carioca e também o responsável pelo
magnetismo das salas e do espetáculo cinematográfico em São Paulo. Dados obtidos em:
LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Arquitetura do espetáculo: teatros e cinemas na formação da
Praça Tiradentes e da Cinelândia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000, p. 260 e SIMÕES, Inimá Ferreira.
Salas de cinema em São Paulo. São Paulo: SMC-SP/ PW/ SEC-SP, 1990, p. 15 e 95.

6. Klaxon (1): maio, 1922. Apud: MORSE, Richard. De comunidade à metrópole: biografia de
São Paulo. São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade, 1954, p. 220.

7. GAMA, Lúcia Helena. Nos bares da vida: produção cultural e sociabilidade em São Paulo –
1940-1950. São Paulo: Senac, 1998, p. 36.

8. SIMÕES, Inimá Ferreira. Salas de cinema em São Paulo. São Paulo: SMC-SP/ PW/ SEC-SP,
1990, p. 22.

9. É importante ressaltar que muitos dos projetos para salas de cinemas continuam apoiando
seu programa nos itens acima descritos, ou seja, em conformidade às construções de teatros.

10. O cine Central já foi projetado apenas para exibição de filmes, sem ter o projeto se
diferenciado dos projetos realizados para teatros de variedades. Disponível em: http://

www.almanackpaulistano.com.br/central.html>. Acesso em 8 jul. de 2002.

11. HOMEM, Maria Cecília Naclério. Sobre a construção da capital do café e da indústria
(1875-1930). In: WARCHAVCHIK, Pilon, Rino Levi: três momentos da arquitetura paulista. São
Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 43.

12. No início do século, também é muito difundido como forma de diversão entre os homens
o café-concerto, espécie de cópia dos cabarés parisienses, com a apresentação de atletas,
acrobatas e outros tipos de artistas. In: MORSE, Richard Morse. De comunidade à metrópole:
biografia de São Paulo. São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade, 1954, p. 220.

13. Nos Estados Unidos a partir de 1927.

14. Muitos autores afirmam que o cine Rosário foi inaugurado pelo príncipe de Gales, como
Tiaqui Tomoyose em ‘Miudezas e glórias do centro’. In: MEDINA, Cremilda (coord. e org.).
Vamos ao centro. São Paulo: CJE/ECA-USP, 1994, p. 119. Contudo, conforme Frederico Branco,
o príncipe só visitou São Paulo em 1931, quando o Rosário já funcionava há bastante tempo.
In: BRANCO, Frederico. Postais paulistas. 2 ed. São Paulo: Senac, 2002, p. 134.

15. HOMEM, Maria Cecília Naclério. O prédio Martinelli: a ascensão do imigrante e a
verticalização de São Paulo. São Paulo: Projeto, 1984, p. 72.

16. Idem, ibidem, p. 115.

17. O cine Rosário não possuía balcão.

18. Em 1955 o Rosário encerra as atividades devido à falta de público. In: VILLAÇA, Lucila
Vigeron. Os cinemas de Eugênia. In: MEDINA, Cremilda (coord. e org.). Vamos ao centro. São
Paulo: CJE/ECA-USP, 1994, p. 227. Maria Cecília Naclério Homem no entanto afirma que o
mesmo desapareceu dez anos antes, ou seja, em 1945, na reforma realizada por Rino Levi em
quatro andares do “Prédio do cinema” para instalação dos bancos América e Bandeirante. No
projeto, foram rebaixados os tetos, cobertos todos os vestígios da decoração anterior e
modificados os usos dos pavimentos. In: HOMEM, Maria Cecília Naclério. O prédio Martinelli:
a ascensão do imigrante e a verticalização de São Paulo. São Paulo: Projeto, 1984, p. 123.

19. HOMEM, Maria Cecília Naclério. O prédio Martinelli: a ascensão do imigrante e a
verticalização de São Paulo. São Paulo: Projeto, 1984, p. 115.

20. GAMA, Lúcia Helena. Nos bares da vida: produção cultural e sociabilidade em São Paulo
– 1940-1950. São Paulo: Senac, 1998, p. 38.

21. VERGUEIRO, Laura. O lazer e a diversão em São Paulo – o Entreguerras. In: O CADERNO
de São Paulo: um empreendimento Rhodia. [São Paulo]: Rhodia, 19[79], s.p.

22. RIBEIRO, Heloísa Rodrigues. Quatro lados da mesma República. In: MEDINA, Cremilda
(coord. e org.). Vamos ao centro. São Paulo: CJE/ECA-USP, 1994, p. 140.

23. Disponível em: http://www.almanackpaulistano.com.br/republicacine.html>. Acesso em
8 jul. de 2002.

24. Idem, ibidem.

25. VERGUEIRO, Laura. O lazer e a diversão em São Paulo – o Entreguerras. A autora cita
como locais em que se realizavam bailes carnavalescos: cine Odeon, cine-teatro Colombo,
cine Piratininga e cine Oberdan. In: O CADERNO DE São Paulo: um empreendimento Rhodia.
[São Paulo]: Rhodia, 197[9], s.p.
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26. TARASANTCHI, Ruth Sprung. Pintores paisagistas: 1890 a 1920. São Paulo: Edusp,
2002, p. 55.

27. ANELLI, Renato. Arquitetura de cinemas em São Paulo. Óculum (2): 35, set. 1992.

28. DAHER, Luiz Carlos. Atualidades do Modernismo (algumas imagens). In: WARCHAVCHIK,
Pilon, Rino Levi: três momentos da arquitetura paulista. São Paulo: Funarte/ MLS, 1983, p. 17.

29. É também o período que inicia o declínio da bilheteria nas salas centrais e fechamento de
cinemas nos bairros. In: SIMÕES, Inimá Ferreira. Salas de cinema em São Paulo. São Paulo:
SMC-SP/ PW/ SEC-SP, 1990, p. 81, 88-91 e 106-120.

30. GAMA, Lúcia Helena. Nos bares da vida: produção cultural e sociabilidade em São Paulo
– 1940-1950. São Paulo: Senac, 1998, p. 263.

31. Segundo dados fornecidos pela Fundação Sistema Estadual de Dados (Seade), em 1940 o
público freqüentador de cinemas era de 19.526.224; em 1950, o acima mencionado e, em
1960, 44.357.881. Apud: SIMÕES, Inimá Ferreira. Salas de cinema em São Paulo. São Paulo:
SMC-SP/PW/SEC-SP, 1990, p. 81 e 89.

32. A partir de consulta na revista Acrópole e no livro de Inimá Simões, Salas de cinema em
São Paulo, e levantamento de campo realizado entre maio e novembro de 2002.

33. Anteriormente à construção deste edifício, foi utilizada pela Ufa, nos anos 30, o cine Colyseo
Paulista, localizado no largo do Arouche. In: SIMÕES, Inimá Ferreira. Salas de cinema em São
Paulo. São Paulo: SMC-SP/ PW/ SEC-SP, 1990, p. 33.

34. O próprio arquiteto escreve artigo para a Revista Polytechnica a fim de explicitar as intenções
desse projeto. In: LEVI, Rino. Considerações a propósito do estudo acústico de um cinema, em
construção em São Paulo. Revista Polytechnica (122): 155-163, abr.-dez. 1936. No número
seguinte da mesma revista, é publicado outro artigo sobre o cinema, acentuando os estudos
de acústica realizados. In: CINE Ufa-Palácio (projeto e fiscalização do arquiteto Rino Levi). Revista
Polytechnica (123): 225-30, jan.-abr. 1937.

35. ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio & KON, Nelson. Rino Levi: arquitetura e cidade. São
Paulo: Romano Guerra, 2001, p. 76.

36. Além dos cinemas projetados por Rino Levi, destacam-se o cine Jussara de Gian Carlo
Palanti – construído em edificação existente – (1951), o Comodoro de Adolf Franz Heep (1958)
e a decoração de Miguel Juliano para o cine Regina (1959).

37. Correio Paulistano, 14 nov. 1936, p. 9. Apud: In: SIMÕES, Inimá Ferreira. Salas de cinema
em São Paulo. São Paulo: SMC-SP/ PW/ SEC-SP, 1990, p. 37.

38. Era comum, nos lançamentos, os cinemas serem os mais luxuosos e com maiores inovações
tecnológicas; contudo, rapidamente, eram suplantados por novas salas. Como cita Ernani Silva
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O histórico do MAM, desde os primórdios, já foi narrado em diversas publicações, conforme
desenvolvido no primeiro capítulo. Muitos textos se baseiam no trabalho precursor de Paulo Mendes
de Almeida, posteriormente reunido em De Anita ao Museu, testumunho de alguém que vivenciou
parte significativa dos acontecimentos artísticos da capital paulistana da década de 20 até pelos
menos a de 60; como uma espécie de depoimento, focaliza ações individualizadas – ressaltando
afeições e inimizades. Os trabalhos posteriores sobre o Museu, em menor ou maior medida,
orientam-se por este livro, especialmente quando o tema é a história inicial do MAM. São
importantes contribuições os trabalhos de Aracy Amaral, MAC: uma seleção do acervo na Cidade
Universitária e Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil de um acervo.
Ainda a tratar do período, o texto de Vera d’Horta, MAM: Museu de Arte Moderna de São Paulo;
o capítulo específico sobre o Museu no livro de Maria Cecília França Lourenço, Museus acolhem
moderno e, recentemente a dissertação de mestrado de Regina Teixeira de Barros, Revisão de
uma história: a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Para este trabalho, na busca de
se encontrar outros personagens, além dos já conhecidos, foi efetuado levantamento nos arquivos
da instituições com material sobre a instituição – Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação
Bienal de São Paulo e Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do
MAM – além de pesquisa nos principais jornais da Paulicéia a partir da data da fundação do Museu
de Arte Moderna de São Paulo até o término da exposição inaugural.

O capítulo procurará entender a inserção do MAM dentro da rede cultural aqui traçada. O
ponto de partida, ao contrário de outros, reside nas discussões para constituição de um museu
visando salvaguardar a arte moderna, valorizando-se igualmente o período compreendido entre a
fundação do Museu como “sociedade civil denominada Museu de Arte Moderna de São Paulo” e
a organização da exposição aberta apenas para elementos pertencentes ao meio artístico na sede
da Metalúrgica Matarazzo, procurando enfocar também eventos normalmente deixados de lado.
O recorte temporal é delimitado pelo período de julho de 1948 (época em que o meio já começa
a se agitar pela vinda do crítico belga Léon Degand para organizar a exposição de abertura do
Museu) até o final do mesmo ano1. Pela presente pesquisa, igualmente buscou-se mapear os
discursos proferidos pelos membros do Museu e a recepção ante o estudo dos rebatimentos
publicados via imprensa escrita (posições favoráveis e contrárias).

A maneira de interrelacionar os acontecimentos do MAM com outros ocorridos na cidade
no recorte deu-se por meio da realização de uma linha cronológica, desde maio de 1948 até
o final da época de ouro, em 1960. A primeira data coincide com o aparecimento da primeira
notícia sobre a fundação do MAM no jornal O Estado de S. Paulo – até abril de 1949 – data de
encerramento da mostra “Do figurativismo ao abstracionismo” na então denominada Capital
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Bandeirante, usando este ícone do viver empreendedor e desbastador de fronteiras, inicia-
se operação semelhante nas artes visuais, pois afinal tínhamos terras, dinheiro e era chegada
a hora da cultura de ponta.

Discussões acerca da criação de um museu de arte moderna na cidade de São Paulo

A idéia de um museu de arte moderna na cidade de São Paulo começa a ser delineada
durante a década de 1930, para alguns historiadores2 via Departamento de Cultura do município,
para outros, por meio das manifestações que se fizeram presentes nessa mesma década como a
Sociedade Pró Arte Moderna (Spam)3 ou mesmo os Salões de Maio.

Mário de Andrade e Sérgio Milliet veiculam a idéia de um museu de arte moderna de maneira
ampla, não como mero contato entre artista e um público interessado nessa produção, mas voltados
à comunidade extensa, sendo o principal objetivo transformador e não meramente
conservacionista, pretendendo abarcar a formação cultural em sintonia com a contemporaneidade.
Tal instituição, para ambos intelectuais, estaria ligada ao Departamento de Cultura4. A principal
diferença entre as propostas é o projeto específico vislumbrado por cada escritor: para Milliet, um
museu ainda nos moldes tradicionais, composto por acervo significativo de originais, propiciando
a possibilidade de contato direto com obras-primas, aliado à necessidade de ação pedagógica
para compreensão dos diferentes significados5; para Mário de Andrade, uma entidade mais ampla,
formado por reproduções e modelagens, com coleções ao alcance de qualquer compreensão,
investindo na pluralidade de valores, possível em diversas cidades, facultando a descentralização
do conhecimento a partir de um maior número de fruidores6, posição esta defendida no estudo
“Museus populares”7.

 O Salão de Maio, nas três mostras realizadas (1937, 1938 e 1939) tem uma relação direta
com a idéia da necessidade da criação de um museu de arte moderna, pois funciona desde o
princípio como espaço divulgador para a produção do momento; ao mesmo tempo, se enquadra
nos eventos precedentes da famigerada instituição. Na primeira edição, participam apenas artistas
nacionais ou residentes no país8, possivelmente pelo fato do evento ainda estar em fase de
organização, sem o necessário tempo para superar fronteiras. Na segunda9, conta com a
apresentação dos surrealistas e abstracionistas ingleses, do grupo ligado ao crítico Herbert Read10

e, especialmente, a presença de trabalhos de Ben Nicholson – todos por intermédio de contatos
engedrados pelo agitador Flávio de Carvalho11. A inserção do grupo de artistas estrangeiros de
reconhecimento público naquele momento – e já um grupo de abstratos–, segundo Paulo Mendes
de Almeida, configura-se em acontecimento artístico de invulgar importância num país sem tradição
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em instituições museológicas12. No terceiro evento13, destacam-se a participação de Alexander
Calder, Josef Albers e Alberto Magnelli, além da publicação da Revista Anual do Salão de Maio –
RASM, com artigos de vários intelectuais ativos no período14 a relatar e incitar o debate, ainda que
sob um enfoque bastante específico de parte da história da arte moderna paulista15.

Só na década seguinte, o assunto da criação de instituições privilegiando a arte moderna
tem novamente destaque. Como primeiramente aponta Paulo Mendes de Almeida16, Luis Martins,
no ano de 1946, em coluna que assina no jornal Diário de S. Paulo, retoma a idéia da criação de
um museu desse gênero; Mauricio Loureiro da Gama, outro articulista do Diário se manifesta,
complementando que a iniciativa deveria partir da Prefeitura e ser ligada ao Departamento de
Cultura (idéia defendida desde a década anterior, como constata-se acima). O crítico escreve um
segundo artigo, endereçado ao então prefeito da cidade, Abrahão Ribeiro17, novamente invocando
o assunto. O Prefeito prontamente responde, afirmando já possuir a cidade a Pinacoteca do Estado
e a Escola de Belas-Artes. Outros escritos e personagens passam a debater via jornal, uns a favor
da entidade prosposta (Menotti Del Picchia, Anita Malfatti, Sérgio Milliet e Quirino da Silva), outros
contrários (principalmente Monteiro Lobato). Prefeito e escritor voltam a trocar alguns artigos18,
mas como outras iniciativas do período, em determinado momento os ânimos se arrefecem e
nada é concretizado. Nesse mesmo ano é iniciada uma série de correspondências entre intelectuais
paulistas e pessoas relacionadas ao Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), na tentativa
de se criar uma instituição congênere à norte-americana na capital paulista.

Cooperação entre o MoMA e brasileiros

Vários são os contatos travados entre brasileiros e norte-americanos, mesmo no período
anterior à constituição do MAM, que podem ser estudados pelo amparo documental disponível e
sempre ampliado graças a anônimos funcionários do próprio MAM. A correspondência trocada
entre Carlos Pinto Alves, Rino Levi, Francisco Matarazzo Sobrinho, Eduardo Kneese de Mello e
Sérgio Milliet por um lado, e Nelson Rockefeller e Carleton Sprague Smith, por outro, é extensa e
tenta sempre direcionar as atividades para a formação de um museu nos moldes do MoMA. Mais
do que simples contatos repletos de amabilidades, trazem por parte do exemplar norte-americano
uma série de diretrizes que deveriam de alguma maneira ser seguidas por seu congênere paulista,
apresentadas por sugestões em cartas, envio dos estatutos e tratados de cooperação mútua.

Os contatos entre brasileiros e americanos inicia-se em 194619, como citado anteriormente,
a partir da visita de Nelson Rockefeller ao Brasil, momento em que doa, como ato simbólico, para
os futuros museus de arte moderna, de São Paulo e do Rio de Janeiro além de Belo Horizonte e
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Francisco Matarazzo Sobrinho e Nelson
Rockefeller assinam
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Três das obras doadas
por Nelson Rockefeller
para o futuro MAM de
São Paulo (hoje
pertencentes ao acervo
do MAC-USP): Georges
Grosz, A bestialidade
avança (canto
superior); Marc
Chagall, Primavera
(acima); André Masson,
Germinação (ao lado)

Porto Alegre20, treze obras, cabendo à instituição paulista: Byron Browne (Mulher de circo, 1946,
óleo), Alexander Calder (Móbile amarelo, preto, vermelho e branco, s.d., metal), Georges Grosz
(A bestialidade avança, 1933, aquarela), Morris Graves (Na Noite, 1943, têmpera), Fernand Léger
(Composição, guache), André Masson (Germinação, 1942, guache) e Marc Chagall (Primavera,
1938/39, aquarela)21. As obras, antes da constituição do Museu ficam sob a guarda do IAB-SP, por
preencher os requisitos de neutralidade e responsabilidade22 e pela relação de muitos arquitetos
ligados ao Instituto também estarem envolvidos no projeto da futura instituição museal.

É importante ressaltar aqui a fase do MoMA que o MAM busca como paradigma: a que
compreende o período inicial indo até praticamente 1948, momento de inflexão no Museu, em
que Alfred Barr23 passa a apoiar discretamente a produção dos artistas norte-americanos24,
culminando na década seguinte com o incentivo irrestrito ao expressionismo abstrato. Nessa
primeira fase, as mostras de maior sucesso do MoMA relacionam-se com os artistas pós-
impressionistas25 e dos movimentos das vanguardas européias26, apesar da alternância com mostras
de artistas norte-americanos. O Museu americano, seguindo a tendência dos galeristas de arte
moderna nova-iorquinos, inicia e prossegue as atividades durante as duas primeiras décadas de
funcionamento priorizando a arte européia27, especialmente a francesa, por considerá-la superior28.
O grande impulso que o MoMA dá ao grupo dos expressionistas abstratos está relacionado às
exposições apresentadas pela instituição, a mostrar produção distinta da européia, especialmente
com a exibição de arte norte-americana, como na mostra “Americans 1943: Realists and Magic
Realists”; também as exposições históricas constituiram autêntica revelação para uma vanguarda
nascente; as mostras de arte primitiva igualmente tiveram papel fundamental na formação desse
grupo de artistas29. É destacável na instuição a afirmação de tratar-se de entidade educativa, não
estando a venda nenhuma das obras expostas em suas salas30.

Outra importante contribuição do MoMA já na primeira década de funcionamento, são as
exposições relacionadas a arquitetura, principalmente moderna, sendo um dos organismos
responsáveis pela difusão dessa produção em todo território norte-americano31, fato espelhado
até na sede construída para o edifício, projeto de Philip L. Goodwin and Edward Durell Stone
concluído em 1939. Muitos arquitetos europeus – devido às dificuldades do período entre guerras
– partem para os Estados Unidos, sendo rapidamente assimilados pelas universidades do país,
influenciando gerações e possibilitando a realização de uma série de projetos.

No ano de 1950, contando o MAM com dois anos de existência jurídica, a parceria entre as
duas entidades é oficializada a partir do “Acordo entre o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque”, “de cooperação e assistência mútua visando estimular
e incrementar a corrente de intercâmbio cultural, no campo das artes, entre os dois países”,
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“Quero lembrar rapidamente o
que foi para mim a gênese de
todo esse movimento artístico:
lembro-me que, por volta de
1946, na Suíça, tive, através de
um crítico alemão [Nierendorf],
a noção da importância do
movimento da arte moderna.
Até aquele momento, estava
ligado à arte antiga e continuo,
até hoje, em certo sentido, fiel à
expressão acadêmica. Em meu
retorno à São Paulo, lancei o
Museu de Arte Moderna, ou
melhor, a Galeria de Arte
Moderna, como denominamos
no início, com a colaboração,
entre outros, dos saudosos
Sérgio Milliet e Lourival Gomes
Machado”35.
Francisco Matarazzo Sobrinho

estabelecendo os seguintes pontos: “1 – fornecendo, um ao outro, exposições no campo das
artes contemporâneas; 2 – fornecendo, um ao outro, filmes com propósitos artísticos e
educacionais; 3 – agindo como representante um do outro, na distribuição das publicações e
reproduções; 4 – servindo como representantes um do outro, na obtenção de sócios”32. Todavia,
analisando a programação do MAM no período inicial, percebe-se que depois de uma breve
aproximação, há um certo afastamento entre as instituições e, pelo material a que tive acesso, não
foi localizada nenhuma exposição do MoMA vinda diretamente para o MAM, fato indicativo da
tênue relação engendrada, mas sempre repetida, dado o glamour possibilitado por esta parceria.

 A partir desses fatos, parece haver uma certa hesitação do exemplar paulista entre uma
sintonia americana e outra vinda do antigo continente, fato reforçado pela formação de muitos
dos membros que o organizaram, desde Ciccillo, passando por Sérgio Milliet33, Lourival Gomes
Machado e outros intelectuais brasileiros34, pela escolha das obras adquiridas na Europa e
preferência de críticos com raízes no Velho Continente, casos exemplares de Karl Nierendorf e
Léon Degand.

ANTECEDENTES DO MUSEU: Galeria de Arte Moderna e Fundação de Arte Moderna

No período após as polêmicas ecoadas via imprensa escrita para a constituição de um museu
de arte moderna e da doação simbólica de Nelson Rockefeller para os futuros museus de São
Paulo e do Rio de Janeiro, além de Belo Horizonte e Porto Alegre, a iniciativa da fundação de uma
entidade voltada a abrigar a arte moderna em seus vários segmentos, sendo a educação uma das
premissas, fica colocada em segundo plano.

Vários intelectuais paulistanos tentam sempre deixar o assunto em pauta, realizando reuniões,
proferindo-se via imprensa e travando contatos com o MoMA. Os principais problemas encontrados
são a falta de recursos, local para abrigar atividades e o desinteresse por parte do setor público. A
viagem prolongada de Francisco Matarazzo Sobrinho36 para a Europa parece ter adiado um pouco
mais os planos para a fundação da entidade. Contudo, não se pode esquecer nesse momento o
papel fundamental de Carlos Pinto Alves37 como fomentador das idéias da criação de um museu
de arte moderna. Amigo íntimo de Ciccillo, mantém intensa correspondência com este (sempre
provocando-o a partir das informações sobre os andamentos dos trabalhos no Museu de Arte de
Assis Chateaubriad)38, com Carleton Sprague Smith39  e Nelson Rockefeller40.

Muitos dos esforços iniciais para a fundação do MAM e das instituições que o antecederam
se devem a Carlos Pinto Alves. Ao que parece, é ele quem, juntamente com Sérgio Milliet41, mantém
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do trocas de informações sobre as tentativas de organização de um Museu junto aos americanos. Tal
correspondência é anterior a qualquer efetivação de uma associação em torno desse ideal42 e é
ele quem consegue de alguma maneira reunir alguns membros para a formação da esquecida e
relegada Galeria de Arte Moderna – já que galeria não tem a aura museal. Observa-se que a
escritura datada de 10 de maio de 1947, formaliza a iniciativa quando Ciccillo ainda encontra-se na
Europa, sendo Pinto Alves o responsável pela ata de fundação da Galeria e pela comunicação do
fato para o MoMA, via correspondência enviada para Carleton Sprague Smith43.

A Galeria de Arte Moderna constitui iniciativa de cunho familiar44, não estando presente
nenhum dos intelectuais ou arquitetos que vinham trabalhando em nome de uma instituição
congênere ao MoMA. A entidade tinha como principais objetivos o resguardo, a exibição e
transmissão à posteridade de obras de arte de artistas então atuantes no Brasil e no exterior;
organização de cursos, conferências, palestras, catálogos, publicações e reproduções, com o intuito
de divulgação artística; organização de uma biblioteca especializada em assuntos referentes à
arte; educação do gosto artístico do público45.

Logo após a realização da Ata de fundação46 e da aprovação dos Estatutos47, Carlos Pinto
Alves envia cópias para Nova Iorque, aos cuidados de Carleton Sprague Smith48 para que este
repasse as informações a Nelson Rockefeller. O adido prontamente responde, felicitando a iniciativa,
mas não sem apontar uma certa decepção por causa do caráter familiar da iniciativa, sem grande
repercussão entre os intelectuais envolvidos desde o princípio com o projeto da criação de um
museu de arte moderna nos moldes da instituição americana:

“Numa entidade representativa dos elementos da sociedade paulista interessados na arte
contemporânea, esperaríamos ver nomes como os de Sérgio Milliet, Tarsila, Eduardo Kneese
de Mello, Luiz Saia, Almeida Salles etc. A nossa entidade gostaria de trabalhar com uma
entidade civil particular brasileira, mas seria preciso que a mesma exprimisse vários pontos
de vista, apresentando um bom equilíbrio entre as diferentes atitudes da crítica estética.
Compreendemos, naturalmente, que o grupo que vocês criaram é apenas o começo, mas
acreditamos que os seus fins não serão levados a sério no estrangeiro se a base não for
alargada”49.

Outro ponto fundamental enfatizado pelos membros do MoMA, é a necessidade em formar
corpo técnico eficiente para o bom funcionamento e representatividade da instituição, pois segundo
reiteram os organizadores do museu norte-americano, mais importante que um acervo grandioso
ou um edifício cheio de pompa, é a capacitação dos profissionais a organizar as coleções, refletir
sobre o conjunto das obras e trabalhar pela salvaguarda do material. Na mesma correspondência,
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oferecem-se para abrigar na instituição brasileiros interessados em realizar estágios sobre as
práticas museológicas e museográficas empregadas pelo Museu na difusão da arte patrocinada
pela instituição, em visível direcionamento promocional50.

Pelo tom do texto, as possibilidades de intercâmbio entre a Galeria de Arte Moderna de São
Paulo e o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque parecerem algo muito distante naquele momento,
dadas as diferentes perspectivas apresentadas por cada entidade. Carlos Pinto Alves responde à
carta acima mencionada, afirmando entrar em contato o mais rápido possível com Francisco
Matarazzo Sobrinho, a fim de lhe enviar os conselhos e sugestões. Passa-se quase um ano até a
constituição da Fundação de Arte Moderna, célula inicial do futuro MAM51, outro dos dados
eclipsados pela história oficial.

Fundação de Arte Moderna

São esparsas as correspondências ao longo de 1947 – talvez por causa da prolongada estada
de Ciccillo na Europa. Mas logo no início de 1948, no dia 12 de janeiro, é registrada a escritura da
“Fundação de Arte Moderna”52  que, em parte, pode ser considerada antecessora direta do Museu
de Arte Moderna. Baseada parcialmente nas questões centrais que permeiam a criação da Galeria
de Arte Moderna, tem os objetivos ampliados:

“a. organizar e patrocinar cursos especializados, conferências, palestras, catálogos,
publicações e reproduções para a divulgação da arte; b. organizar bibliotecas especializadas
em assuntos referentes à arte em geral; c. organizar, por própria conta ou com o auxílio de
terceiros, exposições coletivas e individuais, esporádicas ou permanentes, de obras
modernas de artistas nacionais ou estrangeiros; d. organizar cursos didáticos, gratuitos ou
estipendiados; e. manter ou auxiliar a manutenção de museus e Galerias de Arte Moderna;
f. estabelecer bolsas de estudos e prêmios para artistas ou alunos dos cursos, de talento e
aproveitamento comprovados, ficando a cargo da Fundação sua livre escolha; g. entrar
em entendimentos com os poderes públicos Federais, Estaduais e Municipais, ou
associações civis nacionais ou estrangeiras”53.

Apesar de não ser organizada hierarquicamente como a Galeria de Arte Moderna, também
tem entre os cargos o de Presidente vitalício na pessoa de Francisco Matarazzo Sobrinho. Difere
da primeira organização o fato de contar desde o princípio com um patrimônio próprio (dotação
de Cr$100.000,00) e ter no quadro do Conselho de Administração membros do núcleo familiar
dos Matarazzo acrescido de importantes intelectuais, artistas, escritores e arquitetos do período e
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outras personalidades: Francisco de Almeida Salles, Carlos Pinto Alves, Tarsila do Amaral, Maria
Guedes Penteado de Camargo, André Dreyfus, Gal. Paulo de Figueiredo, Mário Graciotti, Constabile
Matarazzo, Giannicola Matarazzo, Paulo Matarazzo, Francisco Matarazzo Sobrinho, Sérgio Milliet,
Yolanda Penteado, e os arquitetos Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello e Luiz Saia54.

Em seguida, Carlos Pinto Alves – escrevendo em nome de Francisco Matarazzo – envia
correspondência a Nelson Rockefeller e Carleton Sprague Smith informando sobre a nova entidade,
anexando estatuto e quadros sociais. Nas cartas, além de noticiar o fato, pede a colaboração do
MoMA para as iniciativas que pretendem realizar e já anuncia a primeira atividade programada:
uma exposição de arte abstrata, vista no momento como geradora de debates e repercussão, a
ser organizada por René Drouin55, a contar com obras de artistas internacionais, vindas de Nova
Iorque, Londres e Paris56.

A partir das correspondências, fica clara a organização da Fundação de Arte Moderna como
uma entidade a preparar terreno para o futuro Museu de Arte Moderna, fato logo comunicado
para Nelson Rockefeller, em carta dando notícias sobre a Fundação, explicitando o agrupamento
de diversas personalidades no núcleo inicial57 e já prevendo a inauguração próxima do Museu de
Arte Moderna, a partir da doação de Francisco Matarazzo Sobrinho de diversos trabalhos de artistas
nacionais e estrangeiros, muitos deles comprados durante a viagem prolongada à Europa:
“Esperamos inaugurar, em breve, o nosso Museu, pois já contamos com uma doação inicial do sr.
Matarazzo, de pinturas modernas de artistas nacionais e estrangeiros.... Contamos com a sua
simpatia para com a nossa iniciativa, e com a indispensável colaboração do Museu de Arte de
Nova Iorque”58.

As cartas são respondidas no início de março: Carleton Sprague Smith escreve para Rino
Levi afirmando estar muito satisfeito com a nova entidade59. Entretanto, frisa novamente a
necessidade de se ter um corpo técnico competente para a futura instituição: “vocês começaram
lindamente e agora é preciso escolher as pessoas que assumirão a direção artística efetiva em
tempo integral”60. A idéia da exposição abstrata, pela sintonia com o evidenciado pelo MoMA,
também tem acolhida favorável e, um item ressaltado é a necessidade de colaboração entre
instituições congêneres no Rio e em São Paulo. Nelson Rockefeller igualmente envia correspondência
saudando a nova instituição e reafirmando a colaboração entre o MoMA e a entidade61.

Na imprensa escrita, artigo de Sérgio Milliet faz menção à Fundação de Arte Moderna: trata-
se do texto “O Museu de Arte Moderna”62, em que afirma: “[Francisco Matarazzo Sobrinho] com
um grupo de amigos criava a Fundação de Arte Moderna, nos moldes do Museu de Nova Iorque
[MoMA], com um amplo programa de divulgação artística, de educação do gosto do público, e de
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manifestações culturais em todos os campos da arte”. Ressalta-se que Milliet viaja para os Estados
Unidos no período da Segunda Guerra, em 1942, como parte da estratégia de muitos intelectuais
para aproximar o Governo brasileiro aos Estados Unidos e para evitar o alinhamento com o
chamado Eixo nazi-fascista. Acrescente-se também, que mantinha contatos com Carleton Sprague
Smith, em grande parte pelas atividades como o escritor brasileiro e professor da Escola de
Sociologia e Política, tendo obtido ampla doação de volumes bibliográficos para tal instituição.
Prossegue relatando os diversos entendimentos com outras instituições de São Paulo, o Clube
dos Artistas e Amigos da Arte (Clubinho) e o Clube de Cinema. O problema da falta de uma sede
já se faz presente nesse momento, tendo o Instituto de Arquitetos, seção São Paulo, se prontificado
a reservar um andar do novo edifício para a Associação63, interessante para os arquitetos
modernistas identificados ao IAB alentar essa hipótese, somando-se aos esforços de transformar
as práticas artísticas modernas em referências cotidianas.

Não obstante a falta de um local, Milliet afirma que as atividades da Fundação foram iniciadas,
a partir da organização de uma exposição de arte abstrata: “para começar, haverá uma exposição de
arte abstrata, a cargo da galeria Drouin, de Paris, com a qual se entendeu o sr. Matarazzo Sobrinho”64.
Toda a documentação, trâmites de importação temporária, seguro e embalagem das obras que
figuraram na exposição inaugural do Museu de Arte Moderna de São Paulo, “Do figurativismo ao
abstracionismo”, foram realizados pela Fundação de Arte Moderna e não pelo MAM65.

Participação do crítico e galerista Karl Nierendorf

Ao que tudo indica, maior que a influência do MoMA ou de similares europeus na orientação
inicial da entidade que se pretendia fundar na cidade de São Paulo, foi o alinhamento às orientações
do galerista alemão Karl Nierendorf66 para a organização do futuro Museu de Arte Moderna de
São Paulo e também da abertura da nascente instituição com uma mostra de arte abstrata. Diversos
são os textos que citam os intensos contatos travados entre o industrial e o crítico durante a
permanência de ambos no sanatório Schatzalp, em Davos, período em que passavam por
tratamento médico nesse estabelecimento. Numa comunicação quase diária, idéias sobre o futuro
museu vão paulatinamente sendo planejadas, dando o crítico alemão a conceituação inicial para o
futuro Museu, como no texto abaixo, em que Nierendorf expõe suas idéias sobre a estruturação
do futuro MAM, ainda na época, Galeria de Arte Moderna:

“Idéia e plano: fundação e instituição de um Museu de Arte Moderna em São Paulo.

Finalidade: colecionar e expor as obras dos mais importantes mestres de nossa época e
encorajar entre os jovens aqueles com talento evidente.
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Meio: sr. Matarazzo junto a um grupo de amigos (de arte) formarão um comitê fundador e
uma sociedade de arte em São Paulo para financiar e pôr em prática o museu. O presidente
será do sr. Matarazzo, que dará as direções gerais e os pormenores de todo o trabalho.

Execução: uma comissão de arte será formada por um grupo de especialistas internacionais
que tendo a experiência e a prática, serão responsáveis pela seleção, qualidade e
autenticidade das obras escolhidas. Eles trabalharão conforme as intenções do sr. Matarazzo,
que é o único a decidir definitivamente as questões de compra e venda das obras.

O presidente da Comissão de Arte, responsável por essas ações, deverá ser alguém com a
maior experiência prática possível nas questões que referem-se à organização de
exposições, edição de catálogos, propaganda, além de profundo conhecedor das tendências
da arte européia e americana, bem como os artistas e os críticos, os diretores dos museus
e as autoridades internacionais.

A Comissão de Arte se ocupará somente das questões de qualidade e nível de tudo o que
diz respeito ao museu, mesmo da construção, mas sempre sob a direção do sr. Matarazzo.

O presidente da Comissão é o iniciador e o executor ao mesmo tempo da Comissão, propondo
projetos para exposições à Comissão, que ela aprova ou debate, tendo o direito de rejeitá-
los; o presidente também é responsável pela execução detalhada das resoluções fixadas”67.

Pelo texto acima apresentado, pode-se perceber que o plano de Nierendorf apoia-se na
constatação dos proveitos a serem obtidos do capital respeitável e já acumulado pelo industrial
Francisco Matarazzo, assegurado na gestão da instituição que pretendia criar. Ao mesmo tempo,
propõe uma comissão de especialistas internacionais para direcionamento das aquisições a serem
realizadas e das mostras propostas, já visando uma projeção internacional e possibilidades de
parcerias e emprego na América do Sul. O infortúnio do falecimento de Nierendorf abre um claro
sobre a continuidade da exposição abstrata e mesmo da organização da nova entidade e faz com
que o direcionamento das atividades seja alterado. Nierendorf havia sido o escolhido para ser o
primeiro diretor do MAM, mas devido à situação adversa, há necessidade de um rearranjo para
que as atividades inicialmente propostas continuem sendo encaminhadas.

“Comissão de Paris” e participação de intelectuais paulistas

No período anterior à criação do MAM, o pintor Cícero Dias encontra-se em Paris, exercendo
cargo de adido cultural na Embaixada do Brasil. Na mesma cidade reside Alberto Magnelli, irmão
de Aldo Magnelli – amigo de Ciccillo, engenheiro residente em São Paulo. Ambos são em parte
responsáveis pela constituição do que, na troca de correspondências ficou denominada “Comissão
de Paris”. Após o falecimento de Nierendorf, a “Comissão de Paris”68 é incumbida da tarefa de
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preparar a exposição de arte abstrata para a inaugurar o futuro Museu de Arte Moderna. Organizada
inicialmente pela Fundação de Arte Moderna (dado o MAM só ter sido fundado em 15 de julho de
1948), teve como responsável o galerista René Drouin (com estabelecimentos em Paris e Nova
Iorque), na escolha das obras francesas o crítico belga radicado em Paris Léon Degand69 e
participação ativa de Cícero Dias70: “O mesmo que fora combinado com o sr. Nierendorf, agora
ficou combinado com o sr. Drouin, sendo ele o chefe e o coordenador de toda a Exposição, contando
com a cooperação de você e do sr. Degand”71. Na mesma correspondência afirma: “Tendo agora
disponibilidade dos 5.000 dólares, aproximadamente 100 contos, estes serão entregues ao sr.
Drouin em Nova Iorque, e com esta importância ele estará apto a financiar a Exposição”72.

No contrato realizado entre a Fundação de Arte Moderna e René Drouin ficam estabelecidas
as obrigações e contrapartidas dos membros responsáveis pela exposição internacional de arte
abstrata contando entre 100 e 150 obras: René Drouin, o responsável pela organização geral, com
o auxílio de dois americanos em Nova Iorque (equipe posteriormente composta por Leo Castelli,
Marcel Duchamp e Sydney Janis), e de Léon Degand e Cícero Dias em Paris. Por seu lado, Léon
Degand assume a responsabilidade da preparação de um livro e de um catálogo, um quadro
explicativo com reproduções, comentários e também algumas conferências. Os gastos também
são relacionados e, René Drouin poderia realizar em Nova Iorque, Paris, Rio de Janeiro, Buenos
Aires e Montevidéu a venda das obras que figurariam na exposição73. Como afirma Cícero Dias:
“creio que o interesse dele [René Drouin] é o livro, a continuação da exposição por outras cidades,
venda de quadros etc.”74.

Apesar da ampla divulgação de intelectuais estrangeiros envolvidos com a organização da
entidade, deve-se ressaltar o papel de alguns membros relacionados à difusão da cultura nacional
que auxiliaram esse projeto desde a base: é o caso especialmente de Carlos Pinto Alves, interlocutor
junto aos membros do MoMA, Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello e Sérgio Milliet, além de
Cícero Dias junto aos franceses, como anteriormente mencionado.

Sérgio Milliet, além de atuar junto ao grupo inicial para a concretização da instituição, publica
vários artigos no jornal O Estado de S. Paulo, relatando os passos para constituição do futuro
Museu75 – auxilia na divulgação do programa entidade vindoura. Nos artigos, muitas vezes narra
as etapas para sua concretização, aproveitando para divulgar o programa inicial da instituição,
visando a constituição de uma coleção permanente, com obras de todas as tendências da arte de
1900 até aquele momento; organização de exposições temporárias individuais ou coletivas, de
artistas brasileiros e estrangeiros, de variados setores das artes maiores e menores, preparação
de cursos e conferências; publicação de trabalhos e catálogos76. Em outro texto, afirma a intenção
da instituição publicar uma revista especializada77.
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“O que você está
criando aí em São

Paulo é um Museu com
vida que corresponda à

vida moderna do
homem e não um

Museu no sentido do
velho”78 .

Cícero Dias

O primeiro ano do MAM: atividades e desafios

O estabelecimento do Museu de Arte Moderna de São Paulo como instituição civil sem fins
lucrativos se dá em 15 de julho de 1948 por meio da “escritura de fundação do Museu de Arte
Moderna de São Paulo”79, tendo os objetivos ampliados em relação às entidades que a precederam,
especialmente em relação à aquisição de trabalhos:

“- a. adquirir, conservar, exibir e transmitir à posteridade obras de arte moderna do
Brasil e do Estrangeiro; b. incentivar o gosto artístico do público, por todas as maneiras
que forem julgadas convenientes, no campo da plástica, da música, da literatura e da
arte em geral, oferecendo a seus sócios e membros a possibilidade de receber
gratuitamente ou com descontos, todos os serviços organizados da Associação, nas
condições estabelecidas pelo Regulamento Interno. Parágrafo único. Para a consecução
dos seus objetivos poderá a Associação entrar em entendimentos e contar com os
poderes públicos Federais, Estaduais e Municipais, bem assim como pessoas físicas
ou jurídicas do Brasil ou do Estrangeiro”80.

Outro fato importante a ressaltar é o número de intelectuais, arquitetos, escritores e artistas
ligados a Francisco Matarazzo Sobrinho que assinam tal documento81  – ampliando as bases da
entidade, como solicitado por Nelson Rockefeller e Carleton Sprague Smith –, sendo marcante a
presença de arquitetos no grupo – João Batista Vilanova Artigas, Gilberto Junqueira Caldas, Aldo
Calvo, Salvador Candia, Carlos Cascaldi, Roberto Cerqueira César, Galiano Ciampaglia, Manlio
Cosenza, Miguel Forte, Giuseppe Severo Giacomini, Virgílio Isola, Rino Levi, Eduardo Kneese de
Mello, Léo Ribeiro de Moraes, Jacob Maurício Ruchti, Luiz Saia, Gregori Warchavchik e Roger
Henri Weiler. Pioneiramente, este dado procura ser interpretado por Paulo Mendes de Almeida,
entendendendo que a aceitação reside no fato da arquitetura moderna ter sido, entre as artes
visuais, a primeira manifestação a ser acolhida por um grande público82.

Depois de criado oficialmente o Museu de Arte Moderna, os membros da diretoria e conselho
de administração83 continuam uma campanha maciça pela imprensa, a fim de divulgar os objetivos
da nova instituição. No Correio Paulistano, no prazo de menos de uma semana, são publicados
dois trechos de entrevistas de Roberto Paiva Meira, membro fundador e participante do conselho
administrativo do Museu de Arte Moderna. Em ambas publicações84, frisa tratar-se de uma iniciativa
educacional e popular – pois qualquer um, por módica quantia poderia a ele se associar e beneficiar-
se das atividades organizadas pela entidade. Além disso, a instituição pretendia realizar o
intercâmbio por meio de exposições e bolsas de estudos para a Europa e América do Norte, além
de estar em fase de organização uma biblioteca especializada em artes. Para abarcar todas as



MAM: museu para a metrópole

Fo
ra

 d
e 

fo
co

Ana Paula Nascimento 115

IV

Léon Degand, c. 1949

B
o

le
ti

m
 S

at
m

a
 (2

3)
: 5

8

atividades pretendidas, relata-se a composição de diversas comissões artísticas: escultura, pintura,
cinema, arquitetura, folclore e música85.

Posteriormente, Paiva Meira – então segundo secretário do Museu – afirma que a entidade
cogita organizar apresentações com trabalhos de coleções particulares do Rio de Janeiro e de
São Paulo, exposições em bairros populares e no interior do Estado, edição de revista e –
empreendimento arrojado – organização de um festival de artes nos moldes da Bienal de Veneza,
com premiação para autores nacionais e estrangeiros. Segundo o autor, 1951 era a data prevista
para a realização de tal evento ou, na impossibilidade de organização nesse prazo, transferência
para a ocasião em que fosse comemorado o quarto centenário da cidade, em 195486.

Contribuição do primeiro diretor técnico, Léon Degand – concepção de museu e acervo ideais

Léon Degand, militante do Partido Comunista Francês e defensor ferrenho da arte abstrata
praticada naquele país, no que aparentemente poderia provocar estranhamento, por apartar-se
do realismo denunciatório; porém, a postura pode ser indicativa da corrente marxista que propugna
reduzir uma “distância entre arte e vida”, dada a possibilidade de acesso a tal fazer, dispensando-
se certos atributos como habilidade no desenho e formação em academias. Ressalte-se que só é
convidado para ser diretor do MAM a partir de sua chegada em São Paulo87. Até então, ele é
apenas o organizador da exposição abstrata, especialmente da seleção francesa. Segundo o jornal
O Estado de S. Paulo, Léon Degand chega ao Brasil em princípios de agosto de 194888, mas ao que
tudo indica, em meados de julho deste ano o crítico já encontrava-se na Paulicéia89. Desde a chegada,
o belga tenta entrar em contato com o meio artístico, seja pelas palestras que realiza ou visitas a
outras instituições, como a que faz ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) em 17 de julho,
acompanhado por Pietro Maria Bardi, Moussia Pinto Alves, Emiliano Di Cavalcanti, Rino Levi, Aldo
Magnelli, Noêmia Mourão, Jacob Ruchti e Carlos Thiré90.

Em 1947, na França, antes mesmo do período dos trabalhos da “Comissão de Paris”,
possivelmente após ser apresentado para Francisco Matarazzo Sobrinho por Alberto Magnelli,
envia correspondência91 composta por uma encorajadora carta a Ciccillo, sobre a idéia da criação
de um museu de arte moderna na cidade de São Paulo como instituição privada, nos moldes do
MoMA, e um texto do que considera uma coleção ideal em diversos segmentos da arte moderna,
do impressionismo à arte produzida nos anos quarenta, revelando explicitamente a escolha de
privilegiar a produção francesa. Ressalta a importância da entidade ser privada, pois na concepção
do crítico, sofreria menos influências das questões de gosto do público e do poder governamental
e poderia apresentar o que de mais novo estava sendo produzido. Aproveita para incitar a vaidade
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do mecenas, ante a situação de incerteza: “lhe asseguro que não será imitado se for audacioso”92.
Exemplifica o que considera projetos satisfatórios no campo da arte moderna, o Museu de Grénoble,
o de Bâle e o MoMA, todos com políticas definidas em relação a aquisição de obras ou mesmo
aceitação de doações.

Provavelmente o texto a que se refere na correspondência é um trabalho manuscrito
composto de trinta páginas sobre diversos movimentos artísticos93, desde o impressionismo;
sugestão de coleções ideais para um museu dentro dos segmentos: impressionismo,
independentes, neo-impressionistas, École de Pont-Aven94, nabis, fauvismo, cubismo,
futurismo, dadaísmo, surrealismo, pintura metafísica, naïfs, Escola de Paris, expressionismo
e abstratos.

Logo após a chegada de Degand ao país, inicia uma série de atividades: preparação de
palestras para antecederem a grande exposição, entrevistas, e o texto que ficou conhecido como
“Programa para o Rio de Janeiro”. Tal trabalho foi apresentado por Francisco Matarazzo Sobrinho,
Sérgio Milliet e Yolanda Penteado quando, como representantes do MAM, viajam ao Rio para
inauguração da exposição de Cícero Dias no Museu Nacional de Belas Artes (Mnba)95. O “Programa
para o Rio de Janeiro”96 prevê a colaboração entre instituições de São Paulo e do Rio de Janeiro97 ,
pois dessa maneira teriam uma maior repercussão e seria possível a realização de mostras de
grande vulto e também aumentando a probabilidade de venda de obras. Aproveita a comunicação
para apresentar o programa do MAM:

“1. Constituição de uma coleção permanente, formada de obras pertencentes a todas as
tendências da plástica contemporânea desde 1900, mais ou menos: pinturas, desenhos,
gravuras e esculturas, brasileiras e estrangeiras;

2. Organização de exposições temporárias de obras de um ou vários artistas, brasileiros e
estrangeiros, tanto nos quadros da grande arte (inclusive a arquitetura), como no campo
da arte folclórica e das artes aplicadas;

3. Organização de cursos e conferências;

4. Publicação de trabalhos e catálogos.”98

Divulga o que denomina “plano moral” do Museu: difusão da arte brasileira, auxílio na criação
de um mercado de arte, enfim o grande enigma, de modo a possibilitar aos artistas viverem da
venda dos trabalhos, formação de um público interessado em artes visuais. Termina ressaltando a
urgência do intercâmbio, exemplificando com a exposição em organização para a abertura do
MAM, concluindo que as obras não ficarão para sempre no país, sendo o momento propício para
a aquisição de obras significativas99. É estranha a denominação de “Programa para o Rio de Janeiro”,
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“Acompanhávamos, nesse tempo
[1948], o radicalismo militante de
Léon Degand, o crítico que viera para
São Paulo, a convite de Matarazzo
Sobrinho, e que expunha as
conferências, divulgadoras e
didáticas, a base estética do Museu
de Arte Moderna. Ele expunha as
suas idéias e a missão de que
investira entre nossos bugres, seguro
de que estava formulando novidades,
numa atuação que visava a que ‘se
eliminem as distâncias entre a obra
de arte e o público’, empenhando-se
num esforço educativo como dizia,
‘de larga educação informativa, de
como a evolução de sensibilidade
crítica transitou, desde a metade do
século passado até hoje, da pintura
narrativa para a autonomia do
quadro’”100.
Geraldo Ferraz

pois embora um de seus pontos seja a possibilidade de intercâmbio entre instituições de São
Paulo e do Rio, explicita principalmente o programa da entidade paulista, as exposições que têm
em andamento e o papel importante de Léon Degand internacionalmente, pelos contatos com
museus, galerias de arte, artistas e autoridades. Talvez a denominação se deva apenas ao fato de
sua apresentação ter se dado na então capital do país.

A PREPARAÇÃO DE UM PÚBLICO – conferências de Léon Degand na Biblioteca Municipal

Degand, conhecido por ser um defensor da arte abstrata realizada na França, ao desembarcar
no Brasil realiza uma série de conferências, como primeira maneira de entrar em contato com o
público local, tentando com estas uma “preparação educativa” para a exposição em que deseja
exibir obras predominantemente abstratas, inicialmente intitulada “As tendências da arte
contemporânea de não-figurativismo”101 (um nome provisório ou indicativo da preocupação em
revelar a adesão à abstração?). As palestras realizadas já faziam parte do planejamento da exposição
e haviam sido pensadas desde a época em que o crítico encontrava-se em Paris organizando o
material e recolhendo as obras para a mostra102.

São realizadas três conferências no auditório da Biblioteca Municipal (atual Biblioteca Mário
de Andrade), patrocinadas pelo Museu de Arte Moderna: “Arte e público” no dia 9 de agosto de
1948; “O que é arte figurativa?” em 25 de agosto e, por último, “O que é arte abstrata?” no dia 25
de novembro, todas às 21 horas. Nesse período, inicialmente ainda não era sabido em que lugar
o Museu iria funcionar; quando é escolhido o local para a sede, no edifício Guilherme Guinle, o
espaço passa por uma reforma – adaptação de um espaço com função inicial de escritórios para
abrigar exibições de obras de arte – a cargo do arquiteto João Batista Vilanova Artigas, uma das
68 pessoas que assinou a escritura da Fundação do Museu de Arte Moderna, pertencente à diretoria
artística da instituição e no período anterior à chegada de Léon Degand, respondendo pela direção
artística ao lado de Jacob Ruchti103.

“Arte e público”

A primeira conferência proferida por Léon Degand foi realizada a 9 de agosto de 1948, no
auditório da Biblioteca Municipal – sob os auspícios do MAM –, com a presença na mesa de
Francisco Matarazzo Sobrinho e Carlos Pinto Alves. Considerada pela imprensa um primeiro contato
entre o crítico e o público interessado em artes plásticas, ao que parece teve tom leve e anedótico.
Entretanto, Degand foi criticado por não ter falado de pintura e por parecer subestimar a platéia
presente104, demonstrando a hostilidade do meio em face do organizador.
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Léon Degand durante a
palestra “Arte e
público”, ladeado por
Francisco Matarazzo
Sobrinho e Carlos Pinto
Alves
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Segundo o jornal, ligado ao Masp, o Diário de S. Paulo, Degand inicia a conferência ressaltando
o valor e a importância da educação visual para a compreensão de uma obra de arte e, a
partir de alguns exemplos, levanta a tese de que a obra é, antes de mais nada, um sentimento
plástico e não apenas literário, devendo a análise distanciar-se da narrativa. Frisa a importância
da existência de museus, especialmente os de arte moderna como forma direta de
comunicação entre a arte e o público. Finaliza relacionando os assuntos a serem abordados
nas outras conferências: a figuração e a abstração105. Segundo a historiadora de arte Aracy
Amaral, nessa palestra, o crítico centrou o pronunciamento nas questões relativas ao futuro
funcionamento do Museu106. A idéia dessa preleção foi transcrita no jornal periódico acima
mencionado. Pelo que se pode depreender sobre o evento, tal apresentação foi a mais
comentada nos periódicos paulistanos. Diversas vezes, Degand afirma que uma das questões
essenciais a ser tratada é a educação de um público, o interessado em artes plásticas:

“em meu modo de entender, porém, a questão mais importante a ser enfrentada pelos
críticos, diretores de museus, pelos artistas mesmo, por todos enfim que se interessam
pela arte é o esclarecimento do público. Infelizmente, em torno do ‘abstracionismo’ há
muitas idéias preconcebidas que devem ser esclarecidas. Só com um esclarecimento
pertinaz, chegaremos a ter um campo mais vasto para a Arte, faremos com que esta não
fique circunscrita a uma elite cada vez menor”107.

Outras palestras de Degand

A segunda conferência de Degand, “O que é arte figurativa?”, é realizada no mesmo local,
em 25 de agosto de 1948, e ilustrada com projeções. O crítico abordou a questão da figuração sob
diversos aspectos e, fazendo referência à pintura, afirma que ela não é uma mulher nua, um cavalo
ou um relato de um fato qualquer, mas sim uma superfície coberta de cores e organizada segundo
determinada ordem108, frase esta cunhada por Claude Monet109.

“Picasso sem literatura” é outra palestra noticiada pela imprensa a ser proferida pelo belga.
Anunciada em diferentes datas (6 de outubro e 3 de novembro), tudo leva a crer que a conferência
não foi levada a cabo, pois nenhum comentário dela foi publicado posteriormente, embora dela
exista o convite no “Fonds Léon Degand” – Documentation du Musée National d’Art Moderne/
Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou110, não localizado material similar em
nenhum dos arquivos pesquisados no Brasil111. Pelas notas divulgadas pela imprensa, inicialmente
a data do evento chocava-se com a conferência de Guido de Ruggiero, “A estética de Croce”; logo
após começa a ser anunciada junto à conferência “O que é arte abstrata?”112.
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Para terminar a série, “O que é arte abstrata?” é o último título a ser divulgado. Primeiramente
anunciada para ocorrer em 17 de novembro de 1948113, é adiada para o dia 25 do mesmo mês114.
A palestra centrou-se na relação entre arte figurativa e arte abstrata e na necessidade de domínio
da pintura, pois segundo o crítico, a arte abstrata tende cada vez mais a valorizar a pintura enquanto
pintura115 . Segundo a crítica da época, decepciona como as realizadas anteriormente:

“... a conferência da semana, do ponto de vista das artes plásticas, foi devida ao sr. Léon
Degand, do Museu de Arte Moderna. Feita no sentido informativo, essa palestra pouco
informou a um público mais fora do assunto; por outro lado, não convenceria a quem
estivesse dentro do assunto. E foi, portanto, mais uma vez deficiente o antigo crítico de
Lettres Françaises, ao tentar explicar o fenômeno do abstracionismo, em suas definições e
apologias”116.

Todas as palestras de Degand buscavam essencialmente a formação e o aprendizado de um
determinado público, o interessado por artes plásticas, já de saída mostrando-se uma tarefa quase
utópica pela escassez desse pretenso espectador empenhado no estudo das artes visuais naquele
momento; acrescente-se que a cidade de São Paulo no período era ainda bastante provinciana
em termos artísticos, apesar das novas instalações da Biblioteca Municipal, com a Sala de Artes,
do número crescente de edificações diferenciadas, de galerias de arte e do funcionamento há
cerca de um ano do Masp. Por outro lado, o discurso do crítico possuía uma visão derivada do
evolucionismo e de compreensão geral da arte moderna: com a primeira remete-se à importância
da formação de um público; a segunda, sobre a arte figurativa e a última sobre a arte abstrata, que
culminaria com a abertura da exposição. Mas devido aos mais variados transtornos, as conferências
antecederam em meses a exposição, já que esta só se concretiza em março de 1949117 . Percebe-
se um certo desapontamento, pois para a platéia, o palestrante pareceu ser muito didático, conforme
afirmado em muitos comentários, muitas vezes repetidos pela imprensa118 , parecendo existir um
certo desprezo ou subestimação em relação aos assistentes dos eventos.

Segundo os jornais, após as palestras realizavam-se debates, comentários e explicações
sobre os assuntos abordados119, todos em francês, o que parece diminuir ainda mais o número de
pessoas com acesso às informações. O pensamento central do discurso, em que a arte figurativa
naturalmente caminha para a arte abstrata, pode ser encontrada em seu livro Langage et
signification de la peinture. En figuration et en abstraction, dividido nos capítulos: 1. “Por uma
nova concepção da pintura”; 2. “O que é pintura?”; 3. “O que é pintura figurativa?”; 4. “O que é
pintura abstratas?”120.
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MOVIMENTAÇÃO DO MEIO ARTÍSTICO LOCAL: outras palestras do período

René Huyghe: “As tendências da pintura contemporânea”

As palestras de Léon Degand foram amplamente divulgadas pela imprensa local e, na mesma
época, (17 de agosto de 1948) realiza-se a conferência em São Paulo, também patrocinada pelo
Museu de Arte Moderna em parceria com a Aliança Francesa, pelo então conservador-chefe de
pintura do Museu do Louvre, René Huyghe, versando sobre “As tendências da pintura
contemporânea”121 igualmente no auditório da Biblioteca Municipal, assim evidenciando-se as
aproximações Paris/ São Paulo, porém em outra vertende artística. O historiador e crítico de arte
possuía grandes ressalvas quanto à arte abstrata, defendendo, portanto, a tradicional arte francesa.

O historiador francês, após apresentação de Sérgio Milliet, inicia sua apresentação situando
o impressionismo como decorrência da revolução burguesa; a partir desse ponto, afirma que a
orientação realista do movimento impressionista pode ser considerada um elemento propulsor
no âmbito da pintura daquele momento. Prossegue a argumentação asseverando que os artistas,
em busca do real, acabam por destruí-lo. Ao mesmo tempo, declara que, no fim do século XIX,
uma outra geração segue a tendência contrária: lutando contra o real, realiza uma arte a ele
relacionada. Segundo o autor aí está o paradoxo da arte daquele período: “de um lado, pintores
procurando o real destroem-no; de outro, buscando o irreal, redescobrem-no”. Da última tendência
poderia surgir um fortalecimento do indivíduo na base de um sentimento coletivo, com a afirmação
de uma espécie de “artesanato”, como os recortes de Matisse e as cerâmicas produzidas por
Picasso122 .

Os artigos posteriores à conferência de Huyghe normalmente afirmam ser o conferencista
visivelmente à favor da arte figurativa123. Amplamente destacado é o fato da apresentação de
ilustrações coloridas no evento. O jornal O Estado de S. Paulo, em artigo sobre a vinda do historiador
afirma: “frisamos mais uma vez, contudo, a utilidade da palestra que René Huyghe realizará amanhã,
em relação a próxima exposição de arte abstrata, do Museu de Arte Moderna. Ela impedirá os
entusiasmos excessivos ou as críticas ao abstracionismo, crítica e entusiasmo a que se opõe, com
razão, o próprio Léon Degand”124. Não seria este outro artigo de Milliet sem assinatura,
demonstrando um trabalho nos bastidores?

O debate é considerado pelos jornais da época um momento preparatório para a exposição
de inauguração do MAM. Os que participaram desse momento tiveram a chance de presenciar as
colocações de dois representantes das duas principais tendências da crítica de arte francesa naquele
momento: ”Ficaremos a par, graças a feliz coincidência da passagem do diretor do Museu do
Louvre por São Paulo e da permanência de Léon Degand entre nós, de uma das mais sérias ‘disputas’
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do meio artístico parisiense, entre os críticos de arte mais velhos e os mais novos: a do figurativismo
e não-figurativismo”125. A imprensa local divide-se: parte elogia as colocações de Huyghe (em
especial o jornal O Estado de S. Paulo) e parte considera os argumentos do historiador de arte um
tanto quanto equivocados (principalmente a revista Fundamentos126); tal crítica está muitas vezes
alinhada do posicionamento político dos órgãos que a apresentam: no jornal O Estado de S. Paulo
temos Sérgio Milliet como principal articulista das matérias de artes visuais; por outro lado, a
revista Fundamentos tem sua pauta em relação às artes visuais muito mais relacionada com a
ligação entre a produção artística e o engajamento político identificado com a esquerda.

Segundo essa revista, na introdução da palestra, Huyghe fez apreciações sobre a evolução
da sociedade, concluindo que aquele era um período de impasse; após o preâmbulo, fez uma
análise – auxiliada por projeções coloridas – de obras da pintura francesa do impressionismo até
a arte realizada naquele período, afirmando que a produção artística sempre oscilou entre a
inteligência e a sensibilidade, dando grande valor à intuição artística. Cita a “falência da razão”
(referência à I Guerra Mundial) como explicação para o dadaísmo. Conclui a conferência com uma
frase defendendo as próprias origens culturais latinas, afirmando que o equilíbrio do mundo só
poderá ser encontrado no humanismo latino e não nas soluções russas ou americanas127.

Em artigo não assinado de O Estado de S. Paulo, o desconforto causado pelos críticos e
professores estrangeiros (Léon Degand, Pietro Maria Bardi do Masp, entre outros) é ressaltado:

“Apesar da grande utilidade e interesse dos cursos apresentados pelos professores
estrangeiros e da Faculdade de Filosofia de São Paulo, um exemplo vivo do que afirmamos,
julgamos que seria conveniente não se menosprezar a colaboração dos nossos próprios
críticos de arte e estudiosos das questões artísticas na elaboração desses cursos. Primeiro,
porque eles sabem exatamente o que falta ao nosso meio, ao que o nosso público é mais
incipiente, o que ele desconhece mais e do que mais duvida. Depois, porque um curso de
arte, explicado em nossa própria língua, pode atingir um número de assistentes muito
mais alto e ter, por conseguinte, uma utilidade de muito maior amplitude. Por enquanto, os
nossos museus o estão esquecendo. Embora exista a exceção do Museu de Arte, em seus
primeiros cursos, deve-se reconhecer não haverem sido escolhidos para esses cursos
iniciais os professores que tem intimidade com o nosso meio artístico. Mas o Núcleo de
Artistas Plásticos, fundado recentemente, quis fazer desaparecer essa falha, e convidou
Sérgio Milliet para realizar um curso sobre filosofia da arte”128.

Novamente, parece que os críticos nacionais trabalharam nos bastidores, tentando de alguma
maneira conseguir um pouco de espaço em meio à vinda de tantos especialistas internacionais; a
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situação parece bastante desconfortável, considerando a contribuição de muitos profissionais dar-
se desde a década de 1930, como no caso de Sérgio Milliet que, além da participação ativa no
Departamento de Cultura, colabora com assiduidade nas colunas de arte do jornal O Estado de S.
Paulo desde 1938 e em várias iniciativas culturais, como a própria fundação do Museu de Arte
Moderna.

REAÇÃO DA CRÍTICA NACIONAL

Cabe ressaltar a importância diversa que tais acontecimentos tiveram na imprensa local,
dada a inauguração do Museu poder ser tratada como um momento especial, de grande projeção
da instituição, buscando afirmação no cenário artístico local – o que fez com que o meio se
manifestasse das mais variadas formas. São inúmeros os que se pronunciam, contra ou a favor do
museu, de Léon Degand e da programação por ele proposta. Há uma certa inquietação no meio
artístico desde 1948, por parte dos artistas e críticos paulistas. Entre os que se declaram
publicamente, destacam-se: Emiliano Di Cavalcanti129, realizando acirradas críticas ao
abstracionismo em diversas conferências, como a da Lapa (“Pesquisa sobre pintura moderna”)130

e mesmo no texto publicado na revista Fundamentos, “Realismo e Abstracionismo”131, sobre
palestra proferida no Masp (“Os mitos do modernismo”); Maria Eugênia Franco132 estimula o debate,
a partir da análise do posicionamento de Léon Degand sobre a arte abstrata em artigo publicado
no jornal O Estado de S. Paulo133; Sérgio Milliet redige texto sobre o MAM134; Quirino da Silva135

escreve texto crítico ao abstracionismo e, mesmo Léon Degand, com a transcrição de uma de
suas palestras no jornal Diário de S. Paulo136. Di Cavalcanti manifesta-se desde o início contrário às
diretrizes tomadas pelo Museu e por Léon Degand, especialmente pelas afinidades de suas obras
com um realismo de cunho social; os três críticos elogiam a iniciativa da instituição, sem entrar na
querela abstração versus figuração, sinalizando uma preocupação maior, de dotar a cidade de
equipamentos culturais a abarcar diferentes produções.

Ao mesmo tempo, percebe-se que os críticos nacionais tentam atrair a atenção para si
mesmos, revertendo a delicada situação de vir um estrangeiro para atuar no que vinham
construíndo, assim realizando palestras e conferências em outros locais. É o caso de Sérgio Milliet
– digno representante da crítica de arte nacional. Em 10 de setembro, Milliet pronuncia conferência
sobre as “Origens da arte moderna”137 no Instituto Mackenzie, sob patrocínio do Centro Cultural
dessa instituição e, em 19 de novembro de 1948, dentro do curso de Poética, instituído pelo Clube
de Poesia, realiza palestra sobre “Tendências da poesia moderna”138, no auditório da Biblioteca
Municipal; outra palestra com o mesmo título é anunciada para ocorrer em 23 de novembro, mas
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a se realizar no Masp139 , outro desses opositores da abstração naquele momento; ainda dá aulas em
um curso de introdução à filosofia. Embora os eventos mereçam apenas pequenas notas na imprensa
escrita paulistana, não devem ser ignorados, visto demonstrarem claramente a movimentação dos
intelectuais nacionais e a busca por lugares alternativos para exporem suas idéias.

A movimentação de Di Cavalcanti e as conferências realizadas no segundo semestre de 1948

Desde antes da abertura da exposição inaugural do MAM, o meio artístico local já se agitava
em torno do debate figuração versus abstração na arte. Emiliano Di Cavalcanti, engajado na
esquerda como também o era Degand, pintor já consagrado e com uma carreira artística de 30
anos naquele momento, é um dos maiores defensores de uma pintura figurativa de cunho
socializante. Diversas vezes, durante o período, pronuncia-se publicamente a fim de defender
essa posição e, talvez, o “lugar” de destaque dentro da arte brasileira140.

Ao que parece, uma das primeiras tomadas de posição ofensiva do artista é a conferência
que pronuncia no Masp em junho de 1948, intitulada “Os mitos do modernismo”, posteriormente
publicada na revista Fundamentos e no boletim Satma como “Realismo e abstracionismo”141,
comunicação em que se coloca a favor do realismo – não como cópia fiel da realidade –, mas
como uma arte de cunho socializante, opondo-se ao abstracionismo, recém-chegado ao país e
cada vez possuindo mais adeptos. Como atesta Aracy Amaral, possivelmente o que o levou a
publicar a conferência tenham sido os mal entendidos que suscitou142. Foram publicados sobre
essa polêmica, no jornal O Estado de S. Paulo, dois artigos sobre a apresentação: um de Luis
Martins143, “Os mitos do modernismo”144, confere severa crítica à apresentação realizada pelo artista
e um artigo resposta de Di Cavalcanti145, defendendo sua posição, com o mesmo título.

Di Cavalcanti debate questões acerca da participação social do artista e vê o realismo, como
possibilidade do artista de recriar, a partir do poder inventivo ou interpretativo, uma arte que tem
uma razão de ser: “o realismo é sempre rico quando não se limita a um mexerico hábil de
reprodução da realidade”146; elogia as obras dos atenienses, dos venezianos durante o
renascimento, de Gustave Courbet, Camille Corot, Honoré Daumier, Pierre-Auguste Renoir, Edgar
Degas e até mesmo de Pablo Picasso na fase anterior ao cubismo. Aproveita a defesa do realismo
e afirma ser totalmente contrário a uma arte de cunho abstrato: “... o que acho, porém vital, é fugir
do abstracionismo. A obra de arte dos abstracionistas tipo Kandinsky, Klee, Mondrian, Arp, Carders
é uma especialização estéril. Esses artistas constroem um mundozinho ampliado, perdido em
cada fragmento das coisas reais: são visões monstruosas de resíduos amebianos ou atômicos,
revelados pelos microscópios dos cérebros doentios”147.
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Em seguida, ataca os “apologistas” desta arte, citando Léon Degand entre os críticos que
“possuem uma verve terrível que consiste em acumular definições para definir o indefinível”148.
Volta ao realismo e afirma que a arte não pode fugir da “evolução social e da evolução artística”149,
nunca se distanciando de um processo de humanização e que o abstracionismo, chamado em
todo o texto de “anarquismo modernista” – pode ser considerado como a incompreensão ou
ignorância do artista perante a absorção da totalidade do mundo.

Luis Martins assiste à conferência e pronuncia-se no jornal150, afirmando ser a apresentação
“perniciosa e inoportuna”, mais pela interpretação dos ouvintes do que pelo conteúdo apresentado.
Martins declara não ser arte abstrata despida de conteúdo social, cabendo ao artista escolher o
tipo de produção artística desejada – figurativa ou abstrata – devendo-se tomar muito cuidado
para não passar a defender uma “arte reprodução da natureza”151. Três dias após a publicação do
texto de Luis Martins, Di Cavalcanti utiliza-se da mesma coluna para defender sua posição em
relação à arte e a conferência apresentada152. Volta a sustentar a posição do artista como participante
da “luta social”, na defesa de um princípio coordenador da sociedade, de certa forma sintonizada
com sua posição política ligada à militância política de esquerda, que o caracteriza.

Em 22 julho de 1948, antes mesmo da realização das palestras proferidas por Léon Degand,
Di Cavalcanti profere outra conferência, esta intitulada “Pesquisa sobre Pintura Moderna”, no recinto
da Exposição de Pintura dos Amadores da Lapa, no Centro dos Amigos do Livro, sob os auspícios
do Clube dos Artistas e Amigos da Arte153. Na ocasião, novamente defende a pintura figurativa.
Participam do evento os artistas e críticos: Rebolo Gonsales, Clóvis Graciano, Enrico Camerini,
Luis Washington, Antonio D’Elia, Rachel Moacir, Noêmia Mourão e Ciro Mendes.

Segundo Sérgio Milliet154, a conferência foi transformada em mesa-redonda devido à
participação dos outros artistas, críticos e intelectuais; mas em artigo, concentra-se na descrição
da posição assumida por Di na defesa de uma pintura figurativa, assim militando contra posições
políticas opostas à que defendia; após realizar exposição sobre diferentes movimentos artísticos,
afirma que em termos de pesquisa qualquer produção é interessante, mas com inserção do homem
na sociedade, o abstracionismo poderia ser considerado um movimento de evasão, sendo que a
arte deve “provocar emoção no maior número de indivíduos”. A tese defendida por Di Cavalcanti
foi rebatida por Luis Washington155 e, em parte, por Camerini156, sem que sejam explicados os
pontos questionados.

“A posição do artista na sociedade, o que pode esperar dela e em que pode contribuir para
seu desenvolvimento” fez parte da exposição retrospectiva de Di Cavalcanti, inaugurando o edifício
do Instituto de Arquitetos do Brasil – seção São Paulo, de 7 a 30 de setembro de 1948. Realizada
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no recinto da mostra, teve como principal tema a arte pura (abstracionismo?) e a arte social
(realismo?). Participam do evento: Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Rossini Guarnieri,
Jamil Almansur Haddad, Prof.ª Mariana do Vale Macedo, Luis Martins, Murilo Mendes, Odilo Costa
Filho e José Geraldo Vieira157, alguns representantes da Semana de Arte Moderna, outros escritores
e críticos atuantes no período. Mais uma conferência de Di Cavalcanti é divulgada pela imprensa:
denominada “Novos rumos da pintura moderna”, foi realizada em 23 de setembro no Centro
Cultural e Progresso (rua José Paulino, 64 – Bom Retiro)158.

BUSCA DE UMA SEDE E A EXIBIÇÃO DO ACERVO NA METALÚRGICA MATARAZZO

Muitas são as notícias e boatos a respeito da instalação do MAM. Desde a época da Fundação
de Arte Moderna, a localização da sede sempre foi um assunto importante e ao mesmo tempo
complicado para a nova instituição. Segundo Paulo Mendes de Almeida, pretendia-se instalar a
Fundação de Arte Moderna no prédio da antiga Escola Alemã, na então rua Olinda159, atual rua
João Guimarães Rosa (local em que também funcionou, já sob o nome de Colégio Visconde de
Porto Seguro e no presente abriga a E.E.S.G. “Caetano de Campos”)160, sem que nenhum outro
texto cite um local para a fundação e, pelo próprio autor, o Colégio foi apenas uma cogitação,
nunca funcionando para este fim. Carlos Pinto Alves, no discurso em homenagem a Francisco
Matarazzo Sobrinho afirma que o mecenas tinha a intenção de instalar o Museu (na época em que
foi para a Europa, ou seja, 1946) em edifício na rua Guaianases, espécie de museu e local provisório
para “suas explorações estéticas”161. Quando o planejamento para a concretização da escritura do
MAM já está em fase adiantada, dois locais são cogitados para o funcionamento do futuro Museu:
o Teatro Brasileiro de Comédia e o Instituto de Arquitetos do Brasil, seção São Paulo.

O Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), na rua Major Diogo, adaptação de um antigo laboratório
farmacêutico em teatro realizada por Aldo Calvo teria a seguinte divisão: no térreo, teatro com
lotação de cerca de 350 lugares; no subsolo, as dependências necessárias para o funcionamento
da casa de espetáculos (camarins, depósito, instalações sanitárias, sala para ensaios e um bar); no
3º pavimento/ 2º andar: exposição permanente de arte moderna, com quadros da coleção de
Francisco Matarazzo Sobrinho e, no 4º pavimento, espaço destinado a exibições cinematográficas
orientadas pelo Clube de Cinema de São Paulo162.

Há todo um mito sobre a coleção de Francisco Matarazzo Sobrinho. As informações que
chegaram até a atualidade são provenientes da biografia de Yolanda Penteado163, do texto para
mostra comemorativa de Ciccillo no MAC-USP164 e da documentação da doação para a USP165; no
entanto, não se sabe ao certo a data de aquisição das obras – se o conjunto doado à USP é mesmo
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anterior à fundação do MAM ou não e, se a escolha por tal segmento não foi também
influenciada por uma questão mercadológica, pois há quem diga que no início era bastante
conservadora, predominando obras acadêmicas. O próprio Ciccillo em depoimento afirma:
“Eu sempre me interessei por arte. Não sei porque. Nós somos uma família essencialmente
de homens de negócios, mas eu sempre tive ligações com a arte. Devo confessar que que
quando comecei, trinta, quarenta anos atrás, era o acadêmico mais acadêmico de todos.
Gostava de pintura clássica, de tudo o que se parecesse o mais possível comigo. Depois,
comecei a ver a evolução da arte”166.

No mesmo mês em que se noticia a parceria entre o Teatro e o Museu, matéria publicada
no Diário de S. Paulo a respeito do MAM afirma: “em um futuro próximo, funcionará o museu
em sede própria a ser construída, dentro da técnica moderna para estabelecimentos desse gênero.
Até então, a diretoria do Instituto dos Arquitetos, seção São Paulo, ofereceu a sua sede, em fase
final de construção, à rua General Jardim”167. Provavelmente o lugar pensado para instalação da
instituição fosse o andar térreo, com amplos panos de vidro para as ruas General Jardim e Rego
Freitas, “numa atitude de franco contato com o público maior, que não sobe a escada ou entra
ao passar”168, importante também para levar a arte ao cotidiano do maior número de pessoas.

A idéia da construção de uma sede para abrigar a instituição parece ter tido uma força maior
antes da criação do MAM – na época de organização da Galeria de Arte Moderna ou mesmo da
Fundação de Arte Moderna169. Após as aquisições realizadas por Francisco Matarazzo Sobrinho
na Europa e retorno ao Brasil, a idéia vai cada vez mais sendo posta de lado, como afirma Yolanda
Penteado em seu livro de memórias: “Ciccillo teve muita visão ao comprar as obras ao invés de
pensar inicialmente em um prédio”170. Assim, em que pese a aproximação com arquitetos
destacados, desde o início, como se procurou evidenciar, privilegiou-se investir na aquisição, em
face das oportunidades evidenciadas no pós-guerra e, também ante a concorrência com o Masp,
que vinha investindo nessa tônica. Todavia, ao que tudo indica pela documentação existente, em
outubro já estava decidido que o Museu iria instalar a sede provisoriamente na rua Sete de Abril,
no edifício Guilherme Guinle, em que já funcionava o Masp. Será que a afirmação de Yolanda
Penteado não auxilia na mitificação da coleção do mecenas?

Quanto à construção de uma sede própria, há algumas correspondências solicitando à
prefeitura a doação de terreno entre a rua Brigadeiro Tobias e atual avenida Prestes Maia171 (próximo
à Estação da Luz e, portanto, da Pinacoteca do Estado) para este intento; porém, nenhuma resposta
ao pedido foi localizada. No mesmo ano, é solicitada a concessão do Trianon para a construção da
tão acalantada sede172.
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Pelo projeto de Affonso
Eduardo Reidy, fachada
voltada para a av. Paulista
e, abaixo, em direção à  9
de Julho

Croqui do “Palácio das Artes”

Fato importante a ressaltar, localizado nesta pesquisa, é o projeto realizado provavelmente
em 1952 por Affonso Eduardo Reidy para a esplanada do Trianon a fim de abrigar o “Museu de
Artes Plásticas”. Segundo pode ser constatado, tal projeto foi encomendado ao arquiteto por
Ciccillo para abrigar o Museu de Arte Moderna, as Bienais, a Cinemateca e outras atividades
artísticas173. O mecenas pretendia obter auxílio governamental para construção desssa edificação,
conforme constata-se na documentação existente no Centro Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho:
“negativo de croqui encomendado pelo sr. Francisco Matarazzo Sobrinho para a ereção do novo
prédio do Trianon, onde pretendia, sob auspícios governamentais (grifo meu), introduzir o Palácio
das Artes”174. O projeto, publicado em revistas de arquitetura175, nunca menciona o encomendante
da obra e nem para quais instituições seria utilizado. Seria pela contratação de um arquiteto carioca
para o projeto do MAM, apesar da existência de um representativo grupo de arquitetos a
acompanhar as atividades da instituição?

O projeto, com formato de prisma triangular, apoia-se em parte sobre pilotis, sob os quais
um auditório com capacidade para 1.000 espectadores; na face voltada para a avenida
Paulista, acesso aos pavimentos superiores, secretaria, bilheteria e apoio; nos quatro
pisos superiores, áreas expositivas, sendo que no último andar previsão de se instalar
a biblioteca e bar (sempre presente) ou restaurante. Mas este projeto não contemplava
a vista do belvedere para o centro da cidade e a Serra da Cantareira, cláusula pétrea
constante na doação do terreno, garantindo-se a memória do lugar, antes destinado a
saraus, o que possibilitou a construção do projeto realizado por Lina Bo Bardi para o
Masp, indicando possíveis embates entre as entidades176.

A PRÉ-EXPOSIÇÃO NA METALÚRGICA MATARAZZO

Por causa da falta de um espaço ou de contar com sede pronta e já estando parte das obras
vindas de Paris em posse do Museu de Arte Moderna177, o MAM foi instalado, desde meados de
setembro de 1948, no sétimo andar da Metalúrgica Matarazzo (situada no Brás – rua Caetano
Pinto, 577), o que foi denominado pela imprensa “salão de arte abstracionista”, com a exibição de
25 telas e quatro esculturas. Sintomaticamente, nos arquivos nada documenta sobre quais as
obras expostas que posteriormente comporiam a exposição “Do figurativismo ao abstracionismo”
e se alguma pertencia à coleção de Francisco Matarazzo Sobrinho. Por que essa pré-história é
obliterada, ao contrário da grande mostra organizada na abertura?

É noticiada a visita ao local de Nelson Rockefeller, David Rockefeller, Thomas Gates Jr. e
Francisco de Assis Chateaubriand178. Durante o evento, o casal Penteado-Matarazzo oferece a
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Acima: tela de José
Antonio da Silva oferecida
pelo casal Matarazzo a
Nelson Rockefeller. Ao
lado, Nelson Rockefeller e
Yolanda Penteado
observam uma obra de
Wassily Kandinsky

Nelson Rockefeller uma obra de José Antonio da Silva179, um artista primitivo recentemente
descoberto pela Galeria Domus, cujo destino final deveria ter sido o MoMA180. A oferta de tal
trabalho deve-se possivelmente à escolha realizada por Léon Degand e entusiasmo que a produção
do artista provocou no crítico181, recomendando-a até mesmo à galerista Denise René182, uma das
primeiras a apresentar trabalhos abstratos em Paris183, ou por esta representar a arte nacional do
período para os estrangeiros? Não seria ainda uma imagem de país tropical exótico e
lamentavelmente primitivo?

No final do mesmo mês, é organizada na própria fábrica uma exibição especialmente para
os artistas e críticos de São Paulo184. Para esta mostra (provavelmente um pouco maior que a
anterior), são disponibilizados três andares do prédio, sendo expostas parte das obras provenientes
de Paris, trabalhos pertencentes a Francisco Matarazzo Sobrinho e organização de uma exposição
com cerca de quarenta trabalhos de Cícero Dias185. Entre os visitantes, vale destacar Alexander
Calder – de passagem por São Paulo por causa de sua exposição no Masp186 – lá comparece para
prestigiar a nova instituição; o artista afirma que, apesar de um pequeno número de trabalhos,
trata-se de uma iniciativa louvável, um ótimo início187, talvez por poder propiciar para o próprio
artista novos locais para exibição.

A apresentação da “pré-exposição” se dá em 29 de setembro188, quando já havia sido decidida
a implantação da sede do Museu no edifício Guilherme Guinle189. Como as obras da sede não
estavam concluídas e, para não “esfriar” o clima criado desde a vinda de Léon Degand, a
apresentação de algumas obras que figurariam na exposição inaugural, obras do próprio Matarazzo
Sobrinho (telas de Oswald de Andrade Filho, Emiliano Di Cavalcanti, José Antonio da Silva e Alfredo
Volpi) e de Cícero Dias190 – enviadas pelo próprio artista, contribuíram para continuar gerando
notícias sobre o novo museu. No dia da exibição foi distribuído para imprensa release191 sobre a
mostra apresentada:

“O conjunto que o Museu de Arte Moderna aqui apresenta oficiosamente, não deve ser
considerado como uma seleção judiciosa e sistemática, feita entre as obras que se destinam
à nossa primeira grande manifestação: ‘As tendências atuais da plástica à não figuração’.

O Museu de Arte Moderna pretende apenas mostrar algumas das obras, atualmente em
seu poder, cujo estado material permite uma apresentação decente. Com efeito, as obras
constituirão a importante exposição acima anunciada, virão algumas de Nova Iorque e não
chegarão aqui antes de algum tempo, e outras, vindas de Paris, estão ainda sendo montadas
em chassis ou pedestais.

O conjunto atual é, pois, parcial, e não deve ser julgado em função de suas lacunas.
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Aqui se encontrarão representadas, por obras de qualidade, as duas principais tendências
que ilustrarão nossa primeira exposição oficial: de um lado, a abstração integral; de outro,
uma transposição dos dados do mundo exterior, indo muitas vezes, praticamente, para o
espectador, até um certo grau de não figuração.

Seja-nos permitido insistir sobre o fato de que, contrariamente ao que se tem dito e
publicado, a exposição que se realizará, provavelmente em outubro próximo, não será
consagrada exclusivamente à arte abstrata. Esta nossa mostra atual é a prova disso.

Um Kandinsky, um Delaunay, um Magnelli, um Deyrole elimina qualquer alusão ao mundo
exterior – são abstratos. Um Arp, nas suas três esculturas (não no seu relevo), um Miró, um
Léger, um Manessier, ao contrário, conservam em sua obra traços evidentes do mundo
visível que nos cerca – e não chegam, praticamente, senão a um certo grau de não
figurativismo. Nestes últimos, que, no entanto, não poderiam ser tidos como realistas, a
figuração ocupa um lugar importante.

No espírito dos organizadores, nenhuma destas tendências é superior a outra. Também as
obras são aqui expostas lado a lado, com a preocupação única, com relação a umas e
outras, da qualidade.”192

Segundo pode ser aferido em correspondência de Léon Degand, nessa segunda exposição
organizada na Metalúrgica Matarazzo, a maior parte das obras provenientes de Paris foi exposta e
muitas pessoas visitaram a exposição (embora não estivesse aberta para o público em geral), de
São Paulo e do Rio de Janeiro e ainda personalidades estrangeiras, sem que os nomes sejam
citados193 , talvez pelo fato de o crítico não considerar as personalidades importantes ou por não
estarem alinhadas aos princípios que defende ou ainda por também estar produzindo notícia com
o comentário. A exposição na Metalúrgica Matarazzo foi divulgada algumas vezes na imprensa
paulistana, sempre relatada como uma iniciativa favorável para o desenvolvimento das artes
plásticas no país, talvez como estratégia promocional, já utilizada em eventos artísticos desde o
final do século XIX194.

“Quis o Museu de Arte Moderna, antes de inaugurar oficialmente suas galerias em sede
definitiva, oferecer um coquetel à imprensa especializada durante o qual apresentou uma
parte dos quadros de sua rica coleção. A visita foi, infelizmente, rápida demais para nos
permitir uma análise segura do que nessa ocasião nos foi possível ver. Cumpre-nos,
entretanto, declarar que, de modo geral, nossa impressão foi das melhores e hoje estamos
certos de que o Museu de Arte Moderna de São Paulo muito poderá fazer pela elevação
cultural do nível da cidade. Uma observação de detalhes, queremos, porém, deixar aqui
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registrada: ao lado de telas excelentes de grandes pintores estrangeiros, lá estavam uma
de Volpi e outra de Di Cavalcanti, e a comparação de uma com as outras nos permitiu
consolidar a convicção de que temos em São Paulo pintores de alto nível internacional.

Afora os quadros pertencentes ao Museu, foi-nos permitido ver algumas dezenas de quadros
abstracionistas que o sr. Léon Degand trouxe da Europa e que serão brevemente
apresentados ao público paulista. Quadros de Kandinsky, Delaunay, Deyrolle, Arp, Magnelli
etc., que vieram apenas para reforçar a opinião que, através de reproduções, já havíamos
formado sobre arte abstrata.

Voltaremos ao assunto por ocasião da exposição prometida que deverá coincidir, cremos,
com uma exposição individual das telas de Cícero Dias depois de sua adesão ao
abstracionismo e que, confiadas à guarda do Museu de Arte Moderna, tivemos a
oportunidade de ver nesse mesmo dia.”195

Após o término da exposição, as obras ficam armazenadas na Metalúrgica Matarazzo até
que a sede do MAM ficasse pronta, possivelmente pela falta de espaço no novo sítio, que já inicia
um projeto sem levar em consideração as questões de guarda e conservação; outra hipótese
possível é a constante mescla entre público e privado, sempre a tratar o patrimônio como relíquia
a alcance de escolhidos – diferentemente do que é anunciado pelos meios de comunicação. A
expectativa sobre a abertura do Museu e a organização da primeira exposição oficial continua
sendo esperada.
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Notas

1. Para levantamento do período foram pesquisados: o material disponível sobre a instituição
no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo e na Biblioteca Paulo
Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM, e os artigos publicados nos
jornais paulistanos do período – principalmente n’O Estado de S. Paulo e Diário de S. Paulo, e
também o Correio Paulistano e a Folha da Manhã em datas consideradas chaves para as questões
em estudo. Em revistas, foi consultada a Fundamentos.

2. O assunto é especialmente abordado por Lisbeth Rebollo Gonçalves e Maria Cecília França
Lourenço; referência fundamental para as duas autoras é o texto de Aracy Amaral: “Uma idéia
em 1938: museus populares”. GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Sérgio Milliet, crítico de arte.
São Paulo: Edusp/Perspectiva, 1992, p. 77-8. LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus à grande.
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (30): 183-209, 2002. AMARAL, Aracy Abreu.
Uma idéia em 1938: museus populares. In: ________. Arte para quê? A preocupação social na
arte brasileira, 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1983, p. 104-5.

3. O primeiro a defender o Spam como instituição precursora do Museu de Arte Moderna é
Paulo Mendes de Almeida em artigo sobre a fundação da sociedade; essa posição é retomada
por Vera D’ Horta: “a Spam propunha-se, antes de mais nada, a estreitar as relações entre os
artistas, e a aproximar artistas e público em geral da arte moderna, e, nesse sentido, está na
raiz de um processo que possibilitou o Museu de Arte Moderna”. ALMEIDA, Paulo Mendes de.
A “Spam”. In: ________. De Anita ao Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 42 e HORTA, Vera
D’. A Spam, uma festa de arte. In: SPAM Sociedade Pró Arte Moderna: a história de um sonho.
São Paulo: MLS/Fundação Nacional Pró Memória, 1985, p. 14.

4. GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Sérgio Milliet, crítico de arte. São Paulo: Edusp/Perspectiva,
1992, p. 77.

5. Idem, ibidem.

6. LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus à grande. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (30): 183-209, 2002.

7. AMARAL, Aracy Abreu. Uma idéia em 1938: museus populares. In: ________. Arte para
quê? A preocupação social na arte brasileira, 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1983, p. 104-5.
Apud: LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus à grande. Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (30): 187-8, 2002.

8. Participam: Lívio Abramo, Hugo Adami, Moussia Pinto Alves, Tarsila do Amaral, Oswald de
Andrade Filho, Ester Bessel, Victor Brecheret, Gino Bruno, Flávio de Carvalho, Waldemar da
Costa, Alberto da Veiga Guignard, Ernesto De Fiori, Cícero Dias, Lucci City Ferreira, Odete de
Freitas, Gervásio Furrest Muñoz, Vittorio Gobbis, Antonio Gomide, Tomoo Handa, Maxito Hasson,
Alfredo Herculano, Yolanda Mohaly, Elisabeth Nobiling, Nelson Nóbrega, Cândido Portinari,
Madeleine Roux, Tomás Santa Rosa, Lasar Segall, Carlos Prado e Quirino da Silva. Conferências
de Carlos Pinto Alves, Vera Vicente de Azevedo, Julieta Barbara, Irene de Bojano, Anton Giulio
Bragaglia, Flávio de Carvalho, Elias Chaves Neto e Alvaro Moreyra. ALMEIDA, Paulo Mendes
de. O 1º Salão de Maio. In: ________. De Anita ao Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 89.

9. Em artigo sobre a abertura do evento Sérgio Milliet afirma: “A ausência de um museu de
arte moderna faz-se duramente sentir. Se este existisse na nossa capital, a exemplo do que
ocorre em quase todos os países civilizados do mundo, talvez não ficasse sem registro

permanente o esforço notável dos pintores e escultores da atual geração brasileira. Em verdade,
ao Departamento de Cultura cabe organizá-lo e é de esperar que não abandone uma iniciativa
tão útil, de tão grande valor cultural e educativo que só merece o aplauso de quantos se
interessem pelo desenvolvimento das artes entre nós”. MILLIET, Sérgio. Pintura moderna. O
Estado de S. Paulo, 22 jul. 1938, 1ºC, p. 3.

10. Poeta e crítico britânico, considerado na época em que atuou um dos grandes intérpretes da arte
moderna para um grande público. Durante a década de 1930, manteve relações estreitas com o grupo
de artistas que gravitavem em torno de Barbara Hepworth, Henry Moore e Ben Nicholson. CHILVERS,
Ian. Dicionário Oxford de arte. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 437-8.

11. Tomam parte do evento: Artistas estrangeiros: John Banting, J. Cant, A. Cironi, Geoffrey
Graham, W. S. Haile, Charles Howari, Díaz de León, Lepoldo Mendez, Ben Nicholson, Roland
Penrose, Ceri Richards, Charles Richards, Erik Smith e Julian Trevelian. Artistas radicados no
Brasil: Lívio Abramo, Hugo Adami, Moussia Pinto Alves, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade
Filho, Victor Brecheret, Flávio de Carvalho, Ernesto De Fiori, Emiliano Di Cavalcanti, Cícero
Dias, Lucy Citti Ferreira, Odete de Freitas, Vittorio Gobbis, Oswaldo Goeldi, Antonio Gomide,
Duja Gross, Alberto da Veiga Guignard, Lisa Ficker Hofmann, René Lefèvre, Manuel Martins,.
Silvia Meyer, Alcides da Rocha Miranda, Yolanda Mohaly, Noêmia Mourão, Gervásio Furrest
Muñoz, Elisabeth Nobiling, Iolanda Pongetti, Carlos Prado, Francisco Rebolo Gonçalves, Jacob
Ruchti, Lasar Segall, Quirino da Silva, Luiz Soares, Orlando Teruz, Alfredo Volpi e Paulo Werneck.
Conferências de Carlos Pinto Alves, Jorge Amado, Quirino Campofiorito, Hernández Catá, Elias
Chaves Neto, Dias da Costa, Geraldo Ferraz, Aníbal Machado, Durval Marcondes, Graciliano
Ramos e Sangirardi Júnior. ALMEIDA, Paulo Mendes de. O 2º Salão de Maio. In: ________. De
Anita ao Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 97.

12. Idem, ibidem p. 98.

13. Participação de Lívio Abramo, Josef Albers, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade Filho,
Victor Brecheret, Alexander Calder, Flávio de Carvalho, Ernesto De Fiori, Emiliano Di Cavalcanti,
W. Drewes, Hans Erni, Lucy Citti Ferreira, Joaquim Figueira, Ester Fridrikova, Antonio Gomide,
Clóvis Graciano, Duja Gross, Jean Hélion, Eillen Holding, Carl Holty, Arne Hosek, René Lefèvre,
Rino Levi, Alberto Magnelli, Anita Malfatti, Manuel Martins, François de Martyn, Yolanda Mohaly,
Gervásio F. Muñoz, Elisabeth Nobiling, Fulvio Pennachi, Lepoldo Pettini, Francisco Rebolo
Gonçalves, Paulo Rossi Osir, Barbara Ruchti, Jacob Ruchti, Bernard Rudovsky, Lasar Segall e
John Xceron. Lançamento a Revista Anual do Salão de Maio, com textos de Carminha de
Almeida, Guilherme de Almeida, Paulo Mendes de Almeida, Tarsila do Amaral, Oswald de
Andrade Filho, Ciro Monteiro Brisola, Flávio de Carvalho, Rino Levi, Anita Malfatti, Luis Martins,
Cassiano Ricardo, Sangirardi Júnior e Lasar Segall. ALMEIDA, Paulo Mendes de. O 3º Salão de
Maio. In: ________. De Anita ao Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 107-8.

14. Carminha de Almeida, Guilherme de Almeida, Paulo Mendes de Almeida, Tarsila do Amaral,
Oswald de Andrade Filho, Oswald de Andrade, Ciro Monteiro Brisola, Flávio de Carvalho, Rino
Levi, Anita Malfatti, Luis Martins, Cassiano Ricardo, Sangirardi Júnior e Lasar Segall. RASM.
Revista Anual do Salão de Maio, São Paulo, 1939 (edição facsimilar – Metal Leve em 1984).

15. Maria Cecília França Lourenço ressalta as ausências de Mário de Andrade, Victor Brecheret,
Gregori Warchavchik e as realizações no Rio de Janeiro. LOURENÇO, Maria Cecília França.
Operários da modernidade. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1995, p. 151.
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16. ALMEIDA, Paulo Mendes de. Um pouco de pré-história. In: ________. De Anita ao Museu.
São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 213. No mesmo artigo, o escritor afirma que desde 1944 Francisco
Matarazzo Sobrinho intenta a criação de uma instituição com este formato a partir da doação de
sua coleção pessoal; a ele um grupo se liga (Carlos Pinto Alves, Moussia Pinto Alves, Maria
Guedes Penteado de Camargo, Paulo Ribeiro de Magalhães e Carolina Guedes Penteado da
Silva Telles) mas nada resulta dessas reuniões. Luis Martins, na autobiografia que escreve:
MARTINS, Luis. Polêmica com o prefeito de São Paulo. In: ________. Um bom sujeito. Rio de
Janeiro: Paz e Terra/ São Paulo: SMC, 1983, p. 114-9. O assunto é novamente tratado na dissertação
de mestrado de Regina Teixeira de Barros: BARROS, Regina Teixeira de. Revisão de uma história:
a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: ECA-USP, 2002, p. 69-84.

17. Abrahão Ribeiro foi prefeito nomeado da cidade de São Paulo de 11/11/1945 a 14/03/1947.
In: OS 49 PREFEITOS de São Paulo. Disponível em: http: www.estadao.com.br/ext/eleicoes/
historia/ hist.htm> Acesso em 24 nov. 2002.

18. Relação localizada no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo
menciona os seguintes artigos: 11 abr. 1946: Museu de Arte Moderna em São Paulo; 12 abr.
1946: Museu de Arte Moderna (assinado por Luis Martins); 26 abr. 1946: Carta de Luis Martins
a Abrahão Ribeiro; 30 abr. 1946: Carta do Prefeito (assinado por Monteiro Lobato); 3 maio
1946: Lobato e o modernismo (assinado por Menotti Del Picchia); 5 maio 1946: Palpite infeliz
(Luis Martins); 7 maio 1946: Anita Malfatti responde a Monteiro Lobato; 8 maio 1946 (Luis
Martins); 9 maio 1946; 10 maio 1946 (Luis Martins); 11 maio 1946 (João de Scatimburgo); 12
maio 1946 (Abrahão Ribeiro); 14 maio 1946 (Oswald de Andrade); 15 maio 1946 (Luis Martins);
16 maio 1946 (Luis Martins); 18 maio 1946 (Francisco Luis Ribeiro); 17 maio 1946: A propósito
de um museu de arte moderna (Sérgio Milliet, no jornal O Estado de S. Paulo); 19 maio 1946
(Abrahão Ribeiro); 21 maio 1946 (Luis Martins).

19. Os contatos travados entre americanos e brasileiros visando a formação de um museu de
arte moderna na cidade de São Paulo congênere ao MoMA são assunto amplamente estudado
inicialmente pelas pesquisadoras Aracy Amaral e Vera D’ Horta. In: AMARAL, Aracy Abreu.
MAC: uma seleção do acervo na Cidade Universitária. São Paulo: MAC-USP, 1983, p. 8-11;
________. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil de um acervo.
São Paulo: Technit, 1988, p. 13-5 e HORTA, Vera D’. MAM: Museu de Arte Moderna. São Paulo:
DBA, 1995, p. 16-9.

20. Segundo cartas de Carleton Sprague Smith para Sérgio Milliet, datada de 30 de novembro
de 1946 e de Carleton Sprague Smith para Eduardo Kneese de Mello, datada de 28 de novembro
de 1946. Apud: AMARAL, Aracy Abreu. ________. Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo: perfil de um acervo. São Paulo: Technit, 1988, p. 15.

21. Inicialmente seriam doadas duas obras de Morris Graves para o MAM, contabilizando oito
trabalhos. Carta de Nelson Rockefeller para Sérgio Milliet datada de 22 de junho de 1949.
Centro Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação
Bienal de São Paulo. Em carta posterior, temos a notícia de que sete obras foram doadas para
a instituição paulista, com uma de Graves a menos. Carta de Francisco Matarazzo Sobrinho
para Nelson Rockefeller, datada de 7 de dezembro de 1949. Centro Cultural Francisco Matarazzo
Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. O assunto foi
inicialmente estudado por Aracy Amaral. Para maiores detalhes, consultar: AMARAL, Aracy

Abreu. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil de um acervo.
São Paulo: Technit, 1988, p. 13-5.

22. Segundo carta de Carleton Sprague Smith para Sérgio Milliet, datada de 30 de novembro
de 1946. Apud: AMARAL, Aracy Abreu. ________. Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo: perfil de um acervo. São Paulo: Technit, 1988, p. 13-5.

23. Alfred Barr dirige o MoMA entre 1929 e 1943; permanece no Museu e, em 1947 assume o
cargo de Diretor de Exposições. Retira-se da instituição em 1967. SANDLER, Irving. Introducción.
In: BARR Jr., Alfred H. La definición del arte moderno. Madrid: Alianza, 1989, p. 9, 31-2.

24. Afirma o historiador que em janeiro de 1949, quando o Museu organizou um grande
exposição de pintura norte-americana, estavam presentes trabalhos de William Baziotes, William
De Kooning, Ashile Gorky, Robert Motherwell, Jackson Pollock e outros artistas em conjunto,
configurando o ponto culminante da exibição, num gesto realizado com grande entusiasmo e
convicção. Para a Bienal de Veneza de 1950, o MoMA foi responsável pela escolha de três dos
nove artistas; eram eles William De Kooning, Ashile Gorky e Jackson Pollock. BARR, Alfred H.
Historial del museo de arte moderno en cuanto a artistas norteamericanos. In: BARR Jr., Alfred
H. La definición del arte moderno. Madrid: Alianza, 1989, p. 261-2.

25. Termo aplicado às várias tendências da pintura, especialmente francesa, que surgiram como
desenvolvimento do impressionismo, ou reações a ele, no período entre aproximadamente 1880
e 1905. CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de arte. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 422.

26. Destacam-se as seguintes exposições durante a primeira década de funcionamento da
instituição: “Cézanne, Gauguin, Seurat e Van Gogh” (1929); “Painting in Paris” e “Paul Klee”
(1930); “Toulouse-Lautrec” e “Henri Matisse” (1931); “Toulouse-Lautrec” (1933); “Fernand Léger”
e “Vicent Van Gogh” (1935); “Cubism and Abstract Art” (1936); “Fantastic Art, Dada, Surrealism”
(1936-7); “Bauhaus 1919-1928” (1938-9); “Picasso: 40 Years os His Art” (1940). É importante
também salientar a realização de exibições de artistas norte-americanos, a entremear as mostras
retrospectivas de artistas europeus, mesmo que estas fossem consideradas no momento mais
significativas para a instituição. Talvez o primeiro movimento considerado de relevo na arte
americana tenha sido o expressionismo abstrato e, a partir do final da década de 1940, o
MoMA irá apoiar o movimento. Dados das exposições obtidos em: ART in progress: a survey
prepared for the fifteenth anniversary of the Museum of Modern Art, New York. New York:
MoMA, 1944, p. 241-2.

27. BUENO, Maria Lúcia. Artes plásticas no século XX: modernidade e globalização. Campinas:
Unicamp/Imesp, 1999, p. 79.

28. SANDLER, Irving. Introducción. In: BARR Jr., Alfred H. La definición del arte moderno.
Madrid: Alianza, 1989, p. 18. O MAM da mesma maneira defende tal estratégia, visto as
exposições que programa no período inicial, muitas jamais realizadas como a de Constantin
Brancusi, Fernand Léger, cartazes de Henri de Toulouse-Lautrec, gravuras de artistas franceses.
Pesquisa no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

29. Idem, ibidem, p. 30.

30. BARR Jr., Alfred H. Un nuevo museo. In: ________. La definición del arte moderno. Madrid:
Alianza, 1989, p. 78.

31. Na primeira década, foram apresentadas pelo Museu as seguintes mostras no segmento:
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“Modern Architecture: International Exhibition” (1932); “Early Modern Architecture: Chicago 1870
– 1910” (1933); “Early Museum Architecture” (1934); “Contemporary Architecture in California”
(1935); “The Architecture of Henry Hobson Richardson”, ”Architecture in Government Housing”
e “Modern Exposition Architecture” (1936); “Modern Architecture in England” (1938); “A New
House by Frank Lloyd Wright” e “Alvar Aalto: Architecture and Furniture” (1938); “Bauhaus 1919
– 1928” e “Three Centuries of American Architecture” (1939). ART in progress: a survey prepared for
the fifteenth anniversary of the Museum of Modern Art, New York. New York: MoMA, 1944, p. 241-2.

32. ACORDO entre o Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Museu de Arte Moderna de
Nova Iorque (em vigor a partir de 19 de outubro de 1950). Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/
Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

33. Apesar de ter passado parte da adolescência e juventude na Europa e no retorno ao Brasil
expressar-se melhor em francês, em 1942, Sérgio Milliet viaja para os Estados Unidos; da
experiência resulta a publicação do livro Pintura norte-americana no ano seguinte, pelo
Departamento de Cultura. Essa experiência parece ter aproximado mais o crítico da cultura
americana. In: GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Sérgio Milliet, crítico de arte. São Paulo:
Perspectiva/ Edusp, 1992, p. 80.

34. Os intelectuais e muitos dos empresários brasileiros tinham uma formação
predominantemente européia. A introdução de valores da cultura norte-americana no Brasil
só iniciou-se a partir da 2ª Guerra Mundial, em função do próprio combate e da posição assumida
pelo país frente à situação geopolítica mundial.

35. DISCURSO proferido por Francisco Matarazzo Sobrinho por ocasião da XIV Bienal de São
Paulo, 1977. Centro Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo
da Fundação Bienal de São Paulo.

36. Francisco Matarazzo Sobrinho segue para a Europa em viagem de núpcias com Yolanda Penteado
em 1946. A viagem é estendida devido ao estado de saúde de Matarazzo que, após consulta médica,
é encaminhado para o sanatório de Schatzalp, em Davos (Suíça), no ano seguinte. PENTEADO,
Yolanda. Tudo em cor-de-rosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 173.

37. Carlos Pinto Alves era advogado e intelectual ativo no período. Era igualmente homem de
inteira confiança de Ciccillo: conforme depoimento de Vera Pereira de Almeida à Regina Teixeira
de Barros, no início da 2ª Guerra Mundial, Francisco Matarazzo Sobrinho transfere as ações da
Metalúrgica Matarazzo para Carlos Pinto Alves; após o término do confronto, todo patrimônio
é devolvido ao verdadeiro proprietário. BARROS, Regina Teixeira de. Revisão de uma história:
a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo: ECA-USP, 2002, p. 94.

38. ARTIGAS, Rosa. São Paulo de Ciccillo Matarazzo. In: BIENAL 50 Anos (1951-2001). São
Paulo: Fundação Bienal, 2001, p. 52.

39. Carleton Sprague Smith era, em meados da década de 40, professor da Escola de Sociologia e
Política de São Paulo, adido cultural no Consulado Americano em São Paulo e Conselheiro do Museu
de Arte Moderna de Nova Iorque. In: AMARAL Aracy Abreu. Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo: perfil de um acervo. São Paulo: Technit, 1998, p. 14.

40. Nelson Rockefeller, político norte-americano oriundo da família de multimilionários,
detentora da Standard Oil Company, ocupou cargo de coordenador dos negócios
interamericanos durante a 2ª Guerra Mundial; também exerce cargo de subsecretário da Saúde
e Bem Estar Social (1953 a 1955); governador do Estado de Nova Iorque por quatro vezes

(entre 1959 a 1973) e vice-presidente quando Gerald Ford assumiu a presidência dos Estados
Unidos, após a renúncia de Richard Nixon (1974 a 1977). Na época de fundação da Galeria de
Arte Moderna, era o presidente da International Basic Economic Corporation, além de presidente
do MoMA. In: TOTA, Antonio Pedro. O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na
época da Segunda Guerra. São Paulo: Cia. das Letras, 2000, p. 44-5 e D’AMBRÓSIO, Oscar. A
política dos EUA na AL, nos anos da Guerra Fria. Disponível em: http://www. jt.com.br/notícias/
98/09/05/sa11.htm>. Acesso em 12 set. 2002.

41. Sérgio Milliet da Costa e Silva, poeta, ensaísta, jornalista, crítico de literatura e de arte é
considerado um dos mais importantes intelectuais do período de estudo na cidade de São
Paulo. Durante a adolescência estuda na Europa. No retorno ao país, liga-se ao grupo modernista
e, a partir de 1938 passa a ter uma coluna sobre arte e literatura no jornal O Estado de S. Paulo.
Na mesma década, desenvolve atividade no Departamento de Cultura do Município, período
em que já se preocupa com a criação de um museu a abrigar a arte moderna. A partir de 1943
é nomeado diretor da Biblioteca Municipal de São Paulo, estando então acostumado a lidar
com trâmites de questões ligadas à cultura de um modo geral. In: CAVALCANTI, Carlos (org.).
Dicionário brasileiro de artistas plásticos. Brasília: MAC/INL, vol. 3, 1974, p. 162-3.

42. Pela pesquisa realizada, tive acesso às correspondências entre Carleton Sprague Smith e
Carlos Pinto Alves desde o início de 1947, em que já é mencionado o Museu de Arte Moderna.
CARTA de Carlos Pinto Alves a Carleton Sprague Smith, datada de 18 de janeiro de 1947 e
CARTA de Carleton Sprague Smith para Carlos Pinto Alves, datada de 30 de janeiro de 1947.
Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

43. Foi possível localizar a resposta enviada por Carleton Sprague Smith para Carlos Pinto
Alves que anuncia o envio dos estatutos e da ata de fundação da Galeria de Arte Moderna.
CARTA de Carleton Sprague Smith para Carlos Pinto Alves datada de 23 de julho de 1947.
Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

44. São os sócios fundadores: Carlos Pinto Alves, Moussia Pinto Alves, Francisco Matarazzo
Sobrinho, Dora Matarazzo, Paulo Matarazzo e Yolanda Penteado. ATA da Fundação e
Constituição da Galeria de Arte Moderna de São Paulo. Centro Cultural Francisco Matarazzo
Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

45. ATA da Fundação e Constituição da Galeria de Arte Moderna de São Paulo. Centro Cultural
Francisco Matarazzo Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

46. Transcrição no Anexo 2.

47. Transcrição no Anexo 3.

48. CARTA de Carleton Sprague Smith para Carlos Pinto Alves datada de 23 de julho de 1947.
Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

49. Idem, ibidem.

50. Idem, ibidem.

51. Quanto à Galeria de Arte Moderna, não temos informações das atividades que realizou,
possível sede ou outras informações significativas. Os dados localizados dessa associação
são bastante genéricos e podem ser resumido, grosso modo, na intenção de Francisco Matarazzo
Sobrinho de dotar a cidade de São Paulo com uma galeria de arte moderna gerenciada dentro
de uma estrutura familiar.
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52. Transcrição no Anexo 4.

53. ESCRITURA da instituição da Fundação de Arte Moderna. Centro Cultural Francisco
Matarazzo Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

54. Pode-se verificar que os nomes de Francisco de Almeida Salles, Tarsila do Amaral, Eduardo
Kneese de Mello, Sérgio Milliet e Luiz Saia foram desde o princípio incluídos no Conselho de
Administração, tal como havia sido “solicitado” na correspondência citada anteriormente entre
Carleton Sprague Smith e Carlos Pinto Alves.

55. Na década de 1930 trabalha como decorador de interiores de moda em Paris; após a
Segunda Guerra Mundial transforma-se num dos principais marchands da capital francesa,
comercializando obras de Dubuffet, Kandinsky, Klee e Mondrian. Em 1945 realizad significativa
mostra intitulada “Art Concret”, incluindo obras de Jean Arp, Robert Delaunay, Wassily Kandinsky,
Piet Mondrian, Anton Pevsner e Theo Van Doesburg. BUENO, Maria Lúcia. Artes plásticas no
século XX: modernidade e globalização. Campinas: Unicamp/Imesp, 1999, p. 182 e DABROWSKI,
Magdalena. Contrastes da forma: abstração geométrica abstrata 1910-1980. São Paulo: Masp,
1986, p. 173.

56. CARTA de Francisco Matarazzo Sobrinho para Nelson Rockefeller, datada de 30 de janeiro
de 1948 (manuscrito redigido por Carlos Pinto Alves). Arquivo Histórico Wanda Svevo da
Fundação Bienal de São Paulo.

57. Exceto Paulo Matarazzo, todos os outros membros que assinaram a escritura da Fundação
de Arte Moderna também assinaram a do Museu de Arte Moderna.

58. CARTA de Carlos Pinto Alves para Nelson Rockefeller, datada de 2 de fevereiro de 1948.
Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. No mesmo dia, Carlos Pinto
Alves escreve carta para Carleton Sprague Smith: “Tenho uma grande notícia: afinal, com a
chegada de Ciccillo (Francisco Matarazzo Sobrinho), deu-se o milagre: conseguimos agrupar
vários líderes de São Paulo da arte moderna, e já é uma realidade a ‘Fundação de Arte
Moderna’..... O nosso Museu em breve estará aberto para o público, pois já contamos com
muitos quadros modernos, nacionais e estrangeiros, doados pelo casal Ciccillo Matarazzo.
Vamos inaugurar nossas atividades com uma ‘ducha’ na opinião pública: entre julho e setembro
próximo esperamos organizar uma exposição internacional de arte abstrata”. CARTA de Carlos
Pinto Alves para Carleton Sprague Smith, datada de 2 de fevereiro de 1948. Arquivo Histórico
Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

59. CARTA de Carleton Sprague Smith para Rino Levi, datada de 4 de março de 1948. Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

60. Idem, ibidem.

61. CARTA de Nelson Rockefeller para Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 5 de março
de 1948. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

62. MILLIET, Sérgio. O Museu de Arte Moderna. O Estado de S. Paulo, 4 mar. 1948. Centro
Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal
de São Paulo.

63. Idem, ibidem.

64. Idem, ibidem.

65. Em vários documentos e cartas, o fato é sublinhado: em correspondência de Francisco
Matarazzo Sobrinho para Maurício Verdier: “Em tempo: os quadros têm que ser despachados
em nome da Fundação de Arte Moderna e não do Museu de Arte Moderna. Não confundir....”.
Carta de Francisco Matarazzo Sobrinho para Maurício Verdier, datada de 25 de setembro de
1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM. O fato
também é ressaltado na relação de quadros importados pela Fundação de Arte Moderna, quando
da preparação da documentação para devolução dos trabalhos. CARTA de Museu de Arte
Moderna [Francisco Matarazzo Sobrinho] para Leonidio Ribeiro, datada de 11 de agosto de
1949. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

66. Karl Nierendorf e seu irmão, Josef, iniciam em 1920, na cidade de Colônia a comercialização
de obras de arte e exposições por meio da galeria “Nierendorf Köln Neue Kunst”. No ano de
1925, Josef transfere a galeria por cerca de um ano para Dusseldorf e Karl estabelece a galeria
“Neumann-Nierendorf gmbH”, estando à sua frente em parceria com o irmão entre 1926 e
1933. Karl parte para os Estados Unidos em maio de 1936, estabelecendo a “Galeria Nierendorf”
em Nova Iorque no ano seguinte, enquanto Josef comanda a galeria de Berlim. As atividades
na Alemanha são interrompidas em 1938 e, ao iniciar a 2ª Guerra, as obras ficam armazenadas
em uma pequena loja. Na América, Karl realiza mostras de artistas alemães, com sucesso
crescente, adquirindo cidadania americana. Em 1946 Karl retorna à Europa, viajando por diversos
países; adoece e fica instalado em Davos, na Suíça. No ano seguinte, falece (25/10/1947),
sendo sua galeria confiscada pelo governo americano. Em 1948, o Museu Guggenheim adquire
todo o conjunto de obras pertencentes ao estabelecimento, incluindo mais de 150 trabalhos de
Paul Klee. Tradução da A. Material disponível em: http://www.nierendorf.com/
englischueberuns.htm>. Acesso em 12 set. 2002.

67. SUGESTÕES de Karl Nierendorf para Francisco Matarazzo Sobrinho visando a constituição
de um Museu de Arte Moderna, 194[7]. Tradução da A. Centro Cultural Francisco Matarazzo
Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

68. A constatação da formação de um grupo para organizar a exposição inaugural do Museu
após o falecimento de Nierendorf foi primeiramente levantado pela pesquisadora Aracy Amaral,
a partir da documentação depositada no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal
de São Paulo; o tema é novamente estudado por Vera D’ Horta e, recentemente, na dissertação
de mestrado de Regina Teixeira de Barros, a denominação “Comissão de Paris” é pela primeira
vez utilizada. In: AMARAL, Aracy Abreu. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de
São Paulo: perfil de um acervo. São Paulo: Technit, 1988, p. 16; HORTA, Vera D’. MAM: Museu
de Arte Moderna. São Paulo: DBA, 1995, p. 20 e BARROS, Regina Teixeira de. Revisão de uma
história: a criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 1946-1949. São Paulo: ECA-USP,
2002, p. 119.

69. Léon Degand (pseudônimo de Frédéric Noël), crítico belga radicado em Paris, atuante no
Partido Comunista Francês, ocupa lugar de destaque na defesa da arte abstrata. Primeiro diretor
do MAM, com permanência breve no país (julho 1948 a julho de 1949). Organiza uma série de
conferências e publica diversos textos didáticos, marcados por uma preocupação pedagógica.
Realiza obra crítica especialmente na revista Art d’Aujourd’hui, dirigida por André Bloc e nas
publicações Testemunhos pela arte abstrata (1952), Os mestres da arte abstrata (1953 e 1954),
em que cita obras de André Bloc, Silvano Bozzolini e Jean Dewasne. Colabora com Charles
Estienne no primeiro “Salon des realités nouvelles” (1952). A posição de militante, levava-o a
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opiniões extremas. Procura, com o seu trabalho, uma renovação na crítica de arte, buscando
novas técnicas e metodologias para acompanhar o desenvolvimento da arte no período. Embora
não tivesse uma atuação equivalente a Michel Seuphor, Degand faz parte de um grupo de
críticos europeus que, incontestavelmente, concorreram de forma decisiva no prestígio da arte
abstrata naquela época. DESCRIÇÃO do “Fonds Léon Degand”, depositado no Centre Nattional
d’Art et de Culture Georges Pompidou. Tradução da A. Disponível em: http://
www2.centrepompidou. fr/doc-generale/fondsdoc/cgi-bin/fonds.asp?fo= DEGAND>. Acesso
em 12 set. 2002.

70. Nas correspondências entre Cícero Dias e Francisco Matarazzo Sobrinho, as tratativas da
“Comissão de Paris” são relatadas (especialmente na enviada por Dias) e, ao que parece, eram
enviados também relatórios notificando as atividades.

71. Idem, ibidem.

72. CARTA de Francisco Matarazzo Sobrinho para Cícero Dias, datada de 30 de janeiro de
1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

73. CONTRATO entre a Fundação de Arte Moderna e René Drouin, datado de 29 de janeiro de
1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

74. CARTA de Cícero Dias para Francisco Matarazzo Sobrinho, 194[8]. Biblioteca Paulo Mendes
de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

75. Destaco os seguintes artigos: MILLIET, Sérgio. O Museu de Arte Moderna. O Estado de S.
Paulo, 4 mar. 1948; O TEATRO do Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Estado de S. Paulo,
4 jun. 1948, p. 6 (sem assinatura); MILLIET, Sérgio. O Museu de Arte Moderna de S. Paulo, O
Estado de S. Paulo, 10 set. 1948, p. 6.

76. MILLIET, Sérgio. O Museu de Arte Moderna de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, 10 set. 1948, p. 6.

77. O TEATRO do Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Estado de S. Paulo, 4 jun. 1948. A
intenção de se criar uma revista especializada em artes é também divulgada por outros jornais,
dando a impressão de ser uma adaptação de release, a fim de gerar notícias sobre a fundação
do MAM, dado os artigos serem anteriores à escritura (15 de julho de 1958): “Ainda não faz um
ano que o ‘Museu de Arte de São Paulo’ abriu suas portas e desde já o ‘Museu de Arte Moderna
de São Paulo’ dá a última demão em seus planos de organização, marcando a data para a
constituição de sua diretoria. E os planos da futura diretoria, segundo as previsões do sr.
Francisco Matarazzo Sobrinho, abrangem um vasto programa em que há lugar para uma
biblioteca especializada, cursos e conferências, exposições de pintores nacionais e estrangeiros
publicação de uma revista”. MARTINS, Ibiapaba de Oliveira. Os museus e o relatório do professor
Bardi. Correio Paulistano, 5 jun. 1948, 2ºC, p. 1. Nota-se que este, como o texto publicado pelo
O Estado de S. Paulo noticiam a futura constituição jurídica do MAM, aproveitando para descrever
parte do programa inicial da instituição.

78. CARTA de Cícero Dias para Francisco Matarazzo Sobrinho, julho de 1948. Arquivo Histórico
Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

79. Transcrição no Anexo 5.

80. ESCRITURA da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 15 de julho de 1948.
Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

81. Assinam a escritura de fundação do MAM 68 pessoas a saber: Francisco Luis de Almeida
Salles, Carlos Pinto Alves, Moussia Pinto Alves, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade Filho,
Oswald de Andrade, J. Vilanova Artigas, Virgínia Artigas, Túlio Ascarelli, Victor Brecheret,
Gerda Brentani, Sigesmundo Brentani, Alice Brill, Gilberto Junqueira Caldas, Aldo Calvo, Maria
Guedes Penteado de Camargo, Salvador Candia, Inês Carraro, Carlos Cascaldi, Roberto
Cerqueira César, Galiano Ciampaglia, Dagmar Coaracy, Manlio Cosenza, Julyan Dieter Czapski,
André Dreyfus, Thomaz Farkas, Carlos Foá, Miguel Forte, Giuseppe Severo Giacomini, Clóvis
Graciano, Mário Graciotti, Andréa Ippolito, Maria Virgínia Matarazzo Ippolito, Virgílio Isola,
Bella Karawaewa, Joseph Kliass, Rino Levi, Yvone Arié Levi, Antonio Alves de Lima Júnior,
Eugênia Xavier Lopes, Hernani Lopes, Lourival Gomes Machado, Aldo Magnelli, Elizabeth
Magnelli, Anita Malfatti, Francisco Matarazzo Sobrinho, Camila Matarazzo, Giannadréa Carmine
Matarazzo, Giannicola Matarazzo, Roberto Paiva Meira, Antonio Candido Mello e Souza, Eduardo
Kneese de Mello, Alfredo Mesquita, Sérgio Milliet, Léo Ribeiro de Moraes, Hélio Ulpiano de
Oliveira, Yolanda Penteado Matarazzo, Sylvio Whitaker Penteado, Gastão Rachou Júnior, Barbara
Ruchti, Jacob Maurício Ruchti, Luiz Saia, Paulo Plínio da Silva Prado, Gregori Warchavchik,
Mina Klabin Warchavchik, Roger Henri Weiler, Deborah Prado Marcondes Zampari e Franco
Zampari. ESCRITURA da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 15 de julho de
1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

82. ALMEIDA, Paulo Mendes de. Primórdios da Bienal: o MAM. In: ________. De Anita ao
Museu. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 205. O fato de diversos arquitetos assinarem o
documento de instituição do MAM também é ressaltado pelas historiadoras de arte Vera D’
Horta e Maria Cecília França Lourenço. In: D’ HORTA, Vera. MAM: Museu de Arte Moderna de
São Paulo. São Paulo: DBA, p. 19 e LOURENÇO, Maria Cecília França. ‘MAM/SP: transfigurando
a arte moderna’. In: _______. Museus acolhem moderno. São Paulo: Edusp, 1999, p. 109.
Muitos fatores contribuem para o destaque dado à arquitetura moderna no Brasil, especialmente
a relacionada ao grupo carioca, desde o MES, projeto da Pampulha, exposição “Brazil buils” e
diversas publicações sobre a arquitetura nacional em revistas do exterior, o que colabora para
o conhecimento dessa produção por diversos extratos da sociedade.

83. Fazem parte dos órgãos: diretoria - Francisco Matarazzo Sobrinho (diretor presidente),
Carlos Pinto Alves (diretor vice-presidente), Sérgio Milliet (diretor 1º secretário), Francisco Luis
de Almeida Salles (diretor 2º secretário), Aldo Magnelli (diretor 1º tesoureiro), Mário Bandeira
(diretor 2º tesoureiro). Conselho de administração - Francisco Luis de Almeida Salles, Oswald
de Andrade Filho, J. Vilanova Artigas, Maria Guedes Penteado Camargo, André Dreyfus, Miguel
Forte, Clóvis Graciano, Mário Graciotti, Aldo Magnelli, Roberto Paiva Meira, Antonio Candido
Mello e Souza, Eduardo Kneese de Mello, Sérgio Milliet, Jacob Ruchti e Luiz Saia. Direção
artística - Lourival Gomes Machado. ESCRITURA da fundação do Museu de Arte Moderna de
São Paulo, 15 de julho de 1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis
Martins do MAM.

84. DUAS entrevistas oportunas. Correio Paulistano, 14 nov. 1948, p. 9 e UM INSTRUMENTO
de difusão da arte moderna. Correio Paulistano, 20 nov. 1948, p. 7.

85. Quando da inauguração da primeira exposição do Museu, “Do figurativismo ao
abstracionismo”, estavam instituídas as seguintes comissões - arquitetura: J. Vilanova Artigas
(incompleta); cinema: Francisco Luis Almeida Salles, Benedito Duarte, Saulo Guimarães, Rubem
Miller, João de Araujo Nabuco, Paulo Emilio Salles Gomes; exposições: Aldo Bonadei, Miguel
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Forte, Clóvis Graciano e Yolanda Penteado Matarazzo; folclore: Oneyda Alvarenga, Oswald de
Andrade Filho e Luiz Saia; fotografia: Francisco Albuquerque, Benedito Duarte, Thomaz Farkas
e Eduardo Salvatore; gráfica: Walter Lewi e Jacob Ruchti; música: Alberto Soares de Almeida,
Álvaro Bitencourt, Eunice Catunda, Eduardo Batista da Costa, Max Fefferr, Victor Simonsen,
Jorge Wilheim; pintura e escultura: Maria Eugênia Franco, Antonio Alves de Lima Júnior, Lourival
Gomes Machado, Ciro Mendes e Sérgio Milliet. DEGAND, Léon. Do figurativismo ao
abstracionismo. São Paulo: MAM, 1949, p. 10-1.

86. Essa notícia choca-se com a opinião geral de que o responsável pela idéia da criação da
Bienal de São Paulo tenha sido do artista Danilo Di Prete, como divulgado em diversas
publicações acerca da criação dessa instituição. Ao que parece, mesmo antes do início das
atividades do MAM, já era cogitada a idéia da organização de uma grande exposição
internacional a ser realizada bienalmente.

87. O acordo entre Degand e o Museu só é formalizado em janeiro de 1949, embora já estivesse
atuando, por intermédio de contrato firmado entre o crítico e Francisco Matarazzo Sobrinho,
em que o Degand se compromete a ocupar o cargo de diretor executivo do MAM em tempo
integral, sendo vedada qualquer outra atividade comercial para o profissional, em São Paulo
ou outra cidade. CARTA minuta de contrato de Francisco Matarazzo Sobrinho para Léon Degand,
datada de 27 de janeiro de 1949. Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da
Fundação Bienal de São Paulo.

88. A seguinte nota é apresentada no jornal: “A convite do Museu de Arte Moderna, chegou a
São Paulo o sr. Léon Degand, que organizará a primeira exposição daquela entidade, dedicada
à tendência não figurativa da pintura moderna”. MUSEU de Arte Moderna. O Estado de S.
Paulo, 6 ago. 1948, p. 6.

89. Segundo o jornal Diário de S. Paulo, Léon Degand chega a São Paulo em 15 de julho de
1948, após breve passagem por Recife e contato com Lula Cardoso Ayres. In: EM SÃO Paulo o
famoso crítico Léon Degand. Veio organizar uma exposição das mais avançadas expressões da
pintura moderna. Diário de S. Paulo, 16 jul. 1948, p. 8. Em carta de Léon Degand para Francisco
Matarazzo Sobrinho o primeiro afirma: “Pegarei o avião em Paris em 12 de julho”. Tradução da
A. CARTA de Léon Degand para Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 4 de julho de 1948.
Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

90. VISITA do crítico Léon Degand. Diário de S. Paulo, 20 jul. 1948, p. 2.

91. CARTA de Léon Degand para Francisco Matarazzo Sobrinho datada de 9 de julho de 1947
(anterior à morte de Nierendorf). Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da
Fundação Bienal de São Paulo.

92. Idem, ibidem.

93. TEXTO de Léon Degand sobre diversos movimentos artísticos e suas respectivas coleções
ideais, 194[7]. Possivelmente material a ser utilizados nas conferências que profere no país,
para projetar no meio os conceitos que defende a respeito da abstração. Arquivo Histórico
Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

94. Termo aplicado aos pintores associados a Paul Gauguin durante o período em que o artista
viveu na cidade de Pont-Aven, na Bretanha (1886-1891), sendo influenciados pelo estilo
antinaturalista. In: CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,
2001, p. 420 e. READ, Herbert (org.). Dicionário de arte e dos artistas. Lisboa: Lexis/ Edições

70, 1989, p. 368.

95. REPRESENTANTES de São Paulo na exposição de Cícero Dias. O Estado de S. Paulo, 2 set.
1948, p. 6. Ver também: MILLIET, Sérgio. O Museu de Arte Moderna de S. Paulo. O Estado de S.
Paulo, 10 set. 1948, p. 6 e COMISSÃO do Museu de Arte Moderna no Rio. Diário de S. Paulo, 2
set. 1948, p. 10.

96. DEGAND, Léon. Programa para o Rio de Janeiro, 194[8]. Pasta Léon Degand/ Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

97. Os planos de Degand parecem envolver também Buenos Aires como demonstra na
correspondência para Leonard S. Downes, do British Council: “... estamos fazendo esforços
para interessar em nossos planos organizações semelhantes à nossa, tanto no Rio de Janeiro
como em Buenos Aires. Estamos no momento em conversação com pessoas dessas duas
cidades e esperamos poder obter resultados satisfatórios”. Carta de Léon Degand para Leonard
S. Downes, datada de 17 de maio de 1949. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal
de São Paulo.

98. DEGAND, Léon. Programa para o Rio de Janeiro, 194[8]. Pasta Léon Degand/ Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

99. Idem, ibidem.

100. FERRAZ, Geraldo. Depois de tudo. Rio de Janeiro: Paz e Terra/ São Paulo: SMC, 1983, p. 137.

101. CRÍTICO francês passará em revista várias expressões de arte moderna. Folha da Manhã,
São Paulo, 25 ago. 1948, p. 7.

102. As conferências já são citadas em carta de Léon Degand para Francisco Matarazzo
Sobrinho. CARTA de Léon Degand para Francisco Matarazzo Sobrinho datada de 4 de julho de
1948. Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

103. Essa informação está presente em correspondência de Francisco Matarazzo para Léon
Degand: “por sugestão dos arquitetos Ructhi e Artigas, encarregados no momento da direção
artística do nosso Museu...”. Tradução da A. Carta de Francisco Matarazzo Sobrinho para Léon
Degand, datada de 17 de junho de 1948. Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo
da Fundação Bienal de São Paulo.

104. NONNENBERG, G. Conferência de René Huyghe e Léon Degand. Fundamentos (3): 257,
ago. 1948.

105. ARTE e público. Diário de S. Paulo, 10 ago. 1948, p. 2.

106. AMARAL, Aracy Abreu. Abertura do MAM-SP: entusiasmo, expectativas e críticas. In:
________. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São Paulo: Nobel,
1984, p. 236.

107. UM INSTRUMENTO de difusão da arte moderna. Correio Paulistano, 20 nov. 1948, 2ºC, p. 9.

108. O QUE é arte figurativa. Diário de S. Paulo, 26 ago. 1948, p. 2. Tal evento não foi destacado
na imprensa local como a primeira preleção do crítico. Na pesquisa realizada nos arquivos
apenas um documento faz menção ao acontecimento: “Tive o prazer de ouvi-lo na conferência
de ontem sobre o título ‘O que é arte figurativa?’, dando meus calorosos aplausos à brilhantíssima
peça oratória produzida pelo eminente mestre que veio enriquecer a cultura brasileira artística
com sua palavra de esteta dos mais ilustres do cosmo mundial”. MEMORANDO de Lellis Vieira
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para Léon Degand, datado de 26 de agosto de 1948. Arquivo Histórico Wanda Svevo da
Fundação Bienal de São Paulo.

109. Segundo Pierre Francastel esta afirmação advém de Monet, embora registrada por Maurice
Denis em seu livro Théories. FRANCASTEL, Pierre. O impressionismo. Lisboa: Edições 70,
1988, p. 103.

110. Na pesquisa realizada por Marie-Odile Briot em 198[7] (na época diretora do Musée D’Art
Moderne da Ville de Paris) no “Fonds Léon Degand” depositado no Centre Nattional d’Art et de
Culture Georges Pompidou, é relacionada esta palestra entre os convites das atividades ocorridas
na Biblioteca Municipal de São Paulo a cargo de Léon Degand. In: MODERNIDADE: art brésilien
du 20e siècle. Paris: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1987, p. 412.

111. Além da pesquisa nos arquivos da Fundação Bienal e do MAM, realizei consulta nos
arquivos da Biblioteca Mário de Andrade, local em que eram proferidas todas as palestras
patrocinadas pelo MAM. Não encontrei nenhum registro do evento em questão. Pesquisa na
Biblioteca Mário de Andrade sobre os eventos ocorridos no ano de 1948, realizada em 7 de
agosto de 2001.

112. É importante salientar que, logo após a chegada de Degand, este publica artigo no jornal
Artes Plásticas, Picasso ‘travesti’. In: DEGAND, Léon. Picasso “travesti”. Artes Plásticas (1): 4,
ago. 1948.

113. O MUSEU de Arte Moderna de São Paulo – conferência de Léon Degand. O Estado de S.
Paulo, 22 out. 1948, p. 6.

114. CONFERÊNCIAS. Léon Degand. O Estado de S. Paulo, 13 nov. 1948, p. 6.

115. A SEMANA de expectativa. Correio Paulistano, São Paulo, 26 nov. 1948, p. 6.

116. FERRAZ, Geraldo. Três assuntos de arte. Diário de S. Paulo, 28 nov. 1948, 4ºC, p. 3.

117. Artigo de Moussia Pinto Alves afirma que Léon Degand vem para o Brasil a convite do
Museu de Arte Moderna para realizar uma série de conferências sobre arte abstrata, antecedendo
a inauguração do Museu, prevista para setembro de 1948. ALVES, Moussia Pinto. Arte abstrata.
Diário de S. Paulo, 18 jul. 1948, 4º C, p. 3.

118. O QUE é arte figurativa? O Estado de S. Paulo, 25 ago. 1948, p. 6.

119. CONFERÊNCIA. O Estado de S. Paulo, 20 ago. 1948, p. 6.

120. 1. “Ver une nouvelle conception de la peinture”; 2. “Qu’est-ce que la peinture?”; 3. “Qu’est-
ce que la peinture figurative?“; 4. “Qu’est-ce que la peinture abstraite?”.

121. A coincidência do encontro entre Léon Degand e René Huyghe no Brasil deve-se a viagem
de Huyghe pela América do Sul; vindo de Buenos Aires, São Paulo era parte da rota de retorno
à Europa. O crítico já havia então realizado palestras no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. In:
UMA conferência de René Huyghe. O Estado de S. Paulo, 15 ago. 1948, p. 6.

122. AS TENDÊNCIAS da pintura contemporânea. Diário de S. Paulo, 17 ago. 1948, p. 2.

123. CONFERÊNCIA Léon Degand. Artes Plásticas (1): 8, ago. 1948.

124. UMA conferência de René Huyghe. O Estado de S. Paulo, 15 ago. 1948, p. 6.

125. O QUE é arte figurativa? O Estado de S. Paulo, 25 ago. 1948, p. 6.

126. A revista Fundamentos é fundada em junho de 1948 por Monteiro Lobato, sendo este seu

primeiro redator chefe. Contou com a colaboração na seção de artes de Ciro Mendes, Ibiapaba
de Oliveira Martins, G. Nonnerberg, José Eduardo Fernandes (diretor da revista) e posteriormente
Fernando Pedreira. Segundo Aracy Amaral, desde o princípio a publicação se pauta na defesa
de uma arte de cunho realista, posição acirrada principalmente por ocasião da I Bienal do
Museu de Arte Moderna de São Paulo, através das críticas de Fernando Pedreira ao
internacionalismo, entendido como descaracterizador da produção artística local. Encerra as
atividades em 1951. AMARAL, Aracy Abreu. A posição de Fundamentos. In: ________. Arte
para quê? A preocupação social na arte brasileira – 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1984, p. 234-
6.

127. NONNENBERG, G. Conferência de René Huyghe e Léon Degand. Fundamentos (3): 258,
ago. 1948.

128. CURSOS e conferências. O Estado de S. Paulo, 30 set. 1948, p. 6.

129. Emiliano Di Cavalcanti, artista atuante desde os anos 20, sendo considerado um dos
idealizadores da Semana de Arte Moderna. A partir de 1928, filia-se ao Partido Comunista do
Brasil, parte de sua obra apresenta temática social ou nacionalista e uma outra porção atrelada
à sensualidade da mulata brasileira, sempre com conteúdo narrativo. Entre 1949/1950, realiza
viagem para o México sendo influenciado pela arte produzida pelos muralistas daquele país,
aprendendo a realizar pintura mural. In: AYALA, Walmir. Dicionário de pintores brasileiros.
São Paulo: Spala, 1v, 1986, p. 257 e CAVALCANTI, Carlos (org.). Dicionário brasileiro de artistas
plásticos. Brasília: MAC/INL, 2v, 1974, p. 53-4.

130. MILLIET, Sérgio. Uma conferência na Lapa. O Estado de S. Paulo, 24 jul. 1948, p. 6. Milliet
também cita a palestra no seu “Diário crítico” (21 julho 1948), reeditando o mesmo artigo
publicado no jornal, excetuando o primeiro e o último parágrafo. MILLIET, Sérgio. Diário crítico
de Sérgio Milliet, 1948/1949. 2 ed. São Paulo: Martins/Edusp, 1981, p. 138-140.

131. MARTINS, Ibiapaba de Oliveira. Di Cavalcanti escreve para ‘Fundamentos’. Correio
Paulistano, São Paulo, 5 set. 1948, p. 9. Possivelmente publicado em INAUGURADO o novo
edifício do Sul América Terrestre, Marítimos e Acidentes”, Boletim Satma (23): 46-51, 194[9].

Ibiapaba de Oliveira Martins exerce crítica de arte nos jornais Correio Paulistano, Última Hora e
na revista Fundamentos. No periódico Notícias de Hoje, escreve sob o pseudônimo de “Tabajara”.
Sua crítica de arte associa-se com que se poderia denominar “arte engajada” ou “arte social”,
estando sempre preocupado com a “utilidade” da arte, conteúdo e aproximação com a realidade
social. AMARAL, Aracy Abreu. ‘A “crítica interessada” de Ibiapaba Martins. In: Arte para quê? A
preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1984, p. 138-40.

132. Maria Eugênia Franco atua como crítica de literatura e arte. Estuda na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da USP e na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Inicialmente
dedica-se à crítica literária (anos 30), passando a escrever sobre artes plásticas na década
seguinte, para os jornais O Estado de S. Paulo e Folha da Manhã de 1946 a 1952. No mesmo
período é bolsista do governo francês, época em que envia crônicas de arte para O Estado de
S. Paulo. Em fase um pouco anterior (1943), organiza a seção de arte da Biblioteca Municipal,
durante direção de Sérgio Milliet. In: CAVALCANTI, Carlos (org.). Dicionário brasileiro de artistas
plásticos. Brasília: MEC/ INL, 1974, 2v, p. 207.

133. FRANCO, Maria Eugênia. Arte abstrata numa conversa com Léon Degand. O Estado de S.
Paulo, 11 ago. 1948, p. 6.
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134. MILLIET, Sérgio. O Museu de Arte Moderna de S. Paulo. O Estado de S. Paulo, 10 set.
1948, p. 6.

135. Quirino da Silva nasce no Rio de Janeiro e falece em São Paulo. Estuda na Escola Nacional
de Belas Artes, dedicando-se inicialmente à escultura e à cerâmica. Transfere-se posteriormente
para São Paulo, cidade onde exerce por longos anos a crítica de arte nos jornais Diário de
Notícias e Diários Associados – pertencentes a Assis Chateaubriand –, além de praticar a pintura
e fundar, em 1937, o Salão de Maio, do qual foi um dos principais elementos aglutinadores. In:
LEITE, José Roberto Teixeira. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre,
1988, p. 429. SILVA, Quirino da. Artes plásticas – pintores. Diário de S. Paulo, 8 maio 1949, p. 2.

136. DEGAND, Léon. A importância do público. Diário de S. Paulo, 29 ago. 1948, 4º C, p. 1.

137. ORIGENS da arte moderna. O Estado de S. Paulo, 9 set. 1948, p. 8.

138. CONFERÊNCIAS. Sérgio Milliet. O Estado de S. Paulo, 11 nov. 1948, p. 6.

139. CONFERÊNCIAS. Sérgio Milliet. O Estado de S. Paulo, 20 nov. 1948, p. 6.

140. Cândido Portinari, considerado no período por muitos o maior pintor brasileiro também
se manifesta publicamente contra o abstracionismo. In: MARTINS, Ibiapaba de Oliveira. “O
abstracionismo já foi superado”, declara Cândido Portinari. Artes Plásticas (1): 1 e 6, ago. 1948.
Posteriormente, realiza algumas incursões no campo da abstração, como o painel no edifício
Califórnia (projeto de Oscar Niemeyer) de cerca de 1954, duramente criticado por Mário Pedrosa:
“... e agora se faço uma restrição é quanto a Portinari, que não soube desgraçadamente resistir
à melancolia e faceirice de sair de saias acima dos joelhos para perpetrar também o seu grotesco
Mondrian em vidrotil numa parede desse aborto colossal de Oscar Niemeyer que é o prédio
Califórnia da rua Barão de Itapetininga, em São Paulo. PEDROSA, Mário. Dentro e fora da
Bienal. In: AMARAL, Aracy Abreu (org.). Mário Pedrosa: dos murais de Portinari aos espaços
de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 53-4. Outro exemplo de mural abstrato é o realizado
por Di Cavalcanti no edifício Montreal (igualmente projetado por Oscar Niemeyer) da mesma
época. Maiores detalhes sobre a produção de painéis e murais realizados por artistas modernos
em São Paulo consultar: CAMPOS, Maria Cristina André. Memória urbana: mural moderno
em São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 2001.

141. A conferência foi transcrita na revista Fundamentos: DI CAVALCANTI, Emiliano. Realismo
e abstracionismo. Fundamentos (3): 241-6, ago. 1948 e no Boletim Satma: DI CAVALCANTI,
Emiliano. Realismo e abstracionismo. Boletim Satma (23) 46-51, 194[9].

142. AMARAL, Aracy Abreu. Di Cavalcanti: o artista social. In: ________. Arte para quê? A
preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1984, p. 232.

143. Luis Martins, escritor e crítico de arte, colabora por grande período no jornal O Estado de
S. Paulo. Publica mais de 30 livros, entre romances, memórias, poesias e livros sobre arte (dois
dedicados ao pintor Emiliano Di Cavalcanti). In: CAVALCANTI, Carlos (org.). Dicionário brasileiro
de artistas plásticos. Brasília: MEC/ INL, 1974, 3v, p. 97.

144. MARTINS, Luis. Os mitos do modernismo. O Estado de S. Paulo, 15 jun. 1948, p. 8.

145. DI CAVALCANTI, Emiliano. Os mitos do modernismo. O Estado de S. Paulo, 18 jun. 1948, p. 8.

146. DI CAVALCANTI, Emiliano. Realismo e abstracionismo. Boletim Satma (23): 47, 194[9].

147. Idem, ibidem.

148. Idem, ibidem.

149. Idem, ibidem.

150. MARTINS, Luis. Os mitos do modernismo. O Estado de S. Paulo, 15 jun. 1948, p. 8.

151. MARTINS, Luis. Os mitos do modernismo. O Estado de S. Paulo, 15 jun. 1948, p. 8.

152. DI CAVALCANTI, Emiliano. Os mitos do modernismo. O Estado de S. Paulo, 18 jun. 1948, p. 8.

153. PESQUISA sobre pintura moderna. O Estado de S. Paulo, 21 jul. 1948, p. 6.

154. MILLIET, Sérgio. Uma conferência na Lapa. O Estado de S. Paulo, 24 jul. 1948 e MILLIET,
Sérgio. Diário crítico de Sérgio Milliet – 1948/1949. 2 ed. São Paulo: Martins/Edusp, 1981, VI
vol., p. 138-40.

155. Crítico literário atuante no período.

156. Enrico Camerini, pintor italiano que se estabelece em São Paulo e posteriormente em
Salvador. Além das atividades artísticas, trabalha no ramo de publicidade, o que o faz retornar
à Europa. In: In: CAVALCANTI, Carlos (org.). Dicionário brasileiro de artistas plásticos. Brasília:
MEC/ INL, 1974, 1v, p. 330 e BARDI, Pietro Maria. História do Masp. São Paulo: Instituto
Quadrante, 1992, p. 39.

157. MARTINS, Ibiapaba de Oliveira. A “mesa-redonda” realizada na exposição retrospectiva
de Di Cavalcanti. Fundamentos (6): 478-84, nov. 1948.
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Cícero Dias, esta ocorre em julho do ano seguinte, na sala grande do Museu, quando já instalado
na rua Sete de Abril.



Ana Paula Nascimento142

MAM: museu para a metrópole





ENFIM O foco



MAM: museu para a metrópole

En
fim

 o
 fo

co

Ana Paula Nascimento 145

V

Como no capítulo anterior, os textos a descrever o momento de inauguração do MAM, com festejos,
luzes e eventos são levantados pelos mesmos autores nas publicações mecionadas. A estas deve-
se acrescentar o subcapítulo de Operários da Modernidade: “MAM: do figurativismo ao
abstracionismo” (Maria Cecília França Lourenço) e a série de dez artigos publicada pelo jornal O
Estado de S. Paulo sobre a mesma exposição, revelando tratar-se de um momento ímpar do
cenário cultural da cidade de São Paulo, quando a parte da produção moderna passa a ser
institucionalizada.

Digo parte, pois sempre há escolhas explícitas ou veladas, a evocar alinhamentos com o
poder vigente ou situações de silêncio. Este capítulo abordará principalmente um momento de
brilho na instituição, a exposição “Do figurativismo ao abstracionismo” e os mecanismos e
estratégias que possibilitaram a configuração final. Mas, ao lado da solenidade principal, serão
tratados os ajustes para a realização da mostra; a emulação entre a produção francesa e a
possibilidade de apresentação de artistas norte-americanos e construtivos históricos; as
interferências na adaptação da sede e no projeto museográfico da exposição – a revelar disputas
dissimuladas –; os eventos paralelos à mostra e a itinerância conduzida por Léon Degand, o ápice
de sua atuação antes de desentender-se e voltar.

TENTATIVAS DE INAUGURAÇÃO OFICIAL DO MAM E DA MOSTRA “DO FIGURATIVISMO AO
ABSTRACIONISMO”

Várias datas são noticiadas pela imprensa para a abertura da exposição “Do figurativismo ao
abstracionismo”, inicialmente denominada “As tendências atuais da plástica à não figuração”. Desde
setembro1, a mostra é anunciada e muitas vezes adiada sem que os reais motivos sejam
apresentados. O jornal Artes Plásticas2, devido à agitação do meio artístico oriunda da polêmica
abstração versus figuração, publica a seguinte matéria em seu segundo número:

“Durante o mês de novembro (grifo meu) o Museu de Arte Moderna apresentará, em caráter
oficial, uma exposição sobre “As tendências atuais da plástica à não figuração”. Essa mostra
compreende um conjunto de trabalhos que caracterizam duas importantes tendências da
arte contemporânea: a dos artistas que adotam a ‘abstração integral’, e dos que, através
de uma transposição de dados da realidade aparente, atingem praticamente, um certo
grau de ‘não figuração’.

Farão parte desta exposição obras de ‘abstratos’ como Kandinsky, Delaunay, Magnelli e
outros. Ao lado destes figurarão trabalhos de Miró, Arp, Léger, Manessier e outros tantos
que conservam, em algumas obras, traços do mundo visível. Os organizadores estão
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empenhados numa criteriosa seleção qualitativa, sem nenhuma preocupação em subestimar
qualquer uma dessas tendências.”3

Em dezembro, ainda acredita-se na possibilidade de abertura da exposição no final de janeiro4.
Por causa dos problemas com o envio americano e da impossibilidade de término do catálogo
antes de 10 de fevereiro, os membros do Conselho de Administração do Museu decidem inaugurá-
lo em janeiro, no dia do aniversário da cidade, 25, também possivelmente ante a iminente abertura
do MAM do Rio de Janeiro, de fato ocorrida em 20 de janeiro de 1949. A hipótese documentada
nos arquivos do MAM alude que seria a abertura com uma mostra contendo obras de coleções
particulares de São Paulo5 (sem indicação das obras ou colecionadores)6, exibição esta que
posteriormente foi descartada, não sendo em nenhum momento anunciada pela imprensa escrita7.

A tentativa de inaugurar o Museu em janeiro de 1949 é frustrada por não estarem prontas as
instalações da Sete de Abril8. A expectativa para a inauguração é grande e cogita-se o mês de
fevereiro para início do funcionamento das atividades: “esperamos poder inaugurar o nosso Museu
em fevereiro e, tão logo que tivermos uma publicação pronta, teremos o prazer em enviá-la para
o senhor”9.

INAUGURAÇÃO DO MUSEU, A EXPOSIÇÃO “DO FIGURATIVISMO AO ABSTRACIONISMO”

Organização espacial na rua Sete de Abril

Quando, após serem anunciados vários lugares diferentes para sediar o MAM ou mesmo
cogitar-se a construção de um prédio, fica decidida a ida do Museu para a parte posterior do
segundo andar do edifício Guilherme Guinle10 na rua Sete de Abril – o mesmo em que funciona o
Masp e a redação dos Diários Associados no período. Cabe ao jovem arquiteto João Batista Vilanova
Artigas o projeto de adaptação espacial. A escolha por este local nunca foi muito bem explicada
mas, ao que parece, contou com a interferência de Yolanda Penteado junto a Assis Chateaubriand
para que a entidade ali se instalasse11. Em minuta de contrato a ser realizado entre o MAM e os
Diários Associados ficaram estabelecidas as seguintes cláusulas:

“1º - A Administração dos Diários Associados S.A. cede ao Museu de Arte Moderna o uso
do terceiro [?] andar interno do Prédio Guinle, à rua 7 de Abril.

2º - A título de compenso, o Museu de Arte Moderna pagará a importância de Cr$ 20,00
por mês, por metro quadrado ocupado.

3º - A duração do uso será no mínimo de três anos, contando a partir da data de início da
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Planta do primeiro andar e do mezanino do
MAM, na rua Sete de Abril - projeto de
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4º - O compenso de que se fala no nº. 2, será devido apenas a Administração ultimar a
escada de acesso e o acabamento dos locais com a pintura das paredes e a colocação de
vidros.

5º - Até acabamento da Entrada Monumental do prédio e enquanto a mesma for utilizada
como descarga e depósito de materiais, será reservada uma passagem direta, desde a rua
até a escada, oportunamente protegida para evitar a ocupação da mesma com materiais,
maquinários ou outros.

6º - Em lugar externo visível será permitida a colocação de um cartaz com a escrita ‘MUSEU
DE ARTE MODERNA’”12.

O projeto elaborado por Artigas13, embora modesto devido às proporções do local, gera os
espaços utilizados pela entidade por nove anos: em área bastante reduzida, cria ambientes
despojados se comparados com outras tipologias de museus, tentando ao máximo eliminar paredes
ou interferências, a fim de criar uma sensação de leveza e continuidade espacial. Baseando-se no
vocabulário da arquitetura moderna para museus – configuração de espaços universais, funcionais,
formados por plantas livres e flexíveis, neutros e sem mediação entre ambiente e obra exposta14,
trabalha na medida do possível com a idéia de “museu branco” – espaço fechado sem interferência
do exterior –, tentando introduzir, mesmo que em uma adaptação, a máxima imparcialidade em
relação à apresentação das obras, isolando tudo o que possa prejudicar sua fruição, num ambiente
sem sombras e limpo15.

Segundo levantamento de Léon Degand, o espaço existente na instituição para exibição de
obras era distribuído da seguinte maneira: uma sala grande, de 20 por 15 metros (300m²)16;
uma sala pequena, de 9 por 7 metros (63m²) e um largo corredor de aproximadamente 15
metros de comprimento17. Posteriormente, outra correspondência do museu esclarece a
utilização de cada área: a sala grande para mostras coletivas; a pequena, para individuais
e o corredor, para exposições didáticas18. Além das áreas expositivas – com pé-direito
duplo –, o museu possuía: vestíbulo, administração/ recepção, bar e sala de estar,
chapelaria e sanitários; no mezanino: diretoria, secretaria, biblioteca com sala de
leitura, sala de projeção e depósito. Percebe-se pelo programa apresentado que tais
divisões atendiam não somente às salas para exposições, mas também possibilitavam
áreas de convívio e discussão, podendo funcionar como um local de encontro para diferentes
gerações de artistas e pessoas interessadas nas mais diversas manifestações artísticas. Na criação
do mezanino, o arquiteto optou pela colocação de um gradeado amarelo19 em forma ondulante, a

Mezanino,
desenho de

Vilanova Artigas
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romper com os ângulos retos das paredes e criar uma certa leveza num espaço tão exíguo, em
que qualquer intervenção poderia soar como excessiva, não sendo tão ortodoxo em relação ao
léxico modernista dominante.

Nessa adaptação, ao adequar uma construção inicialmente destinada a abrigar escritórios,
Artigas depara-se com uma série de problemas, como amplas janelas, pilares soltos e
sobressalentes nas paredes. Para minimizar as dificuldades, cria painéis fixos junto às alvenarias
(diminuir a iluminação direta, aumentar a metragem linear e homogeneizar os suportes) e painéis
móveis autoportantes – em proporção semelhante aos do Masp, mas com travas em ângulos a
fim de suportar a sustentação sem nenhum auxílio exterior – para serem colocados na parte central
das salas, também com o intuito de aumentar a quantidade de área para colocação de obras e
igualmente ampliar as possibilidades museográficas. Segundo artigo publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, tais peças apresentavam um caráter monótono, talvez pela utilização da cor cinza ou
pelo sistema de encaixe, o que os torna pesados para sala de pequena dimensão, atulhando o
ambiente20.

Ao contrário da Pinacoteca do Estado ou do Museu de Arte de São Paulo, o último situado
no mesmo edifício, não se vê, nas fotos localizadas, a utilização de cortinas, mas em algumas há
persianas e em outras, vê-se as janelas sem nenhuma proteção, permitindo a entrada de luz de
maneira direta. Também é dado destaque ao projeto luminotécnico das salas: verdadeiras “linhas”
com luzes circundando as salas são colocadas nos tetos, atentando-se especialmente para a reflexão
e criação de luz difusa. No corredor é utilizado o mesmo princípio, com apenas uma faixa de luz.

A fixação das obras possivelmente seria feita por meio de trilhos nas paredes, minimizando
marcas ao longo do tempo. A partir de uma moldura colocada entre 50 e 80 cm do teto,
colocam-se barras verticais unidas aos trabalhos por meio de peças metálicas presas nas
molduras das peças. As obras dispostas nos painéis seguem o esquema de fixação comum,
com as peças presas diretamente nos displays. Além dos painéis como peças auxiliares à
disposição de trabalhos no espaço expositivo, percebe-se a utilização de vitrines inclinadas
para uma melhor fruição de obras sobre papel, livros e álbuns. Quanto às esculturas,
encontram-se dispostas sobre bases em formatos retangulares, sem nenhuma ornamentação
complementar, como se observa em outros museus da mesma época, entre nós.

Um dos diferenciais apresentados pelo projeto de Artigas é a criação de um bar, a servir
como ponto de reunião para artistas e intelectuais, freqüentadores ou não das exposições. O
bar pode funcionar como mero ponto de encontro, local para se exercer a sociabilidade ou
também para para ver e ser visto, num meio com tantas estrelas e outros tantos personagens
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Bienal de São Paulo e Thomaz Farkas
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atrás de cinco minutos de glória. Em algumas ocasiões, foram realizadas mostras no bar do Museu21,
estando o mesmo inserido como local de convívio de diferentes grupos.

Artigas também é o arquiteto responsável pela criação do projeto expositivo da mostra
inaugural do MAM. Degand, apesar de no momento ser favorável ao que de mais radical se produzia
na arte francesa de então, em termos espaciais poderia ser considerado mais conservador ou
então doutrinário ilimitado de uma museografia baseada nos preceitos do modernismo para
configuração de espaços museais. O arquiteto responsável pela criação do projeto expositivo foi
Vilanova Artigas, que já havia realizado a adaptação da sede. A exposição era dividida em duas
salas: na maior, as obras bidimensionais e na menor, as tridimensionais. Artigas propôs o uso de
cor nas paredes; tal projeto foi negado pelo crítico até na sala das esculturas, ficando todas as
paredes brancas. Crítico do jornal O Estado de S. Paulo se manifesta quanto à escolha:

“Artigas havia projetado paredes de cor, vetadas pelo crítico Léon Degand. Do ponto de
vista da técnica de museus, é claro que as paredes de cor perturbariam, se fossem utilizadas
para a exposição de quadros. Destruiriam o equilíbrio cromático próprio à tela, pela
valorização excessiva de uma tonalidade que, talvez no conjunto do quadro visto
independentemente da parede colorida, deveria ter uma vibração mais luminosa. Porém,
numa sala de esculturas não acreditamos que a parede de cor fosse um contra-senso
técnico. Muito ao contrário. Vejamos, por exemplo, como se desvalorizam os Calders,
principalmente os de esferas brancas, que ficou perdido junto de paredes também brancas.
Na exposição do Museu de Arte já havíamos podido observar de que maneira os painéis
em cores projetados pela sra. Lina Bo Bardi deram mais realce a muitos móbiles de Calder”22.

A escolha do crítico é bastante ambígua. Em nota publicada durante a exposição de Calder
em São Paulo no Masp (1948), o próprio Léon Degand elogia a apresentação das obras concebida
por Lina Bo Bardi, afirmando quer a mostra ficou muito melhor resolvida que as apresentações do
Rio de Janeiro e a de Paris23. Quanto à questões específicas do projeto expositivo24, pouco se
sabe; além da existência de suas salas, temos informações de que na sala maior, devido à
exigüidade de espaço, foram colocados painéis centrais25 , igualmente concebidos pelo arquiteto.

Planejamento da exposição

Em correspondência de Léon Degand a Francisco Matarazzo Sobrinho, antes mesmo da
inauguração oficial do Museu, o primeiro informa sobre os trabalhos da Comissão de Paris para a
concretização da exposição “as tendências atuais das artes plásticas à não figuração”, em que são
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expostas todas as coordenadas do evento em preparo:

“A exposição é dedicada às atuais tendências das artes plásticas não figurativas. A fim de
tornar perceptíveis seus propósitos, ela terá três seções:

1ª - Uma seção documental, relatando a evolução da pintura e da escultura, desde o
impressionismo até o cubismo; será composta de reproduções coloridas de Monet, Pissarro,
Seraut, Gauguin, Van Gogh, Redon, Bonnard, Vuillard, Matisse, Derain, Vlaminck, Picasso,
Marcel Duchamp, Gris, Chirico, e fotografias de esculturas de Rodin, Bourdelle, Maillol,
Laurens e Lipchitz.

2ª - Uma seção de artistas cujas obras se inspiram, em seu ponto de partida, em elementos
emprestados da natureza exterior, mas esses elementos são de tal maneira transpostos, é
impossível reconhece-los, sendo as obras praticamente não-figurativas. Essa seção
compreende entre os pioneiros, os pintores *Klee, *Miró, Arp, Léger, Masson, e os escultores
Arp, Gonzáles e Brancusi. Entre os jovens, os pintores Manessier, Singier, Le Moal, Bazaine,
Esteve, Lapicque, Villeri, Molo, Hosiasson, Idoux, Lenoumand, *Hayter, Attan, Mucha, e o
escultor Jacobsen.

3ª - Uma seção de artistas totalmente abstratos, ou melhor, não apenas não-figurativos,
mas completamente independentes de toda influência da natureza exterior. Esta seção
compreende, entre os pioneiros (mais velhos), os pintores Kandinsky, *Mondrian, Delaunay
(Robert), Delaunay (Sonia), Freundlich, *Malevicth, *Lissitzky, Taeuber-Arp, *Van Doesburg,
*Schwitters, Bruce, Kupka, Picabia, Villon, Herbin, Magnelli, Domela, Servranckx,
*Vordemberge, Gorin, Kosnick-Kloss, Hartung, e os escultores Pevsner, *Calder, *Gabo,
Chauvin, Manes. Representando os jovens, os pintores Schneider, Deyrolle, Desvasne,
Poliakoff, de Stael, Lanskog, Dias [Cícero?], Van Velde, M. Raymond, Verzclay, Nouveau,
Reth, Piaubert, Prassinos, Rezvani, e os escultores Béothy, Stahly, E. Martin, Noll, Gilioli,
Descombin, Lardera.”26

Na mesma correspondência, afirma que Sydney Janis27 e o artista Marcel Duchamp28 são os
responsáveis pela seção das obras que virão de Nova Iorque29, de jovens artistas americanos e
que estão à procura de obras dos artistas indicados com asterisco. Prossegue declarando que os
jovens artistas serão representados por uma obra e os mais velhos com três ou cinco, dependendo
da importância das obras e das possibilidades, documentando o caráter histórico da mostra, ou
seja, intentando apresentar o moderno abstrato como suficientemente assimilado e consagrado.
Acredita que ao todo a mostra contará com 150 obras bidimensionais e 20 esculturas.

Degand aproveita para esclarecer as atribuições de cada um dos envolvidos com o evento:
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René Drouin como responsável pela parte financeira (transporte, seguro e embalagem) e ele próprio
respondendo pela escolha das obras provenientes da Europa. Outro ponto levantado é o lugar em
que a mostra será apresentada: como ainda no momento o Museu ainda não se constituía uma
realidade e a Fundação não tinha uma sede definida, questiona sobre a possibilidade de
apresentação nos baixos do Viaduto do Chá (Galeria Prestes Maia)30, provavelmente em setembro.
Em seguida, acredita ser possível levar a exposição para o Rio de Janeiro e talvez para Montevidéu.
Ao que parece, junto a esta grande exposição, Léon Degand trouxe ao país outras obras de artistas
da Escola de Paris, como citado anteriormente, pretendendo com estas realizar mostras no MAM
e também por várias capitais e, se possível, vender alguns dos trabalhos31, assim mais uma vez
embaralhando-se ideais e mercadoria, cultura e comércio.

As negociações e contatos para a concretização da exposição continuam a ser efetuados,
por meio de uma correspondência que se estende mesmo após a chegada de Léon Degand ao
país. Ainda na França, poucos dias após relatar o projeto da exposição, envia nova carta para
Francisco Matarazzo informando as novidades: a vinda para o Brasil (vôo previsto para partir de
Paris em 12 de julho de 1948), lista de obras a serem enviadas para São Paulo da capital francesa
– que comporão a exposição abstrata e outras menores para a realização de pequenas exibições,
todas expedidas em nome da Fundação de Arte Moderna. Aproveita para salientar a necessidade,
por parte da Fundação (que coexiste por um período com o Museu32), de conseguir um local ainda
que provisório, mesmo com pequenas dimensões para organizar mostras modestas (com as obras
de menor valor enviadas) de dois ou três artistas, espaço também previsto para a realização de
conferências, debates e venda de publicações sobre arte, demonstrando desde o princípio a real
medida assumida nos tempos auroreais, lutando ainda por um local para se fixar.

Para finalizar, adianta a necessidade em mudar parte dos planos exposicionais com a provável
retirada da seção documental, dada a dificuldade para obtenção de reproduções coloridas, quase
impossível de serem localizadas no momento33. Não serão apenas estes os imprevistos que
acontecerão no período entre a chegada das obras provenientes de Paris e a abertura da exposição.
Muitas interferências e enganos continuarão a ocorrer, como o da intervenção de Francisco
Matarazzo Sobrinho nas questões relativas à diretoria artística do Museu, quando apresenta o
projeto para o catálogo realizado pelo arquiteto Jacob Ruchti34, membro fundador do Museu,
diretor artístico junto com Artigas antes da vinda do crítico belga, além de amigo do industrial. A
resposta de Degand é uma negativa educada, mas contundente: ele é o responsável por toda a
concepção da exposição:

“.... Submetendo-se normalmente, em todos os Museus do mundo, a apresentação material
de catálogos à aprovação do Diretor do Museu, que desta forma assume a responsabilidade,
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certamente não faltará quem me acuse de grave falta profissional. Sinto profundamente,
que ao tomar a decisão de executar o projeto do sr. Ruchti, o senhor não tenha levado em
apreço os riscos que corre a minha reputação. Tenha a gentileza de reconsiderar o assunto.

Resumo: o projeto do sr. Ruchti não está de acordo com o espírito das duas obras das
quais sou autor, o catálogo e a exposição. Ora, o senhor não ignora que ninguém tem o
direito de modificar uma obra, de nenhuma maneira e por pouco que seja, sem o
consentimento do autor”35.

Esta não é a primeira intervenção de Jacob Ruchti. Antes mesmo da vinda das obras de
Paris, este, em parceria com Artigas (conforme citado anteriormente, também responsável naquele
momento pela direção artística do Museu), via Francisco Matarazzo Sobrinho sugere o acréscimo
de uma seção sobre a influência das artes abstratas sobre as artes aplicadas contemporâneas e,
por conseqüência, sobre a vida cotidiana do público, como no desenho de cartazes, capas de
livros e revistas, composições tipográficas, desenhos de vitrines, móveis, tecidos e tapeçarias36  –
aspirando focalizar a integração das artes, via abstração. Degand prontamente responde à
interferência dos arquitetos brasileiros, invocando Magnelli, talvez pelo prestígio do artista aliado
à amizade com Ciccillo:

“... discuti longamente com Magnelli sobre a sua proposição de juntar à exposição uma
seção de arte decorativa. Acreditamos, Magnelli e eu, que tal seção não será nem possível
nem desejável. Primeiro porque a pintura abstrata não influenciou quase nada as artes
aplicadas em matéria de artes decorativas há séculos. Em seguida, porque, neste estágio,
é preciso concentrar a atenção do público sobre a pintura e a escultura a fim de não perder
a atenção. Enfim, porque é muito tarde para procurar documentos de arte decorativa que
poderiam nos servir, admitindo que tivéssemos interesse. Mas nós falaremos novamente
sobre o assunto em detalhes”37.

Ao final do processo, não se retoma ao tema dessa seção e a posição de Degand é a que
prevalece, pelo menos em relação ao material apresentado e documentado no catálogo, assim
consolidando-se a posição do especialista estrangeiro, em face da cultura local, bem ao gosto
colonialista, muito ativo no período.

Coube ao crítico francês, além da seleção das obras e mudanças no projeto expositivo inicial,
a concepção do catálogo e do convite para o evento. O catálogo, trilíngüe (português-francês-
inglês), possui textos da Diretoria Executiva, Sérgio Milliet e ensaio crítico de vinte e uma páginas
de Léon Degand — “Do figurativismo ao abstracionismo”; relação dos artistas e obras apresentadas
com reprodução de 30 destas. O convite, singelo, não sabemos ao certo se faz parte de seu projeto.
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A inauguração da sede do MAM e da exposição foi considerada pela imprensa local, além de um
evento de importância significativa para a cultura local, um acontecimento que reuniu a elite da
sociedade paulistana, com a presença de diversificado grupo, contando com autoridades, artistas
e intelectuais38, já indicando a constante ligação entre artistas, sociedade e poder.

Delegação americana

O segmento correspondente ao envio americano da exposição inaugural do MAM ficou a
cargo de René Drouin, sendo que este incumbiu para a tarefa da seleção de artistas e obras o
marchand Leo Castelli39, o crítico e marchand Sydney Janis – na época iniciando ligação com os
expressionistas abstratos norte-americanos – e o artista Marcel Duchamp. A incumbência de outras
pessoas para auxiliar René Drouin na escolha americana já está presente no contrato firmado
entre Francisco Matarazzo Sobrinho e o próprio Drouin. Pelo mesmo documento, é assinalado:
“sr. Drouin assume a responsabilidade do conjunto da exposição e garante ao sr. Matarazzo que,
com o valor de US$5.000 dólares, a mostra poderá ser feita, contando com uma média de 100 a
150 obras em condições satisfatórias”40.

O andamento dos trabalhos para a exposição achavam-se adiantados e, em julho de 1948
grande parte da seção francesa já estava na cidade, o que possibilitou a pré-exposição na Metalúrgica
Matarazzo. A comunicação entre Francisco Matarazzo, Drouin, Cícero Dias e Leo Castelli é freqüente.
Contudo, em outubro de 1948, Castelli entra em contato com a Fundação de Arte Moderna e com
Ciccillo a fim de solicitar o envio suplementar de US$2.000 dólares41 para despachar as obras
provenientes de Nova Iorque. Matarazzo não aceita remeter mais esta quantia, pois afirma que no
contrato estabelecido com René Drouin este confirmou ser US$5.000 dólares suficiente para o envio
francês e americano. A situação não é resolvida e uma grande quantidade de cartas é trocada entre
os envolvidos (Francisco Matarazzo Sobrinho, René Drouin, Léon Degand, Cícero Dias e Leo Castelli),
sendo também enviadas correspondências para Anton Pevsner e Marcel Duchamp.

Francisco Matarazzo Sobrinho remete carta para René Drouin42 (manuscrito redigido por
Léon Degand) relatando a negativa do envio americano por parte de Leo Castelli sem a
complementação financeira para o embarque. Afirma que, no contrato firmado, qualquer despesa
extra correria por conta de Drouin, aproveitando para informar que alguns gastos não previstos
estavam sendo pagos em São Paulo por ele, como a viagem e estada de Léon Degand e também
a impressão do catálogo. Solicita que, caso o envio americano não se concretize, seja ressarcido
monetariamente da soma não utilizada, por não estar o projeto completo. Ciccillo ainda tenta pela
via oficial, que o envio seja mantido com o pagamento a ser realizado por Drouin; declarando em
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seguida que caso seja necessário desembolsar mais dinheiro, prefere cancelar o embarque das
obras43. Parece que Drouin remete correspondência a Matarazzo Sobrinho44, afirmando ser parte
da culpa de Léon Degand. Este se defende e afirma:

“Note que se Matarazzo sofreu um prejuízo material e moral, eu o sofri também, de ordem
profissional. Porque, por causa da ausência da delegação americana, a exposição ficou
mutilada, muito incompleta – faltam os jovens americanos, sem dúvida, mas também
Mondrian, Pevsner, Gabo, e alguns podem me acusar de ter voluntariamente ignorado.
Conheço a benevolência do público. Mas anuncio no catálogo que as circunstâncias
contrárias a nós limitaram a mostra quase exclusivamente à Escola de Paris. Mesmo assim,
a exposição será muito boa. Consegui aqui obras de Calder e Miró”45.

Parece que a situação fica “por isso mesmo”, sem que nada tenha sido feito. Segundo Cícero
Dias, o principal problema do galerista atuante em Paris e Nova Iorque é a desorganização e a
situação econômica difícil porque passavam seus estabelecimentos comerciais, não agindo de
má fé46. Ciccillo continua a reclamar um reembolso se não em dinheiro, por meio da doação de
obras, assinale-se, não abstratas, para o Museu de Arte Moderna47. Provocação, gosto pessoal ou
certeza de que acarretaria em gastos suplementares, já que negociava-se apenas tal corrente?

Para manter as boas relações entre o novo Museu e os artistas americanos, Léon Degand
redige cartas para Anton Pevsner48 e para Marcel Duchamp49 com o intuito de explicar os equívocos
ocorridos durante o percurso, aproveitando para declarar que, por causa dos acontecimentos, a
exposição terá graves lacunas, especialmente pela ausência dos construtivistas e neoplásticos.
Não é possível perceber se esta é a posição real de Degand ou apenas uma maneira de manter um
bom relacionamento, pois em outra correspondência declara: “...nossa exposição será reduzida
ao envio de Paris, o que é prejudicial evidentemente, mas está longe de constituir-se uma catástrofe,
porque este conjunto é de excelente qualidade e fortemente representativo”50.

Alguns artigos publicados nos jornais anunciam, além da vinda de obras da França, a remessa
dos trabalhos provenientes de Nova Iorque para comporem a mostra abstrata51 . A outra única
manifestação pública da delegação americana está contida no texto de apresentação do catálogo
“Do figurativismo ao abstracionismo”, possivelmente redigido por Léon Degand: “as dificuldades
atualmente reinantes nas relações e transportes internacionais foram os motivos pelos quais
tivemos que limitarmos principalmente à Escola de Paris”52.

A participação americana englobava: “delegação geral” - William Baziotes, Ralston Graworf,
Smart Davis, William De Kooning, Burgoyne Diller, Enrico Danati, Jimmy Ernest, Esteban Frances,
Susy Frelinghuysen, Albert E. Gallatin, Fritz Glerner, Ashile Gorky, Adolph Gottlieb, Morris Graves,
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Stanley William Hayter, Hans Hofmann, Leon Kelly, Karl Knaths, Jacqueline Maciver, Matta, Elsa
Modell, Georges L. K. Morris, Robert Motherwell, Wolfgang Paalen, Rice Pereira, Jackson Pollock,
Ad Reinhardt, Mark Rothko, Kay Sage, Attilio Salemne, Sonia Sekula, Léon P. Smith, Janet Sobel,
Mark Tobey, Alfred Russel; “pioneiros americanos” – Arthur G. Dove, Katherine S. Dreier, Lyonel
Feininger, John Marin, Georgia O’Keeffe, Joseph Stella, Man Ray; “pintores diversos” – El Lissitzky,
Kasimir Malevich, Joan Miró, Piet Mondrian, Amédée Ozenfant, Kurt Schwitters, Yves Tanguy,
Theo Van Doesburg; “nove escultores”: Alexander Calder, Marie Callery, Naum Gabo, Peter Gripper,
Richard Lippold, Maria Martins, Isamu Noguchi, Anton Pevsner e David Smith53.

A ausência da delegação americana pode revelar escolhas implícitas e, lamentavelmente,
contribuir com o atraso da apresentação dos artistas expressionistas abstratos no país (além dos
construtivos e neoplásticos), omissão só revista a partir das Bienais de São Paulo, quando alguns
artistas fazem parte da representação americana, como Jackson Pollock na IV versão do evento.
Soma-se a isso a possibilidade perdida de apresentarmos em primeira mão – antes mesmo do
MoMA, que começa a expor o seguimento a partir da década de 195054 – essa produção, o que
poderia contribuir para relacionar o MAM às mais novas tendências das artes visuais.

Antes da denominação de parcela do grupo como expressionistas abstratos, parte é
considerada “Escola de Nova Iorque”, um grupo heterogêneo de artistas residentes em Nova
Iorque, com a produção marginalizada em relação à exibição de artistas europeus nos Estados
Unidos55; desse grupo, na mostra inaugural do MAM estariam presentes trabalhos de: William
Baziotes, William De Kooning, Ashile Gorky, Adolph Gottlieb, Robert Motherwell, Jackson Pollock,
Ad Reinhardt e Mark Rothko. A articulação em torno do expresssionismo abstrato começa a se
delinear nos Estados Unidos a partir de 1942, quando a milionária Peggy Guggenheim abre um
misto de centro de arte e galeria (sob orientação de Alfred Barr – diretor do MoMA – e Johnson
James Sweeney – crítico de arte, marchand e um dos primeiros a organizar mostras de pintores
americanos), denominada “Art of This Century”56; a galeria, operando articulada ao MoMA, talvez
funcionando como uma espécie de filtro para futuras aquisições do Museu, se tranforma num
reduto artístico comercial da cidade, simbolizado a salvaguarda da cultura vanguardista, no início,
parisiense. No ano seguinte à abertura, é realizada a primeira exposição individual de Pollock57,
(quando o MoMA adquire She wolf por intermédio de Barr58), considerada um marco dentro do
movimento do expressionismo abstrato norte-americano, primeiro movimento de relevo artístico
internacional realizado pelo país59. Após a Segunda Guerra, em 1947, Peggy Guggenheim fecha a
galeria e retorna à Europa60.

Também é o grupo americano que recupera a obra de Piet Mondrian, pela independência de
criação artística, especialmente a partir da série “Boogie-woogie”61. O período da Segunda Guerra,
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até aproximadamente 1947, marca uma fase de efervescência do mercado em torno das pinturas
desses artistas. Após 1948 – período principal de organização da mostra “Do figurativismo ao
abstracionismo” –, a procura pela produção norte-americana sofre refração com o reaparecimento
de grandes nomes da pintura européia no cenário internacional62, mesma época em que De Kooning,
Pollock e Rothko realizam as primeiras telas inteiramente abstratas.

Além dos dois segmentos compostos basicamente de artistas residentes nos Estados Unidos,
cumpre destacar a seção “pintores diversos” englobando fundadores dos movimentos
vanguardistas russos, Malevich, criador do suprematismo63, e El Lissitzky, um dos fomentadores
do construtivismo64 junto ao próprio Malevitch65. O dadaísta66 alemão Kurt Schwitters seria
representado por três trabalhos – só foram expostos trabalhos do artistas na VI Bienal (1961)67;
quanto a Mondrian, a omisão foi sanada na II Bienal, com sala especial do artista na delegação
holandesa, quando também foram apresentados trabalhos de Theo Van Doesburg68. Amédée
Ozenfant participa da III edição da mostra e Yves Tanguy na VIII. Ressalta-se também que deste
grupo, o MoMA já possuía no período obras de todos, excetuando El Lissitzky e Theo Van
Doesburg69, destacando-se que mais uma o vez MAM contraria o modelo americano, em relação
ao exibido e possibilidade de formação de acervo. Quanto aos escultores, quatro deles nunca
tiveram obras expostas no país – Marie Callery, Naum Gabo, Peter Gripper e Anton Pevsner – os
outros aparecem em diferentes edições da Bienal de São Paulo70.

ENFIM É INAUGURADA “DO FIGURATIVISMO AO ABSTRACIONISMO”

Após meses de preparação e adiamentos sucessivos, em 8 de março de 1949 é inaugurada
a sede do MAM com a exposição “Do figurativismo ao abstracionismo”, estando a seleção de
todas as obras a cargo de Léon Degand. Devido à ausência da delegação americana, a mostra
apresenta predominantemente artistas franceses ou residentes neste país. Formada por 3371 artistas
e composta de 95 obras, na maioria artistas atuantes em Paris72. As exceções nacionais foram os
três artistas que possuíam alguma ligação com Ciccilo ou com a França incluídos na mostra:
Cícero Dias – na época radicado em Paris –, Samson Flexor – romeno radicado em São Paulo
desde 1948 –, ambos amigos de Degand73, e Waldemar Cordeiro, italiano naturalizado brasileiro,
na época recém-chegado ao país, participante do Art Clube de Roma e que possuía relações
pessoais com Francisco Matarazzo Sobrinho74. É possível que também fizesse parte dos planos a
inclusão de trabalho do artista Lula Cardoso Ayres, com obras tão distantes das premissas do
recorte, principalmente pelos laços de amizade com o crítico e possíveis ligações político-
partidárias, também convidado a participar da exposição com uma obra75 (como todos os
“brasileiros”), fato que não se concretiza, talvez por atraso no envio ou pela censura na inserção

Convite e capa do catálogo da exposição “Do
figurativismo ao abstracionismo”

A
rq

ui
vo

 M
A

M



Ana Paula Nascimento158

MAM: museu para a metrópole

de tal artista por Francisco Matarazzo Sobrinho.

Dos artistas representados com cinco trabalhos76, Degand tenta diversificar datas para dar uma
demonstração mais ampla para trajetórias ímpares. As cinco obras de Wassily Kandinsky datam dos
anos 20 e 30, mas nenhuma do início da abstração, ou seja, da década de 1910. Das três galerias
destacadas no catálogo, duas pelo menos tinham definição quanto ao tipo de abstratos apresentados:
a galeria de René Drouin a apresentar abstratos líricos e a de Denise René, abstratos geométricos77 –
Jean Atlan, Jean Dewasne, Jean Deyrolle, César Domela, Charles Lapicque, Serge Poliakoff e Victor
Vasarely. Do núcleo pioneiro da abstração, obras de Frank Kupka, Fernand Léger – ambos com obras
do mesmo período de Kandinsky e, de Francis Picabia, com produção da época da exibição. Também
Jean Arp, Auguste Herbin e Jacques Villon completam o segmento, com obras do período inicial. De
Robert Delaunay, duas obras, uma da fase órfica e outra dos anos 3078.

Igualmente inclui diversos movimentos franceses, especialmente os da década de 30, Cercle
et Carré79 (Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp e um quadro de Fernand Léger do período em que participa
do grupo), Abstraction-Creation80 (Etienne Béothy, Auguste Herbin e Georges Vantongerloo, embora
com obras posteriores, especialmente as de Herbin). De década anterior, Section D’Or81 (uma
obra de Robert Delaunay). Outro segmento representativo e com predomínio é o do salão Réalités
Nouvelles82 – Jean Atlan, César Domela, Auguste Herbin, Hans Hartung, Jean Dewasne, Frank
Kupka, Serge Poliakoff, Marie Raymond, Alfred Reth, Victor Vasarely e os mais experientes Robert
Delaunay, Alberto Magnelli, Francis Picabia e Jacques Villon83. Ainda estão presentes Joan Miró e
Alexander Calder, sendo destes todas as obras pertencentes a coleções brasileiras.

Das obras doadas por Rockefeller ao MAM, participam da mostra um guache de Fernand
Léger (Composição, 1938) e um móbile de Calder (Móbile amarelo, preto, vermelho e branco,
s.d.). Em correspondência entre Degand e Kneese de Mello, na época presidente do IAB-SP, o
crítico solicita ao arquiteto o empréstimo de outro Calder, este pertencente ao Instituto84. Quanto
aos artistas brasileiros da primeira e segunda geração modernas85, estes são completamente
excluídos do evento, o que acirra ainda mais os ânimos em torno da posição de Léon Degand e do
próprio Museu, a desconsiderar toda a história da arte moderna nacional produzida até o período.

Durante a solenidade, Matarazzo Sobrinho realiza o seguinte discurso:

“Como presidente do Museu de Arte Moderna, é um prazer entregar hoje ao povo de São
Paulo, pelas mãos de seu governador, que nos dá a honra de presidir a essa inauguração,
uma casa de cultura e de arte, nascida do esforço de um grupo de amigos para maior
glória de São Paulo, capital artística do Brasil. Há quase 25 anos, jovens artistas iniciaram
nesta cidade um movimento renovador: a Semana de Arte Moderna. Com a inauguração

Inauguração do MAM, 8 março de 1949
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de hoje, o sonho daqueles moços torna-se uma realidade, como é uma realidade a força
da arte contemporânea.

Na Europa, nos Estados Unidos, e noutras nações, a arte moderna atingiu o mesmo nível
de outras manifestações artísticas em tempos passados. Isto vem confirmar que a própria
arte não se sujeita às limitações do tempo. E São Paulo, na sua constante evolução, ampliou
o seu campo artístico. Eis que surge, então, como impulso inicial, o Museu de Arte, realização
belíssima e altruística do Sr. Assis Chateaubriand, ao mesmo tempo em que a Sra. Lili
Penteado principia a construção para a sede de outro Museu e Escola de Belas Artes.

E agora, o nosso Museu, fundado em bases populares, fará o possível para colocar São
Paulo em contato com as manifestações artísticas de outros países, valorizando e
incentivando os nossos próprios artistas. Não desconhecendo as dificuldades que virão,
lanço o meu apelo, agradecendo a colaboração de todos os paulistas, no trabalho que
estamos realizando.

Não esquecendo também a gratidão ao esforço da imprensa que tanto nos apoiou até
agora. Agradecemos a presença do Sr. Governador e a todas as autoridades presentes,
esperando corresponder à expectativa de todos que confiaram nesta realização”86.

O Presidente da instituição em nenhum momento defende a escolha da exposição abstrata
ou mesmo da programação pretendida, atividades e critérios das comissões, ou mesmo intuitos
gerais. Destaca a realização da Semana de Arte Moderna, que não tem os participantes envolvidos
com qualquer atividade inicial – possivelmente sendo desconsiderada pelo crítico belga – e,
especialmente, ressalta a posição adotada pelo museu, com bases populares – apesar de sempre
muito próximo às elites econômicas e do poder –, possivelmente para ressaltar diferenças da
iniciativa em relação ao Masp.

Atividades complementares à exposição

A programação de abertura do MAM envolveu, além da exposição, uma série diversificada
de eventos que duraram cerca de uma semana, assim marcando como acontecimento raro e
exponencial: no dia 9 de março de 1949 ocorre a inauguração do auditório do Museu, com concerto
de música contemporânea executado pela pianista Anna Stella Schic87, sendo a entrada reservada
para os sócios da entidade; dia 10, apresentação no auditório dos filmes88 “La passion de Jeanne
D’Arc”, de Carl Dreyer89, datado de 1928 e uma das últimas obras do cinema mudo; o desenho
animado “Drame chez les fantoches” de Émile Cohn (1908)90 e o primitivo francês anônimo “Petit
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Moritz enleve Rosalie”. No mesmo dia, o compositor Hans Joachim Koellreutter91 apresentou, no
auditório do Museu, uma palestra explicativa do concerto de orquestra do dia 11, com músicas
compostas em escala dodecafônica; dia 11, concerto de orquestra de câmera, no auditório da
Escola Caetano de Campos, sob a regência de Hans Joachim Koellreutter, com composições
próprias e de Anton von Webern, Guerra Peixe, Luigi Dellapiccola, Benjamin Britten; dia 12, sessão
de cinema com a mesma programação do dia 10; no dia 13, concerto de orquestra de câmera
com o mesmo programa do dia 11; dia 15, audição da pianista Anna Stella Schic, com o mesmo
programa do dia 9.

Verifica-se na programação acima proposta, que a diretoria do MAM pretendia realizar um
conjunto de atividades com o que de mais atual existisse em termos culturais naquele momento –
mesmo que com programação tão distinta de autores e tendências–, possibilitando diversificados
estudos, não só nas áreas de artes visuais, mas também no cinema e na música, aspiração
confirmada pelas diferentes comissões pensadas desde o princípio da entidade: arquitetura, cinema,
exposições, folclore, fotografia, gráfica, música, pintura e escultura92. Os três filmes, de origem
européia, alinham-se às vanguardas cinematográficas. O filme de Dreyer é considerado um
momento de passagem entre o cinema mudo e o falado; o desenho de Émile Cohn, o precursor
dos filmes do gênero, e o primitivo francês outro filme digno de pertencer às maiores cinematecas
mundiais. Quanto aos concertos musicais, a questão sempre presente da representação do
nacionalismo (tanto via Camargo Guarnieri e Villa-Lobos, quanto via apresentação de Anna Stella
Schic) e o internacionalismo vanguardista do dodecafonismo, cujo maior representante se apresenta
no Museu realizando até palestra para explicar o novo movimento.

No decorrer da exposição, outras atividades são programadas: têm-se notícias de breves
visitas monitoradas (denominadas na época “palestras ambulantes”) realizadas pelo próprio Léon
Degand no espaço da exposição nos dias 15, 17, 22 e 24 de março: “Nos dias 15 e 17 de março, às
17 horas, o sr. Léon Degand percorrerá o recinto da exposição dando explicações ao público”93  e,
“Hoje, às 18 horas, no recinto da exposição ‘Do figurativismo ao abstracionismo’, no Museu de
Arte Moderna, o sr. Léon Degand fará uma palestra para explicação dos quadros ao público”94; a
mesma notícia é veiculada no dia 23 em relação ao evento do dia 2495. Antes da exposição terminar
é realizada outra preleção, no dia 19 de abril de 1949 às 17h96. Contudo, não se sabe ao certo
como funcionavam tais eventos, pois todos são informados em breves notas, mas a intenção
sempre presente era a difusão da produção defendida pelo crítico, a partir de explanações para os
mais variados grupos.

Um selecionado encontro com o crítico – realizado para um grupo específico de pessoas,
“as senhoras Amigas de Arte do Museu de Arte Moderna” – deu-se no espaço expositivo do
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Museu, provavelmente no dia 26 de março. A visita, organizada por Yolanda Penteado, reúne um
grupo de senhoras da sociedade local que após um chá na residência do casal Matarazzo, seguiu
para a conversação97, demonstrando novamente a necessidade de afirmação da entidade via
camadas abastadas, a merecer destaque nas colunas sociais. Quando o final da exposição se
aproxima – provavelmente a exposição encerra-se no dia 24 de abril98 –, retoma-se à discussão da
figuração versus abstração por intermédio da mesa-redonda realizada no próprio museu em 22
de abril, intitulada “A favor ou contra o abstracionismo”99. É noticiado que o evento foi composto
por intelectuais e artistas, como Luis Martins, Lourival Gomes Machado, Léon Degand, José
Fernandes, Roland Corbisier, Oswald de Andrade Filho e outros100.  Ao que parece, a atividade
deu-se no auditório do museu, com a necessidade de compra de ingressos para o evento101. Trata-
se de um evento de fechamento da exposição, talvez para renovar o interesse sobre a mostra ou
fazer um balanço geral sobre todas as atividades realizadas, visto o grupo debatedor ser bastante
heterogêneo quanto à adesão irrestrista ao abstracionismo.

 A EXPOSIÇÃO DIDÁTICA DO MASP: “A HISTÓRIA DAS IDÉIAS ABSTRATAS”

Outra instituição também preocupa-se com a formação e entendimento por parte do público
que visita as exposições na cidade: o Masp, concomitantemente ao MAM, organiza uma exposição
didática sobre a história do abstracionismo, desde a pré-história até as manifestações abstratas
mais avançadas daquele período102. Tal iniciativa é bastante relevante, visto que na época os dois
museus funcionavam no mesmo edifício, facilitando a comunicação entre as entidades. Nota-se
que neste período o centro de São Paulo possuía importantes equipamentos culturais: os dois
museus, a Biblioteca Municipal e as galerias de arte (Domus e Itapetininga, entre outras). Por outro
lado, a iniciativa pode ser avaliada como uma espécie de provocação, mostrando que a abstração
não é nenhuma novidade, por existir desde a época primitiva, reiterando-se a evidente competição
entre ambas.

É anunciada inicialmente para ser inaugurada no dia 5 de março103 (sábado) junto à abertura
da exposição de Roberto Sambonet104. Posteriormente, a data da inauguração é transferida para o
dia 8 de março, a partir das 17h (mesmo dia da exposição “Do figurativismo ao abstracionismo”)
e a de Sambonet adiada para o mesmo mês, no dia 15. Organizada pela direção do Masp, os
trabalhos foram realizados em Roma pelo Studio d’Arte Palma, a cargo de Emílio Villa e a tradução,
composição e montagem realizada por funcionários da própria instituição105.

A iniciativa abordou a renovação da seção de trabalhos didáticos, sendo a segunda mostra
do segmento no MAM. Dividida em três partes, formada por 84 painéis demonstrativos da história



Ana Paula Nascimento162

MAM: museu para a metrópole

da abstração desde a pré-história, realizando explicação sucinta da arte abstrata, tendências,
desenvolvimento e pesquisas. Na primeira parte, um resumo e uma discussão geral sobre as
idéias defendidas pelos abstracionistas; na segunda, uma visão da história das artes plásticas, a
partir do ponto de vista abstracionista; na terceira, um quadro sintético e outra parte dedicada ao
abstracionismo do início até meados do século XX – origem e principais representantes do
abstracionismo (futurismo, construtivismo, formalismo, super-realismo, neoplasticismo) com
biografias inseridas nos painéis dos principais artistas106 .

ITINERÂNCIA DA EXPOSIÇÃO: inauguração da sede da “Sul América Terrestre, Marítimos e
Acidentes”

A ida da exposição para o Rio de Janeiro é anunciada pela imprensa paulista desde o final de
abril de 1949107 . Tal itinerância pode ser colocada, talvez, dentro de um programa de cooperação
mútua entre instituições, possibilitando a realização de exposições internacionais, pela divisão dos
custos de transporte, seguro e embalagem e, por outro lado, aumento da possibilidade de visitação,
por percorrer diferentes cidades – idéia defendida por Léon Degand no “Programa para o Rio de
Janeiro”. Junto às obras, foram enviados os catálogos da exposição ocorrida em São Paulo.

A exposição da “Sul América Terrestre, Marítimos e Acidentes”, contando com o patrocínio
do Ministério da Educação, foi realizada para marcar a inauguração do novo edifício de uma das
sucursais da seguradora, localizado na rua do Ouvidor, 61. Como contrapartida ao empréstimo
das obras, a seguradora responsabilizou-se pelo pagamento do seguro das mesmas108 .
Provavelmente aberta à visitação de 29 de abril a 17 de maio de 1949, sendo composta por obras
que participaram da exposição “Do figurativismo ao abstracionismo”, quadros de pintores da
Escola Italiana Contemporânea e de artistas paulistas e cariocas. Além da participação de obras
enviadas pelo MAM, também concorreram para a mostra trabalhos do Masp e de coleções
particulares109 , fazendo com que o material apresentado abrangesse desde a arte renascentista
até as manifestações abstratas110 .

Em carta de Léon Degand para Leonidio Ribeiro, na época diretor da “Sul América Terrestre,
Marítimos e Acidentes”, vários itens ficam claros a respeito do envio de obras de São Paulo para
a capital federal. Parece que as caixas contendo os trabalhos foram despachadas no final de abril
(27). Dado importante a salientar é a preocupação do crítico com a organização espacial da
exposição, fato já percebido quando da mostra de inauguração do MAM. Opina sobre a colocação
das obras fixadas nas paredes e não em cavaletes de madeira (pois parece ser esta a intenção dos
organizadores); com a colocação de trilhos de madeira na posição vertical desde a altura do forro

Léon Degand profere palestra no Rio de Janeiro
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em que seriam fixados os quadros com peças metálicas.

Prossegue afirmando que tais peças poderiam ser executadas na Metalúrgica Matarazzo e
que entre 28 e 29 de abril a fábrica possibilitaria a ida de três ou quatro marceneiros para auxiliá-
lo na colocação dos quadros na parede da seguradora. Aproveita para informar que sua ida para
o Rio está prevista para o dia 27 juntamente com sua esposa (Odile), acostumada à tarefa de
ajudá-lo na preparação de exposições. A conferência que proferirá será intitulada “Do figurativismo
ao abstracionismo”111, com data inicial prevista para 2 ou 3 de maio112. Parece que Degand realiza
não uma, mas duas conferências: uma no dia da inauguração da mostra e outra alguns dias
depois113. Segundo a única foto localizada sobre o evento, a opinião do crítico não foi acatada no
que diz respeito à disposição das obras e estas permaneceram em cavaletes de madeira, as maiores
na parte de cima e as menores embaixo, num espaço com diversas interferências, como portas,
janelas e luminárias baixas.

Em Buenos Aires, Léon Degand apresenta a exposição “El arte abstracto en França” no
Instituto de Arte Moderna, inaugurada em 21 de julho de 1949114. Possivelmente Léon Degand
segue para a Argentina a fim de apresentar as obras que participaram da exposição “Do
figurativismo ao abstracionismo” sem o apoio do MAM. Verificamos que no mesmo ano é
apresentada nessa capital uma mostra intitulada “Os pintores da Escola de Paris”, com catálogo
prefaciado por Léon Degand115, talvez com as obras que trouxe junto às da exposição inaugural do
MAM e que não foram por ele exibidas naquela ocasião (obras de menor porte, muitas de jovens
artistas).

ALCANÇES DA INICIATIVA

Pode ser notado por todo o debate que existiu desde os preparativos de um “público”,
adiamentos da exposição, movimentação inicial quando de sua inauguração e atividades durante
o seu período de permanência que, antes de mais nada, desejava-se que o MAM conquistasse
uma projeção internacional, possivelmente para depois ter um reconhecimento interno, hábito
comum em nosso país; ao mesmo tempo, tal projeção salientaria os vaidosos provedores. Talvez
por isso, o convite a um estrangeiro para inicialmente dirigi-lo, a escolha de sua primeira exposição,
a campanha maciça realizada pela imprensa escrita para fomentar a discussão “a favor ou contra
o abstracionismo”. Contudo, a projeção internacional ambicionada só se efetiva de fato a partir da
instituição da Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo116.

Outra questão importante, passível de apreensão a partir do material localizado é que as
obras provenientes de Paris para a exposição eram, em sua maioria, pertencentes aos artistas e às
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galerias com as quais Léon Degand tinha contato (Galerias de René Drouin, de Denise René, Maeght
– todas localizadas em Paris). Degand é visto por muitos que acompanham sua trajetória como
um mero marchand, no âmbito nacional e estrangeiro117. Devido ao temperamento forte e
constantes atritos com Francisco Matarazzo Sobrinho, desiste de ficar no país o tempo previsto
em contrato (um ano – de janeiro de 1949 a janeiro de 1950) e em junho abandona o cargo de
diretor artístico do Museu.

Estas obras, quando atravessaram o Atlântico vieram para a exposição e também a procura
de um novo mercado consumidor, como se pode depreender de várias das correspondências
citadas e da seguinte nota publicada no jornal O Estado de S. Paulo: “Informam-nos o Museu de
Arte Moderna, que contrariamente ao que se diz a boca pequena, os quadros da exposição ‘Do
figurativismo ao abstracionismo’, não pertencem ao Museu de Arte Moderna, mas aos autores e
a algumas galerias que tiveram a gentileza de emprestá-los para essa exposição. Os quadros
acham-se, pois, a disposição de colecionadores que desejarem adquiri-los”118. No entanto, teriam
ou não obtido êxito no comércio? Certo é que o Museu não adquire nenhum dos trabalhos exibidos.
A tentativa do maior número possível de itinerância e participação de Drouin na mostra parece
explicitar essa busca por um novo mercado consumidor, dado a Europa estar enfrentando uma
grande crise financeira no segundo pós-guerra. Não só estas obras, mas outras participantes de
exposições nos museus (MAM e Masp119) encontravam-se muitas vezes à venda, diferente da
atual relação que as instituições têm, ao menos em tese, com o mercado de arte hoje em dia,
exercendo apenas atividades no campo da preservação do patrimônio artístico, embora saiba-se
como indiretamente há estreita relação entre sistema das artes e museus.

Antes da abertura do MAM, Léon Degand, em carta endereçada a Francisco Matarazzo
Sobrinho, esboça que sua vinda para o Brasil podia configurar-se na possibilidade de criação de
um museu com uma coleção realmente significativa de arte moderna120, visto acreditar que um
museu privado tem autonomia financeira perante o Estado. Na mesma correspondência, exalta a
coleção do MoMA e reitera que esta só pode assim se formar pelo fato de tal instituição ser
privada. Ao mesmo tempo, critica a coleção do Museu de Arte Moderna da Cidade de Paris,
afirmando que, apesar de Paris ser incontestavelmente a capital mundial das artes plásticas, este
museu não possuía obras de fases significativas dos artistas representados, principalmente pelo
fato de que grande parte de sua coleção era proveniente de doações de particulares e que, ao
mesmo tempo por ser um museu mantido pelo Estado, devia configurar-se como conservador
para o agrado “do público”.

Percebe-se que também está em jogo neste momento o firmar o novo museu como uma
instituição séria, impoluta e realmente voltada para o que de mais novo existisse em artes plásticas,
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especialmente a arte européia. A mostra de Degand concentrou-se numa produção ainda pouco
conhecida no Brasil, o abstracionismo, que em muito se diferenciava das produções modernistas
nacionais da primeira e segunda gerações, baseadas numa arte narrativa, a primeira numa tentativa
de aproximação entre elementos das vanguardas repensados dentro da realidade brasileira; a
segunda, voltada para a discussão do fazer artístico, métier, aproximando-se plasticamente das
soluções apresentadas pelo novecento italiano, ambas obliteradas da exposição inicial.

Quanto à participação dos arquitetos, aspecto central aqui enfocado, posto haver adesão
de significativos e atuantes membros dessa classe na instituição, entretanto sem resultar em
uma sede à altura do pretendido, esta é muito mais efetiva antes da vinda do crítico belga. As
personalidades fortes de Ciccillo e Degand deixam pouco espaço para sugestões de terceiros;
só são aceitas interferências quando aliadas a laços de amizade, como a intervenção do – também
esquecido – arquiteto Jacob Ruchti, a sugerir seções para exposição ou mesmo um projeto para
todo o material gráfico. Se a tese de transações comerciais de Degand tiverem grau de veracidade,
pode-se pensar que projetos arquitetônicos não desfrutam de mercado, passando então a
desinteressar. Acrescente-se a isto a contribuição de alguns arquitetos com o Masp, caso do
próprio Ruchti a colaborar na criação do Instituto de Arte Contemporânea (IAC) desta instituição.
Rino Levi também trava contatos, realizando até exposição de projetos de arquitetura hospitalar121,
além de sua esposa, Yvone Levi, ser por um período diretora dos cursos de música para crianças
da instituição122. Outro a trafegar livremente entre as instituições é Gregori Warchavchik, sempre
a realizar visitas ao museu orientado por Pietro Maria Bardi123. A participação do grupo só
aumentará no MAM a partir da realização das Bienais de Arquitetura do Museu de Arte Moderna
de São Paulo .....

Esta já é outra história.
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Notas

1. Em texto de Moussia Pinto Alves, a artista afirma estar prevista para setembro a inauguração
do MAM. ALVES, Moussia Pinto. Arte abstrata. Diário de S. Paulo, 18 jul. 1948, 4º C, p. 3. Em
material recolhido nos arquivos consultados, temos a mesma informação registrada. Carta de
Cícero Dias para Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 18 maio 1948. Biblioteca Paulo
Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins.

2. Periódico que teve duração de quatro números, dirigida por Cláudio Abramo, Ciro Mendes
e Flávio Motta, tendo como tesoureiro Rebolo.

3. MUSEU de Arte Moderna de São Paulo: As tendências atuais da plástica à não figuração.
Artes plásticas (2): 7, set.-out. 1948.

4. Em correspondência entre Léon Degand e Nina Kandinsky: “... E hoje posso afirmar que,
salvo uma catástrofe, nós inauguraremos o Museu em fins de janeiro com a exposição que
você sabe. Todos estão a trabalho e firmes”. Tradução da A. CARTA de Léon Degand a Nina
Kandinsky, datada de 23 de dezembro de 1948. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação
Bienal de São Paulo.

5. Conforme carta de Degand: “Apesar de tudo, acredito que nossa exposição será significativa,
digna de atenção. Ela não poderá ser aberta antes de 10 de fevereiro, pois o impressor não
poderá finalizar o catálogo antes desta data. Quanto ao Museu, os membros do Conselho de
Administração decidiram inaugurá-lo em 25 de janeiro, data de aniversário da fundação de
São Paulo, com uma exposição das melhores obras de coleções particulares da cidade”
(tradução da A.). CARTA de Léon Degand para Johnson James Sweeney, datada de 3 de
janeiro de 1949. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. Em carta
endereçada a Anton Pevsner afirma a data de inauguração do Museu no dia do aniversário da
cidade. CARTA de Léon Degand para Anton Pevsner, datada de 4 de janeiro de 1949. Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

6. A prática do colecionismo por parte de famílias abastadas da sociedade paulistana é anterior
aos anos 40. Muitos colecionadores possuíam obras dos mestres franceses e da Escola de
Paris desde a década de 1920, expostas na Casa Modernista de Gregori Warchavchik e
especialmente na I Exposição de Arte Moderna da Spam (1933), evento em que Tarsila do
Amaral, Mário de Andrade, Olívia Guedes Penteado, Paulo Prado e Samuel Ribeiro emprestam
trabalhos de André Lhote, Constantin Brancusi, Giorgio De Chirico, Le Corbusier, Csako, Robert
Delaunay, Raoul Dufy, Tsuguharu Foujita, Albert Gleizes, Juan Gris, Marie Laurencin, Fernand
Léger, Jacques Lipchitz, Pablo Picasso, François Pompon e Édouard Vuillard. ALMEIDA, Paulo
Mendes de. A “Spam” entre dois bailes e depois. In: ________. De Anita ao Museu. São Paulo:
Perspectiva, 1976, p. 56 e BECCARI, Vera D’ Horta. A Spam, uma festa de arte. In: SPAM -
Sociedade Pró Arte Moderna: a história de um sonho. São Paulo: MLS/ Fundação Nacional
Pró Memória, 1985, p. 20.

7. Outro exemplo é a exposição organizada pelo MAM de pinturas de Picasso (agosto de
1949) é basicamente composta por obras de coleções particulares. Cedem trabalhos para o
evento: Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Tulio Ascarelli, Pietro Maria Bardi, Gentil
Fernando e Castro, Roberto Alvim Correia, Paulo Duarte, Aldo Magnelli, Maria Lebrum da
Silva Prado e Niomar Moniz Sodré. In: Cartas de Lourival Gomes Machado aos colecionadores,
datadas de 8 e 9 de outubro de 1949. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de

São Paulo. No MAM, também se chega a cogitar a comemoração de um ano de Museu com
uma grande exposição de obras pertencentes a coleções modernas de particulares residentes
na Capital Bandeirante, fato que não se concretiza. In: Carta de Lourival Gomes Machado para
Maria Lebrum da Silva Prado, datada de 20 de dezembro de 1949. Arquivo Histórico Wanda
Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. Correspondência semelhante foi enviada para Marcella
Ascarelli, Roger Levi Coblents, Jeanine Fany Schulman, Gofredo da Silva Telles e George Tresca.

8. O jornal Diário de S. Paulo dedica meia página para o adiamento da abertura da exposição,
sem contudo mencionar os problemas do envio americano. Na reportagem, espécie de entrevista
com Francisco Matarazzo Sobrinho, são levantados alguns pontos do programa do MAM para
a difusão da arte moderna entre diferentes camadas da sociedade: “... pretendemos organizar
exposições nos bairros populares e desta maneira realizar uma obra didática de divulgação
cultural. Cremos que isto será de grande interesse também para os artistas, que terão assim
contato direto com um público bastante diferente daquele que ordinariamente tem o hábito de
freqüentar as galerias e as exposições. Acreditamos que o contato mais freqüente com as
obras de arte contemporâneas o nosso povo – que está habituado só à arquitetura moderna,
mas não a outras manifestações modernas (grifo meu) – acabará assimilando as manifestações
de arte moderna, incorporando-as desta maneira, realmente ao patrimônio cultural do país”.
In: DIDÁTICOS e pedagógicos os objetivos do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Diário de
S. Paulo, 25 jan. 1949, p. 12.

9. CARTA de [Francisco Matarazzo Sobrinho] para Carleton Sprague Smith, datada de 19 de
janeiro de 1949. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

10. Projeto de Jacques Pilon.

11. A hipótese acima levantada parte especialmente do seguinte trecho redigido por Pietro
Maria Bardi: “[Chateaubriand] Havia previsto os acontecimentos como adivinho. De fato, chegou
retornado de férias, um aspirante a Mecenas [Ciccillo] e nem bem tinha terminado os apertos
de mão, falou que pensava em fundar um museu. Entraram em campo os maquiavéis-mirins
com uma idéia matuta: obter um local no mesmo edifício do nascente Masp. Enviaram ao
Poderoso [Chateaubriand] como embaixadora uma dama [Yolanda Penteado], que conseguiu
persuadi-lo a ceder algumas salas do segundo andar do bloco posterior do prédio”. BARDI,
Pietro Maria. Sodalício com Assis Chateaubriand. São Paulo: Masp, 1982, p. 56. Francesco
Tentori no livro que dedica a Bardi faz a mesma afirmação. TENTORI, Francesco. P.M.Bardi:
com as crônicas artísticas do “L’Ambrosiano” 1930-1933. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M.
Bardi/Imesp, 2000, p. 185.

12. CORRESPONDÊNCIA de Francisco Matarazzo Sobrinho para Edmundo Monteiro (Diários
Associados), datada de 18 de outubro de 1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de
Estudos Luis Martins.

13. Posteriormente o arquiteto faz a seguinte declaração sobre o projeto por ele elaborado:
“lembro-me do clima de entusiasmo que cercava artistas e intelectuais no dia da inauguração
e do sucesso causado pela disposição arquitetural fornecida à estrutura interior do Museu....
Infelizmente, não possuíamos em São Paulo, na época, nenhuma revista especializada em
arquitetura que pudesse registrar o acontecimento em seu aspecto arquitetônico”. Depoimento
de João Batista Vilanova Artigas sobre Francisco Matarazzo Sobrinho, coletado em 10 de janeiro
de 1977. Centro Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da
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Fundação Bienal de São Paulo. O arquiteto esquece ou omite o fato da existência da revista
Acrópole, lançada am maio de 1938 (portanto contando em 1949 com mais de dez anos de
publicação) e tendo como conselheiro técnico Eduardo Kneese de Mello, arquitetos relacionado
com a arquitetura moderna no Brasil e também com a fundação do MAM, desde as tratativas
de 1946. Também no livro sobre a produção do arquiteto, não há publicação do projeto, estando
apenas citado na relação de projetos. VILANOVA Artigas. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M.
Bardi, 1997, p. 209.

14. MONTANER, José Maria. Museos para el nuevo siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1995, p. 9-10.

15. O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a idealogia do espaço da arte. São Paulo:
Martins Fontes, 2002, p. 3-4.

16. Depois a sala foi subdivida para organização de um depósito a fim de guardar as obras que
não estavam expostas, ficando com aproximadamente metade do tamanho original. CARTA
de Lourival Gomes Machado para Jacques Helft, datada de 14 de dezembro de 1950. Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

17. CARTA de Léon Degand para Fernand Léger, datada de 11 de abril de 1949. Arquivo Histórico
Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

18. CARTA de Lourival Gomes Machado para Manoel Bandeira, datada de 14 de março de
1951. Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

19. MUSEU de Arte Moderna. II – Arquitetura e abstração. O Estado de S. Paulo, 17 mar. 1949,
1ºC, p. 6.

20. Idem, ibidem.

21. A partir da presente pesquisa, foram localizadas duas exposições no bar do Museu (setembro
de 1952): “Desenhos de Manuel Kantor” e “Erich Müller Krauss”. A partir de relação assinada
por Mário Pedrosa em 16/01/1963. Apud: AMARAL, Aracy. MAC: uma seleção do acervo na
Cidade Universitária. São Paulo: MAC-USP, 1983, p. 63-6.

22. MUSEU de Arte Moderna. II – Arquitetura e Abstração. O Estado de S. Paulo, 17 mar. 1949,
p. 6.

23. MARTINS, Ibiapaba de Oliveira. As exposições em São Paulo. Correio Paulistano, 15 out.
1948, 2º C, p. 11.

24. Durante a pesquisa, não foram localizadas imagens específicas desta exposição nos arquivos
consultados. A únicas imagens disponíveis são as publicadas no jornal Diário de S. Paulo quando
da inauguração do Museu, reproduzidas neste trabalho. Em levantamento de Marie-Odile Briot,
no Fonds Léon Degand – Documentation du Musée National d’Art Moderne/ Centre National
d’Art et de Culture Georges Pompidou, há referência de seis vistas da sala de exposição, material
a que não tive acesso. MODERNIDADE: art brésilien du 20e siècle. Paris: Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, 1987, p. 414.

25. MUSEU de Arte Moderna. II – Arquitetura e Abstração. O Estado de S. Paulo, 17 mar. 1949, p. 6.

26. CARTA de Léon Degand para Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 22 de maio de 1948.
Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM. Tradução da A.

27. Sydney Janis era crítico de arte e marchand ativo em Nova Iorque, além de estar ligado ao
MoMA. Escreve livros sobre surrealismo e arte bruta. Antes de montar galeria própria, Leo

Castelli se aproxima de Janis e o auxilia na organização de exposições e venda de obras.
BUENO, Maria Lúcia. Artes plásticas no século XX: modernidade e globalização. Campinas:
Unicamp/Imesp, 1999, p. 177 e 185.

28. Em 1942, Duchamp imigra para os Estados Unidos. Apesar de declarar-se um homem de
sorte por não precisar trabalhar para própria subsistência, nos primeiros anos em Nova Iorque
atua como marchand, vendendo obras de Brancusi ou realiza consultorias de empreendimentos
artísticos; em 1953 organiza exposição na galeria de Sydney Janis, “Dadá 1916-1923”. BUENO,
Maria Lúcia. Artes plásticas no século XX: modernidade e globalização. Campinas: Unicamp/
Imesp, 1999, p. 214.

29. As informações sobre o envio de obras do Estados Unidos para figurarem na exposição
inaugural do Museu foram inicialmente levantadas por Aracy Amaral e por Vera D’ Horta. In:
AMARAL, Aracy Abreu. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo: perfil
de um acervo. São Paulo: Technit, 1988, p. 18-9; MOSTRA de Duchamp abriria o MAM em 49.
Folha de S.Paulo, 5 jan. 1994 (artigo gentilmente cedido por Maria Cecília França Lourenço);
HORTA, Vera D’. MAM: Museu de Arte Moderna. São Paulo: DBA, 1995, p. 22.

30. Em correspondência do Comitê de Paris para René Drouin, é mencionado um possível
local para a exposição: um vasto hall que Nierendorf tinha a intenção inicial de subdividir e
reduzir (especialmente a altura). Ao que tudo indica pela descrição, parece ser a Galeria Prestes
Maia. CARTA de Comitê de Paris para René Drouin de 194[8]. Arquivo Histórico Wanda Svevo
da Fundação Bienal de São Paulo.

31. Em documento redigido por Léon Degand por volta de agosto de 1948 (portanto após a
chegada do crítico ao país) são enumeradas várias exposições em fase de preparação pelo
MAM, “para as quais já acha o material em seu poder, ou à sua disposição”, destacando-se em
relação à questão acima exposta: 40 pinturas de Hartung; 40 guaches de Henri Nouveau;
aproximadamente 40 óleos, guaches e desenhos de Manessier, Singier, Le Moal, Bazaine,
Lapicque e Prassinos; 30 óleos, guaches e lápis de cor de Schneider e Deyrolle; obras de
Magnelli. No mesmo texto afirma: “O Museu de Arte Moderna de São Paulo dispõe no momento
de toda uma série de artistas europeus, chegados ao Brasil ao mesmo tempo que os quadros
destinados à exposição das ‘Tendências atuais ao não-figurativismo’”. DEGAND, Léon. Programa
para o Rio de Janeiro, 194[8]. Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação
Bienal de São Paulo.

32. Só foram localizadas informações da Fundação de Arte Moderna nas tratativas da exposição
inaugural do MAM; no restante da documentação conservada a que tive acesso, não há mais
indícios de sua existência ou participação em outro evento.

33. CARTA de Léon Degand a Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 4 julho de 1948. Pasta
Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

34. O arquiteto Jacob Ruchti participa do 2º e 3º Salões de Maio, neste último com dois
trabalhos ligados à vertente construtivista. Em 1941 publica na revista Clima artigo intitulado
“Construtivismo’, em que apresenta a idéia construtiva nos princípios do conteúdo e da forma.
Também contribui no Instituto de Arte Contemporânea (IAC) do Masp, ao lado de Lina Bo
Bardi, e no projeto do Trianon para a I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
ACAYABA, Marlene Milan. Branco & preto: uma história do design brasileiro nos anos 50. São
Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994, p. 32, 36 e 40.
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35. TRADUÇÃO de original de Léon Degand endereçado a Francisco Matarazzo Sobrinho.
Datilografado, 14 de fevereiro de 1949. Arquivo Moussia Pinto Alves depositado na Biblioteca
Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM; há também cópia no
Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

36. CARTA de Francisco Matarazzo Sobrinho para Léon Degand, datada de 17 de junho de
1948. Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

37. CARTA de Léon Degand para Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 4 de julho de 1948.
Pasta Léon Degand/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

38. O jornal Diário de S. Paulo apresentou notícia relacionando o nome de diversas
personalidades que compareceram a inauguração do MAM: “governador Ademar de Barros;
srs. César Lacerda de Vergueiro, secretário da Justiça; Caio Dias Batista, secretário da Viação;
prefeito Asdrúbal Cunha; general Azambuja Brilhante e senhora; representantes dos secretários
de Estado e autoridades. Sr. e sra. Francisco Matarazzo Sobrinho; sr. e sra. Fulvio Morganti; sr.
e sra. Francesco Malgeri; sr. Eduardo Alvim Correia; sr. e sra. Paranhos do Rio Branco; o
cônsul do Paraguai; o cônsul do Peru; sr. Domingos Laurito, cônsul do México, que representou
o embaixador desse país; sr. e sra. Eduardo da Silva Ramos; sr. Raimundo de Castro Maya; sr.
e sra. Jorge da Silva Prado; srta. Marilu Penteado; embaixatriz Irene Araujo Jorge; sras. Lolita
Procópio, Dora Ferreira da Silva, Otavia Betarello; Assis Chateaubriand; maestros Eduardo
Guarnieri, Jean Constantinesco, Zacarias Autuori, Souza Lima, sr. e sra. César Giorgi; sr. e sra.
Enzo Treves; sr. e sra. Geraldo Ferraz; sr. Samson Flexor; René Thiollier e senhora; sr. Severino
Krynski; prof. Raul Briquet; sr. Paulo Rossi Osir; prof. Omar Catunda; sr. e sra. Gregori
Warchavchik; sr. Francisco Conde; sr. Agnelo do Valle Macedo; srs. Alcantara Silveira, Mário
da Silva Brito, Almeida Salles, Joaquim Pinto Nazário, Luiz Washington, Flávio de Carvalho, Di
Cavalcanti; sr. Waldemar da Costa; sra. Helena da Silva Gordo; Daniel Linguanotto e senhora;
sr. e sra. Carlos Escobar Filho; srs. Sérgio Milliet, Breno Accioly, Rubem Braga, Ernesto Nusbaun,
Olavo Batista Filho; sra. Pola Rezende; sra. Helena Silveira; sra. Hilde Weber; srs. Aldemir
Martins, Cláudio Abramo; sr. e sra. Walter Lewi; sr. Attilio Zelante Fiosi; sr. e sra. Osório César;
sr. Plínio Ribeiro Cardoso e senhora; prof. Moacir de Freitas Amorim; sr. Anatol Wladyslaw;
pintor Ismailovitch; sr. Roberto Burle Marx; sr. Ataliba Pompeu do Amaral; srs. Mário De Fiori,
Guido Marangolo, Renato Francisco Fileppo, Nelson Nóbrega”. In: PARA a glória de São Paulo,
capital artística do Brasil: instalado ontem o Museu de Arte Moderna. Diário de S. Paulo, 9 mar.
1949. Em outro artigo publicado no mesmo periódico são acrescentadas as seguintes
personalidades presentes na inauguração do Museu: sr. César Lacerda de Vergueiro, secretário
da Justiça; sr. Caio Dias Batista, secretário da Viação; sr. Fábio da Silva Prado; sr. e sra. Nono
de Moraes Barros; sr. e sra. Eduardo Ramos; srta. Sarita Furtado; sr. e sra. Luiz Carlos Borba;
sra. Maria Penteado de Camargo; sr. e sra. Waldir da Silva Prado; sr. e sra. Fernando Nogueira;
sr. e sra. Franco Zampari; sr. Edmundo Monteiro; sr. Décio Rodrigues; sr. e sra. Aldo Bardela;
sr. e sra. Luiz da Cunha Bueno; sr. e sra. Rino Levi; sr. e sra. Nelson Coutinho; sr. Manoel
Domingues; sr. Carlos Pinto Alves; sr. e sra. Paulo Matarazzo; sr. e sra. Giannicola Matarazzo;
sr. Jean Moussineaux; sra. Carmen de Almeida; sr. e sra. Nelson Caldeira; sr. Roger Bastide;
sr. João Amoroso Neto; sra. Patrícia Galvão; sr. e sra. Souza Lima; sr. José Mauro de
Vasconcelos; sr. Jamil Almansur Haddad e os pintores: Lucia Suané, Vittorio Gobbis, Noêmia
Mourão, Van Rogger, René Lefèvre, Virgínia Artigas, Rebolo Gonsales, Mick Carnicelli, Alfredo
Volpi, Mário Zanini, Oswald de Andrade Filho, Sangiuliani, Armando Balloni, Vaccarini,

Waldemar Cordeiro, José Pancetti, John Graz, Fulvio Pennachi, Maria Leontina, Maria Cecília,
Lisa Ficker, Duja Gross, Gerda Brentani, Yolanda Mohaly, Bella Karawaewa, Isa Giorgi, Flávio
Motta, Charoux, Germana Belardi; os escultores Victor Brecheret, Bruno Giorgi, Pola Rezende,
José Cuce; os pintores e críticos de Artes Plásticas, Sérgio Milliet e Quirino da Silva; os jornalistas
Oswald de Andrade, Ibiapaba de Oliveira Martins, Ciro Mendes, Nabor Cayres de Brito, Ruiz
Affonso Machado e o arquiteto Vilanova Artigas.” In: MUSEU de Arte Moderna de São Paulo
(notas mundanas). Diário de S. Paulo, 10 mar. 1949, p. 8.

39. Leo Castelli na época estava iniciando os trabalhos para criação de uma galeria de arte,
inaugurada para o público apenas em 1957; trabalha então em parcerias, como a com René
Drouin, antigo amigo de Paris, o representando em Nova Iorque. Na década de 60 transforma-
se num dos maiores galeristas dos Estados Unidos, colocando a Pop Art no mercado
internacional. Informações obtidas em: LAGNADO, Lisette. A travessia de Castelli. Galerista
viabilizou o sonho da arte como mercadoria. Folha de S. Paulo, 7 nov. 1999, 5ºC, p. 12 e
ENTREVISTA de Barbara Rose com Leo Castelli (jul. 1969). Disponível em: http://
artarchives_si_edu-oralhist-casteljuly69-Leo Castelli.htm>. Acesso em 29 set. 2002 e BUENO,
Maria Lúcia. Artes plásticas no século XX: modernidade e globalização. Campinas: Unicamp/
Imesp, 1999, p. 182-4.

40. CONTRATO entre a Fundação de Arte Moderna e René Drouin, datado de 29 de janeiro de
1948. Tradução da A. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do
MAM.

41. Em telegrama de Francisco Matarazzo para René Drouin este afirma que a quantia
suplementar exigida por Leo Castelli é de US$1.500,00 (mil e quinhentos dólares). TELEGRAMA
de Francisco Matarazzo Sobrinho para René Drouin, datado de 6 de outubro de 1948. Centro
Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho/ Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal
de São Paulo.

42. CARTA de Francisco Matarazzo Sobrinho (manuscrito redigido por Léon Degand) para
René Drouin datada de 6 de novembro de 1948. Centro Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho/
Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

43. CARTA de Francisco Matarazzo Sobrinho para Maurício Verdier, datada de 8 de outubro de
1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

44. Correspondência não localizada.

45. CARTA de Léon Degand para Cícero Dias, datada de 24 de novembro de 1948. Tradução da
A. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM. Todavia, em
artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo escrito por Mario César Carvalho, segundo pesquisa
realizada pela historiadora Vera D’ Horta, esta localizou no Arquivo Histórico Wanda Svevo da
Fundação Bienal de São Paulo rascunho de carta em Léon Degand afirma: “não lamento a
ausência da pintura dos EUA porque, em geral, ela não vale grande coisa”. In: CARVALHO,
Mario César. Mostra de Duchamp abriria o MAM em 49. Folha de S. Paulo, 5 jan. 1994. (artigo
gentilmente cedido por Maria Cecília França Lourenço)

46. CARTA de Cícero Dias para Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 10 de novembro de
1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.

47. CARTA de Francisco Matarazzo Sobrinho para Cícero Dias, datada de 14 de dezembro de
1948. Biblioteca Paulo Mendes de Almeida/ Centro de Estudos Luis Martins do MAM.
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48. CARTA de Léon Degand para Anton Pevsner, datada de 4 de janeiro de 1949. Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

49. CARTA de Léon Degand para Marcel Duchamp, datada de 4 de janeiro de 1949. Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

50. CARTA de Léon Degand a Paulo Bittencourt, datada de 14 de outubro de 1948. Arquivo
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

51. Foram localizados os seguintes artigos: ARTE não figurativa. O Estado de S. Paulo, 1º out.
1948, p. 6; MARTINS, Ibiapaba de Oliveira. As tendências atuais da plástica – a não figuração.
Correio Paulistano, 30 set. 1948, 2º C, p. 11. Os dois artigos foram realizados a partir de release
distribuído pela entidade, localizado no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de
São Paulo.

52. APRESENTAÇÃO. In: DEGAND, Léon. Do figurativismo ao abstracionismo. São Paulo: MAM,
1949, p. 13-4.

53. Dados coletados a partir da relação de documentos pertencentes ao “Fonds Léon Degand”
–Documentation du Musée National d’Art Moderne/ Centre National d’Art et de Culture Georges
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máquina administrativa do Museu de Arte Moderna, mas as intervenções insólitas do Banco
do Brasil em relação à permissão de importação e exportação’. Eu tinha desfeito um certo
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(16):74, maio-junho, 1954.

118. EXPOSIÇÃO Do figurativismo ao abstracionismo. O Estado de S. Paulo, 20 abr. 1949, p. 6.

119. Também é importante ressaltar que a prática de vendas de obras era comum em outras
instituições da cidade, como o Masp, como pode ser constatado na seguinte nota: “em nosso
Museu existe uma sala onde podem expor, gratuitamente (grifo meu), todos os jovens artistas
brasileiros. Também em caso de venda, não recebemos comissões”. CRÔNICAS de Alencastro.
Habitat (2): 96, jan.-mar. 1951.

120. Carta de Léon Degand a Francisco Matarazzo Sobrinho, datada de 9 de julho de 1947.
Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

121. A exposição de arquitetura hospitalar de Rino Levi realiza-se no Masp em novembro de
1948; no período, o arquiteto profere palestra sobre o tema. Fundamentos (6): 489, nov. 1948.

122. CRÔNICAS de Alencastro. Habitat (4): 87, 3º trimestre 1951.

123. Na revista Habitat, nota sobre visita de Warchavchik, Lasar Segall e Siegfried Giedion ao
Masp. CRÔNICAS de Alencastro. Habitat (6): 89, 1º trimestre 1952.
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A cidade de São Paulo, que vai se configurando ao longo dos anos 40 e durante toda a década de
50, está relacionada à imagem de movimentação constante, trabalho contínuo e vida acelerada. É
nesse período que a Paulicéia adquire muito da feição por nós hoje conhecida, especialmente em
relação à infra-estrutura viária, ainda bastante marcada pelo projeto de Prestes Maia para o “Plano
de Avenidas” – a despeito de atualmente naquele centro não concentrar mais todas atividades
comerciais, econômicas e culturais, surgindo novas avenidas nas áreas oeste e sul da cidade.
Igualmente, é nessa fase que as características estilísticas paulistanas vão paulatinamente se
transformando: passa-se de um centro com aparência européia do início do século, com
predominância de edificações ecléticas, para uma nova configuração espacial, influenciada em
alguns aspectos pelas cidades norte-americanas, por meio da construção de diversos prédios
relacionados com os preceitos da arquitetura moderna e até arranha-céus, como o edifício Itália.

O centro, expandindo-se para o que se convencionou chamar Centro Novo, possibilitou o
aumento e diversificação das atividades realizadas, especialmente culturais e de entretenimento.
Há uma ampliação no número de galerias de arte, algumas trabalhando com todos os tipos de
obras, outras já abrigando muitas vezes a arte moderna, caso das galerias Domus e da Ambiente.
Verifica-se da mesma maneira o número de cinemas concentrados na avenida São João a constituir
a “Cinelândia”, exibir diferentes gêneros de filmes e trazer para o cotidiano as imagens de glamour,
verdadeiras vitrines do modo de viver americano. Apesar do aumento de área, ainda é um espaço
que possibilita encontros e caminhadas, podendo-se no mesmo dia visitar a Biblioteca Municipal,
galerias da rua Barão de Itapetininga, um dos novos museus da Sete de Abril e, posteriormente
um barzinho ou casa de chá, ou talvez assistir a um filme em um dos cinemas da região.

A importância dos arquitetos nesse momento é significativa; aliados a intelectuais e artistas,
concentram-se em agremiações para formação de clubes e institutos (Clube dos Artistas e Amigos
da Arte e Instituto de Arquitetos do Brasil, seção São Paulo) e, em grande parte contribuem no
momento inicial do MAM – seja pelos trâmites anteriores à inauguração, participação nas comissões
diretivas ou na organização espacial, o que talvez tenha auxiliado na extroversão das atividades
da instituição em diferentes segmentos. Fator importante também é a presença de arquitetos
estrangeiros, em busca de novas esperanças e em diálogo constante com a produção local,
aumentando as referências e possibilidades de discussão, além de concretizarem alguns edifícios
que se transformaram em verdadeiros ícones do modernismo paulistano.

Os novos museus no centro, principalmente o MAM, quiçá só possam ter surgido e ter
significado amplo para a nossa cultura, quando analisados dentro de um contexto generoso, a
estudar não somente os eventos por eles gerados, mas também as relações espaciais e de



Ana Paula Nascimento176

MAM: museu para a metrópole

programação com outros equipamentos culturais existentes no período. Pode-se considerar o
MAM, da inauguração e durante todo o período em que esteve localizado na então agitada rua
Sete de Abril, como importante centro de referência cultural para a cidade de São Paulo. Com
projeto inicial grandioso – abarcar diferentes campos da arte moderna – participou ativamente da
vida cultural da Paulicéia.

A descentralização das atividades e a mudança de local privilegiado podem ter contribuído
para diminuir o contato entre os intelectuais e, talvez, criar diferentes relações entre arquitetos e
artistas. A transferência do MAM para o Parque Ibirapuera também constituiu um duro golpe para
a instituição: apesar de ter conseguido tecnicamente uma sede ampla com espaço para abrigar
todo o acervo – a localização do Parque era muito longe em relação aos outros equipamentos a
que o MAM estava sintonizado no momento1 ; além de o Palácio das Exposições (primeiro local
em que o Museu se instalou) ser muito úmido, prejudicando a adequada conservação das obras.

Muitos dos estabelecimentos mencionados no trabalho não mais existem ou, quando
permanecem, estão relegados a um segundo plano na vida cultural da urbe, como a Biblioteca
Municipal. Quanto aos cinemas e edifícios, às vezes restaram as cascas – em melhor ou pior
estado de conservação – outras vezes, eles passam a existir apenas em nossa memória; todo o
esplendor dos antigos espaços de sonhos desapareceu e as edificações transformaram-se em
estacionamentos, igrejas, lojas ou então são apenas terrenos a espera de uma nova função.

O paradigma do modelo MoMA, largamente evocado como única possibilidade de filiação é
um ponto a merecer revisão. Se o MAM privilegia a adoção de um modelo norte-americano, por
que chama um europeu para inicialmente dirigir a instituição? Observa-se que há inúmeras forças
em contenda, talvez muito mais políticas e ideológicas do que culturais, e a mémoria do MAM,
atrelada só ao respeitável e venerado Museu norte-americano necessita de novas análises. Mesmo
a fase anterior à inauguração do MAM é normalmente eclipsada, pois tanto as iniciativas da Galeria
de Arte Moderna como da Fundação de Arte Moderna, salientam a figura de Carlos Pinto Alves e
não a memória rósea de Yolanda Penteado ou Ciccillo Matarazzo.

Quanto às atividades iniciais do Museu, suscitam inicialmente largo debate na mídia. A vinda
de Léon Degand acirra opiniões contra ou a favor da arte abstrata. Mas seria apenas o
posicionamento ferrenho a favor da arte abstrata que faz o combatente belga vir para o Brasil?
Parece que, além das já mencionadas questões políticas, outras estão em jogo, como a possibilidade
de um novo mercado para as obras de arte na América do Sul – o que no segundo pós-guerra
parecia ser uma atividade bastante provável devido ao câmbio favorável, ainda que não tenha
sido localizado nada sobre a venda dos quadros aqui exibidos.
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Tal mostra parece ter funcionado como fomentadora das correntes abstratas no país, a
despeito das realizações anteriores e da exposição não ser citada durante nenhum dos depoimentos
realizados, estando hoje em dia completamente esquecida em relação à I Bienal do Museu de Arte
Moderna de São Paulo. A escolha pela abstração coaduna-se com os desejos de firmar o MAM
como instituição avançada, diferenciada em relação a acervo e anseios, a buscar respeitabilidade
no exterior para depois tê-la garantida no Brasil, estratégia utilizada comumente nas entidades
nacionais. Entre as inúmeras ausências e lapsos, a exclusão da participação americana na mostra
inaugural pode revelar escolhas definidas, primeiro a realçar a produção da Escola de Paris e
construir uma história da arte moderna ocidental a partir da produção realizada na França; a tentativa
de barrar o contato com a arte norte-americana, em especial o expressionismo abstrato, pode
configurar certo receio de Paris em perder o posto para o Novo Continente de capital cultural.

As participações dos arquitetos, parte central deste estudo, parecem ter muitas vezes
permanecido à margem: arregimentados quando necessário, paulatinamente passam a participar
cada vez menos das diretrizes do Museu. Ao contrário, o foco mais e mais se fixa em Yolanda
Penteado e Matarazzo Sobrinho que, no afã de projeção, não medem esforços ou sacrifícios para
chegar a tal intento. Ganham espaço pela fortuna e pela representação que pode ser associada a
eles: arrojo, empreendimento, internacionalismo e desbravamento, tudo o que São Paulo desejava
associar à sua imagem, comparativamente à centralização do poder na Capital Federal – o Rio de
Janeiro, cidade maravilhosa. O MAM, apesar de abrigar ativo grupo de arquiteto nas formulações
iniciais, não realiza significativas mostras de arquitetura e igualmente não forma acervo de projetos
arquitetônicos como outros, em especial o MoMA. Afora o grupo inicial, a tentativa de travar
contatos com arquitetos internacionais ou mesmo representantes da chamada Escola Carioca
nunca surte o efeito desejado, dado todos os convites terem sido recusados devido a compromissos
firmados anteriormente com Pietro Maria Bardi. Esta situação só se alterará com a Bienal, quando
as exposições de arquitetura e a internacionalização se darão por este veículo.

Escolhas de projetos para a entidade são significativas, na medida em que explicitam práticas
comuns: Vilanova Artigas, na época jovem arquiteto (apesar de já ter realizado diversos projetos
expressivos, especialmente o Edifício Louveira), é chamado para a adaptação da sede inicial, nos
fundos de um edifício de escritórios. Já Eduardo Kneese de Mello, profissional reconhecido no
meio, a exercer influências via Acrópole, residências construídas nos bairros nobres (em variados
estilos) ou pelo IAB, realiza ao lado de Miguel Saia e Jacob Ruchti (os dois últimos ofuscados) a
reforma para abrigar a I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, na elegante avenida
Paulista. Por que tais preferências e atribuições? A isso soma-se a contratação de um arquiteto
carioca – sem sombra de dúvida, um profissional igualmente exemplar – para o projeto do edifício
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que abrigaria o MAM, a Bienal e a Cinemateca no espaço anteriormente ocupado pelo belvedere,
na avenida símbolo do crescimento via café, sem que esse, em nenhuma das publicações mencione
o nome do encomendante. Como explicar o paradoxo, de rodear-se de arquitetos e solicitar um
projeto a um membro externo do grupo? Seriam os conflitos da paróquia local?

Mesmo em relação aos projetos museográficos, localizou-se apenas informações sobre a
mostra inaugural do Museu, o projeto de Miguel Forte e Jacob Ruchti para a exposição de Thomaz
Farkas e a organização interna do pavilhão do Trianon sob responsabilidade também de Ruchti,
personagem obliterado da história da arquitetura paulista e mesmo dos relatos sobre o MAM. Se
foram realizados outros projetos para as salas de exibição do Museu, fica difícil a comprovação:
os arquivos não guardaram material a respeito, os arquitetos também não divulgam estes trabalhos
em meio a produção; artistas muitas vezes afirmam que se reuniam e eles mesmos organizavam as
salas. É uma pena que isso ocorra, dadas as possibilidades de criação e de soluções diferenciadas
quando da participação destes profissionais, visível pela organização da mostra do fotógrafo húngaro.

Desde o princípio evidencia-se a grande rivalidade existente entre o MAM e o Masp – o
segundo detentor das ditas obras-primas internacionais –, prática habitual entre as instituições,
mesmo quando tais atitudes revestem-se da questão educacional, para melhor formação de um
público, caso exemplificado pela exposição didática apresentada pelo Masp durante a exibição da
mostra “Do figurativismo ao abstracionismo”. Como analisar o evento: como uma parceria entre
instituições com programas distintos, mas dispostos em grande medida na divulgação da arte,
seja antiga ou moderna, ou como uma espécie de chacota, visando mostrar, por meio de exemplos,
que a abstração existe desde sempre, não se configurando nenhuma novidade.

Este trabalho não pretende esgotar o debate nem apresentar conclusões definitivas sobre
o tema, pois o mesmo é passível de novas interpretações e outras análises. O levantamento do
período inicial do MAM faz-se importante para a história presente da instituição que, como
entidade privada, até hoje é suscetível da sobreposição do poder ante o saber, conquanto consiga
realizar diferentes e qualificadas atividades na programação. Observa-se em relação ao período
inicial o aumento de investimento no corpo técnico, ainda que sem diretrizes definidas. O espaço
diferenciado e o nicho ocupado pelo Museu são questões que permanecem na atualidade. A
autonomia fica bastante comprometida diante da dependência financeira, implícita como
contrapartida do mecenato, ponto este ainda obscuro. Como não é prática comum a apresentação
de balancetes, não se sabe ao certo, quanto dos recursos financeiros se constitui em dotação
orçamentária governamental, mesmo em instituições privadas beneficiadas por verbas públicas,
e qual o emprego deste capital.
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A partir do tecido em que se inseriu nos anos 50, da participação dos arquitetos, artistas e
intelectuais atuantes, organização espacial e primeira mostra, foi pretendido mostrar os processos
cíclicos por que passam as instituições culturais, complexas redes de valores e interesses.
Novamente o MAM está inserido dentro de um complexo cultural – ainda que de maneira precária
sob a marquise –, juntamente com a Fundação Bienal de São Paulo e da Brasil Connects – Arte e
Ecologia, no interior do parque representante máximo da cultura modernista na Capital Bandeirante,
edificado para as comemorações do IV Centenário da São Paulo de Piratininga. Passados quase
cinqüenta anos dessa efeméride, qual o papel do MAM e qual a política deve agora ser empregada
nos museus? Cada vez mais, megaexposições são realizadas pelas mais diversas instituições.
Para que estas se realizem, parte da estrutura é sacrificada. Continua-se a exibir tapetes vermelhos,
taças reluzentes enquanto os bastidores continuam os mesmos. Será este o único caminho?
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Nota

1. Segundo depoimento do Prof. Wolfgang Pfeiffer, não existia a avenida 23 de Maio; o ponto
de ônibus mais próximo estava situado na avenida 9 de julho, dificultando o acesso à instituição.
Depoimento telefônico de Wolfgang Pfeiffer à Maria Cecília França Lourenço e à autora em
abril de 2000. Outro fato que corrobora para a afirmação é a ida do bar do MAM para o Parque
e posterior retorno para o centro. PODANOVSKY, João. Uma grande descoberta. Na discreta
Galeria Normanda, à sombra do Copan, o Bar do Museu agrada há mais de 50 anos. Urbs
(29):61, dez. 2002.
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Bandeira, com o apoio de Rodrigo Mello 
de Franco Andrade); e participação de 
Hugo Adami, Tarsila do Amaral, Victor 
Brecheret, Flávio de Carvalho, Emiliano Di 
Cavalcanti, Cícero Dias, Vitório Gobbis, 
Alberto da Veiga Guignard, Anita Malfatti, 
Ismael Nery, Cândido Portinari e Paulo 
Rossi Osir. 

. Exposição de Tarsila do Amaral no Museu de 
Arte Moderna Ocidental de Moscou. A 
instituição adquire a obra O pescador. 

1932  9 jul. – Revolução Constitucionalista 
 
. Criação, por decreto governamental, do 
Conselho de Orientação Artística. 
. mostra de Tsuguharu Foujita no Palacete 
Glória. 
. 23 nov. - Fundação da Sociedade Pró Arte 
Moderna - SPAM: Paulo Mendes de 
Almeida, Tarsila do Amaral, Arnaldo 
Barbosa, Ester Bessel, Vittorio Gobbis, 
Antonio Gomide, Regina Gomide, John Graz, 
Anita Malfatti, Olívia Guedes Penteado, Paulo 
Prado, Wasth Rodrigues, Alice Rossi, Paulo 
Rossi Osir, Jenny Klabin Segall, Lasar Segall, 
Frank Smith, Chinita Ullmann, Gregori 
Warchavchik e Mina Klabin Warchavchik; 
funciona até 1934. 
. 24 nov. – Fundação do Clube dos Artistas 
Modernos – CAM: Flávio de Carvalho, 
Emiliano Di Cavalcanti, Antonio Gomide, 
Noêmia Mourão e Carlos Prado. Sediado na 
rua Pedro Lessa, 2 (baixos Viaduto Santa 
Efigênia), é ativo até 1934.  
 
? Rino Levi: inauguração do edifício 
Columbus (demolido) e Edifício Gazeau.. 

Criação do Ministério da Educação e 
Saúde Pública (MES). 
 

 

1933  Criação da Escola Livre de Sociologia, 
instituição pioneira no campo das ciências 
sociais. 
 
. 16 fev. – “Baile de Carnaval na SPAM”, no 
Salão Trocadero, (atrás do Teatro Municipal). 
. 28 abr. – “I Exposição de Arte Moderna da 
SPAM” (pintura, desenho e escultura), no 
pavimento térreo do edifício Guatapará (rua 
Barão de Itapetininga, 120). Obras de 
coleções particulares de artistas 
estrangeiros: Sara Afonso, Constantin 

 
 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição de Tarsila do Amaral no 
Palace Hotel – Operários e 2ª Classe. 
. Exposições de Alberto da Veiga 
Guignard, Käthe Kollwitz e Lasar Segall na 
Galeria Pró-Arte. 
? Exposição "Arquitetura Tropical", com a 
participação de Lucio Costa, Afonso 
Eduardo Reidy, Marcelo Roberto e 

 
 
 
Estados Unidos 
. Alexander Calder faz os primeiros móbiles. 
 
Itália 
. "I Manifesto da Arte Italiana" em Milão. 
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Brancusi, Csako, Giorgio De Chirico, Robert 
Delaunay, Raoul Dufy, Tsuguharu Foujita, 
Albert Gleizes, Juan Gris, Marie Laurencin, 
Le Corbusier, Fernand Léger, Jacques 
Lipchitz, André Lothe, Pablo Picasso, 
François Pompon e Édouard  Vuillard; obra 
de artistas residentes no Brasil: Hugo Adami, 
Tarsila do Amaral, Arnaldo Barbosa, Ester 
Bessel, Victor Brecheret, Vitório Gobbis, 
Antonio Gomide, John Graz, Anita Malfatti, 
Moussia Pinto Alves, Wasth Rodrigues, 
Paulo Rossi Osir, Jenny Klabin Segall, Lasar 
Segall e Gregori Warchavick. 
. “II Exposição de Arte Moderna da SPAM”, 
na sede social, no Palacete Campinas (praça 
da República), apresentação de artistas 
radicados no Rio: Cardoso Júnior, Emiliano 
Di Cavalcanti, Alberto da Veiga Guignard, Axl 
Leskoschek, Cecília Meireles, Silvia Meyer, 
Octavio Pinto, Cândido Portinari, Rothkirch, 
Orlando Teruz e Zangert. 
. Exposição de Käthe Kollwitz no CAM. Mário 
Pedrosa publica “O homem livre”; 
conferência sobre Käthe Kollwitz 
pronunciada no CAM. Também no CAM 
conferências de Tarsila do Amaral (“Arte 
proletária na URSS”); Osório César (sobre 
alienados); Caio Prado Júnior (sobre a 
URSS), David Alfaro Siqueiros (sobre 
muralismo no México). 
. Fundação Teatro de Experiência de Flávio 
de Carvalho com a peça "O bailado do Deus 
morto" (estréia 15 nov.); o recinto é fechado 
pela polícia. 
. Instituição do Salão Paulista de Belas-Artes. 
 
? Rino Levi: Edifício Nicolau Shiesser. 

Gregori Warchavchik. 
 

1934  25 jan. - Fundação da Universidade de São 
Paulo por Armando Salles de Oliveira. 
Criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. 
 
. II Baile Carnavalesco da SPAM, “Expedição 
às matas virgens da Spamolândia”, no 
rinque de patinação na rua Martinho Prado. 
Participam da decoração: Paulo Mendes de 

 
 
 
 
 
Rio de Janeiro 
. Primeiro I Salão Nacional de Belas-Artes 
que aceita a participação de artistas 
modernos: Hugo Adami, Tarsila do 

.  
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Almeida, Armando Balloni, Arnaldo Barbosa, 
Nelson Barbosa, Ester Bessel, Anita Burmah, 
Menotti Del Picchia, Silvio Jaguaribe Ekman, 
Waldemar Gerschow, Max Hasson, Anita 
Malfatti, Paulo Rossi Osir, Jenny Klabin 
Segall, Lasar Segall, Gaudio Viotti e Gastão 
Worms. 
. Exposição de Cândido Portinari na Galeria 
Itá (rua Barão de Itapetininga, 70); a 
propósito da exposição, artigo de Mário 
Pedrosa publicado no Diário da Noite. 
. 1º Salão Paulista de Belas-Artes 
(acadêmicos e modernos). 
. 27 jun. - 1ª exposição individual de Flávio 
de Carvalho (desenhos, pinturas e 
esculturas), no prédio Alves Lima (rua Barão 
de Itapetininga, 10). Fechada pela polícia e 
reaberta por ordem judicial. 
 
? Rino Levi: Edifício Sarti. 

Amaral, Aldo Bonadei, Victor Brecheret, 
Flávio de Carvalho, Alberto da Veiga 
Guignard, Anita Malfatti, Iolanda Mohalyi, 
Nelson Nóbrega, Alfredo Volpi e Mário 
Zanini. 
 

1935  Criação do Departamento Municipal de 
Cultura. Mário de Andrade é nomeado 
diretor da Divisão Municipal de Expansão 
Cultural e também da própria direção do 
Departamento de Cultura de São Paulo. 
 
. Fundação do Grupo Seibi-kai, com artistas 
nipo-brasileiros. 
. Bellas Artes editada por Quirino 
Campofiorito. 
. Surgimento do Grupo Santa Helena. 
. Exposição de Nelson Nóbrega, Joaquim 
Lopes Figueira e Waldemar da Costa na 
Galeria Guatapará. 
. Exposição de Anita Malfatti na Casa das 
Arcadas (rua Quintino Bocaiúva, 148-82 e rua 
Benjamin Constant, 123-43). 
. Inauguração do Cine Paratodos. 
 
. Elisário da Cunha Bahiana: Viaduto do Chá. 
. Álvaro Carlos de Arruda Botelho: Banco de 
São Paulo (1935-8). 
 
? Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho: 
Edifício Esther, na avenida Ipiranga, 
considerado um dos primeiros edifícios 

 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro 
. Último Salão do Núcleo Bernardelli. 

 
 
 
 
 
 
Estados Unidos 
. Cândido Portinari recebe 2ª menção honrosa 
no Institute Carnegie, Chicago, com a obra 
Café. 
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modernos da cidade (1935-8). 
? Rino Levi: Edifícios Wancole (demolido). 
? Jacques Pilon: Edifício Condomínio 
Paissandu (1935-7). 

1936   
 
. Iniciativa de um “Concurso de mobília 
proletária”, por Mário de Andrade. 
. Victor Brechert inicia o Monumento às 
bandeiras.. 
. Exposição organizada por Torquato Bassi 
na Casa das Arcadas (obras com no máximo 
25 cm de altura): Aldo Bonadei, Franco 
Cenni, Lucy Citti Ferreira, João Batista Ferri, 
Vittorio Gobbis, Anita Malfatti, Túlio 
Mugnaini, Fulvio Pennacchi, Francisco 
Rebolo Gonsales, Humberto Rosa, Alfredo 
Volpi e José Wasth Rodrigues. 
. Exposição de Tarsila do Amaral na Casa 
das Arcadas. 
. 12 out. – Exposição do Grupo “Almeida 
Júnior”, na Casa das Arcadas: Armando 
Balloni, Aldo Bonadei, Franco Cenni, Lucy 
Citti Ferreira, João Batista Ferri, Vittorio 
Gobbis, Anita Malfatti, Túlio Mugnaini, Fulvio 
Pennacchi, Francisco Rebolo Gonsales, 
Humberto Rosa, Paulo Rossi Osir, Alfredo 
Volpi, José Wasth Rodrigues e Mário Zanini. 
. 14 dez. - Exposição de Ernesto De Fiori na 
Galeria Guatapará. 
. Elisário da Cunha Bahiana: Edifício João 
Brícola (Mappin). 
 
? Rino Levi: Cine Ufa-Palace, primeiro na 
cidade a ter um estudo de acústica e 
iluminação; Edifício Guarani 
? Jacques Pilon: projeto da Biblioteca 
Municipal. 
 
Araraquara 
. Quirino Campofiorito organiza a Escola de 
Belas-Artes de Araraquara, permanecendo 
na cidade até 1938. 

 
 
Rio de Janeiro 
. Abertura da Galeria Heuberger, 
propriedade de Theodor Heuberger. 
. Mário de Andrade elabora o anteprojeto 
para o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Sphan), a convite de 
Gustavo Capanema. 
? Separação do curso de arquitetura da 
Escola de Belas-Artes. 
? jul-ago.. - Vinda de Le Corbusier ao Rio 
de Janeiro. 
 
 

 
 
Estados Unidos 
. Exposição do cubismo e arte abstrata no 
MoMA. 
 
França 
. Exposição de Hans Arp, Hans Hartung, 
Wassily Kandinsky na Galeria Pierre, Paris. 

1937   
 
. Formação do Sindicato dos Artistas 

 
 
Pará e Ceará 

 
 
Estados Unidos 
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Plásticos, a partir da Sociedade Paulista de 
Belas-Artes. IV Salão Paulista. 
. 25 maio - I Salão de Maio. Apresentação de 
30 artistas e 118 trabalhos, Salão Vermelho 
(grill room) do Hotel Esplanada (praça 
Ramos de Azevedo, 254): Lívio Abramo, 
Hugo Adami, Moussia Pinto Alves, Tarsila do 
Amaral, Oswald de Andrade Filho, Ester 
Bessel, Victor Brecheret, Gino Bruno, Flávio 
de Carvalho, Waldemar da Costa, Alberto da 
Veiga Guignard, Ernesto De Fiori, Cícero 
Dias, Lucci City Ferreira, Odete de Freitas, 
Gervasio Furrest Muñoz, Vitorio Gobbis, 
Antonio Gomide, Tomoo Handa, Maxito 
Hasson, Alfredo Herculano, Yolanda 
Mohalyi, Elisabeth Nobiling, Nelson 
Nóbrega, Cândido Portinari, Madeleine Roux, 
Tomás Santa Rosa, Lasar Segall, Carlos 
Prado e Quirino da Silva. Conferências de 
Carlos Pinto Alves, Vera Vicente de Azevedo, 
Julieta Barbara, Irene de Bojano, Anton 
Giulio Bragaglia, Flávio de Carvalho, Elias 
Chaves Neto e Alvaro Moreyra. 
. 1-17 nov. - I Salão da Família Artística 
Paulista, no grill room do Hotel Esplanada: 
agrupamento principalmente de artistas de 
origem proletária; participação de: Hugo 
Adami, Armando Balloni, Arnaldo Barbosa, 
Aldo Bonadei, Waldemar da Costa, Joaquim 
Figueira, Clóvis Graciano, Arthur P. Krug, 
Anita Malfatti, Manoel Martins, Paulo Rossi 
Osir, Fúlvio Pennacchi, Francisco Rebolo 
Gonsales, Humberto Rosa, Alfredo Volpi e 
Mário Zanini. 
 
? Álvaro Vital Brazil: Edifício Arthur 
Nogueira (Estherzinho), na rua Basílio da 
Gama. 
? Jacques Pilon: Edifícios Antonio Cintra 
Gordinho e São Manoel. 

. Waldemar da Costa organiza exposição 
com artistas modernos em Belém e 
Fortaleza. 
 
Rio de Janeiro 
. Criação do Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional a partir de 
projeto elaborado por Mário de Andrade. 
? Início da construção do Edifício do 
Ministério da Educação e Saúde (MES), 
com projeto inicial de Le Corbusier, 
desenvolvido por Lucio Costa, Oscar 
Niemeyer, Afonso Eduardo Reidy, Ernani 
Vasconcellos, Jorge Moreira e Carlos 
Leão; paisagismo de Burle Marx, pinturas 
de Cândido Portinari, esculturas de Bruno 
Giorgi. O edifício é concluído em 1945. 
 
 

. Surgimento do Museum of Non Objective 
Painting, atual Salomon Guggenheim, Nova 
Iorque. 
 

1938   
 
. I Exposição do Grupo Seibi-kai. 
. Inauguração da Galeria “Casa e Jardim” 
(filial da Galeria Heuberger do Rio): primeira 
a expor com certa regularidade artistas 

 
 
Rio de Janeiro 
. Quirino Campofiorito presidente do 
Núcleo Bernardelli. 
. Mário de Andrade é nomeado diretor do 

 
 
França 
. Exposição Internacional do surrealismo, em 
Paris. 
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modernos em São Paulo; iniciativa de 
Theodor Heuberger da Pró-Arte. 
. Exposição de artistas cariocas, organizada 
por Alberto da Veiga Guignard para a 
Sociedade Pró-Arte na Casa das Arcadas. 
. 27 jun. - II Salão de Maio, no grill room do 
Hotel Esplanada (presença de abstratos e 
surrealistas, com destaque para Ben 
Nicholson). (159 trabalhos de 49 artistas). 
Artistas estrangeiros: John Banting, J. Cant, 
A. Cironi, Geoffrey Graham, W. S. Haile, 
Charles Howari, Díaz de León, Lepoldo 
Mendez, Ben Nicholson, Roland Penrose, 
Ceri Richards, Charles Richards, Erik Smith e 
Julian Trevelian. Artistas radicados no Brasil: 
Lívio Abramo, Hugo Adami, Moussia Pinto 
Alves, Tarsila do Amaral, Oswald de 
Andrade Filho, Victor Brecheret, Flávio de 
Carvalho, Ernesto De Fiori, Emiliano Di 
Cavalcanti, Cícero Dias, Luci Citty Ferreira, 
Odete de Freitas, Vitório Gobis, Oswaldo 
Goeldi, Antonio Gomide, Duja Gross, Alberto 
da Veiga Guignard, Lisa Ficker Hofmann, 
René Lefèvre, Manuel Martins,. Silvia Meyer, 
Alcides da Rocha Miranda, Yolanda Mohalyi, 
Noêmia Mourão, Gervásio Furrest Muñoz, 
Elisabeth Nobiling, Iolanda Pongetti, Carlos 
Prado, Francisco Rebolo Gonçalves, Jacob 
Ruchti, Lasar Segall, Quirino da Silva, Luiz 
Soares, Orlando Teruz, Alfredo Volpi e Paulo 
Werneck. Conferências de Carlos Pinto 
Alves, Jorge Amado, Quirino Campofiorito, 
Hernández Catá, Elias Chaves Neto, Dias da 
Costa, Geraldo Ferraz, Aníbal Machado, 
Durval Marcondes, Graciliano Ramos e 
Sangirardi Júnior. 
. Inauguração do Cine Metro (Robert R. 
Prentice). 
 
? maio - Lançamento da revista Acrópole – 
arquitetura, . urbanismo e decoração – 
publicação inicialmente com apresentação 
de projetos ecléticos e modernos, em 
especial paulistas. Com o passar dos anos, 
assume a defesa do modernismo. Fazem 
parte do corpo técnico: diretor Roberto 

Instituto de Artes da Universidade do 
Distrito Federal. 
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A.Corrêa Brito; diretor-secretário Eng. Cyro 
Ribeiro de Mello; conselheiros técnicos Eng. 
Eduardo Kneese de Mello, Eng. Alfredo 
Ernesto Becker, Eng. Walter Saraiva Kneese. 
É publicada até 1971. 
? Jacques Pilon:  Edifícios Angela Loureiro, 
Anhumas, Caetano Cardamone, Francisco 
Coutinho, Henrique Toledo Lara. 

1939 
 
 

  
 
. maio-jun. – II Salão da Família Artística 
Paulista (rua Líbero Badaró, 287 – subsolo do 
Automóvel Clube): João Batista Vilanova 
Artigas, Arnaldo Barbosa, Nelson Barbosa, 
Aldo Bonadei, Waldemar da Costa, Ernesto 
De Fiori, Joaquim Figueira, Francisco Rebolo 
Gonsales, Clóvis Graciano, Arthur P. Krug, 
René Lefèvre, Anita Malfatti, Manoel Martins, 
Nelson Nóbrega, Fulvio Pennachi, Domingos 
V. de Toledo Piza, Alfredo Rizzotti, Paulo 
Rossi Osir, Bernard Rudovsky, Alfredo Volpi 
e Mário Zanini. 
. 25 maio-15 jun. – Exposição de Ernesto De 
Fiori na Galeria Casa e Jardim. 
. 2º semestre - III Salão de Maio, realizado na 
Galeria Itá –presença de abstratos e 
construtivistas, com destaque para 
Alexander Calder, Alberto Magnelli e Josef 
Albers; Jacob Ruchti apresenta duas obras 
de cunho construtivo. Participam: Lívio 
Abramo, Josef Albers, Tarsila do Amaral, 
Oswald de Andrade Filho, Victor Brecheret, 
Alexander Calder, Flávio de Carvalho, 
Ernesto De Fiori, Emiliano Di Cavalcanti, W. 
Drewes, Hans Erni, Lucy Citti Ferreira, 
Joaquim Figueira, Ester Fridrikova, Antonio 
Gomide, Clóvis Graciano, Duja Gross, Jean 
Helion, Eillen Holding, Carl Holty, Arne 
Hosek, René Lefèvre, Rino Levi, Alberto 
Magnelli, Anita Malfatti, Manuel Martins, 
François de Martyn, Yolanda Mohaly, 
Gervásio F. Muñoz, Elisabeth Nobiling, 
Fulvio Pennacchi, Lepoldo Pettini, Francisco 
Rebolo Gonsales, Paulo Rossi Osir, Barbara 
Ruchti, Jacob Ruchti, Bernard Rudovsky, 
Lasar Segall e John Xceron. Lançamento a 

 Início da II Guerra Mundial. 
 
Estados Unidos 
? Lucio Costa e Oscar Niemeyer, com a 
colaboração de Paul Lester Weiner, projetam o 
Pavilhão Brasileiro da Feira Internacional em 
Nova Iorque, cujo tema era “Construindo o 
mundo amanhã”. Jardim de Burle Marx e três 
painéis de Cândido Portinari. Consagração da 
arquitetura moderna brasileira no exterior. 
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Revista Anual do Salão de Maio, com textos 
de Carminha de Almeida, Guilherme de 
Almeida, Paulo Mendes de Almeida, Tarsila 
do Amaral, Oswald de Andrade Filho, Ciro 
Monteiro Brisolla, Flávio de Carvalho, Rino 
Levi, Anita Malfatti, Luis Martins, Cassiano 
Ricardo, Sangirardi Júnior e Lasar Segall. 
. Lívio Abramo propõe aos artistas do III 
Salão de Maio sugerir ao prefeito Prestes 
Maia a participação de artistas plásticos 
(como autores de murais e estatuária) na 
edificação de prédios e logradouros 
públicos. 
. Inauguração dos cines Bandeirantes e 
Ouro. 
 
? Rino Levi: Edifício para Luís Médici. 
? Jacques Pilon: Edifícios Banco Canadá, 
Jaraguá, Mauá, Martinho e Rocha Camargo. 
? Gregori Warchavchik: Edifício Barão de 
Limeira. 

1940   
 
. VI Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos. 
. Mário de Andrade lança a idéia de museus 
populares à base de reproduções por uma 
ampla divulgação das artes visuais. 
. Criada a Osirarte, por Paulo Rossi Osir, 
oficina para produção de azulejos artísticos. 
Trabalham: Gerda Brentani, Paulo Rossi Osir, 
Alfredo Volpi, Hilde Weber, Mário Zanini e, 
mais tarde, Frans Krajcberg. 
. Exposição de Pintura Francesa “Cento e 
cinqüenta anos de pintura francesa” no Rio 
de Janeiro (Mnba) e em São Paulo (Galeria 
Itá) (14 set.-6 out.): Jean-Baptiste-Camille 
Corot, Gustave Courbet, Honoré Daumier, 
Jacques-Louis David, Eugène Delacroix, 
François Gérard, Théodore Géricault, 
Antoine-Jean Gros, Jean-Auguste-
Dominique Ingres, Édouard Manet, Henri 
Matisse, Pierre-Auguste Renoir, Théodore 
Rousseau, Kees Van Dongen, Vicent Van 
Gogh, Maurice Vlaminck, Maurice Utrillo e 
outros. 
. out. - Exposição de Emiliano Di Cavalcanti 

 
 
Rio de Janeiro 
. XLVI Salão Nacional de Belas-Artes: o 
articulista da Revista do Brasil define o 
salão como acadêmico. 
. Criação da Divisão de Arte Moderna no 
Salão Nacional de Belas-Artes. 
. ago. - III Exposição da Família Artística 
Paulista. 
 
Rio Grande do Sul 
. 2º Salão de Belas-Artes em Porto Alegre 
com a participação dos artistas modernos 
de São Paulo: Oswald de Andrade Filho, 
Arnaldo Barbosa, Aldo Bonadei, Flávio de 
Carvalho, Luci Citti Ferreira, Rebolo, 
Clóvis Graciano, René Lefèvre, Manoel 
Martins, Nelson Nóbrega, Fúlvio 
Pennachi, Alfredo Volpi, Mário Zanini, 
Lívio Abramo, Teresa d’Amico, Joaquim 
Figueira e Bruno Giorgi. 

 
 
Estados Unidos 
. “Portinari of Brazil”, exposição do artista no 
MoMA, Nova Iorque. 
. Exposição de Arte Latino-Americana no 
Riverside Museum de Nova Iorque com a 
participação de vários artistas brasileiros. 
. Inauguração de prédio do MoMA (atual 
sede). 
. Primeiras pinturas abstratas de Jackson 
Pollock, Nova Iorque 
 
Uruguai 
? V Congresso Pan Americano de Arquitetos. 
Participaçõa de Eduardo Kneese de Mello e 
mudança de sua produção arquitetônica 
(adesão ao modernismo), Montevidéu 
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na Galeria Casa e Jardim. Palestra do próprio 
artista e de Paulo Emílio Salles Gomes, 
Lourival Gomes Machado e Luis Saia. 
 
? Rino Levi: Edifícios Otávio Marcondes 
Ferraz, Porchat, Instituto Superior de 
Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae. 
? Henrique E. Mindlin: Edifício Santarém. 
? Jacques Pilon: Edifícios Ernesto Ramos, 
Santa Margarida, São Luiz e Serpe. 

1941   
 
. “I Salão de Arte” da Feira Nacional de 
Indústrias, no Parque da Água Branca; 
participação de pintores (Lívio Abramo, 
Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade Filho, 
Aldo Bonadei, Flávio de Carvalho, Franco 
Cenni, Waldemar da Costa, Ernesto De Fiori, 
Emiliano Di Cavalcanti, Cícero Dias, Joaquim 
Figueira, Odete de Freitas, Vitorio Gobbis, 
Antonio Gomide, Clóvis Graciano, César 
Lacanna, Walter Lewy, Anita Malfatti, 
Alderico Marchetti, Manuel Martins, Noêmia 
Mourão, Nelson Nóbrega, Antonio Pedro, 
Fulvio Pennacchi, Moussia Pinto Alves, 
Francisco Rebolo Gonçalves, Humberto 
Rosa, Paulo Rossi Osir, Paulo Sangiuliano, 
Quirino da Silva, Emilio de Souza, Alfredo 
Volpi, Gastão Worms e Mário Zanini), 
escultores (Victor Brecheret, Bruno Giorgi, 
Elisabeth Nobiling e Quirino da Silva) e 
arquitetos (Gregori Warchavchik). 
. 20 mar.-10 abr. – Exposição de Ernesto De 
Fiori na Galeria Casa e Jardim. 
. jun. – Exposição de Arte do Hemisfério 
Ocidental, reunindo 143 artistas das três 
Américas, na Galeria Prestes Maia. Recebe 
em cinco dias 10.000 visitantes. As obras, 
cerca de 150, eram provenientes da coleção 
permanente da “International Business 
Machine Corporation”, dividida em seção de 
pintura e de gravura. (itinerância da 
exposição apresentada nos Estados Unidos 
no mesmo ano e também no Rio de Janeiro)  
. ago. - Exposição em São Paulo, do pintor 
surrealista português Antônio Pedro, na 

 
 
Rio de Janeiro 
. Debate sobre pintura moderna na 
Associação de Artistas Brasileiros, sob a 
orientação de Peregrino Jr. e participação 
de Tomás Santa Rosa, Quirino 
Campofiorito, Celso Kelly, Amadeu 
Amaral Jr. 
. mar. – Orlnado Teruz, Quirino 
Campofiorito e Alberto da Veiga Guignard 
expõem na Sala da Associação dos 
Artistas Brasileiros, no Palace Hotel.  

 
 
Estados Unidos 
. Exposição “Arte contemporânea do 
Hemisfério Ocidental”, organizada pela 
International Business Machines Corporation, 
de Arte Norte Centro e Sul Americana 
(representando o Brasil: Oswaldo Goeldi, 
Percy Lau, José Pancetti, Cândido Portinari, 
Santa Rosa, Oswaldo Teixeira e outros. 
. jun. - Bernard Rudovsky é um dos 
vencedores do concurso latino-americano 
promovido pelo Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque “Organic Design”. 
 
França 
. Exposição de arte abstrata organizada por 
André Lhote em Paris (invadida por nazistas). 
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Galeria Itá. 
. ago. – Exposição de Clóvis Graciano na 
Centro Paranaense de São Paulo (edifício 
Martinelli): 40 desenhos e 20 monotipias; 
apresentação de Rubem Braga e palestra de 
Luis Martins. 
. 13 set. – Exposição da Osirarte (rua Barão 
de Itapetininga, 124). 
. nov. - Exposição de mosaicos da Osiarte; 
azulejos pintados produzidos por artistas de 
“produção medievalizante” segundo Lourival 
Gomes Machado. 
 
. Lançamento da revista Clima, com a 
participação de Décio de Almeida Prado, Ruy 
Galvão de Andrada Coelho, Paulo Emílio 
Salles Gomes, Antonio Lefévre, Lourival 
Gomes Machado (na seção de Artes 
Plásticas), Antonio Candido de Mello e 
Souza, Gilda de Mello e Souza, Alfredo 
Mesquita, Marcelo S. Santos, Roberto Pinto 
de Souza – figuras de destaque no início de 
atividades da Universidade de São Paulo, na 
criação de instituições culturais e em 
eventos decisivos. A revista circula até 1944. 
. Sérgio Milliet opina em Clima (n.º 3) sobre 
a “tendência vencedora dos paulistas para a 
crítica, em detrimento do romance e da 
poesia, tendência que se vem firmando 
desde 1922 quase sem solução de 
continuidade (fora exceção como 
“Macunaíma” de Mário de Andrade, 
“Serafim Ponte Grande” de Oswald de 
Andrade e os “Contos” de Antônio Alcântara 
Machado), exceções ao contrário do que 
ocorre no norte e no sul do país”.  
. Jacob Ruchti escreve “Construtivismo”, 
ilustrando o trabalho com Espaços, obra de 
caráter construtivo, exposta no III Salão de 
Maio. 
. Inauguração do Cine Broadway. 
 
? Rino Levi: projeto do Cine Ipiranga e do 
Hotel Excelsior; Edifício Trussardi. 
? Jacques Pilon: Edifícios Barão de 
Itapetininga, Barão de Ramalho, Edlu, 
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Goytacaz, Ibitiri, Irradiação e Porto Feliz. 

1942   
. Amadeu Amaral Jr. refere-se à necessidade 
de construção de um Museu de Arte em São 
Paulo, posto que “as pinacotecas que 
existem em São Paulo e no Rio são 
precárias, solenes e atrasadas. O Museu de 
Arte como eu imagino será um centro de 
pesquisas estéticas e sociais”.  
. Inauguração da livraria Jaraguá (rua 
Marconi, 54) com uma casa de chá contígua, 
por Alfredo Mesquita – ponto de encontro de 
intelectuais, artistas e boêmios. Funciona até 
1957. 
. Artigo de Mário de Andrade “Esta paulista 
família” publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo (sobre a Família Artística Paulista). 
. Conferência de Mário de Andrade: “O 
Movimento Modernista” (no Rio de Janeiro e 
São Paulo), com pequena 
audiência.  
 
. jan. - revista Planalto, Segunda Semana de 
Arte Moderna. Sobre um programa para 
uma eventual nova semana de 22 escreve: 
“Este programa eu resumi neste slogan: 
Uma universidade popular e um museu de 
arte”. 
. Alfredo Mesquita funda o Grupo de Teatro 
Experimental (GTE), contando no elenco 
com muitos dos futuros profissionais do 
TBC. 
 
? Rino Levi: Edifícios Nicolau Barros; Stig e  
Teatro Cultura Artística (1942-3), cuja 
construção deu-se entre 1947 e 1949. 
? Eduardo Kneese de Mello: Edifício Mara e 
Edifício Leônidas Moreira. 
? Jacques Pilon: Edifício Schewery. 

 
Minas Gerais 
? Início da construção do conjunto 
arquitetônico da Pampulha, projeto de 
Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte. 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição de Maria Helena Vieira da 
Silva no Rio de Janeiro. 
. Exposição de “Pintura Contemporânea 
Norte Americana”, com um total de 112 
artistas. 
. Edição do primeiro álbum coletivo de 
gravuras no Brasil, coordenado por 
Carlos Scliar. 
 
 
 

 
Argentina 
. Na revista Sur, (96) set. 1942, de Buenos 
Aires, escrevendo sobre “La pintura 
contemporanea en el Brasil”, Rubem Navarra 
destaca São Paulo afirmando que “é justo 
dizer que essa cidade representa o maior 
laboratório de experiências artísticas do país”. 
 
Estados Unidos 
. Peggy Guggenheim abre em Nova Iorque a 
galeria “Art of This Century”, um dos primeiros 
estabelecimentos a apoiar os expressionistas 
abstratos; funciona até 1947. 

1943   
 
. Criação do Salão de Abril, apoiado por 
Antonio Bandeira e Aldemir Martins.  
. Exposição de Clóvis Graciano, Nelson 
Nóbrega e Francisco Rebolo na Galeria Itá.  
. ago. - Exposição “Coletiva Anti-Eixo” na 

 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição “Arte contemporânea 
britânica”, organizada por Kenneth Clark, 
Eric MacLagan, H. W. Maxwell e Herbert 
Read: cerca de 80 pinturas e 90 gravuras. 

 
 
Argentina 
. Pré-Manifesto Madí. 
 
Estados Unidos 
? 13 jan.-28 fev. – Apresentação da exposição 
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Galeria Prestes Maia, de que participam, 
entre outros: Aldo Bonadei, Clóvis Graciano, 
Manoel Martins, Francisco Rebolo Gonsales, 
Alfredo Rullo Rizzotti., Paulo Rossi Osir, 
Angelo Simeone, Alfredo Volpi e Mário 
Zanini. 
. 25 nov - Exposição “Arte contemporânea 
britânica”, na Galeria Prestes Maia 
(permanece três semanas). 
. Formação do Grupo Universitário de Teatro 
(GUT), organizado por alunos da Faculdade 
de Filosofia da USP, muitos atuantes na 
revista Clima, tendo como principais 
fomentadores Décio de Almeida Prado e 
Lourival Gomes Machado. 
. Inauguração do Cine Ritz. 
 
? 6 nov. – Abertura, em sessão solena na 
Biblioteca Municipal, do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, da seção São Paulo. 
Primeiro diretor Eduardo Kneese de Mello 
(primeiro sócio). Local inicial de 
funcionamento edifício Esther. 
 
? Rino Levi: Edifícios Cofermat, Porchat. 
? Jacques Pilon: projeto do edifício 
Guilherme Guinle/ Diários Associados. 
 

Patrocinada pelo Ministério da Educação, 
instala-se, a princípio no Rio e 
posteriormente em São Paulo, Belo 
Horizonte e Argentina. 
. maio - Exposição de Lasar Segall no 
Museu Nacional de Belas-Artes. 
. Primeiro longa-metragem da Atlântida: 
"Moleque Tião". 
. Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, 
encenada pelos Comediantes, com 
direção de (Zbigniew Mariam) 
Ziembinsky. 
 

itinerante “Brazil builds” – trezentos anos de 
arquitetura brasileira – no Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque; durante três anos a 
mostra percorre quarenta e oito cidades do 
continente americano. Lançamento de livro 
homônimo com texto de Philip L. Goodwin 
(organizador da exposição) e fotos de Kidder 
Smith. (aberta até 28 de fevereiro): Paulo 
Camargo de Almeida, Saturnino Neme de 
Brito, Roberto Burle Marx, Atílio Lima Corrêa, 
Carlos Frederico Ferreira, Leão Carlos, Rino 
Levi, Ademar Marinho, Henrique E. Mindlin, 
Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, José 
Norberto, Jacques Pilon, Carlos Henrique de 
Oliveira Porto, Afonso Reidy, Marcelo e Milton 
Roberto, Bernard Rudovsky, Sphan (Museu de 
São Miguel), Aldary Henriques Toledo, Álvaro 
Vital Brasil e Gregori Warchavchik. 
 
Inglaterra 
. 22 nov. – 13 dez. - “Exhibition of Modern 
Brazilian Paintings”, exposição de pintura em 
prol da paz e liberdade dos povos, coletiva de 
brasileiros em homenagem à Royal Air Force 
(RAF) Londres. Reúne a exposição de 
arquitetura “Brazil builds” (162 fotografias 
provenientes do MoMA e 168 obras entre 
gravuras, desenhos e pinturas. Participação de 
integrantes do Grupo Santa Helena e de 
outros artistas surgidos nos anos 30 e 
catálogo com texto de Ruben Navarra).  

1944  Inauguração do Hospital das Clínicas 
 
. IX Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos. 
. Exposição póstuma de Joaquim Figueira 
(pinturas e esculturas), organizada por Mário 
Zanini e Walter Lewy na Galeria Itá. Obras 
emprestadas de Mário de Andrade, Lourival 
Gomes Machado, Luis Martins, Ciro Mendes, 
Sérgio Milliet, Luiz Saia, Mário Schemberg e 
outros. 
. abr. – Exposição individual de Alfredo Volpi 
na Galeria Itá. (primeira individual do artista) 
. maio - Surgimento da livraria Brasiliense 
(rua Barão de Itapetininga, 93), onde 
posteriormente serão realizadas mostras de 

 
 
Minas Gerais 
. Exposição de Pintura Moderna, 
patrocinada pela Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte (administração 
Kubistcheck): Lívio Abramo, Tarsila do 
Amaral, Oswald de Andrade Filho, E. 
Bianco, Iberê Camargo, Hilda 
Campofiorito, Quirino Campofiorito, 
Rubens Cassa, Waldemar da Costa, 
Milton Dacosta, Percy Deaene, Di 
Cavalcanti, Djanira, Hanz Etz, Fernando 
Fam, Luci Citti Ferreira, Oswaldo Goeldi, 
Clóvis Graciano, Alberto da Veiga 

 
 
Argentina 
. Difusão da revista Arturo e da arte não 
figurativa. 
. Joaquim Torres Garcia: “Universalismo 
construtivo”, Buenos Aires. 
 
Suíça 
. Revista Abstrakt-Konkret de Max Bill. 
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artistas modernos. 
. maio – Exposição individual de Mário 
Zanini na livraria Brasiliense (inauguração da 
Galeria do estabelecimento). No mesmo 
mês, exposição coletiva de Bruno Giorgi, 
Hilde Weber e o próprio Mário Zanini. 
. jun. - Exposição “Desenhos de Ouro Preto”, 
na livraria Jaraguá – obras realizadas durante 
a caravana à Minas patrocinada por 
Juscelino Kubistheck. Participação de Clóvis 
Graciano, Anita Malfatti, Nelson Nóbrega, 
Rebolo, Volpi e Hilde Weber. 
. jul. – Exposição de Aldo Bonadei e Nelson 
Nóbrega na livraria Brasiliense. 
. ago. – Exposição de Nelson Nóbrega na 
Galerias Itá. 
. ago. – Exposição de Francisco Rebolo 
Gonsales na livraria Brasiliense. 
. 5 ago. – “Exposição de pintura moderna 
brasileira-norte americana” na Galeria 
Prestes Maia: Lívio Abramo, Tarsila do 
Amaral, Oswald de Andrade Filho, Aldo 
Bonadei, Mick Carnicelli, Lucy Citti Ferreira, 
Waldemar da Costa, Ernesto De Fiori, 
Joaquim Figueira, Odete de Freitas, Clóvis 
Graciano, René Lefèvre, Anita Malfatti., Maria 
Leontina, Manuel Martins, Nelson Nóbrega, 
Fulvio Pennacchi, Carlos Prado, Rebolo, 
Rullo Rizzotti, Paulo Rossi Osir, Quirino da 
Silva, Alfredo Volpi, Hilde Weber e Mário 
Zanini. 
. set. – Individual de Lívio Abramo no Ateliê 
Graciano (rua Xavier de Toledo) 
. set. – Exposição de Fúlvio Pennacchi na 
Galeria Itá. (primeira individual) 
. out. – Exposição de Cesar Lacanna na 
Galeria Itá. 
. out. – Exposição de Clóvis Graciano no 
ateliê Graciano. 
. nov. Exposição de Walter Lewy no Ateliê 
Graciano. 
. nov. – Exposição de René Lefèvre na 
Galeria Itá. 
. dez. – Exposição de Gino Bruno na Galeria 
Itá. 
. dez. – Exposição de Waldemar da Costa no 

Guignard, Percy Lau, Walter Lewy, Marta 
Loutsch, Anita Malfatti, Manuel Martins, 
Burle Marx, J. Morais, Noêmia Mourão, 
Paulo Rossi Osir, José Pancetti, Cândido 
Portinari, Poty Lazzaroto, Heitor dos 
Prazeres, Francisco Rebolo Gonsales, 
Alcides da Rocha Miranda, Augusto 
Rodrigues, Tomás Santa Rosa, Carlos 
Scliar, Lasar Segall, Quirino da Silva, A. 
Toledo, Alfredo Volpi, Hilde Weber e 
Mário Zanini. Palestra de Oswald de 
Andrade. 
. I Salão Moderno de Belo Horizonte. 
. “A Experiência Mineira”: Lourival 
Gomes Machado escreve sobre a 
exposição de Belo Horizonte. 
Conferências e debates com a 
participação de Sérgio Milliet, Oswald de 
Andrade, Luis Martins, Mário Schemberg 
e Paulo Emílio Salles Gomes. 
. Criação da Escola do Parque, sob 
orientação de Alberto da Veiga Guignard, 
em Belo Horizonte. 
 
Rio de Janeiro 
. Lançamento do álbum “Mangue”, de 
Lasar Segall, pelo Clube do Livro. 
. “Exposição de pintura moderna 
brasileira-norte americana” no Museu 
Nacional de Belas-Artes. 
 
 
. 
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Ateliê Graciano. 
. dez. – Exposição de Carlos Prado na livraria 
Brasiliense. 
. Exposições de Mário Zanini (maio), Aldo 
Bonadei (jul.), Rebolo (ago.) e René Lefèvre 
(nov.) na livraria Brasiliense. 
 
? mar. – Exposição “Brazil builds”, na 
Galeria Prestes Maia, com patrocínio da 
Prefeitura. Posteriormente a mostra segue 
para Campinas. 
? Rino Levi: Banco da América. 
? Jacques Pilon: Edifícios Alzira e Benjamin 
Jafet (1944-7), Santa Nazareth, Stella. 
? Jacques Pilon, Franz Heep: Edifício 
[Davina] Lara Nogueira (1944-8). 
? Jacques Pilon, Franz Heep e Gian Carlo 
Gasperini: Edifício Acádia. 

1945 
 

  
 
 
. Exposição Francesa – “Peintres français 
d’aujoud’hui”– no Ministério da Educação, 
Rio de Janeiro (Jean Bazaine, Raoul Dufy, 
Jean Le Moal, Pablo Picasso, Pignon, 
Gustave Singier e outros) e em São Paulo, 
na Galeria Prestes Maia (produção lírico-
abstrato francesa). 
. Exposição de artistas plásticos na Galeria 
Itá, em homenagem póstuma a Mário de 
Andrade. 
. Fundação do Clube dos Artistas e Amigos 
da Arte por Francisco Rebolo Gonsales, 
Alfredo Volpi, Mário Zanini e outros. 
. Exposição póstuma de Ernesto De Fiori, no 
IAB/SP (esculturas, pinturas, guaches e 
desenhos). Conferências de Carlos Pinto 
Alves, Luis Martins e Sérgio Milliet. 
. 25 jan. – inauguração oficial da Seção de 
Arte da Biblioteca Municipal, na abertura do 
1º Congresso Brasileiro de Escritores; 
direção e organização de Maria Eugênia 
Franco. Fazem parte do evento exposição de 
pinturas a óleo na livraria Brasiliense e 
desenhos e gravuras na livraria Jaraguá. 
. 25 fev. – Morte de Mário de Andrade. 

Fim do Estado Novo. 
 
 
Rio de Janeiro 
. A Galeria Askanazy, primeira Galeria de 
arte moderna da cidade realiza exposição 
da arte condenada pelo III Reich (Willi 
Baumeister, Marc Chagall, Lovis Corinth, 
Lyonel Feininger, Franz Marc, Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Oskar Kokoschka, 
Kathe Kollwitz, Wilhelm Lehmbruck, Max 
Liebermann, Lasar Segall e Max Slevogt). 
Patrocínio da Casa do Estudante do Brasil 
. Exposição “Artistas plásticos do Partido 
Comunista”, na Casa do Estudante: 
Oswald de Andrade Filho, Roberto Burle 
Marx, Bruno Giorgi, José Pancetti, 
Cândido Portinari, Augusto Rodrigues, 
Tomás Santa Rosa e Mário Zanini 
. II Exposição Francesa no MES: entre 
outros, Pablo Picasso e Raoul Dufy (a 
mostra também foi apresentada em São 
Paulo, na Galeria Prestes Maia). 
? Inauguração do edifício do Ministério 
da Educação e Saúde (MES), atual MEC. 
Término dos últimos painéis de Cândido 
Portinari para o edifício. 
? O Curso de Arquitetura da Escola 

Fim da II Guerra Mundial. 
Formação da Organização das Nações Unidas 
 
Argentina 
. Primeira exposição “Arte Concreta-Invenção”. 
. Marques Rebelo reúne 78 obras de arte 
moderna para a mostra “20 artistas 
brasileños”, exibida na Argentina (Buenos 
Aires e La Plata) e no Uruguai (Montevidéu). 
Totaliza 78 obras dos artistas: Tarsila do 
Amaral, Iberê Camargo, Hilda e Quirino 
Campofiorito, José B. Cardoso Jr., Milton 
Dacosta, Percy Deane, Emiliano Di Cavalcanti, 
Djanira, Clóvis Graciano, Alberto da Veiga 
Guignard, Burle Marx, Alcides da Rocha 
Miranda, Pancetti, José Alves Pedrosa, 
Cândido Portinari, Tomás Santa Rosa, Orlando 
Teruz e Aldary Henrique Toledo. Durante a 
exposição, lançamento de livro de Jorge 
Romero Brest, “La pintura brasileña”. Em 1947, 
em Montevidéu é lançado livro de Cipriano S. 
Viitureira, “Sentido humanista de la pintura 
brasileña contemporánea”, comentando a 
mesma exposição. 
 
Chile 
. “Pintura contemporânea brasileira”, na 
Câmara de Comércio de Valparaíso. 
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. mar. - Abertura da Galeria Benedetti (rua 
Barão de Itapetininga, 193), com exposição 
com obras de Aldo Bonadei, José Pancetti, 
Carlos Prado, Francisco Rebolo Gonsales, 
Quirino da Silva, Alfredo Volpi e Mário 
Zanini.  
. mar. – Exposição de Alfredo Rullo Rizzotti 
na Galeria Brasiliense. 
. abr. - Inauguração da Galeria Itapetininga, 
com exposição de obras de Oswald de 
Andrade Filho, Virgínia Artigas, Mick 
Carnicelli, Clóvis Graciano, Anita Malfatti, 
Pancetti, Carlos Prado, Rebolo, Quirino da 
Silva, Alfredo Volpi e Mário Zanini.  
. abr. – Exposição de Vittorio Gobbis na 
Galerias Itá. 
. jul. – Exposição de Virgínia Artigas na 
livraria Brasiliense. 
. ago. – Exposição de Ridolfo Paulo Wolff na 
livraria Triângulo. 
. Inauguração Cine Marabá. 
 
? 26 jan.-fev. – Exposição de trabalhos: 
maquetes, fotografias, desenhos e plantas 
de obras de arquitetura nacional, na Galeria 
Prestes Maia, com patrocínio do IAB-SP. 
Projetos destacados na revista Acrópole: 
Edifício sede da Viação Férrea do RS (Afonso 
Eduardo Reidy e Jorge Machado Moreira); 
Hospital das clínicas da Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre (jorge Machado 
Moreira). 
? 26-30 jan. - 1º Congresso Brasileiro de 
Arquitetos – organizado pelo IAB-SP, na 
Biblioteca Municipal e Escola Caetano de 
Campos. Exosição de projetos na Galeria 
Prestes Maia.  
 
? Henrique E. Mindlin: Edifício dos 
Andradas. 
? Jacques Pilon: Edifícios Atlanta. 
? Jacques Pilon e Franz Heep: Edifícios 
Salim Farah Maluf (1945-51), Santa Cruz. 
 
Jundiaí 
? 22 ago. – Conferência Eduardo Kneese de 

Nacional de Belas Artes é transformado 
na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
França 
. Exposição "Art concret", na Galeria Denise 
René, Paris. Primeira grande exposição de arte 
abstrata na Europa do pós-guerra. Obras de 
Hans Arp, Robert Delaunay, Wassily 
Kandinsky. Alberto Magnelli, Piet Mondrian, 
Anton Pevsner, Sophie Täeuber-Arp, Theo Van 
Doesburg. 
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Mello: “Por que arquitetura 
contemporânea?” no Salão da Biblioteca 
Municipal, a convite do Departamento de 
Cultura.  
Jundiaí. 

1946  
 
 
 
?Nelson Rockefeller doa 13 obras para os 
futuros MAMs de São Paulo e do Rio de 
Janeiro – a princípio também para 
instuições a serem fundadas em Belo 
Horizonte e Porto Alegre –, sendo estas 
mantidas pelo IAB-SP, em gestão de 
Eduardo Kneese de Melo. 
? Início das articulações para a fundação 
do Museu de Arte Moderna. 
 

Posse de Eurico Gaspar Dutra na 
presidência.  
. set. – Promulgação de nova constituição 
 
Criação da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. 
 
. Exposição de Flexor, numa ala especial, na 
exposição “Pintores independentes de 
Paris”, Galeria Prestes Maia. 
. Para comemorar um ano da Seção de Arte 
da Biblioteca Municipal, é organizada a 
“Exposição de desenhos originais de artistas 
de São Paulo”. Participação de Lívio 
Abramo, Luis Andreantini, Otávio Araújo, 
Virgínia Artigas, Enrico Camerini, Mick 
Carnicelli, Flávio de Carvalho, Lothar 
Charoux, Waldemar Cordeiro, Ernesto De 
Fiori, Emiliano Di Cavalcanti, Raphael Galvez, 
Marcelo Grassmann, René Lefèvre, Anita 
Malfatti, Maria Leontina, Yolanda Mohaly, 
Alfredo Rizzoti, Luiz Sacilotto, Lasar Segall, 
Emidio de Souza e Berco Udler. 
. jun. – Exposição de Lula Cardoso Ayres na 
Galeria Itapetininga. 
. ago. – Exposição de Francisco Rebolo 
Gonsales na Galeria Itapetininga. 
. dez. – Exposição de Burle Marx na Galeria 
Itapetininga. 
. dez. - Abertura da Galeria Domus (rua 
Vieira de Carvalho nº 11), com a mostra 
“Pintores italianos”, principal espaço para as 
exposições da arte moderna até a criação 
dos museus comprometidos com essa 
produção. Encerra atividades em 1952. 
 
? 22 ago. – Palestra “Por que arquitetura 
contemporânea?”, proferida por Eduardo 
Kneese de Mello na Biblioteca Municipal. 
? Projeto da sede do Instituto dos Arquitetos 
do Brasil, seção São Paulo (IAB-SP). Projeto 

 
 
 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição de Franz Weissmann na 
Escola Nacional de Belas-Artes (cerca de 
350 desenhos e aquarelas). 
. Abertura da Galeria Tenreiro (rua Barata 
Ribeiro). 
. Exposição Arte Italiana Contemporânea: 
Renato Birolli, Giuseppe Santomaso, 
Bassano Vaccarini e outros. 
. maio – “Quatro Novíssimos de São 
Paulo”: Luis Andreattini, Otávio Araújo, 
Marcelo Grassmann e Luiz Saciloto, no 
IAB-RJ (praça Floriano Peixoto, 7), 
denominado “grupo expressionista”. 
. ago. – “Seis novos de São Paulo”: 
Virgínia Artigas, Battione, Enrico 
Camerini, Lothar Charoux, Huguete Israel 
e Maria Leontina, no IAB-RJ. 

Criação da Unesco 
 
 
 
Argentina 
. Movimento Madí, por Arden Quinn: pintura e 
esculturas móveis, Buenos Aires. 
. Segunda exposição “Arte concreto 
invención’; primeiro número da revista Arte 
Concreto Invención, Buenos Aires. 
. Manifesto Branco, Lúcio Fontana, Buenos 
Aires. 
 
França 
. Exposição de pintura abstrata na Galeria 
Denise René, Paris. 
. Primeiro Salão Internacional de Arte Abstrata 
“Realités Nouvelles”, Paris. 
 
Suíça 
. Exposição de Max Bill, Zurique. 
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de Rino Levi, Roberto Cerqueira César, 
Abelardo de Souza, Hélio Duarte, Zenon 
Lotufo, Jacob Ruchti, Galiano Ciampaglia e 
Miguel Forte, na esquina da rua Bento 
Freitas com General Jardim.; a construção 
teve início em 1948. 
 
? Franz Heep: projeto do edifício Banco 
Noroeste do Estado de São Paulo. 
? Lucjan Korngold: Edifício CBI-Esplanada. 
? Jacques Pilon: Edifício José Forte (atual 
Príncipe Hotel), rntre os edifícios Trussardi e  
Três Leões. 
? Jacques Pilon e Franz Heep: edifício sede 
do jornal O Estado de S. Paulo e Hotel 
Jaraguá. 

1947  ? Criação da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Mackenzie. 
 
. Exposição “19 Pintores” na Galeria Prestes 
Maia, sob o patrocínio da União Cultural 
Brasil-Estados Unidos e organizada por Rosa 
Rosenthal Zuccolotto. Apresentação de 
Geraldo Ferraz. Participam: Cláudio Abramo, 
Luis Andreatini, Otávio Araújo, Enrico 
Camerini, Lothar Charoux, Raul Muller 
Pereira da Costa, Flávio-Shiró Tanaka, 
Marcelo Grassmann, Mário Gruber Correia, 
Odetto Guersoni, Huguette Israel, Eva 
Lieblich, Maria Leontina, Aldemir Martins, 
Antonio Augusto Marx, Wanda Godoy 
Moreira, Jorge Mori, Maria Helena Milliet 
Fonseca Rodrigues e Luiz Sacilotto. Prêmio 
de pintura para Mário Gruber com júri 
formado por Anita Malfatti, Lasar Segall e 
Emiliano Di Cavalcanti. Conferências de 
Lourival Gomes Machado, Luís Martins e 
Sérgio Milliet. 
. Reaparecimento do Grupo Seibi-Kai. 
. jan. – Exposição do pintor White na Galeria 
Domus. 
. fev. – Exposição conjunta de pintura e 
escultura de artistas de São Paulo: Lívio 
Abramo, Tarsila do Amaral, Aldo Bonadei, 
Victor Brecheret, Enrico Camerini, Mick 
Carnicelli, Flávio de Carvalho, Waldemar 

 
 
 
Minas Gerais 
? Tombamento do conjunto da Pampulha 
pelo Sphan. 
. Criação da revista Arquitetura e 
Engenharia, Belo Horizonte. 
 
Rio Grande do Sul 
. Marques Rebelo organiza exposição em 
Porto Alegre. 
 
 

 
 
 
Argentina 
. Fontana retorna da Itália e publica o primeiro 
“Manifesto do Espacialismo”. 
 
Estados Unidos 
. Lasar Segall segue para os Estados Unidos 
para expor pela primeira vez em Nova Iorque e 
Chicago. 
? Le Corbusier e Oscar Niemeyer: edifício 
sede da ONU, Nova Iorque. 
? nov. - a revista Architectural Forum  dedica 
número à arquitetura brasileira. 
 
 
França 
? Le Corbusier: Unidade de Habiatação de 
Marselha. 
? set. - a revista Architecture d’Aujourd’hui  
dedica número à arquitetura brasileira. 
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Cordeiro, Ernesto De Fiori, Emiliano Di 
Cavalcanti, Bruno Giorgi, Clóvis Graciano, 
Walter Levy, Elisabeth Nobiling, Francisco 
Rebolo Gonsales, Bassano Vaccarini, Alfredo 
Volpi e Mário Zanini. 
. mar. – Exposição coletiva de pintores 
italianos na Galeria Domus: Mario 
Bernasconi, Giogio De Chirico, Fillipo De 
Pisis, Achille Funi, Franco Gentilini, Renato 
Guttuso, Mario Mafai, Fausto Pirandello, 
Prampolim, Ottone Rosai, Gino Severini, 
Mario Sironi, Ardengo Soffici. 
. abr. – Exposição de tapeçarias de Regina 
Gomide na Galeria Benedetti. 
. abr. – Exposição de mulheres de 
conhecidos pintores paulistas na Galeria 
Domus: Madame Levy, Lisbeth Rebolo, 
Lucia Suané e Judith Volpi. 
. abr. – “Exposição de arte antiga” na Galeria 
Domus. 
. maio – Exposição de Emiliano Di Cavalcanti 
na Galeria Domus. 
. maio – Exposição de Roger Van Rogger na 
Galeria Domus. 
. jun. – Exposição de Bella Karawaewa na 
Galeria Domus. 
. jul. – Exposição de Alfredo Volpi na Galeria 
Domus. 
. ago. – Exposição de Mick Carnicelli na 
Galeria Domus. 
. 2 out. – Fundação do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo – Masp, por iniciativa 
de Francisco de Assis Chateaubriand, com 
colaboração de Lina e Pietro Maria Bardi; 
instalado inicialmente no prédio dos Diários 
Associados, na rua Sete de Abril, n.º 230. 
. nov. – Exposição de Aldo Bonadei na 
Galeria Domus. 
 
? Rino Levi: Edifícios Paulista (Banco 
Paulista de Comércio), Andorinhas. 
? Eduardo Kneese de Mello: projeto do 
edificio Japurá [edifício Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira], construído 
entre as ruas Japurá e Santo Amaro no 
período de 1949 a 1957; Edifício Cavaru. 
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? Jacques Pilon: Santa Mônica, na praça da 
República (1947-50). 
? Jacques Pilon e Franz Heep: Edifícios 
Basílio Jafet (1947-50), Tinguá. 

1948  
 
 
 
?15 jul. - Fundação do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, por um grupo 
liderado por Francisco Matarazzo 
Sobrinho 
?  jul. – Chegada de Léon Degand em São 
Paulo para dirigir o MAM. 
?  set. - Coquetel de inauguração do 
MAM, antes de sua abertura oficial, com 
apresentação de algumas telas de sua 
coleção, obras trazidas de Paris por Léon 
Degand (abstratas) e exposição de Cícero 
Dias. 
?  Léon Degand profere três palestras a 
fim de preparar o público para a 
exposição de arte abstrata que marcará a 
inauguração do MAM: 
“Arte e público” (ago., Biblioteca 
Municipal), “O que é arte figurativa?” 
(ago., Biblioteca Municipal), “O que é arte 
abstrata?” (nov., Biblioteca Municipal).  
 
 

? Criação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
desvinculada da Escola Politécnica. 
 
. Alexander Calder visita o Brasil. 
Conferência de Mário Pedrosa sobre o artista 
no auditório do Ministério da Educação e 
Saúde, Rio de Janeiro. Exposição do artista 
no Rio de Janeiro (MES) e em São Paulo 
(Masp). 
. Grande exposição de Cândido Portinari no 
Masp. 
. Aparecimento do “Grupo 15”, constituído 
majoritariamente por artistas japoneses. 
. Formação do “Grupo Guanabara”, sucessor 
do “Grupo dos 15”, com a participação de 
Tikashi Fukushima, Tomoo Handa, Harmand 
(Armando Pecorari), Hajime Higaki, 
Arcangelo Ianelli, Manabu Mabe, Kenjiro 
Massuda, Jorge Mori, Marjô, Alzira Pecorari, 
Takeshi Suzuki, Yoshiya Takaoka, Yuji 
Tamaki, Shigeto Tanaka e outros. 
. Romero Brest realiza seis conferências 
sobre tendências da arte contemporânea no 
Masp. 
. II Exposição de Arte Francesa na Galeria 
Prestes Maia. 
. jan. – Exposição de Aldo Bonadei, José 
Pancetti, Carlos Prado, Francisco Rebolo 
Gonçalves, Quirino da Silva, Alfredo Volpi e 
Mário Zanini na Galeria Domus. 
. mar. – Exposição de Takeshi Suzuki na 
Galeria Domus. 
. abr. – Exposição de Yoshiya Takaoka na 
Galeria Domus. 
. maio – Exposição de Artur Luiz Piza na 
livraria Itapoã. 
. maio – Exposição de gravuras de Manuel 
Martins na Galeria Itapetininga. 
. jun. Conferência de Emiliano Di Cavalcanti: 
“Os mitos do modernismo” no Masp. 
. jun. – Exposição de Tomoo Handa na 

 
 
 
 
Minas Gerais 
. Alberto da Veiga Guignard é convidado 
por Juscelino Kubitschek (na época 
prefeito da cidade) para organizar a 
primeira escola de arte moderna da 
cidade. Serão alunos na escola: Amilcar 
de Castro e Mary Vieira, entre outros, 
Belo Horizonte. 
 
Pernambuco 
. Fundação da Sociedade de Arte 
Moderna de Recife. 
 
Rio de Janeiro 
. Fundação do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro por Paulo Bittencourt, 
sendo seu primeiro presidente Raymundo 
de Castro Maia. As instalações iniciais 
situaram-se no edifício do Ministério da 
Educação e Saúde (MES). 
. Ivan Serpa, Abraham Palatnik e Almir 
Mavignier, sob a influência de Mário 
Pedrosa, formam o primeiro núcleo de 
artistas abstrato-concretos da cidade. 
. Marques Rebelo organiza “Exposição de 
arte contemporânea”. 
. Exposição de pintores paulistas no 
Ministério da Educação, com patrocínio 
do próprio Ministério e do Mnba. 
. ago. - Exposição de Cícero Dias. 
. Augusto Rodrigues funda a Escolinha de 
Arte do Brasil. 
? O Sphan tomba o prédio do Ministério 
da Educação e Saúde (MES) 
 
Rio Grande do Sul 
? Realização do II Congresso de 
Arquitetos, Porto Alegre. 

 
 
 
 
Alemanha 
. Exposição de Joseph Albers, Jean Arp e Max 
Bill. 
 
Argentina 
. Exposição “Novas realidades” em Buenos 
Aires: reunião de concretos, Madí e outros. 
. Grupo Construtivo-arquitetural. 
. Exposição de Flávio de Carvalho. 
 
França 
. Exposição coletiva de Arte Madí no Salon 
Realités Nouvelles, Paris. 
. 21 – 28 jun. – Congresso Internacional de 
Críticos de Arte em Paris: discussões acerca 
do figurativismo x abstracionismo. 
Participação de inúmeros críticos, alguns 
favoráveis ao abstracionismo (Victor 
Servranckx – Bélgica), outros ainda sem 
posição definida (Herbert Read, Inglaterra, e 
Lionello Venturi, Itália) ou ainda os favoráveis 
ao realismo (Waldemar Georges e André 
Lhote, França) . 
? jun. - a revista Architecture d’Aujourd’hui  
dedica número especial à arquitetura brasileira 
 
Estados Unidos 
. Exposição de Lasar Segall, Nova York 
 
Itália 
. Fundação do Movimento de Arte Concreta 
(MAC) por Bruno Munari, Gillo Dorfles, Piero 
Dorazio e Lucio Fontana, Milão. 
. 28 maio -  Inauguração da exposição de Lívio 
Abramo (desenhos, xilogravuras e pontas-
secas) no Art Club de Roma. 
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Galeria Domus. 
. jul. – Exposição coletiva de pintura e 
escultura, patrocinada pelo jornal Artes 
Plásticas: Claudio Abramo, Lívio Abramo, 
Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade Filho, 
Belisário, Aldo Bonadei, Bonfanti, Victor 
Brecheret, Gerda Brentani, Enrico Camerini, 
Campiglia, Mick Carnicelli, Flávio de 
Carvalho, Heby de Carvalho, Celina, Lothar 
Charoux, Cordel, Dedina, Emiliano Di 
Cavalcanti, Danilo Di Prete, Ferri, Lisa Ficker, 
Bruno Giorgi, Gomes, Gori, Clóvis Graciano, 
Mário Gruber, Kirszenbaum, Eleonore Koch, 
Lacana, Eva Lieblich, Anita Malfatti, Maria 
Cecília, Maria Leontina, Aldemir Martins, 
Manoel Martins, Marx, Mecozzi, Miani, 
Sérgio Milliet, Yolanda Mohaly, Jorge Mori,  
Flávio Motta, Noêmia Mourão, Elisabeth 
Nobiling, Nelson Nóbrega, Fulvio Pennacchi, 
Moussia Pinto Alves, Quirino da Silva, 
Francisco Rebolo Gonsales, Rezende, 
Alfredo Rizzotti, Romano, Paulo Rossi-Osir, 
Emidio Souza, Lúcia Suané, Takeshi Suzuki, 
Yoshiya Takaoka, Carlos Thiré, Tonisi, 
Bassano Vaccarini, Roger Van Rogger, 
Alfredo Volpi, Hilde Weber, Anatol 
Wladyslaw e Mário Zanini. 
. ago. – Exposição de Maria Cecília Nébias 
Botelho na Galeria Domus. 
. 17-30 ago. – Exposição de Julya Van 
Rogger na Galeria Domus. 
. 18 ago. - Abertura do Studio D’Arte Palma 
por Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti (na rua 
Bráulio Gomes, 66 - 13o. andar – edifício 
Thomas Edison) a fim de comercializar obras 
de arte, objetos e mobiliário. 
. 7-30 set. - Exposição “Trinta anos de 
pintura” de Emiliano Di Cavalcanti, IAB. 
Mesa-redonda: “A posição do artista na 
sociedade, o que pode esperar dela e em 
que pode contribuir para o seu 
desenvolvimento”. 
. set. – Palestra de Flexor no Masp: “O pintor 
e sua obra”. 
. 20 set. – 9 out. – Exposição de Arthur 
Kaufmann na Galeria Domus. 
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. out. – Exposição individual de Flexor na 
Galeria Domus.  
. out.- Exposição de Fayga Ostrower na 
Galeria Itapetininga. 
. out. - Exposição de Alexander Calder no 
Masp. 
. 28 out.- 11 nov.- Exposição de Isa 
Alexandra Giorgi na Galeria Domus. 
. nov. – Exposição de telas de Aldo Bonadei 
e desenhos de Hilde Weber na Galeria 
Itapetininga. 
. 14 dez. – Exposição de Alice Brill, Lisa 
Ficker e Duja Gross na Galeria Domus. 
 
. Emiliano Di Cavalcanti escreve artigo na 
revista Fundamentos intitulado “Realismo e 
abstracionismo” – colocação de posição 
contrária ao abstracionismo e a favor de um 
engajamento social do artista. 
. Lançamento do primeiro número do jornal 
Artes Plásticas, dirigida por Ciro Mendes, 
Flávio Motta e Claudio Abramo [a publicação 
teve a duração de quatro números]. 
. jun. - Lançamento do primeiro número da 
revista Fundamentos de São Paulo; diretor 
responsável: Ruy Barbosa Cardoso; redator 
chefe: Monteiro Lobato; secretários: G. 
Nonneberg e J. E. Fernandes. É editada até 
1955. 
. 11 out. – Fundação da Sociedade Brasileira 
de Comédia, embrião do futuro Teatro 
Brasileiro de Comédia (TBC) (rua Major 
Diogo), pelo engenheiro e diretor das 
Empresas Matarazzo, Franco Zampari, em 
conjunto com Francisco Matarazzo Sobrinho. 
. Fundação da Escola de Arte Dramática 
(EAD) por Alfredo Mesquita. 
 
? jul. - Primeira Exposição Internacional de 
Arquitetura. Palestras de vários arquitetos 
brasileiros relacionados com a arquitetura 
moderna na Biblioteca Municipal sob 
patrocínio do IAB: Gomes Cardim Filho, 
“Porque arquitetura moderna?”; Eduardo 
Kneese de Mello, “Arquitetura, urbanismo e 
democracia” (organizada pelo Diretório da 
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Academia da Faculdade Nacional de 
Arquitetura); Marcelo Roberto, “Arquitetura, 
urbanismo e o muro das lamentações”. 
 
? Rino Levi: Edifícios para a Companhia 
Seguradora Brasileira, 20 de Setembro. 
? Giancarlo Palanti: Edifício Fernando. 
? Jacques Pilon: Edifício Chrysler-Merco 
S.A. 

1949  
?  8 mar. – Abertura oficial do MAM, com 
a exposição “Do figurativismo ao 
abstracionismo”, organizada por Léon 
Degand, primeiro diretor da instituição. 
Participam representando o Brasil: 
Waldemar Cordeiro, Cícero Dias e 
Samson Flexor. 
 O MAM está então instalado no edifício 
dos Diários Associados, (onde também 
funciona na época o Masp), com projeto 
de adaptação de João Batista Vilanova 
Artigas. 
?  abr. – mesa-redonda no MAM sobre o 
tema “É a favor ou contra o 
abstracionismo?”. Participação de Léon 
Degand, Lourival Gomes Machado, Luis 
Martins e outros. 
?  O MAM abriga o Clube de Cinema, 
rapidamente transformado em filmoteca, 
cerne da futura Cinemateca Brasileira. 
?  dez..- As sete obras doadas por Nelson 
Rockefeller são transferidas para o MAM. 
 

 
. Waldemar Cordeiro cria o Art Club de São 
Paulo, local em que vários artistas expõem. 
. Geraldo de Barros organiza o laboratório 
fotográfico do Masp. 
. 11 – 16 fev. – Exposição de Luciano 
Gregory e Guido Mosca na Galeria Domus. 
. 8 mar. – Exposição didática “História das 
idéias abstratas”, no Masp. 
. abr. - Criação da Escola Livre de Artes 
Plásticas sob iniciativa de Flávio Motta, 
auxiliado por Waldemar Amarante, Aldo 
Bonadei, Waldemar da Costa, Nelson 
Nóbrega e Alfredo Volpi; tem duração de 
poucos meses. 
. 15-30 set. – Exposição de Walter Shigeto 
Tanaka na Galeria Domus. 
. 20 dez. – Exposição de gravuras e 
desenhos na Galeria Domus: Marc Chagall, 
Raoul Dufy, Clóvis Graciano, Max Jacob, 
Marie Laurecin, Henri Matisse, Pablo 
Picasso, Cândido Portinari, Prinner, Rouault, 
Segonzac, Gino Severini, Henri de Toulouse-
Lautrec e Maurice Utrillo. 
 
. Início da fase profissional do TBC, com a 
estréia de "Nick Bar", direção de Adolfo Celi e 
estrelada por Cacilda Becker. 
 
? Exposição “Arquitetura Contemporânea”, 
apresentada em várias cidades de São 
Paulo, a fim de divulgar a arquitetura 
moderna; apresentação de projetos 
modernos por meio de fotos desenhos e 
maquetes. 
 
? Jacques Pilon e Franz Heep: Edifício Liga 

 
Rio de Janeiro 
. Exposição “Pintura paulista”, no MEC, 
organizada pela Galeria Domus e 
apresentada por Ciro Mendes; 
apresentação de 150 trabalhos. 
Participação de Aldo Bonadei, Flávio de 
Carvalho, Emiliano Di Cavalcanti, Clóvis 
Graciano, Yolanda Mohalyi, Noêmia 
Mourão, Nelson Nóbrega, Fulvio 
Pennacchi, Francisco Rebolo Gonsales, 
José Antonio da Silva, Quirino da Silva, 
Lucia Suané, Alfredo Volpi e Mário Zanini. 
. Mário Pedrosa cria a seção de artes 
plásticas no jornal Correio da Manhã. 
. "Nova pintura francesa e seus mestres, 
de Manet aos nossos dias", no MEC e 
posteriormente no MAM. 
. 2 jan. - Exposição de Clóvis Graciano no 
Mnba. 
. 20 jan. - Abertura oficial do MAM-RJ no 
Banco Boa Vista (adaptação de Oscar 
Niemeyer), 11º andar, com a exposição 
“Pintura européia contemporânea”, 
provenientes de coleções particulares . 
?  Inauguração do Novo Edifício Sul 
América Terrestres, Marítimos e 
Acidentes, com uma exposição com 
obras do MAM, Masp e coleções 
particulares. 
 
Resende 
. 18 mar. Criação por decreto estadual do 
Museu de Arte Moderna de Resende, 
Resende. 
 
Santa Catarina 

 
Alemanha 
. Exposição itinerante de “Arte concreta suíça”. 
 
Argentina 
. Tomás Maldonado, pintor concreto 
argentino, viaja para a Europa e entra em 
contato com Max Bill. 
? jun. - A exposição inaugural do MAM, “Do 
figurativismo ao abstracionismo”, é levada por 
Léon Degand para o Museu de Arte Moderno. 
 
Colômbia 
. Exposição “Pintores da América”. 
Paricipação, entre outros de Cândido Portinari, 
José Clemente Orozco, Diego Rivera e Lasar 
Segall. 
 
França 
. Exposição de pintores latino-americanos na 
Maison de l’Unesco, Paris, sob patrocínio da 
Associação Latino-Americana. Entre os 
brasileiros, participam: Otávio Araújo, Antônio 
Bandeira, Athos Bulcão, Enrico Camerini, Lucy 
Citti Ferreira, Clóvis Graciano, Lina Hazan, 
Israel Pedrosa, Frank Schaeffer, Carlos Scliar, 
Nicolao e Paulo Vicente da Fonseca. 
. Publicação do livro L’art abstrait, sés 
origines, sés premiers maîtres, de Michel 
Seuphor. 
. Lançamento por André Bloc da primeira 
revista dedicada exclusivamente à arte 
abstrata, a Art d’aujourd’hui. 
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das Senhoras Católicas (1951-2); Banco 
Noroeste do Estado de São Paulo. 
 
 
Campinas 
? 28 jun. –, patrocinada pelo IAB-SP e 
Prefeitura Municipal de Campinas, com 
realização de palestra de Eduardo Kneese de 
Mello, “Considerações sobre Arquitetura 
Moderna”. 
 
Santos 
? 8 ago. – Sob patrocínio do IAB-SP, 
Prefeitura Municipal de Santos e Associação 
dos Engenheiros de Santos. Palestra de 
Zenon Lotufo, “A influência social na 
arquitetura”, na Associação dos Engenheiros 
(12 ago.). 
? 22 set. – Palestra de Eduardo Kneese de 
Mello, “Rotary e Arquitetura”; também 
exposição de arquitetura contemporânea na 
cidade. 
 
São Vicente 
? 17 set. –, sob os auspícios do IAB-SP e da 
Prefeitura Municipal de São Vicente; 
realização de palestra por Eduardo Kneese 
de Mello, “Rotary e arquitetura”, a convite do 
Rotary Clube de Santos. 
 
São Bernardo 
. 4 nov. - Fundação da Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz, dirigida por 
Alberto Cavalcanti e patrocinada por 
Francisco Matarazzo Sobrinho e o Franco 
Zampari. 

. Criação, por decreto estadual, do Museu 
de Arte Moderna de Florianópolis. 
 
 
 

1950  
 
 
?  jun. - Exposição inaugural da filial do 
Art Club International, cujo vice-
presidente é Waldemar Cordeiro, no 
MAM. 
 

Getulio Vargas é eleito presidente da 
República 
 
. Exposição de Max Bill (esculturas, pinturas 
e projetos de arquitetura) no Masp. 
. Início do funcionamento do Instituto de 
Arte Contemporânea (IAC) do Masp com 
cursos de história da arte, gravura, cerâmica 
etc. Criação da Escola de Propaganda, 
vinculada ao IAC. Atividades coordenadas 

Inauguração do Maracanã. 
 
 
Rio de Janeiro 
? Geraldo de Barros expõe “Fotoformas” 
no MEC.. 
 
Resende 
. Criação, por lei municipal, do Museu de 
Arte Moderna de Resende (RJ). 

 
 
 
Alemanha 
. Início formal das atividades da Hochschule 
für Gestaltung (Escola Superior da Forma). A 
escola, idealizada por Max Bill (que também 
dirige o departamento de arquitetura), tem um 
currículo de acordo com os princípios de 
Gropius formulados na Bauhaus de Dessau, 
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principalmente por Lina Bo Bardi e Jacob 
Ruchti. 
. Poty Lazzarotto organiza o primeiro curso 
de gravura do Masp [ministrando 
posteriormente cursos na Bahia (1951), em 
Recife (1954) e Curitiba]. 
. Geraldo de Barros expõe “Fotoformas” no 
Masp. 
. A obra de Anatol Wladyslaw torna-se 
abstrato-geométrica. 
. O crítico Romero Brest realiza no Masp 
duas conferências sobre problemas da arte 
contemporânea: “O velho e o novo conceito 
de abstração nas artes plásticas” e 
“Tendências da arte abstrata”. 
. O arquiteto Vilanova Artigas preside 
reuniões na tentativa de mobilizar artistas e 
intelectuais contra a criação das Bienais de 
São Paulo. Cordeiro participa das reuniões. 
. Exposição Municipal de Urbanismo na 
Biblioteca Municipal. 
. Individual de Milton Dacosta na Galeria 
Itapetininga. 
. Segunda inauguração do Masp (com o 
edifício dos Diários Associados já 
concluído). 
. 10 fev. – Exposição de Ray Borel na Galeria 
Domus. 
. jun. – Exposição do Grupo Guanabara na 
Galeria Domus: Masato Aki, Harmand 
(Armando Pecorari), Tikashi Fukushima, 
Tomoo Handa, Hajime Higaki, Arcângelo 
Ianelli, Jacira, Marjô, Kenjiro Masuda, Jorge 
Mori, Alzira Pecorari, Takeshi Suzuki, 
Yoshiya Takaoka, Yuji Tamaki e Shigeto 
Tanaka. 
. 1 – 15 set. – Exposição de gravuras 
japonesas na Galeria Domus. 
. 18 set. - Inauguração da TV Tupi, 
pertencente ao grupo dos Diários 
Associados de Francisco de Assis 
Chateaubriand, com a primeira transmissão 
de um programa de televisão no Brasil. 
. (out.-dez.) . Primeiro número da revista 
Habitat – revista de cultura contemporânea 
dedicada à arquitetura, pintura, escultura, 

Ulm. 
 
Argentina 
. “Exposición de arte concreto” com pinturas, 
desenhos e esculturas de Alfredo Hlito, Tomás 
Maldonado e Enio Iommi no Instituto de Arte 
Moderno, Buenos Aires. 
 
França 
. Formação, em Paris, do grupo venezuelano 
“Los disidentes”, em torno às novas propostas 
da arte abstrata. 
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desenho industrial e artes visuais, dirigida 
inicialmente por Lina Bo Bardi. Circula até 
1965. 
. 28 nov. - 1ª exposição da Oficina de Artes 
(ODA) no Instituto dos Arquitetos de São 
Paulo (IAB-SP). Apresentação de Rino Levi, 
fazendo votos por uma integração pintura e 
arquitetura na arte contemporânea brasileira. 
Expostas gravuras em linóleo, visando, 
segundo Odetto Guersoni "um sentido 
realista às artes aplicando-a como utilidade 
imediata”. Participam: Aldo Bonadei, 
Bassano Vaccarini, Odetto Guersoni, Eva 
Lieblich, Elisabeth Nobiling, Bruno Giorgi, 
Frans Krajcberg, Hebe de Carvalho, Manoel 
Martins, Vicente Mecozzi, Lothar Charoux, 
Tatin, de Angelis, M. Heloisa Celina, Bacard, 
Sophia Tassinari, W. Amarante, Oswald de 
Andrade Filho, Yoshiya Takaoka, Isa 
Alexandra. 
. Surgimento da revista mensal Anhembi, 
dirigida por Paulo Duarte, que circula até 
1962. 
 
? Exposição de Le Corbusier no Masp. 
? 8 nov. – palestra de Eduardo Kneese de 
Mello, na sede do IAB-SP, em comemoração 
ao Dia do Urbanismo 
? 17 nov. – palestra de Eduardo Kneese de 
Mello, “Arquitetura funcional”, no Centro de 
Estudos Folclóricos/ IAB-SP. 
 
? Franz Heep: Edifício Tucuman. 
? Jacques Pilon e Franz Heep: Edifício R. 
Monteiro. 
? Oscar Niemeyer: edifício Montreal, av. 
Ipiranga e av. Cásper Líbero. 
 
Ribeirão Preto 
? 13 nov. – palestra de Eduardo Kneese de 
Mello no Centro de Debates Culturais 
durante expoisição IAB. 

1951  
 
 
?  20 out. - I Bienal do Museu de Arte 

? Início da construção do conjunto do 
Ibirapuera. 
 
 

 
 
 
Rio de Janeiro 

 
 
 
Argentina 
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Moderna de São Paulo. Júri de seleção: 
Tomás Santa Rosa e Quirino Campofiorito 
(por escolha dos artistas), Clóvis 
Graciano), Luis Martins (crítico de arte), 
Francisco Matarazzo Sobrinho (Diretor 
Presidente do MAM). Artistas convidados 
pela diretoria executiva do MAM: Cândido 
Portinari, Oswaldo Goeldi, Victor 
Brecheret, Emiliano Di Cavalcanti, Maria 
Martins, Bruno Giorgi, Lívio Abramo e 
Lasar Segall. Participaram 21 países além 
do Brasil; inscreveram-se 1500 obras das 
quais foram selecionadas cerca de 400. 
Na Exposição Internacional de 
Arquitetura, Le Corbusier recebe o 
“Grande Prêmio de Arquitetura”. 

. Exposição de Emiliano Di Cavalcanti na 
Galeria Domus. 
. Exposição de Milton Dacosta na Galeria 
Domus. 
. Início das atividades do Atelier Abstração 
de Samson Flexor (Flexor já dava aulas 
particulares desde 1948). Estão entre seus 
alunos: Jacques Douchez, Leyla Perrone e 
Leopoldo Raimo. 
. I Salão Paulista de Arte Moderna, Galeria 
Prestes Maia. 
. Primeira individual de Anatol Wladyslaw na 
Galeria Domus. 
. III Congresso Paulista de Escritores. 
. Inauguração dos cines Jussara (adaptação 
de Giancarlo Palanti) e Marrocos. 
 
? Henrique Mindlin: Edifício Três Leões 
(Leon Kasinsky). 
? Oscar Niemeyer: Edifícios Copan, 
Montreal e Galeria Califórnia. 
? Oscar Niemeyer, Zenon Lotufo, Eduardo 
Kneese de Mello e Hélio Uchoa: Parque 
Ibirapuera; Palácio das Nações e dos 
Esatdos e Grande Marquis. 
? Gregori Warchavchikl: Edifícios Walther 
Moreira Salles (1951-2). 
 

. Criação, a partir da Divisão de Arte 
Moderna do Salão Nacional de Belas-
Artes, o Salão Nacional de Arte Moderna. 
 
Rio Grande do Sul 
? Palestra de Eduardo Kneese de Mello, 
Porto Alegre.  
 
Santa Catarina 
. Fundação do Museu de Arte Moderna 
de Florianópolis. Iniciativa de Marques 
Rebelo. 
 
 
 
 
 

. Lançamento da revista Nueva Visión, com 
direção de Tomás Maldonado, Buenos Aires. 
 
Holanda 
. Mostra retrospectiva do De Stijl, Amsterdã. 
 
Itália 
. Exposição "Arte abstrata e concreta in Itália", 
no Museu de l’Arte Moderna, Roma 

 
1952 
 

 
 
?  jun. - II exposição da ODA, limitada a 
painéis sobre motivos juninos. 
?  Exposição comemorativa da Semana 
de 22.  
?  Wolfgang Pfeiffer nomeado diretor. 
?  Visita de André Lothe a São Paulo. 
Palestra de André Lothe no MAM e ida ao 
ateliê de Flexor. 
. ago. - Exposição de Geraldo de Barros.  
?  dez. - Exposição e manifesto do grupo 
Ruptura de São Paulo: Geraldo de Barros, 
Lothar Charoux, Waldemar Cordeiro, 
Kazmer Féjer, Leopoldo Haar, Luiz 
Sacilotto e Anatol Wladyslaw. 

 
 
. André Lhothe em São Paulo. 
. Exposição de Milton Dacosta na Galeria 
Ambiente. 
. A partir deste ano: fundação dos Clubes de 
Gravura de Curitiba, São Paulo, Santos, Rio 
de Janeiro e Recife. Fundação do Clube de 
Gravura de São Paulo; Clóvis Graciano eleito 
1º presidente da entidade. 
. Inauguração da Galeria de decoração 
moderna Langenbach e Tenreiro (filial da loja 
existente no Rio), na rua Marquês de Itu, 64. 
. nov. - Primeiro número da revista 
Noigandres: Haroldo e Augusto de Campos, 
Décio Pignatari. Waldemar Cordeiro conhece 
os poetas do grupo noigandres, que mais 
tarde irão integrar o grupo concreto paulista. 

 
 
Bahia 
? I Congresso Nacional de Estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo, Salvador.  
 
Rio de Janeiro 
. Exposição de artistas concretos 
argentinos e conferências de Romero 
Brest no MAM-RJ. 
. Ivan Serpa inicia o ateliê livre e o ateliê 
infantil para os cursos do MAM. 
Posteriormente inicia uma turma com 
adultos, da qual sairam alguns 
integrantes do Grupo Frente. 
. Formação do Grupo Frente: Ivan Serpa, 
Aluísio Carvão, Abraham Palatink, Lygia 
Pape e Décio Vieira. 

 
 
Argentina 
. Lançamento da revista Ver y estimar, por 
Romero Brest, critico argentino comprometido 
com as tendências abstratas, Buenos Aires. 
(fim das atividades em 1955) 
. Fundação do Grupo de Artistas Modernos de 
la Argentina, reunindo artistas de diferentes 
correntes abstratas por ação do crítico Aldo 
Pellegrini. 
 
Chile 
. Exposição de arte abstrata reunindo obras de 
artistas concretos argentinos. 
 
França 
? out. - a revista Architecture d’Aujourd’hui  
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? dez. - Abertura, na rua Vieira de Carvalho, 
99, da casa de decoração Branco & Preto, 
organizada pelo grupo arquitetos: Roberto 
Claudio Aflalo, Plínio Croce, Miguel Forte, 
Chen Y. S. Hwa, Carlos Millan e Jacob 
Maurício Ruchti.  
 
? Franz Heep: inauguração Cine Comodoro 
e Edifício Marajó. 
? Rino Levi: Garagem América. 
? Giancarlo Palanti: edifício Conde de 
Prates. 
? Jacques Pilon: Edifício Vicente Filizola. 
 
 

. Abertura do Salão Nacional de Arte 
Moderna. 
? Transferência do MAM-RJ para o térreo 
do Edifício do Ministério da Educação; 
adaptação de Oscar Niemeyer. 
? [ago.] - Exposição de Arquitetura no 
Ministério da Educação. Prolongamento/ 
revisão da exposição “Brazil builds”. 
Possivelmente sobre essa exposição: 
Exposição “Brasil constróe”, sob os 
auspícios da Divisão Cultural do 
Ministério das Relações Exteriores, no 
MAM, com material fotográfico. 
Participação dos arquitetos: Artur Arcuri, 
Sérgio Bernardes, Francisco Bolonha, 
Osvaldo Artur Bratke, Olavo Redig de 
Campos, Ícaro de Castro Mello, Roberto 
Cerqueira César, Lucio Costa, Carlos 
Frederico Ferreira, Jorge Ferreira, Edgard 
Graeff, Carlos Leão, Atílio Corrêa Lima, 
Henrique E. Mindlin, Alcides da Rocha 
Miranda, Jorge Machado Moreira, Oscar 
Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Paulo 
Antunes Ribeiro, M. M. M. Roberto, 
Firmino Fernandes Saldanha, Fernando 
Saturnino de Brito, Abelardo de Souza, 
Aldary Toledo, Ernani Mendes de 
Vasconcellos, Álvaro Vital Brasil e Gregori 
Warchavchik. A mesma exposição foi 
exibida em 1953 em Londres (Build 
Center), em Sttutgart (Escola Técnica 
Superior) e em Lisboa (Sociedade 
Nacional de Belas-Artes); em 1954 foi 
apresentada em Viena (Galeria Würtle), 
Roma (Galeria d’Arte Moderna), Madri 
(Salão das Coluna do Círculo de Belas-
Artes) e também em Barcelona e Oviedo.] 
? Término da construção do conjunto 
residencial de Pedregulho, projeto de 
Affonso Eduardo Reidy. 
 
Resende 
. Fechamento do MAM-Resende. 
[Reabertura em 1974] 
 
Teresópolis 

dedica número especial à arquitetura brasileira 
(42/43). 
 
Itália 
? Lucio Costa participa do I Congresso 
Internacional de Artistas, sob patrocínio da 
Unesco, apresentando a tese “O arquiteto e a 
sociedade contemporânea”, Veneza.  
 
México 
? out. - Participação de Rino Levi no VIII 
Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 
Cidade do México. 
 
Suíça 
. Romero Brest, Almir Mavignier, Mario 
Pedrosa e Mary Vieira visitam Max Bill e outros 
artistas em Zurique. 
 
Venezuela 
. Início do projeto de integração das artes na 
Universidade de Caracas, desenhada e 
projetada por Carlos Raúl Villanueva. Na 
mesma cidade é aberta a Galeria Cuatro 
Muros, dedicada a promover a arte abstrata 
(publica-se um manifesto na ocasião) e é 
lançada a revista Integral, dedicada à 
arquitetura e à integração das artes. 
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. 1ª Exposição Nacional de Arte Abstrata.  

1953  
 
. jan. – Exposição do MAC (Movimento de 
Arte Concreta) de Milão. 
?  dez. 1953 – fev. 1954, no quadro de 
comemorações do IV Centenário da 
cidade - II Bienal do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo; grandes 
retrospectivas: Ferdinand Hodler, Edvard 
Munch, Oskar Kokoschka, Cubismo, 
Futurismo, De Stijl, Pablo Picasso. O 
prêmio de arquitetura da Bienal é 
concedido a Walter Gropius. 
 

Jânio Quadros eleito prefeito. 
 
. Abertura da Galeria Portinari, por Loi 
Portinari (irmão de Cândido Portinari), na rua 
São Luís.  
. Inauguração da Galeria Artesanal, na rua 
Barão de Itapetininga: móveis, tecidos, 
projetos de decoração de interiores e 
objetos de arte.  
. Alexandre Wollner e Geraldo de Barros 
vencem o concurso para o cartaz do IV 
Centenário da cidade. 
. Conferência de Max Bill na FAU-USP: “O 
arquiteto, a arquitetura e a sociedade”. 
Severas críticas à arquitetura moderna 
brasileira.  
. nov. - Primeira exposição do Atelier 
Abstração, sob patrocínio do Clube dos 
Artistas e Amigos da Arte no Instituto dos 
Arquitetos do Brasil. 
 
. nov. - Encerramento das atividades da 
Companhia Vera Cruz. 
. Estréia do primeiro espetáculo do Grupo 
Arena.  
 
? Criação da revista AD – Arquitetura e 
Decoração. ùltimo número em 1957. 
 
? Franz Heep: edifícios Arapuan, Icaraí, 
Maracanã, Normandie (1953-7). 
? Rino Levi: Edifício Sede da Ordem dos 
Advogados. 
? Oscar Niemeyer: Palácio das Indústrias; 
Edifício Eiffel. 

 
 
Minas Gerais 
? 10-14 jul. - 3º Congresso Brasileiro de 
Arquitetos, Belo Horizonte. 
 
Pernambuco 
? II Congresso de Estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo, Recife. 
 
Petrópolis 
. fev. – I Exposição Nacional de Arte 
Abstrata, no Hotel Quitandinha, em 
Petrópolis; participação de 23 artistas, de 
diferentes gerações, entre eles, Aluísio 
Carvão, Antonio Maluf, Lygia Pape e Ivan 
Serpa. 
 
Rio de Janeiro 
. A Exposição de Artistas Modernos da 
Argentina, organizada por Aldo Pellegrini, 
é apresentada no MAM. 
. Conferências de Romero Brest e Tomas 
Maldonado no MAM-RJ. 
? Max Bill profere conferência no MAM: 
“O arquiteto, a arquitetura e a sociedade”. 
Severas críticas à arquitetura moderna 
brasileira. 

 
 
Exposição sobre arquitetura brasileira em 
Londres, Paris e na Holanda. 
 
Argentina 
. Romero Brest publica "Que es el arte 
abstracto", Buenos Aires. 
 
Estados Unidos 
. Construção do Museu Guggenheim, projeto 
de Frank Lloyd Wright, Nova Iorque. 
 
França 
. O filme “O Cangaceiro”, produção da Vera 
Cruz, é premiado no Festival de Cannes. 
 
Holanda 
. "Acht argentijnse abstracten" (Oito Abstratos 
Argentinos), no Stedelijk Museum, Amsterdã. 
 

1954  
 
 
?  maio – Exposição de Samson Flexor e 
do Atelier Abstração no MAM: Zilda 
Andrews, Maria Antonieta, Izar Berlinck, 
Jacques Douchez, Emílio Mallet, Renée 
Malleville, Leyla Perrone, Leopoldo Raimo 
e Alberto Teixeira. 
. nov. - Exposição Artistas de vanguarda 

Comemorações do IV Centenário da cidade 
Inauguração do Parque Ibirapuera 
 
. Exposição didática de História de São Paulo 
no quadro da História do Brasil: Fukugava 
Akira, Tarsila do Amaral, Pedro Birkenstein, 
Mick Carnicelli, Francisco Cuoco, Arnaldo 
Pedroso d'Horta, Emiliano Di Cavalcanti, 
Wladimir Douchkine, Francisco Toledo 
Falcão, Estrela de Faria, Clóvis Graciano, 

Suicídio de Getúlio Vargas 
 
 
Rio de Janeiro 
. III Salão Nacional de Arte Moderna – 
Salão Branco e Preto – protesto devido à 
dificuldade de importação e alto custo do 
material de pintura. 
. Exposição de Emiliano Di Cavalcanti no 
MAM-RJ. 

 
 
 
Alemanha 
. Início dos cursos regulares da Escola 
Superior da Forma, Ulm. 
. Maldonado se torna professor em Ulm. 
 
Argentina 
. Conferência e exposição de Arte Madí na 
Casa del Escritor, Buenos Aires. 



 

  

 MAM OUTRAS INSTITUIÇÕES/ 
ACONTECIMENTOS - SP 

BRASIL EXTERIOR 

da Escola de Paris, organizada por André 
Bloc (da revista Architecture 
d’aujourd’hui): André Bloc, Sonia 
Delaunay, Jean Dewasne, Jean Deyrolle, 
Cícero Dias, Emile Gilioli, Hans Hartung, 
Auguste Herbin, Alexandre Istrati, Robert 
Jacobsen, Berto Lardera, Alberto Magnelli, 
Richard Mortensen, Edgard Pillet, Serge 
Poliakoff, Marie Raymond, Victor Vasarely. 
. dez. – Exposição “’Tableaux-Objets’ de 
Cesar Domela”,em colaboração com o 
MAM-RJ. 
. Doação de cerca de 500 desenhos de 
Emiliano Di Cavalcanti, compreendendo 
diversas fases, para o MAM. 

Gontran Guanaes Neto, Artur Jorge, Manoel 
Lapa, Fernando Lemos, Nelson Nóbrega, 
João Maria dos Santos, Akio Shirakawa e 
Irene de Almeida e Vasconcellos. Painéis 
para nove seções do roteiro histórico. 
Palácio das Exposições, Parque do 
Ibirapuera (Comemorações do IV 
Centenário) 
. Exposição de Victor Brecheret na Galeria 
Tenreiro. 
. Exposição de Charis Brandt na Galeria 
Ambiente. 
. XIX Salão Paulista de Belas-Artes na Galeria 
Prestes Maia. 
. Exposição de Fernando Odriozola na 
Galeria Portinari. 
. Exposição feminina IAB: Charis Brandt, 
Alice Brill, Hebe de Carvalho, Gisela 
Eichbaum, Giuliana Ferrari, Gilberta, Regina 
Graz, Renina Katz, René Lefèvre, Maria 
Antonieta, Maria Leontina, Mercedes 
Massera, Yolanda Mohalyi, Lily Richter 
Montagne, Wega Nery, Elizabeth Nobiling, 
Celina Pelizzari, Póla Resende, Diva Gomes 
Rodrigues e Rita Rosenmayer. 
. Exposição de pinturas e esculturas dos 
artistas alemães Marion Armack e Otto 
Philipp Zwetsch na Galeria Folclore e 
Artesanato. 
. Exposição de arte moderna e artesanato na 
Galeria Sumaré House: Gerda Brentani, 
Stephanie B. Erdély, Duja Gross, Françoise 
Líber, Yolanda Mohalyi, Lilly Richter 
Montagne, Carlos Prado, Hima Rossberg, 
Mella Salm, Emilio de Sousa, Margaret Troje, 
Julia Van Roger e Alfredo Volpi. 
. Exposição de Samson Flexor na Galeria 
Folclore e Artesanato. 
. Exposição de Lucy Citti Ferreira no Masp. 
. abr. - Exposição da ceramista Lilly Richter 
Montagne na livraria Francesa. 
. dez. 1954 a jan. 1955 - Exposição de 
Bramante Buffoni, René e Daniel Sasson na 
Galeria Ambiente. 
. Exposição de Candido Portinari no Masp.  
. Obras de Gutlich, Karl Plattner e Giorgio 

. Iberê Camargo no IBEU. 

. jun. - I Mostra do Grupo Frente, na 
Galeria do Instituto Brasil Estados Unidos 
(IBEU): Aluísio Carvão, Lygia Clark, Vicent 
Iberson, Lygia Pape, Ivan Serpa, João 
José da Silva Costa, Carlos Val e Décio 
Vieira. 
? Início da construção da sede do MAM, 
no aterro da praia de Santa Luzia. Projeto 
de Affonso Eduardo Reidy. 
 
Rio Grande do Sul 
? III Congresso Nacional de Estudantes 
de Arquitetura, Porto Alegre. 
 

Casa del Escritor, Buenos Aires. 
. Publicação do último número da revista 
Madí. 
 
França 
. "I Salão de escultura abstrata" na Galeria 
Denise René, Paris. 
 
Suíça 
?  Envio, patrocinado pelo MAM, de gravuras 
dos artistas brasileiros Lívio Abramo, Geraldo 
de Barros, Mario Cravo, Lisa Ficker Holfman, 
Oswaldo Goeldi, Marcelo Grassmann, Aldemir 
Martins, Manuel Martins, Yolanda Mohalyi, 
Tuni Murtinho, Fayga Ostrower e Arthur Luiz 
Piza. Exposições em Berna, Zurique e Genebra 
?  Envio, sob os auspícios do MAM, desenhos 
de artistas nacionais para Lugano:  
Tarsila do Amaral, Aldo Bonadei, Flávio de 
Carvalho, Arnaldo Pedroso d’Horta, Milton 
Dacosta, Clóvis Graciano. Karl Heinz Hansen 
(Hansen Bahia), Maria Leontina, Aldemir 
Martins, Elizabeth Nobiling, Darcy Penteado, 
Carlos Prado e Lasar Segall. 
? 29 out.–23 dez. – Exposição “Brasil baut” 
(Brasil constróe), organizada pelo Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil e 
apresentada no Kunsgewerbemuseum de 
Zurique. Mesma exposição apresentada no 
MAM-RJ em 1952, com acréscimo de novas 
obras; cartaz de Mary Vieira. No ano seguinte, 
a exposição itinerou para Dusseldorf, 
Estocolmo e Oslo. 
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Morandi na Galeria Ambiente.  
. Desenhos e gravuras de Pablo Picasso na 
Galeria Artesanal 
. Obras Cândido Portinari e Emiliano Di 
Cavalcanti na Galeria Portinari. 
. Geraldo de Barros funda a Unilabor, em 
sistema de cooperativa de trabalho. 
. I Congresso de Sociologia 
 
. Comemorações do IV Centenário. Como 
parte das comemorações, vale destacar o I 
Festival Internacional de Cinema no Brasil, o 
Congresso Internacional dos Escritores e 
Encontro de Intelectuais e o 4º Congresso 
Brasileiro de Arquitetos. 
? Abertura do Parque do Ibirapuera em São 
Paulo, projeto de Oscar Niemeyer, Zenon 
Lotufo, Eduardo Kneese de Mello e Hélio 
Uchoa. Colaboração de Gauss Estelita e 
Carlos Lemos. 
? IV Congresso de Arquitetos. 
 
? Franz Heep: Edifício Ouro Preto. 
 
Santos 
? Palestra de Eduardo Kneese de Mello, 
“Urbanismo preventivo – urbanismo 
curativo”, na Associação de Engenheiros de 
Santos. 

1955  
 
? Exposição de Anatol Wladyslaw 
. Exposição de France Dupaty (natureza 
abstrata) 
. Exposição de Fábio Barbosa (“evolução 
do abstracionismo para o concretismo”) 
. Exposição coletiva da Escola de 
Artesanato. 
?  jul. – out. III Bienal do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. 
. nov. - Exposição de Omar Rayo. 
 

 
 
. Exposição de Aldemir Martins no Clube dos 
Artistas e Amigos da Arte. 
. Exposição de Alfredo Volpi na Galeria 
Tenreiro. 
. Exposição de Nilson Seoane no Instituto 
dos Arquitetos.  
. Exposição de Rossini Perez (abstrato) na 
Galeria Ambiente. 
. XX Salão Paulista de Belas-Artes na Galeria 
Prestes Maia. 
. Samson Flexor profere conferência sobre 
arte abstrata na FAU-USP. 
. nov. – Exposição com duração de quatro 
dias do “Atelier Abstração” no salão nobre 
do Instituto Mackenzie: Zilda Andrews, 

Juscelino Kubitscheck é eleito presidente. 
 
Minas Gerais 
? IV Congresso Nacional de Estudantes 
de Arquitetura e Urbanismo, Belo 
Horizonte. 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição de Flexor no MAM-RJ. 
. Exposição de Santa Rosa e Kaminagai 
na Galeria Dezon. 
. Exposição de Pancetti no MAM/RJ. 
. Exposição coletiva na Petite Galerie: 
Armando Balloni, Becker, Iberê Camargo, 
Mario Ormezzano, José Pancetti, 
Fernando Romani, Frank Schaeffer e 
Roger Van Roger. 

 
 
Alemanha 
. Primeira Documenta de Kassel. 
 
Argentina 
. Reabertura do Museu de Belas-Artes de 
Buenos Aires, tendo como diretor Romero 
Brest, cargo que ocupará até 1963. 
 
Estados Unidos 
? Lançamento do livro de Henry-Russell 
Hitchocock, “Latin american architecture since 
1945”, patrocinado pelo MoMA. Exposição 
entre nov. de 1956 e fev. 1957 no MoMA, 
prosseguindo posteriormente para outros 
locais dos Estados Unidos e também para o 
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Iracema Arditi, Izar do Amaral Berlinck, 
Jacques Douchez, Samson Flexor, Ernestina 
Karman, Emílio Mallet, Norberto Nicola, 
Mariazinha Peixoto, Leyla Perrone, Leopoldo 
Raimo e Alberto Teixeira. Flexor faz palestra 
por ocasião da mostra. 
. Segundo número da revista Noigandres.. 
. O Governo de São Paulo cria a Comissão 
Estadual de Teatro. 
. Rugero Jacob dirige o Teatro Paulista do 
Estudante, que revelaria Vianinha, Gian 
Francesco Guarnieri, Vera Gentil, Raul 
Cortez, Beatriz Segall. 
 
? Franz Heep: edifícios Arapuan (1955-6), 
Araraúnas, Icaraí, Lucerna A e Lucerna B. 
? Rino Levi: Edifício Concórdia. 
? Eduardo Knesse de Mello: Edifício Juruá. 
? Oscar Niemeyer: Edifício Triângulo. 
 
Ribeirão Preto 
?  Empréstimo de obras do MAM para a 
Legião Brasileira da cidade, visando a 
difusão da arte moderna pelo interior do 
Estado. Na inauguração, palestra de José 
Geraldo Vieira. 

. Exposição de Arnaldo Pedroso d’Horta 
na Petite Galerie. 
. Exposição de Maria Leontina e Milton 
Dacosta na Petite Galerie. 
. Criação da revista Módulo, sob direção 
de Oscar Niemeyer. 
. abr.- Exposição de Firmino Saldanha na 
Galeria IBEU. 
. jul. - II Exposição do Grupo Frente, no 
MAM/RJ: Eric Baruch, Aluísio Carvão, 
Lygia Clark, João José da Costa, Vicent 
Ibberson, Rubem Ludolf, César Oiticica, 
Hélio Oiticica, Abraham Palatnik, Lygia 
Pape, Ivan Serpa, Elisa Marins da Silveira, 
Carlos Val, Décio Vieira e Franz 
Weissmann. Apresentação de Mario 
Pedrosa. 
. Exposição de membros do grupo 
Espaço, orientado pelo arquiteto André 
Bloc, editor da revista Architecture 
d’Aujourd’hui: filiação com as correntes 
abstratas, no MAM-RJ. 
 
 
 

Canadá. Da representação brasileira: Lucio 
Costa, Rino Levi, Jorge Machado Moreira, 
Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy e 
outros. Participação de arquitetos da 
Venezuela, Porto Rico, Cuba e México. 
 
França 
. Exposição de Fayga Ostrower e Artur Luiz 
Piza na Galeria da União Pan Americana, Paris. 
. A revista Art d’aujourd’hui deixa de ser 
publicada. 
 
 Suíça 
? Exposição de arquitetura moderna brasileira 
no Museu de Artes e Ofícios de Berna: Samuel 
Albano Aratanha, Arthur Arcuri, Sérgio 
Bernardes, Francisco Bologna, Álvaro Vital 
Brasil, Oswaldo Arthur Bratke, Fernando 
Saturnino de Brito, Geraldo Raposo Câmara, 
Roberto Cerqueira César, Olavo Redig de 
Campos, Hélio Uchoa Cavalcanti, Lucio Costa, 
Carlos Frederico Ferreira, Jorge Ferreira, 
Edgard Graeff, Lucian Korngold, Carlos Leão, 
Gilberto Lyra de Lemos, Rino Levi, Attilio 
Corrêa Lima, Zenon Lotufo, Roberto Burle 
Marx, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de 
Castro Mello, Henrique E. Mindlin, Alcides da 
Rocha Miranda, Jorge Machado Moreira, 
Oscar Niemeyer, Diógenes Rebouças, Affonso 
Eduardo Reidy, Paulo Antunes Ribeiro, 
Marcelo e Milton Roberto, Firmino Fernandes 
Saldanha, Abelardo de Souza, Aldary Henrique 
Toledo, Ernani Mendes de Vasconcelos, 
Gregori Warchavchik. 

1956  
 
 
 
 
 
. jun - Exposição e manifesto do Atelier 
Abstração: Zilda Andrews, Barros Barreto, 
Izar Berlinck, Emília Ceccarelli, Jacques 
Douchez, Samson Flexor, Leyla Perrone, 
Leopoldo Raimo e Alberto Teixeira. 
. dez. - I Exposição Nacional de Arte 
Concreta no MAM [organizada pelo Grupo 

 
 
 
 
 
 
 V Salão Paulista de Arte Moderna na Galeria 
Prestes Maia 
. Exposição de Sérvulo Esmeraldo no Clube 
dos Artistas e Amigos de Arte. 
. out. - Lançamento do “traje tropical” por 
Flávio de Carvalho em marcha pelas ruas de 
São Paulo e parada no Cine Marrocos. 

Posse de Juscelino Kubitscheck: “50 anos 
em 5” 
? Início da construção de Brasília. 
? Concurso para o Plano Piloto de 
Brasília. 
 
? Greve dos estudantes no Rio e em São 
Paulo pela reforma do ensino de 
arquitetura, nas Faculdades de 
Arquitetura Mackenzie e na Nacional de 
Arquitetura da Eniversidade do Brasil. 
 

 
 
 
 
 
 
França 
. Exposição de Anton Pevsner no Museu de 
Arte Moderna, Paris. 
 
Itália 
. Participam, representando o Brasil na Bienal 
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Concreta no MAM [organizada pelo Grupo 
Ruptura e com participação do Grupo 
Frente] e, em fevereiro de 1957, no Rio 
com participação de artistas plásticos e 
poetas. Conferências de Mário Pedrosa, 
Décio Pignatari, Waldemar Cordeiro, 
Oliveira Bastos, Alfredo Volpi, Alexandre 
Wollner, Ferreira Gullar. Pintura: Geraldo 
de Barros, Aluísio Carvão, Lygia Clark, 
Waldemar Cordeiro, João J. S. Costa, 
Hermelindo Fiaminghi, Judith Lauand, 
Rubem M. Ludolf, Maurício Nogueira 
Lima, César Oiticica, Hélio Oiticica, Luiz 
Sacilotto, Décio Vieira, Alfredo Volpi, 
Alexandre Wollner. Desenho: Lothar 
Charoux. Escultura: Amílcar de Castro, 
Kazmer Féjer, Franz J. Weissmann. 
Gravura: Lygia Pape. Poesia: Ronaldo de 
Azeredo, Augusto de Campos, Haroldo de 
Campos, Ferreira Gullar, Décio Pignatari e 
Wladimir D. Pino. 
. Exposição 50 anos da paisagem 
brasileira, no Parque Ibirapuera 
. Exposição de tapeçarias abstratas em 
técnica Aubusson, segundo cartões de 
Auguste Herbin, Victor Vasarely, Richard 
Mortensen, Deyrolle, Pillet, Le Corbusier, 
Hans Arp, Alberto Magnelli, Wassily 
Kandinsky 
. Exposição de fac-símiles de obras do 
Museu Albertina de Viena no Palácio dos 
Estados, no Parque Ibirapuera.  
. Exposição de Maria Freire e José Pedro 
Castigliolo (pintores uruguaios de 
tendência abstrato construtiva). 

São Paulo e parada no Cine Marrocos. 
. A revista AD – Arquitetura e Decoração 
dedica o n. 20 quase exclusivamente à I 
Exposição Nacional de Arte Concreta. 
Também publica artigos sobre a exposição 
nos números 22, 23 e 24. 
. Terceiro número da revista Noigandres. 
. Exposição “Contribuição do Realismo” 
organizada por Mário Gruber no Masp. 
 
 
? Franz Heep: Edifício Itália; edifício 
Guaporé, Iporanga e Miri. 
? Jacques Pilon, Gian Carlo Gasperini: 
edifício Barão de Iguape. 
 
 
  
 
 

? Henrique Mindlin publica Modern 
Architecture in Brazil, inicialmente em 
inglês e no ano seguinte em francês e 
alemão. A versão em português só será 
lançada em 1999. 
 
Minas Gerais 
. jul. – I Congresso Brasileiro de Museus, 
promovido pela Comissão Brasileira do 
Conselho Internacional de Museus, em 
Ouro Preto. 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição no MAM sobre a Escola 
Superior da Forma de Ulm. 
. Exposição de Raimundo Nogueira na 
Galeria Oca. 
. Exposição de Roger van Roger no IBEU. 
. V Salão Nacional de Arte Moderna. 
. Exposição de Ione Saldanha na Petite 
Galerie. 
. Exposição de Carlos Scliar na Biblioteca 
Nacional. 
. Exposição de Samson Flexor na Galeria 
Montmartre. (Copacabana) – alguns 
trabalhos que participaram da exposição 
do Atelier Abstração (a exposição durou 
cinco dias). 
. Mostra de desenhos da Escola de Ulm 
no MAM-RJ. 
. Exposição de Pola Resende no 
Ministério da Educação. Foram à 
inauguração, provenientes de São Paulo, 
Sérgio Milliet, José Geraldo Vieira e 
Clóvis Graciano. 
. mar. - III Exposição do Grupo Frente, no 
Itatiaia Country Club, Resende: Eric 
Baruch, Aluísio Carvão, Lygia Clark, João 
José da Costa, Vicent Ibberson, Rubem 
Ludolf, César Oiticica, Hélio Oiticica, 
Abraham Palatnik, Lygia Pape, Ivan 
Serpa, Elisa Marins da Silveira, Carlos Val, 
Décio Vieira e Franz Weissmann. 
? I Congresso Panamericano de 
Estudantes de Arquitetura. 
 

de Veneza: Emiliano Di Cavalcanti (pintura), 
Caribé e Aldemir Martins (desenho), Marcelo 
Grassmann, Renina Katz e Fayga Ostrower 
(gravura).  
. Geraldo de Barros recebe Prêmio Aquisição 
na Bienal de Veneza. 
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Volta Redonda 
. jun. - IV e última Exposição do Grupo 
Frente na Companhia Siderúrgica 
Nacional de Volta Redonda: Eric Baruch, 
Aluísio Carvão, Lygia Clark, João José da 
Costa, Vicent Ibberson, Rubem Ludolf, 
César Oiticica, Hélio Oiticica, Abraham 
Palatnik, Lygia Pape, Ivan Serpa, Elisa 
Marins da Silveira, Carlos Val, Décio 
Vieira e Franz Weissmann. 
 
 
 

1957  
 
 
?  set. – dez. - IV Bienal do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo; entre seus 
eventos, ocorre o ciclo de Teatro. “Bienal 
de Artes Plásticas do Teatro” (arquitetura, 
cenografia e técnica de teatro) 
I Bienal das Artes Plásticas do Teatro 
(arquitetura, cenografia, indumentária, 
técnica). Pelo Brasil, participam, entre 
outros: Aluísio Carvão, Willys de Castro, 
Lothar Charoux, Lygia Clark, Waldemar 
Cordeiro, Hélio Oiticica, Lygia Pape e 
Alfredo Volpi. 
. dez- Exposição Pintura abstrata 
conceitos-obras (Pintores abstratos de 
São Paulo e do Rio): Aldo Bonadei, Danilo 
Di Prete, Jacques Douchez, Samson 
Flexor, Mauro Francini, Clara Heteny, 
Manabu Mabe, Raimundo Nogueira, 
Tomie Othake, Leopoldo Raimo, Ione 
Saldanha, Anatol Wladyslaw 
. Exposição de Anatol Wladyslaw – série 
de desenhos abstratos 
 
  
 

 
 
 
. Exposição Castellani na Galeria Itá 
(paisagens). 
. Exposição de Lucy Calenda no Clube dos 
Artistas e Amigos a Arte. 
. XXI Salão Paulista de Belas-Artes, na 
Galeria Prestes Maia. 
. Exposição de Yolanda Mohalyi na Galeria 
Ambiente. 
. Exposição de desenhos de Flávio de 
Carvalho na Galeria Ambiente. 
. Tentativa de transferência do acervo do 
Masp e dos cursos por essa instituição 
criados para a Fundação Armando Álvares 
Penteado. 
. Exposição de Lívio Abramo na Galeria 
Ambiente. 
. Inauguração do 16º Salão Internacional de 
Arte Fotográfica, organizado pelo Foto-Cine 
Clube Bandeirante, na Galeria Prestes Maia, 
no Salão Almeida Júnior. 
. Exposição de Clóvis Graciano no Clube dos 
Artistas e Amigos da Arte. 
. Fundação da Galeria de Arte das Folhas 
pela Folha da Manhã S.A. 
. Fundação da Forminform (criação de 
marcas e logotipos): Geraldo de Barros, 
Macedo, Alexandre Wollner e Rubens 
Martins. 
. jan. - incêndio na Cinemateca Brasileira. 
. dez. - Fundação da Galeria das Folhas. 

? Lucio Costa vence o concurso para o 
Plano Piloto de Brasília. 
 
Ceará 
. Exposição de Arte Concreta: Antônio 
Gavião Barroso, José Chagas (MA), H. 
Didimo, J. Figueiredo, Pedro H. S. Leão, 
Eusébio e Eudes de Oliveira, Alcides 
Pinto, Deo Silva (MA) e Goebel Weine. 
 
Pernambuco 
? V Congresso Brasileiro de Arquitetura, 
Recife. 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição de arte moderna italiana no 
Museu Nacional de Belas-Artes. Conjunto 
de 104 telas de 25 artistas das mais 
diferentes tendências: Afro Basadella, 
Renato Birolli, Massimo Campigli, 
Cantatore, Felice Carena, Carlo Carrà, 
Felice Casorati, Bruno Cassinari, Cesetti, 
Antonio Corpora, De Pisis, Guidi, Renato 
Guttuso, Francesco Menzio, Giorgio 
Morandi, Mattia Moreni, Morlotti, 
Paullucci, Reggiani, Ottone Rosai, Bruno 
Saetti, Giuseppe Santomaso, Pio 
Semeghini, Arturo Tosi e Emílio Vedova. 
Realização de conferências no Salão 
Nobre do Mnba: “A pintura de Rosai”, 
proferida por Fernando Cappecchi; “Início 
e atualidades do Modernismo na Itália”, a 
cargo de Mario Barata; “Morandi”, por 

 
 
 
Estados Unidos 
. Inauguração da Galeria Léo Castelli, Nova 
Iorque. 
 
França 
. Michel Seuphor publica o Dictionaire de la 
peinture abstraite pela Editora Fernand Hazan, 
Paris. 
. Organização da exposição 50 Anos de Pintura 
Abstrata, por ocasião do lançamento do 
dicionário de Michel Seuphor, Paris. 
 
Uruguai 
. set. – Exposição de gravuras brasileiras, 
patrocinada pela Embaixada do Brasil, no 
Subterrâneo Municipal, Montevidéu: 
Lívio Abramo, Geraldo Assis, Telma Pozzi 
Barreiros, Geraldo de Barros, Glória Maria 
Barroso, Edith Behring, Iberê Camargo, Sérgio 
Campos Melo, Marina Caram, Mário Augusto 
Carneiro, Newton Cavalcanti, João Luís 
Chaves, Mario Cravo, Chlau Deveza, Oswaldo 
Goeldi, Marcelo Grassmann, Mario Gruber 
Correia, Karl Heinz Hansen, Éster Iracema 
Joffily, Ilana Kamenetz, Poty Lazzaroto, Maria 
Martins, Vera Bocaiúva Mindlin, Hugo Mund, 
Tuni Murtinho, Fayga Ostrower, Lygia Pape, 
Misabel Pedrosa, Rui Pereira, Rossini Perez, 
Arthur Luiz Piza, Carlos Prado, Carlos Scliar, 
Suzana Spach, Raquel Strosberg, Vera 
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. Inauguração Cine Olido. 
 
? I Seminário Nacional de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo promovido pelo 
Bureau de Estudantes. 
 
? Franz Heep: Edifício Normandie , na 
avenida Nove de Julho; Edifício Arlinda, no 
largo do Arouche (1957-8). 
? Gregori Warchavchik: Edifício Margarida. 
 
Bauru 
. IV Mostra de Arte do Clube Lear: Lívio 
Abramo, Omar Abu-Jamra, Bassano 
Baccaro, Ennio Bertorcini, André Cahen, 
Marina Caram, Francisco de Castro, Carmélio 
Cruz, Roberto della Mônica, Sérvulo 
Esmeraldo, Marcelo Grassmann, Maria 
Teresa Gregori, Ernestina Karman, Fayga 
Ostrower, Massamu Otsuka, Heloísa Portela, 
René Louis Smet e Felisberto Sussuarana. 

Mário Pedrosa. 
. fev. – I Exposição Nacional de Arte 
Concreta no MEC. 
Cisão do movimento da poesia concreta. 
Os grupos carioca e paulista divergem 
expressando seus pontos de vista nos 
textos: “Da fenomenologia da 
composição à matemática da 
composição” (Haroldo de Campos, SP) e 
“Poesia concreta: uma experiência 
intuitiva” (Oliveira Bastos, Ferreira Gullar 
e Reynaldo Jardim, RJ) - grande 
repercussão e debate. 
. Criação do “Suplemento Dominical JB”. 
 
Rio Grande do Sul 
? Plano básico para reformulação do 
ensino de arquitetura elaborado pela 
Faculdade de Arquitetura do Rio Grande 
do Sul.  

Tormenta, Celeida de Morais Tostes, Darel 
Valença, Júlio Vieira, e Judith Wanderley. 

1958   
 
. Exposição de Lígia Clark, Franz Weissmann 
e Lothar Charoux na Galeria de Arte das 
Folhas. Rubem Ludolf no mesmo local. 
. Exposições na Galeria de Arte das Folhas 
dos artistas: Marina Caram, Savério 
Castelano, Gisela Eichbaum, Décio Ferreira, 
Marcelo Grassmann, Clara Heteny, Manabu 
Mabe, Maria Leontina, Abraham Palatnik, 
Karoly Pichler, Leopoldo Raimo, Alberto 
Teixeira e Ernani Mendes Vasconcelos. 
. Retrospectiva de Samson Flexor na Galeria 
das Folhas. 
. Inauguração da filial da Galeria de móveis 
Tenreiro em São Paulo, no Conjunto 
Nacional (av. Paulista). A sede funciona há 
muitos anos em Copacabana, no Rio. 
. Exposição de Lisa Ficker Holfman na 
Galeria Ambiente. 
. 7º Salão Paulista de Arte Moderna, na 
Galeria Prestes Maia. 
. Exposição “Artistas, artesanato e indústria” 
na Galeria Ambiente. Concurso dos vitrais 
Conrado Sorgenicht. Colaboração entre 

 
 
Rio de Janeiro 
. Exposição da “Olivetti” no MAM-RJ, 
organizada pelos arquitetos Henrique E. 
Mindlin e Giancarlo Palanti, com a 
colaboração do pintor Bramante Buffoni e 
textos de Pietro Maria Bardi. 
. “Balé Concreto” de Lygia Pape e 
Reinaldo Jardim. 
? set. - Inauguração das novas 
instalações do MAM-RJ no aterro do 
Flamengo, do que ficou conhecido como 
“bloco-escola”. O bloco de exposições é 
inaugurado em 1968, com mostra de 
Lasar Segall. 
 
Rio Grande do Sul 
. I Congresso Brasileiro de Arte e I Salão 
Panamericano de Arte, Porto Alegre. 
 
 
 

 
 
Estados Unidos 
? 7 a 25 jan - Mostra do Atelier Abstração na 
Galeria Rolland Aenlle, Nova Iorque: Jacques 
Douchez, Samson Flexor, Leyla Perrone, 
Emílio Mallet, Norberto Nicola, Leopoldo 
Raimo e Zilda Andrews. 
 
França 
?  Morte de Léon Degand, Paris. 
. Exposição do grupo argentino Madí, na 
Galeria Denise René, Paris. 
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artistas e a indústria: Lula Cardoso Ayres, 
Paulo Becker, Roberto Burle Marx, Caribe, 
Genaro de Carvalho, Karl Hansen Bahia, 
Helou Motta, Fayga Ostrower, Renée e 
Daniel Sasson e Amélia Toledo. 
. Abertura de ateliê coletivo no Brás de 
Waldemar Cordeiro, Kazmer Féjer, 
Hermelindo Fiaminghi, Maurício Nogueira 
Lima e Décio Pignatari. 
. Lançamento da revista Noigandres n. 4, 
com o “Plano-piloto para poesia concreta”.  
. O Grupo de Teatro Oficina inicia suas 
atividades, tendo entre seus componentes 
José Celso Martinez Correa e Renato Borghi. 
. Inauguração do Cine Paissandu. 
. Cine Ritz é reformado e passa a se chamar 
Rivoli. 
 
? Projeto de Lina Bo Bardi para sede 
definitiva do Museu de Arte de São Paulo 
(Masp). 
? I Encontro de Estudantes e Arquitetos. 

1959  
 
?  set. a dez - V Bienal Internacional de 
São Paulo. O Informalismo se impõem 
como tendência mundial. 
 
 

 
 
. Inauguração da Galeria São Luís de Ana 
Maria Fiocca. 
. Primeira exposição individual de Waldemar 
Cordeiro na Galeria de Artes das Folhas. 
. Anatol Wladyslaw adere à abstração 
informal. 
. Hermelindo Fiaminghi rompe com o grupo 
concreto, por meio de carta enviada a 
Cordeiro. 
. jan. - Prêmio Leirner de Arte 
Contemporânea na Galeria de Arte das 
Folhas. 
. I Congresso de Desenho Industrial – IAB-
SP. 
. Inauguração do Cine Regina. 
 
 
? Franz Heep: edifícios Arlinda e São 
Marcos. 
? Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti: 
edifício sede do Bank of London & South 
America Ltda. 

 
 
Bahia 
. Exposição de Arte Neoconcreta no 
Belvedere de Sá, Salvador: Aluísio 
Carvão, Amilcar de Castro, Willys de 
Castro, Lygia Clark, Ferreira Gullar, Hélio 
Oiticica, Lygia Pape, Franz Weissmann e 
outros. 
 
Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo 
. Mario Pedrosa organiza o Congresso 
Internacional Extraordinário de Críticos de 
Arte, com sessões em Brasília (ainda 
inacabada), Rio de Janeiro e São Paulo. 
 
Porto Alegre  
? Criação da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Rio Grande do Sul. 
 
Recife  
? Criação da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Pernambuco. 
 

 
 
Estados Unidos 
. Abertura do Museu Guggenheim, Nova 
Iorque. 
 
França 
. I Bienal de Paris. 
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? Rino Levi: Edifício e Galeria R. Monteiro. 
? Gregori Warchavchik: Edifício Guaranésia. 
 
Santos 
? Palestra de Eduardo Kneese de Mello 
sobre Brasília no Rotary Clube da cidade. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
. I Exposição de Arte Neoconcreta no 
MAM: Amilcar de Castro, Lygia Clark, 
Ferreira Gullar, Reynaldo Jardim, Claudio 
Melo e Souza, Lygia Pape, Theon 
Spanudis e Franz Weissmann. 
Formulação do “Manifesto Neoconcreto”. 
. Tomas Maldonanado e Otl Aicher fazem 
conferências no MAM-RJ. 
. “Teoria do não-objeto”, de Ferreira 
Gullar, lançado no Jornal do Brasil. 
. Exposição de livros-poemas, no Jornal 
do Brasil, Rio: Willys de Castro, Ferreira 
Gullar, Reynaldo Jardim, Lygia Pape e 
Theon Spanudis. 
. “Prosa Neoconcreta”, de Reynaldo 
Jardim. 
. Conferências de Tomás Maldonado, no 
MAM. 
. Balé Neoconcreto de Reynaldo Jardim e 
Lygia Pape, no Teatro da Praça. 
 
Salvador 
? Criação da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia. 
 

1960   
 
 
 
 
. Início das exposições individuais dos 
concretistas em São Paulo. 
. A Galeria de Arte das Folhas passa a se 
chamar Galeria de Arte da Folha. 
. Forma-se o Grupo Invenção, articulado 
com a equipe da revista Noigandres. 
 
? Salvador Candia e Giancarlo Gasperini: 
Conjunto Metropolitano. 
 
Campinas 
. Início das exposições individuais dos 
concretistas paulistas de São Paulo, na 
Galeria Aremar, sob direção de Raul Porto. 

Inauguração de Brasília, “meta-síntese” 
do governo de Juscelino 
Jânio Quadros é eleito presidente da 
República. 
 
Rio de Janeiro 
. jul. - Exposição de Arte Concreta 
(retrospectiva 1951-59) no MAM-RJ. 
Participam: Waldemar Cordeiro, Kazmer 
Féjer, Judith Lauand, Maurício Nogueira 
Lima e Luiz Sacilotto. 
. nov. - II Exposição Neoconcreta no 
MEC: Hércules Barsotti, Aluísio Carvão, 
Amilcar de Castro, Willys de Castro, Lygia 
Clark, Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, 
Claudio Melo e Souza, Hélio Oiticica, 
Lygia Pape, Roberto Pontual e Décio 
Vieira. 
 

 
 
 
 
Suíça 
. Max Bill organiza em Zurique a Exposição 
Intenacional de Arte Concreta (Konkrete 
Kunst). Dos artistas brasileiros, participam: 
Hércules Barsotti, Aluísio Carvão, Amilcar de 
Castro, Willys de Castro, Lygia Clark, 
Waldemar Cordeiro, Kazmer Féjer, Hermelindo 
Fiaminghi, Judith Lauand, Maurício Nogueira 
Lima, Hélio Oiticica, Lygia Pape, Luiz Sacilotto, 
Décio Vieira, Franz Weissmann e Alexandre 
Wollner. 
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nacionais e estrangeiros e publicação de uma revista. 
Já estava tardando mesmo que o "Museu de Arte Moderna de São 
Paulo" viesse novamente à baila porque, parece que em todo o 
mundo, há uma elogiável epidemia de museus”. (5) 

Germana de Angelis, Gerda Brentani, Oscar Campiglia, 
Rino Levi, Vicente, Mecozzi, Sérgio Milliet, Elisabeth 
Nobiling, Nelson Nóbrega Pola Resende, Rebolo 
Gonsales, Paulo Rossi Osir e Gregori Warchavchik. (17) 

 Julho . Sobre a fundação do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo: 
“Este museu, que se dedicará à difusão da arte moderna em todos 
os seus setores: Arquitetura, Pintura, Escultura, Música, Literatura, 
Cinema etc. terá um caráter eminentemente vivo como convém a 
uma entidade desse gênero. Assim além de mostruário permanente 
de obras de arte, organizará exposições temporárias, conferências, 
cursos, bem como exibições cinematográficas e audições musicais. 
Em assembléia geral dos sócios fundadores realizada em junho 
próximo passado, foi escolhida a primeira diretoria executiva do 
Museu de Arte Moderna, bem como o Conselho de Administração 
e sua diretoria artística, cujos nomes damos abaixo:  
Diretoria executiva – presidente, Francisco Matarazzo Sobrinho; 
vice-presidente, Carlos Pinto Alves; 1º secretário, Rino Levi; 2º 
secretário, Roberto Paiva de Meira; 1º tesoureiro, Aldo Magnelli; 2º 
tesoureiro, Hernani Lopes. 
Conselho de administração – 1. Eduardo Kneese de Mello; 2. J. 
Vilanova Artigas; 3. Osvaldo Andrade Filho; 4. Tulio Ascarelli; 5. 
Francisco de Almeida Salles; 6. Jacob Ruchti; 7. Rino Levi; 8. Maria 
Penteado Camargo; 9. Sérgio Milliet; 10. Luiz Saia; 11. André 
Dreyfus; 12. Clóvis Graciano; 13. Antonio Candido Mello e Souza; 
14. Lourival Gomes Machado; 15. Mario Gracciotiti; 16. Aldo 
Magnelli. Comissão artística – Jacob Ruchti e J. Vilanova Artigas.” 
(4) 
 
. Chegada de Léon Degand em São Paulo, para organizar 
uma exposição de arte abstrata: 
“Em São Paulo, devo organizar uma exposição internacional de 
pintura, na qual estarão representadas as tendências mais 
avançadas do movimento pictórico contemporâneo, notadamente 
em sua expressão ‘abstrata’ e na qual o diretor do Museu de Arte 
Moderna de Nova York chama ‘rear abstrat’”. (15) 

 
. Visita de Léon Degand ao Masp, em companhia do 
diretor da instituição, Pietro Maria Bardi. Acompanharam 
Léon Degand: Moussia Pinto Alves, Emiliano Di Cavalcanti, 
Rino Levi, o sr. e a sra. Magnelli, Noemia Mourão, Jacob 
Ruchti e Carlos Thiré. (17) 
 
. Artigo de Moussia Pinto Alves, anunciado a abertura do 
MAM para o mês de setembro:  
“Um grande acontecimento artístico terá lugar em São Paulo, no 
próximo mês de setembro: a inauguração do Museu de Arte 
Moderna. 

. A. Cogliati – pinturas – no Teatro Municipal. 

. Antonio Paim – pintura e cerâmica na Galeria 
Itapetininga. 
. Caricaturas de Emilio Cardoso Aires no Masp. 
. Exposição coletiva da Associação Paulista de Belas 
Artes, quadros de Erich Brill e Lilian Ortiz e miniaturas de 
Euclides Rosa. 
. Exposição de artistas franceses e de Eliana Mortara na 
Galeria Itá. 
. Exposição de brasileiros e estrangeiros na Galeria Jorge. 
. Exposição de Gino Bruno na Galeria Itá. 
. Exposição de Kidsjejnbau na Galeria Domus. 
. Exposição de Paulo Ansaldi no saguão do Teatro 
Municipal. 
. Exposição de pintura e arte decorativa de Tilde Conti, de 
paisagens nordestinas na Livraria Itapoã. 
. Inauguração do jornal Artes Plásticas – responsáveis: 
Cláudio Abramo, Rebolo Gonsales, Ciro Mendes e Flávio 
Motta. 
. Mestres clássicos e modernos, no Masp. 
. Mostra de cerâmicas e fotografias de Pernambuco na 
Livraria Jaraguá. 
. Retratos de De Genaro na Biblioteca Municipal. 
. Primeiro Salão de Belas Artes na Lapa – exposição de 
artistas. 
. Exposição de desenhos, aquarelas e gravuras de artistas 
ligados ao expressionismo alemão (Ernest Barlach, Oskar 
Kokoschka, Käethe Kollwitz, Emil Nolde, Max Pechstein e 
KarL Schmidt-Rottluft) no Masp. (1º) 
. Exposição de Lothar Charoux e Toledo Piza na Galeria 
Itapeninga.(1-15)  
. Exposição de Enrico Camerini, Mario Gruber Correia e 
Aldemir Martins na Galeria Domus, com um total de 31 
quadros. (2)  
. Exposição de desenhos Carlos Thiré na Galeria 
Itapetininga, patrocinada pelo Clube de Artistas e Amigos 
da Arte; anteriormente a mostra foi apresentada em Paris 
e no Rio de Janeiro. (3) 
. Exposição de pintores napolitanos na Livraria 
Bandeirante. (3-20) 
. Exposição de pintores franceses e de alunos da Aliança 
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Moderna. 
Nessa ocasião teremos uma exposição de Arte Abstrata 
internacional, organizada pelo sr. René Drouin, sob a direção de 
Léon Degand, ambos de Paris. Léon Degand, ainda este mês 
teremos conosco; esse ilustre crítico de arte, virá aqui a convite do 
Museu de Arte Moderna para fazer uma série de conferências sobre 
a arte abstrata. Assim, a capital paulista, que já em 1922 havia 
tomado a iniciativa da Semana de Arte Moderna, em 1948 marchará 
lado a lado com os grandes centros artísticos internacionais 
inaugurando o seu Museu de Arte Moderna. Os quadros da 
exposição de arte abstrata já estão a caminho de São Paulo”. (18) 

Francesa na sede da entidade. (5) 
 . Exposição de pintura patrocinada pelo periódico Artes 
Plásticas com a participação de obras de Claudio Abramo, 
Lívio Abramo, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade 
Filho, Belisário, Aldo Bonadei, Bonfanti, Victor Brecheret, 
Gerda Brentani, Enrico Camerini, Campiglia, Mick 
Carnicelli, Flávio de Carvalho, Heby de Carvalho, Celina, 
Lothar Charoux, Cordel, Dedina, Emiliano Di Cavalcanti, 
Danilo Di Prete, Ferri, Lisa Ficker, Bruno Giorgi, Gomes, 
Gori, Clóvis Graciano, Mário Gruber, Kirszenbaum, 
Eleonore Koch, Lacana, Eva Lieblich, Anita Malfatti, Maria 
Cecília, Maria Leontina, Aldemir Martins, Manoel Martins, 
Marx, Mecozzi, Miani, Sérgio Milliet, Yolanda Mohaly, 
Jorge Mori,  Flávio Motta, Noêmia Mourão, Elisabeth 
Nobiling, Nelson Nóbrega, Fulvio Pennacchi, Moussia 
Pinto Alves, Quirino da Silva, Francisco Rebolo Gonsales, 
Rezende, Alfredo Rizzotti, Romano, Paulo Rossi-Osir, 
Emidio Souza, Lúcia Suané, Takeshi Suzuki, Yoshiya 
Takaoka, Carlos Thiré, Tonisi, Bassano Vaccarini, Roger 
Van Rogger, Alfredo Volpi, Hilde Weber, Anatol 
Wladyslaw e Mário Zanini, totalizando 70 trabalhos. (16) 
. Exposição coletiva no Clube dos Artistas e Amigos da 
Arte na Galeria Itapetininga para inauguração da sede do 
Clube. (17) 
. Conferência de Emiliano Di Cavalcanti no Recinto da 
Exposição de Pintura dos Amadores da Lapa, intitulada 
“Pesquisa sobre Pintura Moderna”, onde defende a 
pintura figurativa. Participam também do evento Rebolo 
Gonsales (da diretoria do Clube dos Artistas e Amigos da 
Arte), Enrico Camerini, Antonio D’Elia, Clóvis Graciano, 
Ciro Mendes, Rachel Moacyr, Noêmia Mourão e Luis 
Washington. (22) 
. Artigo de Sérgio Milliet sobre a conferência de Di 
Cavalcanti. (24) 

 Agosto . “Arte e Público” - Palestra de Léon Degand no auditório 
da Biblioteca Municipal, sob patrocínio do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. (9) 
 
. Artigo sem assinatura relatando a palestra do sr. Léon 
Degand proferida no dia anterior. (10) 
 
. “O que é arte figurativa”- palestra do sr. Léon Degand, no 
auditório da biblioteca Municipal, sob patrocínio do MAM.  
. Artigo não assinado sobre a conferência e sobre Léon 
Degand: 

. Exposição de desenhos de artistas brasileiros em 
homenagem a Tarsila do Amaral na Biblioteca Municipal. 
. Exposição de Maria Cecília Camargo Guarnieri na 
Livraria Itapoã. 
. Exposição de Maria Cecília Nébias Baello na Galeria 
Domus. 
. Exposição de pintores brasileiros e estrangeiros no 
Clube dos Artistas e Amigos da Arte.  
. Fundação do Núcleo dos Artistas Plásticos – presidente 
Oscar Campiglia.  
. Gravuras antigas na Livraria Jaraguá. 
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 “Hoje, às 21 horas, no auditório da Biblioteca Municipal, o crítico 
de arte Léon Degand fará, em francês, a Segunda palestra da série 
que preparou para o Museu de Arte Moderna de São Paulo.  
Os objetivos da permanência de Léon Degand entre nós tem sido 
largamente noticiada: apresentação da Exposição de Arte Abstrata, 
dentro de poucos meses, no Museu de Arte Moderna e, ainda, 
organização desse mesmo Museu, para o qual veio como diretor e 
orientador artístico. Em seu programa de trabalho, entretanto, a 
parte do contato com o nosso público, propriamente, é marcada 
pelas conferências que pretende realizar, para o desenvolvimento 
de uma compreensão geral da arte moderna. E da arte abstrata em 
particular, pois que em Paris Léon Degand é considerado o “papa” 
do abstracionismo. 
Em sua primeira conferência muito se esperava que se falasse 
sobre arte abstrata. O crítico belga tem razão, porém, em recuar-se 
a fazê-lo num meio que desconhece as particularidades plásticas do 
não-figurativismo. A conferência de Léon Degand desapontou, 
assim. Não só por isso, digamos, mas por Ter dado a impressão 
que discorreu para uma platéia menos experimentada que a dos 
nossos freqüentadores das conferências de arte. Essas tem sido 
todas orientadas – através do Museu de Arte ou da Secção de Arte 
da Biblioteca Municipal – num clima didático, é verdade, porém 
para um público que não ignora mais alguns conceitos artísticos de 
base. 
O diretor do futuro Museu de Arte Moderna sentiu-o bem, 
entretanto em seu primeiro contato com nosso público. Estamos 
certos de que, hoje, falará dentro dos mesmos princípios das 
brilhantes conferências que realizou em Paris, na Faculdade de 
Sorbonne. 
E sua palestra será tanto mais interessante quanto, explicando o 
que é arte figurativa, apresentará alguns problemas tratados por 
René Huyghe em sua excelente conferência, criticando-os e 
debatendo-os. Ficaremos a par, graças a feliz coincidência da 
passagem do diretor do Museu do Louvre por São Paulo e da 
permanência de Léon Degand entre nós, de uma das mais sérias 
“disputas” do meio artístico parisiense, entre os críticos de arte 
mais velhos e os mais novos: a do figurativismo e não-
figurativismo. Ou seja, a do realismo, com suas fidelidades, de um 
lado, do outro suas deformações, e do abstracionismo, com o 
abandono do real.” (29) 
 
. Artigo assinado por Léon Degand para o Diário de S. 
Paulo, “A importância do público”: 
“Na produção de que é conveniente chamar fenômeno artístico, 
três elementos essenciais colaboram necessariamente: o artista 
criadora obra de arte e um público. _ Digo UM público, e não O 
público, porque não é todo público que se interessa pelas obras de 
arte e porque artes diversas interessam muitas vezes apenas a 
públicos diferentes...”. (29) 

. Quadros de Gastão Worms no saguão do Teatro 
Municipal. 
. Emiliano Di Cavalcanti escreve artigo na Revista 
Fundamentos intitulado “Realismo e abstracionismo” – 
colocação de posição contrária ao abstracionismo e a 
favor de um engajamento social do artista. 
. Inauguração da exposição do pintor Jorge Reider no 
saguão do Teatro Municipal (16). 
. “As tendências da pintura comtemporânea” – palestra 
de. René Huyghe, na Biblioteca Municipal, com patrocínio 
do MAM e da Aliança Francesa; apresentação de Sérgio 
Milliet. (16) 
. Exposição de Julya Van Rogger na Galeria Domus. (17-
30) 
 
 
 
 
 

 Setembro . Artigo do escritor José Lins do Rêgo, do Rio de Janeiro, a 
respeito do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

. Exposição cronológica do desenho da cadeira no Masp. 

. Exposição de artistas mulheres no saguão do Teatro 
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. Artigo assinado de Sérgio Milliet intitulado “O Museu de 
Arte Moderna de S. Paulo”, expondo o programa do 
Museu: 
“1)- constituição de uma coleção permanente, formada de obras 
pertencentes a todas as tendências da plástica contemporânea, 
desde 1900, mais ou menos; pintura, desenhos, gravuras e 
esculturas, brasileiras e estrangeiras; 
2)- organização de exposições temporárias de obras de um ou de 
vários artistas, brasileiros e estrangeiros, tanto nos quadros da 
grande arte (inclusive a arquitetura), como no campo da arte 
folclórica e das artes aplicadas; 
3)- organização de cursos e conferências e projeção de fitas; 
4)- publicação de trabalhos e catálogos. 
... 
O fim principal do Museu de Arte Moderna é tornar conhecidas as 
grandes obras de arte contemporânea e, paralelamente, em virtude 
da difusão que pretende dar às diversas manifestações artísticas 
por ele patrocinadas, incentivar a arte nacional, educando o público 
e criando possivelmente um mercado para a produção de pinturas 
brasileiras.” (10) 
 
. Anunciada a chegada de uma tríade de museólogos a 
São Paulo. Relata-se um projeto para ser sede do MAM: 
“Uma trindade de museólogos internacionais, sob a inspiração da 
sra. Yolanda Penteado Matarazzo – fervorosa animadora da Arte – 
reavivou na tarde de ontem o archote da arte moderna e iluminou 
com raro esplendor os caminhos culturais que unem os Estados 
Unidos ao Brasil. O encontro teve lugar, no salão de 
abstracionismo, à rua Caetano Pinto, 577, e dele participaram os 
srs. Nelson Rockfeller (ao centro), presidente do Museu de Arte 
Moderna de Nova York; Francisco Matarazzo Sobrinho (à direita), 
presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e Léon 
Degand, renomado crítico de arte (à esquerda) e diretor desta 
florescente instituição cultural paulista, os quais aparecem na 
fotografia ao lado da sra. Yolanda Penteado Matarazzo e dos 
banqueiros Thomas Gates Jr., examinando a planta do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo” 
Na continuação do artigo, relata-se a doação de uma obra de José 
Antonio da Silva para Nelson Rockefeller pelo casal Matarazzo e 
noticia-se o acordo entre as filmotecas de São Paulo e de Nova 
Iorque. (15) 
 
. Texto do crítico Ibiapaba de Oliveira Martins sobre “A 
ofensiva abstracionista” em que, a respeito do MAM 
destaca-se o seguinte trecho: 
“... A ofensiva "abstracionista" vem de fora e, segundo tudo indica, 
para as semelhança do que sucedeu em França fixará pé 
definitivamente nessas plagas brasis. 
Agora, a ofensiva ganha novo impulso com a vinda São Paulo do 

Municipal: Tarsila do Amaral, Moussia Pinto Alves, Anita 
Malfatti e Sofia Tassinari. 
. Exposição de Fayga Ostrower na Galeria Itapetininga. 
. Ciccillo Matarazzo, Yolanda Penteado e Sérgio Milliet 
chegam ao Rio de Janeiro para visitar a exposição de 
Cícero Dias no Mnba (organizada por Aníbal Machado, 
Gilberto Freire e Manuel Bandeira) e expor o programa do 
Museu de Arte Moderna (texto de Léon Degand, 
originariamente intitulado “Programa para o Rio de 
Janeiro”). (1º) 
. Exposição de Oswald de Andrade Filho na Domus. (3) 
. Chegada do Sr. Nelson Rockefeller a São Paulo. (7) 
. Palestra de Sérgio Milliet ministrada no Salão Nobre do 
Centro Cultural Mackenzie sobre o tema “Origens da Arte 
Moderna”. (10) 
. Exposição Djanira do Studio d’Arte Palma. (15) 
. Inauguração da exposição “De Gérard a Courbet” 
na Galeria de Arte Itá, exposição de quadros de pintores 
franceses. (17) 
. Notciada a preparação de uma exposição didática da 
história do abstracionismo pelo Masp em colaboração 
com o Studio d’Arte Palma de Roma. (18) 
. Conferência “Le peintre devant les problémes de son 
art”, proferida por Samson Flexor (em francês) no Masp. 
(23) 
. Conferência ”Novos rumos para a pintura moderna” na 
rua José Paulino, 64, a cargo do pintor Emiliano Di 
Cavalcanti, promovida pelo Centro Cultural e Progresso. 
(23) 
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conhecido multimilionário Nelson Rockefeller, presidente do 
"Museu de Arte Moderna" de Nova York, que tem demonstrado vivo 
interesse em incentivar as iniciativas do grupo modernista desta 
capital. Quando o esteve em nossa capital, há dois anos, mister 
Rockefeller ofereceu seis telas ao "Museu de Arte Moderna" de São 
Paulo para apenas um projeto de museu, mais hoje uma realidade 
vibrantemente impulsionada pelo casal Francisco Matarazzo 
Sobrinho Yolanda Penteado Matarazzo. 
Nesta segunda visita ao Brasil, o presidente do "Museu de Arte 
Moderna" de Nova York, entrando em contato com os diretores do 
"Museu de Arte Moderna" São Paulo, prometeu-lhes enviar uma 
exposição de 25 telas dos mais conhecidos pintores da arte 
moderna ou, melhor, da ala não figurativista da arte moderna. 
Pretende ainda que as duas instituições estreitem cada vez mais 
suas relações, o que certamente facilitará maior intercâmbio entre 
pintores brasileiros e norte-americanos. 
Aliás, o "Museu de Arte Moderna" São Paulo tem constituído um 
dos instrumentos mais eficientes de difusão da pintura não 
figurativa, apesar de ainda encontrar-se praticamente na infância. 
No próximo mês, pretende a direção dessa a instituição promover 
uma grande exposição "abstracionista" em São Paulo, para que já 
conta com 25 telas e quatro esculturas dos mais conhecidos "não 
figurativistas" internacionais. Além dessas espera receber por estes 
dias cento e cinco quadros e dezesseis esculturas de Paris e Nova 
York. Por ora, aquelas obras de arte se encontram nas instalações 
provisórias do "museu" à rua Caetano Pinto, 557, mas em outubro já 
estarão nas instalações definitivas do "Museu de Arte Moderna" São 
Paulo, no prédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, secção de 
São Paulo.  
Como se vê não descansa o senhor Léon Degand. A toda força, 
quer "implantar" o "abstracionismo" em nossa terra. Esperemos que 
desse choque de abstracionistas e figurativistas resulte algo de útil 
para pintura embora acreditemos muito pouco nas possibilidades 
dos primeiros”. (17) 
 
. Apresentação oficial do MAM e das principais obras aos 
críticos de artes plásticas, em exposição “fechada” em três 
salas na sede provisória do Museu, situada à rua Caetano 
Pinto, 575 (Metalúrgica Matarazzo). Em nota oficial, o 
Museu afirma: 
"O conjunto que o "Museu de Arte Moderna" agora apresenta 
oficialmente, não deve ser considerado uma seleção judiciosa e 
sistemática das obras que se destinam à nossa primeira e grande 
manifestação: "As tendências atuais da plástica à não figuração". 
Não!. O "Museu de Arte Moderna" pretende apenas mostrar 
algumas das obras atualmente em seu poder, pois as obras que 
constituirão a exposição acima anunciada, virão algumas de Nova 
York e não chegaram ao Brasil antes de algum tempo, e, outras, 
vindas de Paris estão ainda sendo montadas em "chassis" ou 
pedestais. O conjunto atual é, pois parcial, e não deve ser julgado 
em função de suas lacunas. 
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Aqui se encontrarão representadas, por obras de qualidade, as duas 
principais tendências que ilustrarão nossa primeira exposição 
oficial: de um lado abstração integral; de outro uma transposição 
dos dados do mundo exterior, indo muitas vezes, praticamente para 
espectador até um certo grau de não figuração.  
Seja-nos permitido insistir sobre o fato de que, contrariamente ao 
que se tem dito e publicado, a exposição que se realizará 
provavelmente em outubro próximo, não será consagrada 
exclusivamente à arte abstrata. Essa nossa mostra atual é a prova 
disso. 
Um Kandinsky, um Delaunay, uma Magnelli, um Deyrolle eliminam 
qualquer alusão ao mundo exterior - são abstratos. Um Arp, nas 
suas três esculturas (não no seu relevo), um Miró, um Léger, um 
Manessier, ao contrário, conservam em suas obras traços evidentes 
do mundo visível que nos cerca e não chegam, praticamente se não 
a um certo grau de não-figurativismo. Nestes dois últimos que, no 
entanto não poderiam ser tirados como realistas, a figuração ocupa 
um lugar importante. 
No espírito dos organizadores, nenhuma destas tendências é 
superior a outra. As obras expostas lado a lado com a preocupação 
única da qualidade.” 
No mesmo período, em outra sala de instalações provisórias, 
exposição de cerca de 40 obras de Cícero Dias.” (29) 

 Outubro . Conferência de Guido de Ruggiero sobre “A estética de 
Croce” no auditório da Biblioteca Municipal, sob patrocínio 
do MAM: 
“Amanhã, às 20:30 hs, no auditório da Biblioteca Municipal, 
pelo prof. Guido de Ruggiero, em lugar da palestra do sr. Léon 
Degand intitulada, “Picasso sem literatura”, anunciada 
anteriormente para a mesma data”. (6) 
 
. Anunciada para o dia 6 a conferência “Picasso sem 
literatura” a ser ministrada no auditório da Biblioteca 
Municipal; posteriormente transferida para data 
ineterminada. (6) 
. Visita de Calder a exposição fechada (para os críticos e 
artistas) realizada pelo MAM na sede da Metalúrgica 
Matarazzo (Brás): 
“Acabou perguntando se a construção havia sido feita para ser 
Museu. Foi preciso que o sr. Ciccillo Matarazzo esclarecesse que 
tudo era provisório, seria transferido para o prédio da Sete de Abril, 
onde funciona o Museu de Arte, mantido pelos “Associados”, para 
se resolver a questão. 

..... 

Depois de percorrer todo o Museu, Calder declarou ao repórter: 
“Considerando que se trata do início de um empreendimento, de 
vulto aliás, penso que o Museu de Arte Moderna, apesar de seus 
poucos quadros já tem seu valor assegurado....  

. Conferência “Atualidade de Hegel”, no salão nobre da 
Faculdade de Filosofia, a cargo do prof. Guido de 
Ruggiero, sob o patrocínio da Universidade de São Paulo. 
(5) 
. Exposição de Samson Flexor na Galeria Domus. 
. Inauguração da exposição de Alexander Calder no Masp. 
(6) 
. VII Salão Internacional de Arte Fotográfica, patrocinado 
pelo Foto Cine Clube Bandeirante na Galeria Prestes Maia. 
. Exposição retrospectiva de Di Cavalcanti – “Trinta anos 
pintura”, inaugurando o novo edifício do Instituto dos 
Arquitetos (IAB). No recinto da exposição, mesa-redonda 
sobre “A posição do artista na sociedade, o que pode 
esperar dela e em que pode contribuir para seu 
desenvolvimento”, centrando a discussão entre a arte 
pura e a arte social. Participam do evento: Oswald 
Andrade, Menotti Del Picchia, Rossini e Thiré Guarnieri, 
Jamil Almansur Haddad, Prof.ª Mariana do Vale Macedo, 
Luis Martins, Murilo Mendes, Odilo Costa Filho e José 
Geraldo Vieira. (7-30) 
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Estiveram presentes à reunião no Museu de Arte Moderna, além do 
casal Calder: sr. e sra. Léon Degand; sr. e sra. Mindlin; sra. Etz 
Kaufman; sr. Marc Berkowitz; sra. Cecília Tostes; sr. Rino Levi; sr. 
Pasquale Fiocca, e sr. Francisco Matarazzo Sobrinho”. (7) 

 Novembro . Anunciada para esta data a conferência a ser proferida 
pelo Sr. Léon Degand, “Picasso sem literatura”, sob 
auspícios dpo MAM. (3) 
 
. Entrevista do Sr. Roberto Paiva Meira (2º secretário do 
MAM) ao crítico do Correio Paulistano, Ibiapaba de 
Oliveira Martins, sobre o MAM (cita a intenção de uma 
mostra como a Bienal): 
_ “O Museu de Arte Moderna” _ disse ele _ será assentado sobre 
bases preponderantemente populares. Aceitará como sócio, 
mediante módica mensalidade, qualquer pessoa, sem distinção de 
classe, e pretenderá incentivar o movimento artístico nacional, 
colecionando e oferendo à visitação pública a produção de artistas 
brasileiros. Cuidará ainda de estabelecer contato entre os nossos e 
os movimentos de outros países, promovendo o mais amplo 
intercâmbio através de exposições, de conferências e da instituição 
de bolsas de estudo para a América do Norte e a Europa. Já conta a 
iniciativa com comissões artísticas constituídas, de escultura, 
pintura, cinema, arquitetura, folclore e música, à quais está afeto o 
estabelecimento de diretrizes iniciais, e com a biblioteca 
especializada para os seus sócios. Em sua sede poderão adquirir 
livros e reproduções a preços reduzidos. 
Cogita-se, de outra parte, de organizar apresentações com quadros 
de coleções particulares existentes em São Paulo e na capital da 
República, exposições em bairros populares e no interior do 
Estado, da edição de revista e _ empreendimento arrojado _ da 
organização de um festival de artes nos moldes da Bienal de 
Veneza, com prêmios para autores nacionais e estrangeiros em 
todos os ramos. Sua realização é projetada para 1951 ou para a 
ocasião em que for comemorado o quarto centenário da cidade, em 
1954”. (13) 

. Apresentação no Masp da mostra “Expressões Artísticas 
dos Alienados”, trabalhos dos alienados do Hospital do 
Juqueri, selecionados por Osório César. 
. Exposição “Desenhos infantis”, na Galeria Prestes Maia: 
desenhos de alunos dos cursos primários das cidades de 
Araraquara, Franca, Jaboticabal, Ribeirão Preto e Taubaté.  
. Salão Nacional de Belas Artes e do XII Salão do 
Sindicato dos Artistas Plásticos. 
. XII Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos, na Galeria 
Prestes Maia. 
. Exposição de desenhos, gravuras e ilustrações de Aldo 
Bonadei e desenhos de Hilde Weber na Galeria 
Itapetininga. (1-15) 
. Isa Giorgi expõe na Domus pinturas. (1-15) 
. Mostra de desenhos, guaches, ilustrações e azulejos de 
Hilde Weber (1ª individual) na Galeria Itapetininga. (16-30)  
. Exposição de Victor Brecheret na Galeria Domus.. (18-
30) 
. Palestra de. Sérgio Milliet “Tendência da poesia 
moderna”, dando prosseguimento ao curso de Poética do 
Clube de Poesia, no auditório da Biblioteca Municipal. (19) 
. Adiada para dia 23 a palestra do Sr. Sérgio Milliet e 
alterado o local de sua apresentação, sendo realizada no 
Masp. (23) 
 

. Exposição dos trabalhos de Rino 
Levi e Roberto Cerqueira César no 
Masp sobre arquitetura hospitalar.  
. Conferência de Oscar Niemeyer 
no Masp sobre “As origens e a 
evolução da arquitetura 
brasileira”. (6) 
. 2º Congresso Brasileiro de 
Arquitetura em Porto Alegre, com 
o desenvolvimento dos seguintes 
temas: Urbanismo e arquitetura; 
Ensino e prática da arquitetura; A 
arquitetura e a indústria; Temas 
livres. (20-27) 
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. Conferência do Sr. Léon Degand no auditório da 
Biblioteca Municipal intitulada: “O que é arte abstrata”; 
transferida posteriormente para o dia 25. (17) 
 
. Entrevista de Léon Degand e Roberto Paiva Meira ao 
Correio Paulistano:  
_ “Precisamos de um maior intercâmbio com os artistas de outros 
países e esta instituição pretende levar adiante esse propósito. 
Como muito bem disse o sr. Léon Degand, é necessário estimular a 
curiosidade já reinante a respeito das questões artísticas. Pretende 
pois o Museu de Arte Moderna de S. Paulo executar um programa 
bem, vasto nesse sentido e suas atividades abrangerão não só o 
terreno pictórico mas também o folclore, a música, a arquitetura.. 
Levaremos a efeito exposições nos bairros e cidades do interior, 
propiciando às populações oportunidade de conhecer artistas 
nacionais e estrangeiros. Artistas nacionais serão conhecidos no 
estrangeiro por nosso intermédio. Abrindo nossas exposições, 
apresentaremos um artista brasileiro, Cícero Dias. É um 
“abstracionista”. A escolha de uma exposição de “arte abstrata” não 
significa todavia que o “Museu” será um defensor sectário desta ou 
daquela tendência. O fato constitui mera coincidência. Somo um 
“Museu de Arte Moderna”, e portanto teríamos que defender toda a 
arte moderna, do impressionismo aos nossos dias. Por ora, o 
“Museu” está instalado à rua Caetano Pinto, 575, em instalações 
provisórias. Embora ainda não esteja aberta ao público, pode ser 
visitado pelos artistas e críticos desta capital.” [Roberto Paiva Meira] 
(19) 
 
. Conferência do Sr. Léon Degand no auditório da 
Biblioteca Municipal sobre o tema: “O que é arte 
abstrata?”. (25) 
 
. Artigo de Geraldo Ferraz sobre a última conferência 
proferida por Léon Degand: 
“A posição conciliatória, de que toda arte, seja abstrata ou figurativa 
é sempre arte, tem o seu aspecto acaciano no mesmo tempo que 
coloca o crítico numa imparcialidade perigosa quando ele quer 
tentar puxar a brasa para a sardinha abstrata. O critério é separar: 
diante da obra abstrata boa, o crítico é levado a considerar o 
trabalho do artista numa escala de admiração diante do resultado 
obtido. Diante do bom figurativo, não lhe caberá outra atitude: ele 
não deverá desdenhar o figurativo pelo figurativo. Mas é preciso 
definir bem que o abstrato é uma pesquisa posterior ao figurativo 
“tout court”, e nessas condições o abstracionismo pertence a uma 
escala mais avançada, a um estágio mais evoluído da elaboração da 
nova plástica. É aí que começa a briga com os que ficaram para 
trás. 
Mas de nenhuma forma, ainda não nos convencem as 
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demonstrações tentadas pelo sr. Léon Degand”. (28) 

 Dezembro . Noticiada pela primeira vez uma possível exposição de 
Lasar Segall no MAM. (25) 

. Primeiro número do Jornal das Artes, sob direção de 
Ruy Affonso Machado, secretaria de Joaquim Pinto 
Nazariano e diagramação de Clóvis Graciano, constituindo 
revista mensal de arte. 
. Exposição de Alice Brill, Lisa Ficker e Duja Gross na 
Galeria Domus. 

 

1949 Janeiro . Artigo sobre a possível inauguração do MAM na data de 
comemoração do aniversário da cidade de São Paulo, 
impossibilitada porque as instalações para a futura sede 
não ficaram concluídas. (25) 

. Exposição coletiva de Otávio Araújo, Geraldo de Barros, 
Aldo Bonadei, Emiliano Di Cavalcanti, Clóvis Graciano, 
Mário Gruber, Cândido Portinari, Rebolo Gonsales, 
Alfredo Volpi e Mário Zanini na Galeria Itapetininga. 
. Exposição de Gaetano Miani na Galeria Domus (afrescos 
e encáusticas em terracota. 
. Retrospectiva de Portinari no Masp. 
. XII Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos na Galeria 
Prestes Maia (Salão Almeida Júnior). 
. “Fotografias de Washington”, no saguão da Biblioteca 
Municipal organizada pela União Cultural Brasil – Estados 
Unidos [DSP 20/01] 
. Emidio de Souza na Galeria Domus. 
. Exposição de Gino Bruno, Takaoka e Lucia Suané na 
Galeria Itá. (19-31)  

 

 Fevereiro . Artigo não assinado anunciando a inauguração da sede 
social do MAM, na rua Sete de Abril, 230 (2º andar), para o 
dia 8 de março, com a exposição: “Do figurativismo ao 
abstracionismo”. No artigo tem-se a relação completa dos 
eventos de abertura do Museu. 

. Exposição de Luciano Gregory e Guido Mosca na Galeria 
Domus. 
. Pintores brasileiros e franceses na Galeria Itá. 
. Exposição de Fonzari, no Saguão da Biblioteca 
Municipal. (2-15)  

 

 Março . Artigo sobre a associação entre e Clube de Cinema de 
São Paulo e a Filmoteca do Museu de Arte Moderna, os 
dois órgãos funcionando conjuntamente no auditório do 
MAM. (6) 
 
. Sobre a inauguração do MAM: 
“A tão esperada inauguração do Museu de Arte Moderna realiza-se 
hoje, finalmente, marcando um acontecimento de importância na 
vida artística e cultural de São Paulo. Já se fazia indispensável, entre 
nós, um museu que se dedicasse exclusivamente ao estudo e 
divulgação das diversas manifestações de arte moderna, para evitar 
confusões es estabelecer as etapas artísticas, de maneira a 
esclarecer a nosso público muito mais ávido de conhecimentos 
novos e muito mais curioso de que se imagina habitualmente. 
Esse Museu de Arte Moderna que hoje se inaugura, vem assim 
trazer a sua colaboração e sua segurança de permanência pela 
diretriz que já se percebe através de seu primeiro programa 
anunciado. Não nos referimos à fita “La passion de Jeanne d’Arc”, 

. Exposição de reproduções no saguão da Biblioteca 
Municipal intitulada: “Influência dos pós-impressionistas 
Cèzanne, Gauguin e Van Gogh no Cubismo, Fauvismo e 
Expressionismo”. 
. Exposição de Francisco Budai na Galeria Itá, (3) 
. Exposição de Gerda Brentani na Galeria Domus. (4) 
. Exposição didática “História das idéias abstratas”, no 
Masp. (8) 
. Exposição de Tulio Mugnani no saguão do Teatro 
Municipal. (16) 
. Exposição de G. de Gennaro na Galeria Itá. (16-31) 
. Inauguração da exposição de Raphael Galvez na Galeria 
Domus. (27) 
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que inicia seu setor cinematográfico, fita que é sem dúvida uma das 
maiores do cinema mudo e que, para seu próprio caráter, tem sido 
considerada pelos historiadores de cinema uma fita-limite ou 
passagem de cinema mudo para cinema falado, segundo a 
observação de algum crítico. Não nos referimos também ao 
excelente programa musical. Desejamos encarecer nesta coluna, 
pois que dela nos devemos ocupar inúmeras vezes, a excepcional 
importância da obra de pintura que o Museu de Arte Moderna nos 
apresenta hoje. 
A exposição “Do Figurativismo ao Abstracionismo”, é, no gênero, a 
mais completa coleção até hoje reunida no mundo, para estudo da 
arte abstrata. A concepção e a organização dessa mostra couberam 
inteiramente ao crítico Léon Degand, diretor do Museu de Arte 
Moderna, que o sr. Francisco Matarazzo Sobrinho fez vir de Paris, 
para incentivar e orientar a organização do Museu. Que uma 
exposição de espécie e de interesse internacional tenha servido 
para integrar o nosso Museu de Arte Moderna já acentua o seu 
espírito de vanguarda e projeta-o, imediatamente, aos meios 
artísticos internacionais. 
Não podemos esquecer que devemos tudo isso – não só o Museu 
de Arte Moderna como sua primeira e importante exposição – ao 
sr. Francisco Matarazzo Sobrinho e d. Yolanda Penteado Matarazzo. 
Com uma dedicação, uma inteligência e uma elegância admiráveis, 
deram a São Paulo esse Museu de Arte Moderna, que nos colocará 
num nível de cultura mais alto e será um estímulo ao melhor 
desenvolvimento de nossa própria arte, pois que dará maiores 
possibilidades de estudo aos nossos artistas. 
Desejamos acentuar ainda uma característica que vem demonstrar, 
por parte do casal Matarazzo uma rara compreensão: o espírito 
democrático e o bom gosto com que tem agido, sem nunca 
imporem a própria opinião ou a própria vontade, como se julgariam 
tão facilmente com o direito de impô-la outros mecenas menos 
esclarecidos. Lembramos um fato que exemplifica a atitude de 
Francisco Matarazzo Sobrinho em relação ao Museu de Arte 
Moderna. Numa das reuniões da Diretoria Executiva, de que ele é o 
presidente, da Diretoria Artística e das Comissões Artísticas 
Especializadas, Francisco Matarazzo Sobrinho teve essa frase 
admirável pela sua dignidade, num momento em que eles 
discutiam vários problemas ligados à organização: _ “Dei a vocês o 
Museu, dei a exposição de Arte Abstrata, mas isso não quer dizer 
que quero impor alguma coisa. As comissões que discutam tudo e 
façam o que acharem melhor”. Esse desprendimento, essa 
ausência de faluidade ou de vaidade mesquinha, essa tão lhama 
simplicidade é que despertam tanta simpatia ao redor da 
personalidade de Francisco Matarazzo Sobrinho e de d. Yolanda 
Penteado Matarazzo. Esperamos que o nosso público saiba receber 
essa dádiva que nos é feita assim generosa e nobremente. 
Elevemos também nosso aplauso ao crítico de arte Léon Degand, 
pela dedicação e o time com o qual vem cuidando do nosso 
principal museu. Até o momento, pelo menos, a ele coube a parte 
mais difícil: a coordenação dos diversos setores, tendo em vista a 
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inauguração do Museu de Arte Moderna”. (8) 
 
. Recital da pianista Anna Stella Schic no auditório do 
MAM (peças de Kabolosky, Camargo Guarnieri, Bela 
Bartok, Claudio Santoro e Villa-Lobos). (9) 
 
. Inauguração das atividades da Filmoteca do MAM, com a 
exibição dos filmes “A Paixão de Joana d’Arc” de Carl 
Dreyer, diretor dinamarquês (1928); “Drame chez les 
fantoches” (desenho animado de 1908) e “Petit Moritz 
enleve Rosalie” (primitivo francês).” (10) 
 
. Duas sessões dos filmes apresentados dia 10 de março: 
para os sócios do Clube de Cinema e para os sócios do 
Museu. (10) 
 
. No auditório do Instituto de Educação Caetano de 
Campos, a Orquestra de Câmera regida por, Hans. J 
Koellreutter apresenta, como parte dos eventos de 
inauguração do MAM o primeiro concerto de música 
dodecafônica do país, com as peças “Sinfonia” de Anton 
von Weber; “Noneto” de Guerra Peixe. Magdalena Nicol 
canta os 5 Frametti di Saffo” do compositor italiano Luigi 
Dallapiccola. Também é executada a “Sinfonietta” (1932) 
do compositor inglês Benjamin Britten (concerto de 
música dodecafônica). (11) 
 
. Acréscimo da obra de Waldemar Cordeiro à exposição 
“Do figurativismo ao abstracionismo”. (11) 
 
. Reapresentado o concerto do dia 11 no auditório da 
Escola Caetano de Campos. (13) 
 
. Primeiro artigo de uma série de dez, publicados no jornal 
O Estado de S. Paulo sobre a inauguração da sede social 
do Museu de Arte Moderna de São Paulo e sobre a 
exposição “Do Figurativismo ao Abstracionismo”: 
I – Introdução à arquitetura interna 
“Tomar posse do espaço, afirma Le Corbusier, é a primeira prova 
de existência. Isso explica porque a arquitetura interna do Museu 
de Arte Moderna logo se colocou como um problema essencial. A 
diretoria, quando decidiu ocupar as dependências do prédio dos 
“Diários Associados”, na intenção de resolver as dificuldades de 
falta de local, com que lutou a princípio o Museu, viu-se diante de 
um pavimento construído para escritório. Nele não havia nenhuma 
das condições exigidas pela moderna técnica museológicas: nem 
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as salas amplas, nem as externas paredes vazias, nem a luz indireta 
ou ao menos a “fenêtre en longeur”. Era simplesmente uma área, 
na verdade pequena para um museu, onde se fazia indispensável 
“tomar posse do espaço”, criar nesse espaço um ambiente e uma 
atmosfera. Tratava-se de um problema de harmonia interna entre a 
arquitetura e a decoração, para que os quadros expostos se 
adaptassem a esta ambiência interior. E para que o visitante, 
arrastado pela arquitetura moderna, que ele já admite, sentisse o 
paralelismo da arte moderna em relação a essa arquitetura, e 
compreendesse espontaneamente a legitimidade de seu valor 
artístico. Uma espécie de educação artística através do equilíbrio de 
um conjunto de elementos que agissem sobre o visitante como 
uma sugestão psicológica inconsciente, de início, e depois, capaz 
de levá-lo ao desejo de estudar e procurar compreender a arte 
contemporânea. O resultado último seria a progressiva 
possibilidade de aceitação dele. 
Consentindo em procurar resolver esse problema tão difícil, o 
arquiteto Vilanova Artigas deu prova de uma compreensão muito 
viva da inter-relação que existe entre a arquitetura interna, ou mais 
propriamente a decoração e o fator humano que ela vai acolher. 
Não esqueceu que a decoração deverá ser sempre, mais funcional 
ainda que a própria arquitetura. Ela age muito mais diretamente 
sobre o ambiente que vai completar e, muitas vezes, como observa 
Perrer, pode mesmo esconder uma falta de construção. Foi o que 
conseguiu Vilanova Artigas, ao adaptar para o nosso Museu de Arte 
Moderna essa área, o que parecia quase impossível dar um aspecto 
de um museu. Aliás, Artigas vem se afirmando como um dos 
melhores, entre os nossos arquitetos mais moços, pelas qualidades 
artísticas e técnicas de sua construção: elas têm sempre um bom 
gosto e uma originalidade que não saem de uma linha arquitetônica 
muito segura e, ao mesmo tempo muito pura, dentro dos cânones 
modernos. Diríamos que Artigas planeja, instintivamente, segundo 
o precito de Le Corbusier, isto é, considerando que a arquitetura 
significa “agir par construction spirituelle”. O que nos parece a 
marca do artista ligado ao homem prático, ou seja, ao arquiteto 
autêntico. 
Nada de muito pessoal ou de muito novo pôde entretanto o 
arquiteto Artigas realizar para o Museu de Arte Moderna. Nem 
alguma coisa à maneira do museu em espiral crescente de Le 
Corbusier ou das arrojadas inovações de Frank Lloyd Wright. Nada 
que fosse, além de tão simples mas tão feliz adaptação conseguida. 
E é pena, digamos com um comentário oportuno, que isso 
aconteça no Brasil, onde a arquitetura moderna se desenvolveu 
tanto. É pena principalmente que o único de nossos museus que se 
anuncia com prédio próprio, já o esteja iniciando com um projeto 
arcaizado e muito discutível. Acreditamos que a sra. Lili Penteado 
ainda compreenderá até que ponto serviria melhor da intenção de 
Armando Penteado se concordasse em não exigir a contratação 
desse projeto, que naturalmente o próprio Armando Penteado 
recusaria hoje. Em vista das mais novas concepções em técnica de 
museu e da repercussão internacional que teria um edifício 
audaciosamente moderno, confiado a uma comissão dos nossos 
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grandes arquitetos, ou a um concurso realizado entre eles. Tanto 
mas que a Fundação Armando Penteado virá possivelmente realizar 
o sonho de fusão de nossos criadores de museu”. (13) 
 
. Novo concerto de Anna Stella Schic com o mesmo 
repertório do apresentado dia 9 de março. (15) 
 
. Visita explicativa (palestra ambulante) de Léon Degand na 
exposição às 17 horas. (15) 
 
. Nova visita explicativa de Léon Degand na exposição às 
17 horas. (17) 
 
. Segundo artigo da série, intitulado Arquitetura e 
abstração, com descrição do espaço apresentado por 
Artigas: 
“Realmente, o arquiteto Vilanova Artigas, dentro das limitadas 
possibilidades que lhe foi dado a recorrer, conseguiu compor 
internamente o Museu de Arte Moderna com o senso de 
equilíbrio entre a decoração e a função do espaço decorado. 
Sendo essa função as de um museu de arte moderna a 
presença de resoluções arquitetônicas modernas impunha-se 
muito mais, conforme já observamos. Mas não somente pela 
sua própria representatividade intrínseca. A sugestão 
educativa que representaria, impondo-se como arte moderna 
aos que negam outras manifestações dessa mesma arte serve 
mais ainda para afirmar a sua necessidade essencial. 
Não nos ocuparemos do auditório e da sala de exibições, 
porque não nos cabe o julgamento das dificuldades técnicas 
encontradas pelo arquiteto no sentido de resolver a limitação 
do espaço e outros inconvenientes. O que nos interessa, neste 
comentário, sobre os elementos decorativos ou mesmo 
arquitetônicos internos do Museu de Arte Moderna é 
principalmente o seu aspecto estético, ou melhor, o seu 
funcionalismo estético. Pois que devemos considerar essa 
arquitetura interna sempre em função das outras artes que ela 
vai abrigar. E se acompanhamos a disposição das salas e 
paredes encontradas pelo arquiteto Artigas tornou-se evidente 
o seu interesse estético e a sua proximidade da arte abstrata. 
Pela pureza de seus recursos geométricos a arquitetura é, 
aliás, a primeira arte que justifica a abstração. Ela nos mostra a 
forma, exclusivamente a forma, com seus dons e suas leis. Um 
quadro representando uma casa é arte figurativa. Uma casa 
planejada, construída significa um conjunto de formas 
abstratas, um sentido, independente além da geometria. 
No Museu de Arte Moderna, logo a entrada torna-se fácil a 
aproximação entre os elementos arquitetônicos e a arte 
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abstrata. Basta observarmos a divisão das paredes no 
pavimento superior, reservado ao escritório. O gradeado 
amarelo, tão leve e tão original, corta a rigidez e a dureza das 
paredes, dando a sala quase um aspecto de painel abstrato, 
nessa parte superior. E notemos ainda como, na passagem 
para o corredor, Artigas recortou o piso inútil, ainda com a 
mesma intenção de solucionar o atravancamento dos espaços 
utilizados com um mínimo de paredes, pisos ou balaustradas. 
Podemos observar um visitante tomado de um verdadeiro 
encantamento estético, diante dessa espécie de pergolado. 
Entretanto, vimo-lo repudiar os quadros da escola Mondrian e 
os baixo-relevos de Arp, sem reparar que as curvas desse 
recorte de piso feito por Artigas tem inspiração no mesmo 
movimento rítmico de algumas formas de Hans Arp. 
Outra questão importante, e esta menos arquitetônica do que 
puramente de uma colorística decorativa apresenta-se na 
pequena sala à esquerda, em que foi reunida a escultura. 
Artigas havia projetado paredes de cor, vetadas pelo crítico 
Léon Degand. Do ponto de vista da técnica de museu, é claro 
que as paredes de cor perturbariam, se fossem utilizadas para 
a exposição de quadros. Destruiriam o equilíbrio cromático 
próprio à tela, pela valorização excessiva de uma tonalidade 
que, talvez no conjunto do quadro visto independentemente 
da parede colorida, deveria Ter uma vibração mais luminosa. 
Porém, numa sala de esculturas não acreditamos que a parede 
de cor fosse um contra-senso técnico. Muito ao contrário. 
Vejamos, por exemplo, como se desvalorizaram os Calders, 
principalmente o das esferas brancas, que ficou perdido junto 
de paredes também brancas. Na exposição do Museu de Arte 
já havíamos podido observar de que maneira os painéis em 
cores projetados pela sra. Lina Bo Bardi deram mais realce a 
muitos móbiles de Calder. 
Quanto à sala grande, foi aí que se tornou mais difícil 
harmonizar o conjunto. Tanto mais quanto as janelas muito 
altas inutilizavam todo um correr de parede. O longo painel de 
fundo ganhou uma parte de espaço a essas janelas. Entretanto 
ainda era pouco. O arquiteto Artigas imaginou então os painéis 
móveis centrais. Há neles uma certa monotonia de conjunto, 
talvez provinda do cinza dos anteparos ou das traves do 
sistema de encaixe entre eles, que tira um pouco de sua leveza 
indispensável para que não atulhem por demais a sala. 
Mas o que importa é que esse “espaço plástico” criado no 
Museu de Arte Moderna hoje acolhendo tão bem os quadros 
expostos, confirmando a validade da abstração através de 
seus fatores abstratos. Validade essa que procuraremos 
estudar nas notas de análise da exposição abstracionista”. (17) 
 
. Terceiro artigo da série de O Estado de S. Paulo – História 
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do Abstracionismo – ( a propósito de uma contribuição do 
Museu de Arte, da exposição didática sobre a história do 
abstracionismo organizada pelo Masp. (20) 
 
. Palestra de Léon Degand:  
“Hoje, às 18 horas, no recinto da exposição “Do figurativismo 
ao abstracionismo”, no Museu de Arte Moderna, o sr. Léon 
Degand fará uma palestra para explicação dos quadros ao 
público”. (22) 
. Repetida a palestra do dia anterior. (23) 
 
. Quarto artigo da série: “A exposição do figurativismo ao 
abstracionismo”. (24) 
 
. Quinto artigo: “Fernand Léger” (27) 
 
. Sexto artigo: “Três figurativistas: Le Moal, Lapicque e 
Manessier” (análise das obras expostas destes três 
artistas). (29) 
 
. Sétimo artigo: “Outros figurativistas”. (31) 

 Abril . Exibição do filme “A sinfonia do Ártico”, direção de 
George Shcenevoigt, no auditório do MAM. (13) 
 
. Oitavo artigo: “Os abstracionistas puros – Kandinsky”. 
(13) 
 
. Nono artigo: “Os abstracionistas puros”. (19) 
 
. Informe sobre a possibilidade de aquisição, por 
colecionadores, de obras constantes na exposição “Do 
figurativismo ao abstracionismo”: 
“Informam-nos o Museu de Arte Moderna, que contrariamente 
ao que se diz a boca pequena, os quadros da exposição “Do 
figurativismo ao abstracionismo”, não pertencem ao Museu de 
Arte Moderna, mas aos autores e a algumas Galerias que 
tiveram a gentileza de emprestá-los para essa exposição. Os 
quadros acham-se, pois, a disposição de colecionadores que 
desejarem adquiri-los.” (20) 
 
. Mesa-redonda composta por artistas e intelectuais, no 
MAM sobre o tema :”A favor ou contra o 
abstracionismo?”. (22) 
 
. Décimo artigo: “Os abstracionistas puros”. (21) 

. Exposição coletiva de pintura na Sede da Associação 
dos Amigos da Escola da Lapa. (12) 
. Exposição de Milton Dacosta na Livraria Jaraguá. 
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. Possivelmente a data de encerramento da exposição “Do 
figurativismo ao abstracionismo”:  
“Expediente: o museu se conservará fechado hoje e reabrirá 
amanhã, às 17 horas, para a inauguração da exposição Diego 
Rivera”. (25) 
 
. Conferência no salão da exposição do MAM de Nicola 
Abbagnano, professor de História de Filosofia da 
Universidade de Turim, sobre o tema – “O existencialismo 
e o pensamento contemporâneo”. (26) 
 
. Conferência de Nicola Abbagnano sobre “A arte no 
pensamento existencialista”, no MAM. (28) 
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Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos e quarenta e sete, nesta cidade de São Paulo,
por convocação do sr. PAULO MATARAZZO, reuniram-se às 17 horas a rua Carneiro Leão, n.º 439 os abaixo
assinados, todos brasileiros e domiciliados nesta Capital, para deliberarem sobre a fundação e constituição
de uma sociedade civil de fins não econômicos para:

a. Resguardar, exibir e transmitir à posteridade obras de arte de artistas contemporâneos do Brasil e do
Estrangeiro;

b. Organizar cursos, conferências, palestras, catálogos, publicações e reproduções para a divulgação
da arte;

c. Organizar uma biblioteca especializada em assuntos referentes à Arte em geral;
d. Educar o gosto artístico do público por todas as maneiras que forem julgadas convenientes.

Assumindo a Presidência da reunião o sr. PAULO MATARAZZO, após haver convidado a mim para
secretariar a sessão, agradeceu a presença dos convidados e expôs os fins da convocação. Aplaudida
unanimemente a idéia apresentada, imediatamente foi lembrada da necessidade de ter a sociedade artística
estatutos que a regessem. Então, pela mesa, foi apresentado e lido um projeto desses estatutos que, depois
de discutido foi aprovado e assinado pelos presentes em separado. Assim aprovados os Estatutos da “GALERIA
DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO”, foi a sociedade considerada fundada e legalmente constituída. Em
seguida, os presentes, considerados sócios fundadores, deliberaram eleger a Diretoria que regesse os destinos
da sociedade. Pela sócia Moussia von Rilsenkamp Pinto Alves foi proposta a eleição do sr. FRANCISCO
MATARAZZO SOBRINHO para presidente perpétuo e d. YOLANDA PENTEADO, PAULO MATARAZZO e CARLOS
PINTO ALVES para diretores. Posta em discussão essa proposta, foi a mesma aceita e, logo após, procedida a
eleição verificou-se haverem sido eleitos unanimemente os referidos senhores para os cargos indicados. A
Diretoria recém-eleita foi desde logo empossada, sendo que o sr. PAULO MATARAZZO, exibindo procuração
do sr. FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO, prestou o compromisso de praxe pelo Presidente eleito. Tendo
em vista a vontade expressamente manifestada pelo sr. FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO que se acha
ausente, temporariamente, a Assembléia incumbiu o sr. PAULO MATARAZZO a praticar todos os atos
necessários para a sociedade realizar seus fins, inclusive aqueles poderes para a legalização da Sociedade.
Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, pelo sr. Presidente foi determinado fosse lavrado o termo,
encerrando a sessão às 18 e ½ horas, e eu CARLOS PINTO ALVES, que a secretariei, cumprindo essa
determinação lavrei a presente ata que vai assinada pelos sócios fundadores.

Dr. Carlos Pinto Alves
pp Francisco Matarazzo Sobrinho – Paulo Matarazzo
pp dona Yolanda Penteado – Angela Costa
Dora Matarazzo
dona Moussia Maria von Rilsenkamp Pinto Alves
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CAPÍTULO Iº
Da denominação, dos fins, da sede e da duração

Artº 1º
A GALERIA DE ARTE MODERNA DE S.PAULO é uma associação civil, de fins não econômicos.

Artº 2º
A GALERIA DE ARTE MODERNA DE S.PAULO tem por objetivos:
a. Resguardar, exibir e transmitir à posteridade obras de arte de artistas contemporâneos do Brasil e do
Estrangeiro;
b. Organizar cursos, conferências, palestras, catálogos, publicações e reproduções para a divulgação da arte;
c. Organizar uma biblioteca especializada em assuntos referentes à Arte em geral;
d. Educar o gosto artístico do público por todas as maneiras que forem julgadas convenientes.
Parágrafo único

Para a consecução dos seus objetivos poderá a Associação entrar em entendimentos com os pode-
res Federais, Estaduais e Municipais, assim como com instituições públicas ou privadas do Brasil e do Estran-
geiro, contratando os seus serviços mediante auxílio ou remuneração. Consideram-se serviços a exibição
temporária ou permanente de obras de arte ou a realização prática de qualquer dos objetivos da Associação.

Artº 3º
A sede e o foro são a cidade de São Paulo, Brasil.

Art.º 4º
O Tempo da duração da associação é indeterminada.

CAPÍTULO II
Dos Sócios

Artº 5º
São as seguintes as categorias de sócios:
I – Beneméritos
II – Honorários
III – Fundadores
IV – Remidos
V – Contribuintes
VI – Temporários
Beneméritos, os que, a juízo da Assembléia Geral, houverem prestado relevantes serviços à Associação.
Honorários, os que, a juízo da Assembléia Geral, sejam contemplados com este título.
Fundadores, os que assinaram a ata de constituição da Associação.
Remidos, os que, por ocasião de sua admissão, ou posteriormente, pagarem a taxa de remissão.
Contribuintes, os que assumirem o encargo de pagar contribuições anuais.
Temporários, os que assumirem o encargo de pagar contribuições por tempo limitado.
Dos Direitos e Obrigações dos Sócios
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Artº 6º
Poderão fazer parte do quadro de sócios todos aqueles que forem aceitos pela Diretoria.
§ 1º - O candidato a sócio deverá ser apresentado por dois sócios.
§ 2º - A proposta será afixada  em quadro especial, durante oito dias, e, em seguida, encaminhada à Diretoria,
que decidirá por maioria dos votos.
§ 3º - As propostas rejeitadas só poderão ser renovadas um ano após.

Artº 7º
Os sócios, ao serem admitidos, pagarão uma taxa de Cr$1.000,00, pela sua inscrição, e, em presta-

ções mensais, a contribuição anual que vigorar.
Parágrafo único – Os sócios, enquanto não comunicarem à Diretoria a sua intenção de deixar a Sociedade,
constituem-se devedores da contribuição, que lhes corresponder.

Artº 8º
O sócio que não pagar a sua contribuição por 3 meses seguidos, será convidado a fazê-lo dentro de

30 dias, entendendo-se demissionário se nesses prazo não satisfizer sua obrigação.
Parágrafo único – Ao sócio eliminado pelo motivo constante deste artigo, é facultado pleitear, dentro de seis
meses, a sua reintegração, uma vez satisfeitas as contribuições em atraso, à juízo da Diretoria.

Artº 9º
Os sócios da GALERIA DE ARTE MODERNA DE S.PAULO tomam o compromisso de aceitar a Diretoria

como juiz absoluto de todas as dúvidas que possam suscitar sobre a interpretação dos Estatutos e do Regu-
lamento Interno, sobre a sua execução e sobre tudo naquilo que lhe diga respeito.

Artº 10º
Em caso de grave infração do Regulamento, das leis de honra, da correção de conduta e da lealda-

de, a Diretoria, depois de ouvir o culpado, poderá, por maioria, decretar a sua eliminação.

CAPÍTULO III
De modo porque se administra e represente ativa e passivamente a Sociedade,

judicial e extrajudicialmente
Artº 11º

A GALERIA DE ARTE MODERNA DE S.PAULO será administrada por uma Diretoria composta de
dois a quatro membros, sendo um o Presidente e os demais, Diretores.
§ 1º - O Presidente é perpétuo, não podendo ser destituído.
§ 2º - Em caso de vaga do Presidente, por renúncia ou falecimento, os Diretores remanescentes nomearão
livremente o novo Presidente. No caso de vaga de um Diretor ou mais, o Presidente, por sua livre escolha,
preencherá o cargo.

Artº 12º
Compete ao Presidente a representação ativa e passiva da Sociedade, judicial e extrajudicilamente,

bem como exercer e praticar todos os atos necessários para a Sociedade realizar os seus fins.
Parágrafo único – O Presidente poderá distribuir entre os Diretores o exercício de quaisquer de suas funções,
podendo, outrossim, constituir procuradores “ad judicia” e “ad negotia”.
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Artº 13º
Em caso de ausência temporária do Presidente, indicará este um dos Diretores para praticar todos

os atos necessários para a Sociedade realizar os seus fins, inclusive a sua representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicial.

Art 14º
Todos os documentos que impliquem responsabilidade da Associação, assim, como recibos, che-

ques e duplicatas, deverão. para sua validade, trazer a assinatura do Presidente e de um Diretor.
Artº 15º

Compete à Diretoria receber ou negar o recebimento de donativos ou doações.
CAPÍTULO IV

Das Assembléias
Artº 16º

A Diretoria poderá convocar as Assembléias Gerais dos sócios para os fins que julgar convenien-
tes, anunciando-se a convocação com antecedência, no mínimo, de oito dias entre o dia da publicação e o dia
da reunião.

Artº 17º
A Assembléia será presidida pelo Presidente, que escolherá um ou dois secretários.

Artº 18º
A Assembléia não poderá destituir o Presidente Perpétuo.

CAPÍTULO V
Do Patrimônio

Artº 19º
O patrimônio da GALERIA DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO se comporá:

a. Dos bens que adquirir, por atos “inter-vivos” ou “causa-mortis”;
b. Das obras de arte adquiridas ou doadas;
c. Dos donativos em dinheiro.

Artº 20º
A aplicação do Patrimônio fica cometida à Diretoria da GALERIA DE ARTE MODERNA DE S.PAULO

que decidirá pela maioria dos seus membros, de conformidade com os objetivos da Associação.
Parágrafo único – Os bens doados não poderão, em nenhuma hipótese, ser alienados.

Artº 21º
É proibido à Diretoria ou ao Presidente contribuir, à custa dos cofres sociais, para quaisquer fins

estranhos aos objetivos da Associação.
CAPÍTULO VI

Da Reforma dos Estatutos

Artº 22º
Os Estatutos não poderão ser reformados quanto à denominação, fins, sede, duração, administra-

ção e aplicação do patrimônio.
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CAPÍTULO VII
Da Responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais

Artº 23º
Os sócios da GALERIA DE ARTE MODERNA DE S.PAULO não respondem subsidiariamente pelas

obrigações que os representantes da associação contraírem, expressa ou intencionalmente, em nome dela.

CAPÍTULO VIII
Condições de extinção e destino do patrimônio

Artº 24º
Em caso de dissolução da GALERIA DE ARTE MODERNA DE S.PAULO, o que só poderá se efetivar

obtendo, pelo menos, 2/3 dos sócios, proceder-se-á à liquidação pelos meios indicados pela Assembléia
Geral, sendo o Presidente, de direito, um dos membros da Comissão, que por ele será presidida.

Artº 25º
O patrimônio terá o destino que a Comissão liquidante lhe der, na forma de deliberação da Assem-

bléia.

pp Francisco Matarazzo Sobrinho – Paulo Matarazzo
pp Yolanda Penteado – Angela Costa
Paulo Matarazzo
Dora Matarazzo
dona Moussia Maria von Riesenkampf Pinto Alves
Carlos Pinto Alves
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SAIBAM quantos esta escritura virem que, no ano de Nascimento de Nosso Senhor Je-
sus Cristo de mil novecentos e quarenta e oito, aos doze (12) dias do mês de janeiro, nesta cidade
de São Paulo, em o prédio número 1.093, da rua Estados Unidos, onde eu Tabelião a chamado
vim, acompanhado do ajudante habilitado, que este escreve, aí, perante mim Tabelião, compare-
ceu o senhor FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO, brasileiro, industrial, domiciliado e residente
neste prédio, meu conhecido e das testemunhas adeante nomeadas e no fim assinadas, do que
dou fé. – E, perante essas testemunhas, pelo referido senhor Francisco Matarazzo Sobrinho,
doravante denominado simplesmente – INSTITUIDOR – me foi dito que, sendo seu desejo promo-
ver e incrementar o desenvolvimento da Arte Moderna, em todos os setores de sua atividade, seja
na pintura, arquitetura, escultura, música, literatura, teatro, cinema e artes aplicadas, resolveu
instituir uma Fundação, que se denominara – Fundação de Arte Moderna – dotada desde logo de
patrimônio próprio, determinando as cláusulas de seus estatutos, bem como o corpo de sua ad-
ministração, conferindo-lhe personalidade jurídica, na forma dos artigos 24 e seguintes e para os
efeitos dos artigos 18 e 19 do Código Civil Brasileiro; que, assim, executando sua deliberação,
pela presente e na melhor forma de direito, institui e cria a Fundação de Arte Moderna, como
doravante se denominará, com sede e foro na cidade e Capital de São Paulo, dotando-a com bens
suficientes para a sua instalação e funcionamento, dotação especial essa, consistente na quantia
de Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros), constituída por vinte obrigações de guerra, de cinco mil
cruzeiros (Cr$5.000,00) cada uma, de seu disponível, e de números: 0.459246; 0.459,247; 0.459,248;
0.459,249; 0.459,250; 0.459,251; 0.459,252; 0.459,253; 0.459,254; 0.459,255; 0.459,256; 0.459,257;
0.459,258; 0.459,259; 0.459,260; 0.459,261; 0.459,262; 0.459,263; 0.459,264; 0.459,265. Que para
reger a Fundação e possibilitar a realização de seus objetivos, o Instituidor outorga os competen-
tes estatutos, adeante transcritos, que entram em vigor nesta data: “Estatutos da Fundação de
Arte Moderna – Capítulo I – Da denominação – sede e fins – Artigo 1º - Sob a denominação de
Fundação de Arte Moderna fica criada uma instituição civil, de fins não econômicos, com sede e
foro na cidade e Capital de São Paulo; Artigo 2º - Terá a Fundação de Arte Moderna o objetivo de
promover e incrementar o desenvolvimento da arte Moderna em todos os setores de sua atividade,
seja na pintura, escultura e, arquitetura, música, seja na literatura, cinema, teatro e artes aplicadas,
resguardando, exibindo e transmitindo à posteridade obras de arte de artistas contemporâneos
do Brasil e do estrangeiro; § único – Para a consecução desses fins, a Fundação de Arte Moderna
poderá: a. organizar e patrocinar cursos especializados, conferências, palestras, catálogos, publi-
cações e reproduções para a divulgação da arte; b. organizar bibliotecas especializadas em as-
suntos referentes à arte em geral; c. organizar, por própria conta ou com o auxílio de terceiros ,
exposições coletivas e individuais, esporádicas ou permanentes, de obras modernas de artistas
nacionais ou estrangeiros; d. organizar cursos didáticos, gratuitos ou estipendiados; e. manter ou
auxiliar a manutenção de museus e Galerias de Arte Moderna; f. estabelecer bolsas de estudos e
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prêmios para artistas ou alunos dos cursos, de talento e aproveitamento comprovados, ficando a
cargo da Fundação sua livre escolha; g. entrar em entendimentos com os poderes públicos Fede-
rais, Estaduais e Municipais, ou associações civis nacionais ou estrangeiras, respeitadas as se-
guintes condições: 1. qualquer contrato, acordo ou entendimento, deverá evidenciar o patrocínio
ou auxílio da Fundação; 2. as associações civis com quem a Fundação contratar, entrar em enten-
dimento ou fizer acordo, deverão ter por objetivo o desenvolvimento da Arte Moderna, em todos
ou pelo menos em um de seus setores. Capítulo II – Da administração – Artigo 3º - A Fundação
será administrada por um Conselho de Administração composto de 16 membros, todos brasilei-
ros, maiores, de reconhecida idoneidade e capacidade, que servirão vitaliciamente e gratuitamen-
te. Artigo 4º - Ao Conselho de Administração, órgão autônomo, compete a administração do
patrimônio da Fundação; promover o fiel cumprimento dos objetivos para os quais foi ela institu-
ída; traçar o plano geral da Fundação; receber legados, doações ou subvenções; e, quando rece-
bidas com encargos, determinar a forma de execução destes; examinar, aprovar ou impugnar
contas; aprovar, alterar o regimento interno; promover a reforma ou alteração dos presentes
estatutos, obedecidos os artigos 20 e seguintes; autorizar a aquisição de bens; autorizar contra-
tos, acordos ou entendimentos, com pessoas físicas ou jurídicas, de Direito Público ou Privado,
para realização dos objetivos da Fundação, determinando as linhas gerais desses atos, obedecido
o disposto no artigo 2º § único, letra “g”, artigo 5º. O Conselho de Administração se reunirá,
ordinariamente, uma vez por ano, dentro dos dois primeiros meses, seguintes a 31 de Dezembro;
e, extraordinariamente quantas vezes forem necessárias. Artigo 6º - Os membros do Conselho de
Administração serão convocados por cartas ou avisos publicados em jornal de grande circulação,
pelo menos uma vez, com antecedência mínima de oito dias. Artigo 7º - Para a validade das deli-
berações tomadas pelo Conselho de Administração, é necessário o comparecimento de, no míni-
mo, metade do número de seus membros, exceto nos casos de alienação do patrimônio da Fun-
dação e sua extinção, em que a deliberação depende do pronunciamento de ¾ de seus membros
e assentimento do Presidente da Diretoria Executiva. Artigo 8º - No caso de vaga de qualquer dos
membros do Conselho de Administração, o Presidente indicará um substituto que será nomeado
depois da aprovação dos membros remanescentes do Conselho de Administração. Artigo 9º -
Alienação do Patrimônio só poderão ser feitas com autorização judicial. Artigo 10º - As delibera-
ções e resoluções tomadas pelo Conselho de Administração serão executadas pela Diretoria Exe-
cutiva da Fundação. Artigo 11º - A Diretoria Executiva será formada por quatro membros do Con-
selho de Administração, eleitos e nomeados por estes, com mandato de seis anos, podendo ser
reeleitos, exceto o Presidente, que será vitalício no exercício do cargo. artigo 12º - Para a discrimi-
nação de suas funções a Diretoria Executiva se comporá de: 1 - Diretor Presidente; 2 - Diretor
Vice-Presidente; 3 – Diretor Secretário; 4 – Diretor Tesoureiro. Artigo 13º - Todos os atos que
importem em responsabilidade da Fundação, tais como saques, endossos de cheques e ordens
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de pagamentos, reconhecimento e constituição de dívida, não importando a especificação em
limitação deverão ser assinados conjuntamente, pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Tesoureiro,
ou por seus procuradores especialmente nomeados para esse fim, sem o que não terão efeito
com relação à Fundação. Artigo 14º - Compete ao Diretor Presidente: a. representar a Fundação,
ativa ou passivamente judicial ou extra judicialmente perante terceiros, pessoas físicas ou jurídi-
cas; b. constituir procurador ou procuradores na defesa de interesses da Fundação; c. convocar e
presidir as reuniões do Conselho de Administração; d. autorizar dispensas e outros atos atinentes
à administração interna; e. contratar e demitir empregados da Fundação. Artigo 15º - O Diretor
Presidente terá voto de qualidade nas deliberações em que houver empate. Artigo 16º - O Cargo
de Diretor Presidente é vitalício, podendo o eleitor nomear sucessor, para o caso de renúncia ou
morte. Artigo 17º - Compete ao Diretor Vice Presidente cooperar com o Diretor Presidente na
execução do programa da Fundação, substituindo-o na sua ausência temporária ou impedimen-
to. Artigo 18º - Compete ao Diretor Secretário a direção dos trabalhos da secretaria da Fundação,
correspondência, arquivo, redação das atas, além de servir como secretário nas reuniões do Con-
selho de Administração. Artigo 19º - Compete especialmente ao Diretor Tesoureiro a guarda e
administração de todos os bens patrimoniais da Fundação, organizar a escrituração e os balanços
para a sua apresentação na reunião Ordinária do Conselho de Administração, além de praticar
conjuntamente com o Diretor Presidente, os atos referidos no artigo 13º. Capítulo III – Da reforma
dos Estatutos. Artigo 20º - Os presentes estatutos são imutáveis no que dizem respeito à sua
finalidade e estrutura, vitaliciedade do cargo de Diretor Presidente, o número e vitaliciedade dos
membros do Conselho de Administração. § único – Os Estatutos poderão ser reformados, porém
parcialmente, para melhor consecução dos fins da Fundação. Artigo 21º - A reforma dos Estatu-
tos, na forma do artigo 20º só poderá ser efetuada de seis em seis anos, condicionada ainda à
aprovação do Juízo competente e da Curadoria de Resíduos. Capítulo IV – Da Extinção – Artigo
22º - A extinção da Fundação só poderá ser promovida por proposta do Diretor Presidente, apro-
vada pelos membros do Conselho de Administração, reunidos extraordinariamente e que consti-
tuam, no mínimo ¾ de sua totalidade. § 1º - A extinção da Fundação será promovida quando
esteja cabalmente provada a impossibilidade irremovível do preenchimento dos objetivos para os
quais foi ela instituída. § 2º - A deliberação de extinção da Fundação fica sujeita à aprovação da
Curadoria de Resíduos e do Juízo competente da comarca da Capital. Artigo 23º - Extinta a Funda-
ção, seu patrimônio será revertido em favor de instituições civis existentes na capital que se pro-
ponham e demonstrem possibilidade de realizar os fins para os quais ela foi criada. Capítulo V –
Normas Gerais – Artigo 24º - O Conselho de Administração da Fundação será composto pelos
seguintes membros: 1. Dr. Carlos Pinto Alves; 2. Dr. Luiz Saia; 3. Francisco Matarazzo Sobrinho; 4.
Sérgio Milliet da Costa e Silva; 5. Dona Maria Guedes Penteado de Camargo; 6. Dona Yolanda
Penteado Matarazzo; 7. André Dreyfus; 8. Francisco de Almeida Salles; 9. Constabile Matarazzo;
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10. Paulo Matarazzo; 11. Giannicola Matarazzo; 12. General Paulo de Figueiredo; 13. Dr. Mario
Graciotti; 14. Dr. Eduardo Kneese de Mello; 15. Rino Levi; 16. Dona Tarsila do Amaral. Em seguida,
presentes todos os membros do Conselho de Administração supra mencionados, meus conheci-
dos e das testemunhas desta escritura, e perante estas, disseram que concordavam com os ter-
mos desta escritura e aceitavam os deveres e obrigações de membros do Conselho de Adminis-
tração para que tinham sido eleitos; e que, em reunião feita, e mediante votação secreta, tinha
eleito para Diretor Presidente da Fundação o senhor Francisco Matarazzo Sobrinho, instituidor da
Fundação de Arte Moderna e, para Diretor Vice Presidente Rino Levi, para secretário Dr. Carlos
Pinto Alves, e, para Tesoureiro dona Maria Guedes Penteado de Camargo; que todos os membros
do Conselho de Administração são brasileiros, proprietários, domiciliados nesta Capital, com
exceção do General Paulo de Figueiredo, que o é na Capital Federal. Presente o Dr. Azor Montenegro,
Curador de Resíduos desta Comarca, meu conhecido e das testemunhas desta escritura e, por
ele, perante elas, foi dito que aprovava os presentes estatutos. Pelos membros da Diretoria Execu-
tiva da Fundação foi dito que as mencionadas obrigações de guerra que constituíram a dotação
especial foram por eles recebidos afim de serem depositadas, em nome da Fundação, em estabe-
lecimento bancário desta Capital. O General Paulo de Figueiredo é representado pelo dr. Carlos
Pinto Alves, conforme procuração que me foi exibida e fica registrada neste cartório; Constabile
Matarazzo é representado por Giannicola Matarazzo, conforme procuração também exibida e que
igualmente fica registrada neste cartório; sendo que todos os comparecentes nesta escritura são
brasileiros e casados, com exceção do doutor Francisco de Almeida Salles que é solteiro e dona
Maria Guedes Penteado de Camargo, que é viúva. A presente escritura vai selada com Cr$500,00
de selo federal, além da taxa de educação e saúde. De como o disseram, dou fé, pediram-me e eu
lhes lavrei esta escritura, a mim hoje distribuída, a qual, feita, lhes li, ante as testemunhas presen-
tes, acharam conforme, aceitaram e assinaram com essas testemunhas que são: Eurides Alves de
Toledo e Sérgio Silveira Rhormes, brasileiros, solteiros, capazes, funcionários do cartório,
domiciliados nesta Capital, meus conhecidos. – Eu, Tristão Grellet, ajudante habilitado, a escrevi. –
Eu, Luiz Antonio Netto Caldeira, Oficial Maior, subscrevi. (a.a.) FRANCISCO MATARAZZO SOBRI-
NHO :: CARLOS PINTO ALVES :: SÉRGIO MILLIET DA COSTA E SILVA :: MARIA GUEDES PENTE-
ADO DE CAMARGO :: YOLANDA PENTEADO MATARAZZO :: ANDRÉ DREYFUS :: LUIZ SAIA ::
GIANNICOLA MATARAZZO :: FRANCISCO DE ALMEIDA SALLES :: PAULO MATARAZZO :: MÁ-
RIO GRACIOTTI :: EDUARDO KNEESE DE MELLO :: RINO LEVI :: TARSILA DO AMARAL :: DR.
AZOR MONTENEGRO :: SÉRGIO SILVEIRA RHORMES :: EURIDES ALVES DE TOLEDO – (Selada
com selos federais, no valor de Cr$ 500,00, Cr$ 13,00 de emolumentos do estado e mais a taxa de
Educação e Saúde, do valor de Cr$ 0,80, todos devidamente colados e inutilizados nos termos da
lei. NADA MAIS, de tudo dou fé. Trasladada em seguida. – Eu, Oficial Maior a conferi, subscrevo e
assino em público e raso.
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CERTIFICA e dá fé, que nos termos dos artigos 128 e 129 do Decreto Federal n.º 4.857 de 9 de novembro de 1.939, foi escrito
em cartório de registro a seu cargo, em data de 8 de maio de 1951, sob o n.º de ordem 1.207 do Livro “A” n.º 2 de Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, a escritura pública de constituição de sociedade civil denominada “MUSEU DE ARTE MODERNA
DE SÃO PAULO” a qual é do seguinte teor: - “(Armas da República) – República dos Estados Unidos do Brasil – Capital do
Estado de São Paulo – Tabelião Nobre – Dr. Fernando de Almeida Nobre Filho – 10º Tabelião sucessor – Viaduto Boa Vista, 67
– Telefone 3-1007 e 3-2813 – São Paulo – Luiz Antonio Netto Caldeira serventuário interino do ofício do Décimo Tabelionato
de Notas da Comarca da Capital do Estado de S.Paulo, na forma de lei etc. etc. CERTIFICA a pedido verbal de pessoa
interessada que, revendo os livros de notas existentes no Cartório a seu cargo, deles, no número de trezentos e cinqüenta e
seis (356) – as folhas cem (100), verificou constar uma escritura de Constituição da Sociedade Civil – cujo inteiro teor é o
seguinte: “ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL. – SAIBAM quantos esta pública escritura de
constituição de sociedade civil virem que, aos quinze (15) dias do mês de Julho, do ano de mil novecentos e quarenta e oito
(1948), compareceram em meu cartório, perante mim Tabelionato, partes entre si justas e contratadas, como outorgantes e
reciprocamente outorgados, a saber: - 1. dona ALICE BRILL, brasileira, solteira, maior, pintora, domiciliada nesta capital, à
alameda Rocha Azevedo, 951; 2. ALDO CALVO, italiano, arquiteto, solteiro e maior, domiciliado nesta capital, à rua Barão de
Itapetininga, 275; 3. ANDRÉ DREYFUS, brasileiro, solteiro e maior, domiciliado nesta capital, à rua Brigadeiro Tobias, 55; 4.
ANDRÉA IPPOLITO, casado, italiano, industrial, domiciliado nesta capital, à avenida Paulista, 1.374; 5. ANTONIO ALVES LIMA
JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, domiciliado nesta capital, à praça da República, 77; 6. ALDO MAGNELLI, italiano,
casado, industrial, domiciliado nesta capital, à rua Estados Unidos, 1.004; 7. dona ANITA MALFATI, brasileira, solteira e
maior, pintora, domiciliada nesta capital à rua Ceará, 219; 3. ALFREDO MESQUITA, brasileiro, solteiro, advogado, domiciliado
nesta capital, à avenida Higienópolis, 346; 9. ANTONIO CANDIDO MELO E SOUZA, brasileiro, casado, professor, domiciliado
nesta capital, à rua dos Perdões, 131; 10. dona BÁRBARA RUCHTI, brasileira, desquitada, maior, proprietária, domiciliada
nesta capital, à rua Giacomo Garrini, 4; 11. dona BELLA KARAVEGEWA, casada, russa, proprietária, domiciliada nesta capi-
tal, à rua Conselheiro Zacarias, 359; 12. CARLOS PINTO ALVES, brasileiro, casado, advogado, domiciliado nesta capital, à
rua Barão de Piracicaba, 172; 13. CARLOS CASCALDI, brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado nesta capital, à rua Dom
José de Barros, 337; 14. CARLOS FOÁ, brasileiro, casado, professor, domiciliado nesta capital, à rua Piauí, 760, terceiro
andar; 15. CLÓVIS GRACIANO, brasileiro, casado, pintor, domiciliado nesta capital, à rua Tupi, 608; 16. dona CAMILA
MATARAZZO, brasileira, casada, proprietária, domiciliada nesta capital, à rua Argentina, 201; 17. dona TARSILA DO AMARAL,
brasileira, domiciliada nesta capital, desquitada; 18. DAGMAR COARACY, brasileira, solteira, industriária, domiciliada nesta
capital à rua Tupi, 522; 19. dona DEBORAH PRADO MARCONDES ZAMPARI, brasileira, casada, proprietária, domiciliada
nesta capital à rua Guadalupe, 663; 20. dona ELIZABETH MAGNELLI, italiana, casada, proprietária, domiciliada nesta capital
à rua Estados Unidos, 1.004; 21. dona EUGENIA XAVIER LOPES, brasileira, casada, proprietária, domiciliada nesta capital à
rua Chile, 80; 22. EDUARDO KNEESE DE MELLO, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nesta capital ao largo da Mise-
ricórdia, 23; 23. FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO, brasileiro, casado, industrial, domiciliado nesta capital à rua Estados
Unidos, 1.093; 24. FRANCISCO LUIS DE ALMEIDA SALLES, brasileiro, solteiro, advogado, domiciliado nesta capital à aveni-
da Ipiranga, 480; 25. FRANCO ZAMPARI, italiano, casado, proprietário, domiciliado nesta capital à rua Guadalupe, 663; 26.
dona GERDA BRENTANI, casada, italiana, proprietária, domiciliada nesta capital à rua Holanda, 312; 27. GILBERTO JUNQUEIRA
CALDAS, brasileiro, solteiro e maior, arquiteto, domiciliado nesta capital à avenida Imperial, 72; 28. GALIANO CIAMPAGLIA,
brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado nesta capital à rua Frederico Steidel, 230; 29. GIUSEPPE SEVERO GIACOMINI,
italiano, casado, engenheiro, domiciliado nesta capital à rua Barão de Itapetininga, 275; 30. GIANNICOLA MATARAZZO,
brasileiro, casado, industrial, domiciliado nesta capital à rua Argentina, 201; 31. GIANNANDRÉA CARMINE MATARAZZO,
brasileiro, solteiro, maior, estudante, domiciliado nesta capital à rua Argentina, 201; 32. GASTÃO RACHOU JÚNIOR, brasilei-
ro, casado, proprietário, domiciliado nesta capital, à rua Oscar Freire, 676; 33. GREGORI WARCHAVCHIK, brasileiro, natura-
lizado, arquiteto, casado, domiciliado nesta capital à rua Santa Cruz, 325; 34. HERNANI LOPES, brasileiro, casado, contador,
domiciliado nesta capital à rua Chile, 80; 35. HÉLIO ULPIANO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, domiciliado nesta
capital à rua Conselheiro Brotero, 1092; ROGER HENRI WEILER, brasileiro, arquiteto, casado, domiciliado nesta capital à rua
Haiti, 120. 37. dona INÊS CARRARO, brasileira, casada, proprietária, domiciliada nesta capital à rua Canadá, 10; 38. J. VILANOVA
ARTIGAS, brasileiro, arquiteto, casado, domiciliado nesta capital à rua Dom José de Barros, 337; 30. JULYAN DIETER CZAPSKI,
solteiro, maior, estudante, polonês, domiciliado nesta capital à rua João Moura, 941; 40. JOSEPH KLIASS, brasileiro, casado,
professor, domiciliado nesta capital à rua Haddock Lobo, 1.454; 41. JACOB MAURÍCIO RUCHTI, suíço, solteiro, maior, arquiteto,
domiciliado nesta capital à rua Giacomo Carrini, 4; 42. LOURIVAL GOMES MACHADO, brasileiro, casado, professor, domiciliado
nesta capital à rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 35; 43. LÉO RIBEIRO DE MORAES, brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado
nesta capital à rua Dom José de Barros, 337; 44. LUIZ SAIA, brasileiro, casado, advogado, domiciliado nesta capital à rua
Marconi, 87; 45. dona MOUSSIA PINTO ALVES, brasileira naturalizada, casada, proprietária, domiciliada nesta capital à
alameda Barão de Piracicaba, 721; 46. MIGUEL FORTE, brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado nesta capital à praça da
República, 79; 47. dona MARIA VIRGÍNIA MATARAZZO IPPOLITO, brasileira, casada, proprietária, domiciliada nesta capital à
avenida Paulista, 1.374; 48. dona MINA KLABIN WARCHAVCHIK, brasileira, casada, proprietária, domiciliada nesta capital à
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rua Santa Cruz, 325; 49. MANLIO COSENZA, italiano, arquiteto, solteiro, maior, domiciliado nesta capital à rua Barão de
Itapetininga, 275; 50. MÁRIO GRACCIOTTI, brasileiro, casado, médico, domiciliado nesta capital à rua São Geraldo, 90; 51.
OSWALD DE ANDRADE, brasileiro, casado, escritor, domiciliado nesta capital, à rua Monsenhor Passalaqua, 142; 52. OSWALD
DE ANDRADE FILHO, brasileiro, casado, proprietário, domiciliado nesta capital à rua Monsenhor Passalaqua, 124; 53. PAULO
PLÍNIO DA SILVA PRADO, brasileiro, casado, proprietário, domiciliado nesta capital à rua Conselheiro Zacarias, 359; 54.
ROBERTO CERQUEIRA CÉSAR, brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado nesta capital à rua Conselheiro Brotero, 1.092; 55.
ROBERTO DE PAIVA MEIRA, brasileiro, solteiro, advogado, domiciliado nesta capital à rua Maranhão, 236; 56. RINO LEVI,
brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado nesta capital à rua Bélgica, 116; 57. SIGESMUNDO BRENTONI, casado, escultor,
italiano, domiciliado nesta capital à rua João Moura, 100; 58. SALVADOR CANDIA, brasileiro, casado, arquiteto, domiciliado
nesta capital à rua Caio Prado, 365; 59. SÉRGIO MILLIET, brasileiro, casado, professor, domiciliado nesta capital à rua Conso-
lação, 1022; 60. SYLVIO WHITAKER PENTEADO, solteiro, brasileiro, advogado, domiciliado nesta capital à avenida Angélica,
321; 61. TULIO ASCARELLI, casado, italiano, advogado, domiciliado nesta capital à rua José Bonifácio, 250; 62. THOMAZ
FARKAS, húngaro, solteiro, maior, estudante, domiciliado nesta capital à rua Itaperuna, 84; 63. dona VIRGÍNIA ARTIGAS,
brasileira, casada, proprietária, domiciliada nesta capital à rua Dom José de Barros, 337; 64. VICTOR BRECHERET, casado,
escultor, brasileiro, domiciliado nesta capital à rua João Moura, 100; 65. VIRGÍLIO ISOLA, brasileiro, solteiro, engenheiro,
domiciliado nesta capital à rua David Campista, 502; 66. dona YVONNE ARIÉ LEVI, brasileira, casada, proprietária, domiciliada
nesta capital à rua Bélgica, 116; e 67. dona YOLANDA PENTEADO MATARAZZO, brasileira, casada, proprietária, domiciliada
nesta capital à rua Estados Unidos, 1.093; e 68. dona MARIA GUEDES PENTEADO DE CAMARGO, brasileira, viúva, proprie-
tária, domiciliada nesta capital; pessoas conhecidas de mim, Tabelião, e das testemunhas adiante nomeadas e no final
assinadas, do que dou fé. – I. Então, pelos outorgantes e reciprocamente outorgados e foi dito que tinham entre si justo e
combinado a constituição de uma associação civil, sob a denominação de MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO, de
fins não econômicos, e sem objetivos lucrativos, políticos ou religiosos determinados por esta e melhor forma de direito as
suas cláusulas estatuárias, bem como o corpo de sua administração, para os efeitos dos artigos 18 e 19 do Código Civil
Brasileiro. II. que, os Estatutos da Associação são os seguintes: - “Museu de Arte Moderna de São Paulo. ESTATUTOS –
Capítulo 1º - Da denominação, dos fins, da sede e da duração. Art. 1º - O Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma
associação civil de fins não econômicos, sem objetivos lucrativos, políticos ou religiosos. – Art. 2º - O Museu de Arte
Moderna de São Paulo, tem por objetivos: - a. adquirir, conservar, exibir e transmitir à posteridade obras de arte moderna do
Brasil e do Estrangeiro; b. incentivar o gosto artístico do público, por todas as maneiras que forem julgadas convenientes, no
campo da plástica, da música, da literatura e da arte em geral, oferecendo a seus sócios e membros a possibilidade de
receber gratuitamente ou com descontos, todos os serviços organizados da Associação, nas condições estabelecidas pelo
Regulamento Interno. Parágrafo único. Para a consecução dos seus objetivos poderá a Associação entrar em entendimentos
e contar com os poderes públicos Federais, Estaduais e Municipais, bem assim como pessoas físicas ou jurídicas do Brasil
ou do Estrangeiro. Art. 3º - A sede e o foro são a cidade de São Paulo, Brasil. Art. 4º - O prazo de duração da Associação é por
tempo indeterminado. Capítulo II – Dos sócios e dos membros – Art. 5º - Serão sócios do Museu de Arte Moderna de São
Paulo: a. os que assinarem a escritura de constituição; b. membros e antigos membros da Diretoria executiva e do Conselho
de Administração; c. os que houverem sido escolhidos pela Assembléia Geral, em escrutínio secreto por proposta da Diretoria.
Parágrafo 1º - O número de sócios será limitado ao máximo de 200. – Este número será aumentado por deliberação da
Assembléia Geral ou em conseqüência da nomeação de sócios, na forma da cláusula “b” deste artigo. Parágrafo 2º - sendo
o número de sócios aumentado por deliberação da Assembléia Geral, os participantes, por ordem de antiguidade, passarão
a categoria de sócio. Art. 6º - Além dos sócios, haverá na Associação Museu de Arte Moderna: a. membros honorários; b.
membros patrocinadores; c. participantes; d. membros temporários; e. membros correspondentes. Serão membros hono-
rários aqueles a quem esta dignidade conferida pela Assembléia Geral. – Serão membros patrocinadores os que houverem
contribuído para os cofres sociais com importância igual ou superior a Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros). – Serão participantes
os que se inscreverem nessa categoria pagando a contribuição devida. – Os participantes, são para todos os efeitos, incluí-
dos na classe de “membros”, com os seus direitos, deveres e obrigações equivalentes, a não ser naqueles casos previstos
nestes estatutos. – Serão membros temporários os que, residindo fora da cidade de São Paulo, obtiverem o direito de
freqüentar a sede social pelo prazo limitado e máximo de um ano. Serão membros correspondentes os que assim forem
convidados pela Diretoria Executiva. Capítulo III – Dos direitos e obrigações dos sócios. Art. 7º - Os sócios da Associação tem
direito de freqüentar a sede da associação e fruir gratuitamente ou com desconto de todos os serviços organizados pela
associação nas condições estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive receber as publicações artísticas patrocinadas
pela associação. Art. 8º - Os sócios da Associação tem direito de voto na Assembléia. Parágrafo único – Deverão eles pagar
a contribuição mensal do sócio que é de Cr$ 50,00. – Os sócios que a critério da Diretoria, forem considerados artistas ou
estudantes, pagarão metade da respectiva contribuição. – Art. 9º - Os membros honorários e correspondentes não pagarão
mensalidade, e terão direito de freqüência à sede social e de fruir, gratuitamente ou com desconto, de todos serviços
organizados da Associação, inclusive o de receber as publicações artísticas patrocinadas pela Associação. – Art. 10º - Os
membros patrocinadores e os participantes pagarão a contribuição normal de Cr$ 50,00 e terão de frequentar a sede social
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e de fruir, gratuitamente ou com desconto, de todos os serviços organizados, inclusive o de receber as publicações artísticas
patrocinadas pela associação. Art. 11º - A contribuição de membro temporário será igual ao dobro da que vigorar para
participante, tendo os mesmos direitos deste enquanto durar a sua participação. Art. 12º - Os participantes que, a critério da
Diretoria Executiva, sejam classificados como estudantes e artistas pagarão metade da contribuição. Art. 13º - A Diretoria
Executiva poderá alterar as contribuições dos sócios e dos membros, nestes incluídos os participantes, fixados nestes
Estatutos, após parecer do Conselho de Administração. Art. 14º - Os sócios e os membros enquanto não comunicarem à
Diretoria Executiva a intenção de deixar a associação, se constituirão devedores das contribuições que lhes corresponder. O
sócio ou membro que convidado por 3 vezes a pagar sua contribuição, e, não satisfizer a obrigação dentro de 30 dias do
último convite será considerado demissionário. Art. 15º - Os sócios e os membros de Arte Moderna de São Paulo, assumirão
o compromisso de aceitar a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração, cujos juizes absolutos de todas as dúvidas
possam surgir sobre a interpretação dos Estatutose dos Regulamentos Internos e sobre tudo aquilo que lhe diga respeito.
Art. 16º - Em caso de infração do Regulamento e Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, depois de ouvido o
interessado, sócio ou membro, poderão, por maioria de votos e em escrutínio secreto sua exclusão. Capítulo VI – Do modo
pelo qual se administra e se representa a Associação, ativa ou passivamente, judicial ou extra-judicialmente. Art. 17º - A
Associação de Arte Moderna, será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e por uma
Diretoria Artística. Art. 18º - O Conselho de Administração será composto de 16 (dezesseis) conselheiros eleitos pela Assem-
bléia Geral, com mandato por três anos. Art. 19º - A Diretoria Executiva será composta de seis Diretores: I- Diretor Presiden-
te; II- Diretor Vice-Presidente. III- Diretor 1º Secretário. IV- Diretor 2º Secretário. V- Diretor 1º Tesoureiro. VI- Diretor 2º
Tesoureiro. Art. 20º - O Diretor Presidente e o Diretor Vice Presidente serão eleitos diretamente pela Assembléia Geral, com
mandato de 3 anos, exercendo os cargos gratuitamente. Art. 21º - Os demais componentes da Diretoria Executiva serão
nomeados pelo Conselho de Administração e pelos Diretores Presidente e Vice-Presidente, na primeira reunião conjunta que
se realizar depois de eleitos pela Assembléia Geral. Parágrafo 1º - Os diretores nomeados terão mandato de um ano, a contar
de nomeação. Parágrafo 2º - Poderá ser nomeado Diretor 1º e 2º Secretário Diretor e Diretor 1º e 2º Tesoureiro, qualquer
sócio, membro ou conselheiro. Art. 22º - A Diretoria Artística será composta de um ou mais Diretores, remunerados ou não,
sócios ou não, membros ou não membros. Os Diretores Executivos não poderão ser nomeados para a Diretoria Artística. Os
Diretores Artísticos serão indicados pela Diretoria Executiva, podendo ser, a critério da mesma, substituídos a qualquer
tempo. Art. 23º - Os Diretores Artísticos, quando solicitados, tomarão parte nas reuniões da Diretoria Executiva e nas reuni-
ões conjuntas desta com o Conselho de Administração, sem direitos de veto. Art. 24º - Competirá ao Conselho de Adminis-
tração: a. tratar, em colaboração com a Diretoria Executiva, o plano geral de administração da associação. b. examinar as
contas, os papéis e livros da associação, emitindo parecer no fim de cada exercício social sobre a demonstração de contas
a ser apresentado pela Diretoria Executiva à Assembléia Geral. c. emitir pareceres ou consultas, quando solicitado pela
Diretoria Executiva, sobre assuntos de interesse geral, da Associação; d. resolver conjuntamente com a Diretoria Executiva
sobre a exclusão de sócios ou membros; e. aprovar o Regulamento Interno da Associação; f. com a colaboração dos dois
Diretores Executivos eleitos pela Assembléia Geral nomear os demais diretores da Associação. Art. 25º - Competirá à Diretoria
Executiva: a. executar e fazer observar os presentes Estatutos, Regulamento Interno, as deliberações da Assembléia Geral e
as do Conselho de Administração, resolvendo as dúvidas que forem levantadas sobre sua interpretação; b. deliberar e
praticar todos os atos de administração da Associação; c. resolver sobre a admissão de participante artista e estudante, e,
em colaboração com o Conselho de Administração sobre a exclusão de sócio ou de membro; d. convidar para tomar parte
no quadro de membros correspondentes as pessoas que para tal forem escolhidas; e. receber ou rejeitar, ouvido antes o
Conselho de Administração, doações ou subvenções, e quando recebidas com encargos, determinar a forma de execução
destes; f. alterar as contribuições de sócios ou membros com prévio parecer do Conselho de Administração; g. autorizar a
aquisição de bens, com prévio parecer do Conselho de Administração; h. convocar as Assembléias Gerais, Ordinárias e
Extraordinárias da Associação; i. organizar o balanço e demais contas da Administração referentes ao movimento da Asso-
ciação no fim de cada ano social, para conjuntamente com o parecer do Conselho de Administração apresentar à Assem-
bléia Geral Ordinária; j. elaborar o regulamento interno; k. nomear, contratar e demitir empregados; l. autorizar outorgas de
procurações; m. escolher os diretores Artísticos; n. propor à Assembléia sobre todos os assuntos de interesse social; o. dar
emprego ou destino às importâncias disponíveis ou reservas pecuniárias da Associação. – Quando forem as referidas impor-
tâncias aplicadas em bens imóveis ou de raiz, será necessária a autorização expressa do Conselho de Administração; p.
autorizar a assinatura de contratos, acordo ou entendimentos, com pessoas físicas ou jurídicas, de Direito Público ou Priva-
do, para a realização dos objetivos da Associação; q. consultar o Conselho de Administração sobre todos os assuntos que
julgar conveniente. Art. 26º - Competirá ao Diretor Presidente: a. representar a Associação, ativa ou passivamente, em juízo,
fora dele, perante a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas; b. presidir as reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração; c. fazer cumprir as deliberações da Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembléia Geral; d.
assinar os contratos e atos autorizados pela Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração e pela Assembléia Geral; e.
presidir as reuniões da Assembléia Geral; f. assinar conjuntamente com o Diretor Tesoureiro, todos os atos que importem
em responsabilidade da Associação, tais como saques, endossos, ordens de pagamento, reconhecimentos e constituição de
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dívida, não importando essa especificação na sua limitação; g. constituir procurador ou procuradores, no interesse da
Associação, com autorização da Diretoria Executiva. – Art. 27º - Competirá ao Diretor Vice-Presidente cooperar com o
Diretor Presidente na execução do programa da Associação, substituindo-o, com as mesmas atribuições na ausência tem-
porária ou impedimento. Art. 23º - Competirá ao Diretor 1º Secretário a direção dos trabalhos da secretaria da Associação,
correspondências, arquivo, redação de atos, além de servir como secretário nas reuniões da Diretoria do Conselho de
Administração e das Assembléias Gerais. Art. 29º - Competirá ao Diretor 2º Secretário cooperar com o Diretor 1º Secretário,
substituindo-o nas suas ausências ou impedimentos. Art. 30º - Competirá ao Diretor 1º Tesoureiro a guarda a administração
de todos os bens patrimoniais da Associação, organizar a escrituração e os balanços da associação, além de praticar, con-
juntamente com o Diretor Presidente, os atos referidos no artigo 26º, letra f. Art. 31º - Competirá ao Diretor 2º Tesoureiro,
colaborar com o Diretor 1º Tesoureiro, substituindo-o nos seus impedimentos e ausências. Art. 32º - Competirá à Diretoria
Artística a direção artística da Associação e comparecimento, quando solicitada nas reuniões da Diretoria Executiva e às
reuniões conjuntas desta com o Conselho de Administração e Assembléia Geral. Art. 33º - O Conselho de Administração se
reunirá ordinariamente, seis vezes ao ano, e extraordinariamente quantas vezes forem necessárias. – O Conselheiro que
faltar a 3 reuniões consecutivas sem que esta ausência esteja justificada perante o Conselho, perderá o mandato. – Art. 34º
- A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente uma (1) vez por mês e extraordinariamente todas as vezes que for convocada
pelo Diretor Presidente, ficando a seu critério exclusivo as designações das datas das mesmas. – Art. 35º - O Diretor Presi-
dente presidirá .... as reuniões da Diretoria Executiva e as do Conselho de Administração, bem como as reuniões conjuntas
dos dois órgãos, e terá voto de qualidade nas deliberações em que houver empate. Art. 36º - Para a validade das delibera-
ções tanto da Diretoria como do Conselho de Administração, será necessário o comparecimento de, no mínimo, metade de
seus componentes em 1ª convocação e, em 2ª convocação, qualquer número tornará válida a deliberação. Art. 37º - O
Diretor Presidente convocará, quando julgar necessário, as reuniões do Conselho de Administração e as reuniões conjuntas,
mediante carta registrada, enviada à seus membros, com uma antecedência mínima de 8 dias. – 2ª convocação será efetuada,
mediante avisos por carta, com a antecedência de 2 dias, no mínimo, da data marcada para a realização da reunião. Capítulo
V – Das Assembléias Gerais. Art. 38º - A Assembléia Geral é o órgão soberano da vontade social. Art. 39º - A Diretoria
Executiva poderá convocar as Assembléias Gerais dos sócios para os fins que julgar convenientes, anunciando-se a convo-
cação com antecedência no mínimo de oito dias da publicação da comunicação, e o dia da reunião. Parágrafo 1º - A
Assembléia Geral se reunirá, ordinariamente, uma vez por ano, e extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias.
Parágrafo 2º - A Assembléia Geral Ordinária se realizará no 1º trimestre de cada ano. Art. 40º - Competira à Assembléia Geral
a tomada de contas da Diretoria Executiva, a orientação geral da Associação, eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração, eleição dos Diretores Presidentes e Vice-Presidente da Associação, bem como todos os demais atos permitidos nos
presentes estatutos e disposições legais referentes, resolução sobre a reforma dos presentes estatutos obedecido o art. 43º,
preenchimento das vagas verificadas nos cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente; a concessão de títulos de
sócios honorários; e aceitação e sócios na forma da letra c e §§ do artigo 5º. Art. 41º - As Assembléias serão presididas pelo
Diretor Presidente, participando delas todos os sócios. Poderá qualquer membro com a antecedência de 40 horas sobre a
data marcada para a reunião da Assembléia, comunicar verbalmente ou por escrito à Diretoria, sugestões ou observações.
A Diretoria relatará à Assembléia as sugestões e observações recebidas, podendo convidar os que a fizerem a expo-las
verbalmente na Assembléia. Art. 42º - As vagas que por ventura se verificarem no Conselho Administrativo, serão preenchi-
das pelos candidatos não eleitos mais votados na eleição do referido Conselho e na ordem de votação mais antiga. Na
impossibilidade de preenchimento dos cargos pela forma acima, será convocada uma Assembléia Geral extraordinária para
esse efeito. Art. 43º - A Assembléia Geral reunirá, em sua primeira convocação, com um número mínimo de metade de seus
sócios votantes e, em segunda convocação, com quantos comparecerem. Quando a Assembléia tiver por objetivo a destitui-
ção de componentes da Diretoria ou reforma dos Estatutos sociais, é necessário para a validade da deliberação o compare-
cimento de 2/3 dos sócios votantes, em primeira convocação e metade mais um em segunda convocação. Art. 44º - A
representação de sócios nas Assembléias da Associação só poderá ser feita por outro sócio com poderes especiais, não
podendo, entretanto, cada mandatário representar mais de três mandantes. Art. 25º - Todos os presentes assinarão o livro de
presença da Associação, assinando, com os membros da mesa, a ata de reunião, que será lavrada em livro próprio. A ata
poderá, porém, ser assinada somente pelos membros da mesa, se assim resolver a Assembléia. Qualquer deliberação da
Assembléia será tomada por escrutínio secreto, obedecendo as disposições referentes. Capítulo VI – Do Patrimônio. – Art.
46º - O patrimônio do Museu de Arte Moderna de São Paulo se comporá das contribuições dos sócios e dos membros e dos
bens que adquirir, por atos “inter-vivos” ou “causa-mortis”, a gratuito ou oneroso. – Art. 47º - A aplicação do patrimônio
ficará cometida à Diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que decidirá pela maioria de seus componentes, de
conformidade com os objetivos da Associação e com as cláusulas destes estatutos, no que lhe diga respeito. Parágrafo
único – os bens da associação, com exceção dos imóveis, poderão ser permutados ou alienados pela Diretoria Executiva
com a autorização do Conselho de Administração. – Art. 48º - Os bens sociais não poderão ser aplicados a fins diversos dos
estatutários. Capítulo VII – Da reforma dos Estatutos. – Art. 49º - Os Estatutos não poderão ser reformados quanto à denomi-
nação e fins, devendo quanto às reformas ser obedecido o artigo 43º.Capítulo VIII – Da responsabilidade subsidiária pelas
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obrigações sociais. Art. 50º - Os sócios do Museu de Arte Moderna de São Paulo não responderão nem subsidiariamente
pelas obrigações que os representantes da associação contribuirem, expressa ou implicitamente em nome dela. Capítulo IX
– Da dissolução. Art. 51º - A dissolução do Museu de Arte Moderna de São Paulo só poderá se efetivar por deliberação da
Assembléia Geral dos sócios, quando esta deliberar com a presença de, no mínimo, ¾ de seus sócios. Parágrafo 1º -
Deliberada a dissolução da associação, proceder-se-á a liquidação pelos meios indicados pela Assembléia Geral que nome-
ará a comissão liquidante, composta de 5 membros. – Parágrafo 2º - O Presidente da Diretoria Executiva será, de direito, um
dos componentes da comissão liquidante, que por ele será presidida. Art. 52º - O patrimônio da associação reverterá, no
caso de dissolução, em benefício da Fundação de Arte Moderna, constituída por escritura pública de 12 de janeiro de 1948,
lavrada nas notas do 10º Tabelião, livro 351, fls. 16, registrada sob n.º 694, livro A. do 4º Registro de Títulos e Documentos,
desta Capital. III- Que ficam eleitos membros do Conselho de Administração os senhores Dr. Eduardo Kneese de Mello, Dr.
João Vilanova Artigas, Dr. Oswald de Andrade Filho, Dr. Tulio Ascarelli, Dr. Francisco de Almeida Salles, Dr. Jacob Maurício
Ruchti, Dr. Rino Levi, Da. Maria Guedes Penteado de Camargo, Dr. Sérgio Milliet, Dr. Luiz Saia, Dr. André Dreyfus, Clóvis
Graciano, Antonio Candido Mello e Souza, Lourival Gomes Machado, Mário Gracciotti e Aldo Magnelli. IV- Que ficam eleitos
Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Associação, respectivamente os senhores Francisco
Matarazzo Sobrinho e Carlos Pinto Alves, o primeiro industrial, o segundo advogado, ambos brasileiros, casados, residentes
e domiciliados nesta Capital. V – Disseram mais os outorgantes e respectivamente outorgados que aprovavam e retificavam
todos os atos da administração praticados na fase de organização da associação pelo grupo de sócio que tomou a si o
encargo da prática desses atos. VI – Que, achando-se as partes assim justas e contratadas, declaram constituída a associa-
ção nos termos e na forma supra, devendo o Diretor Presidente praticar todos os atos necessários à legalização da associa-
ção, como é de Direito. Giannandréa Carmine Matarazzo é pubere, filho do outorgante Giannicola Matarazzo. Os senhores
Andréa Ippolito, Aldo Magnelli, Bella Karavagewa, Franco Zampari, Gerda Brentani, Giusepe Severo Giacomini, Julyan Dieter
Czapski, Jacob Maurício Ruchti, Manlio Cosenza, Sigesmundo Brentani, Tulio Ascarelli, Thomaz Farkas são portadores das
carteiras modelo 19 de São Paulo, Registro Geral números respectivamente, 1.105.934, 506.802, 626.452, 273.221, 519.521,
519.863, 1.144.119, 852.232, 551.550, 1.127.271, 519.862, 654.176 e 420.193, e Aldo Calvo, a de número 20 de São Paulo,
dona Alice Brill é alemã portadora e portadora da carteira modelo 19 de São Paulo, Registro Geral n.º 560.714. André Dreyfus
é representado por seu procurador, Dr. Carlos Pinto Alves, já qualificado, conforme procuração que ficará arquivada neste
Cartório. De como o disseram, dou fé, pediram-me e eu lhes lavrei esta escritura, a mim hoje distribuída , a qual feita, lhes li,
ante as testemunhas presentes acharam conforme, aceitaram e assinam com essas testemunhas, que são: Eurides Alves de
Toledo e Sérgio Silveira Rhormes, brasileiros, solteiros, capazes, domiciliados nesta Capital, meus conhecidos. Eu, Tristão
Grellet, ajudante habilitado, a escrevi. Eu, Luiz Antonio Netto Caldeira, Oficial maior, subscrevi. (aa. Alice Brill – Aldo Calvo –
Carlos Pinto Alves – Andréa Ippolito – Antonio Alves Lima Júnior – Aldo Magnelli – Anita Malfatti – Alfredo Mesquita –
Antonio Candido Mello e Souza – Barbara Ruchti – Bella Karavagewa – Carlos Pinto Alves – Carlos Cascaldi – Carlos Foá –
Clóvis Graciano – Camila Matarazzo – Tarsila do Amaral – Dagmar Coaracy – Deborah Prado Marcondes Zampari – Elizabeth
Magnelli – Eugênia Xavier Lopes – Eduardo Kneese de Mello – Francisco Matarazzo Sobrinho – Francisco Luis de Almeida
Salles – Franco Zampari – Gerda Brentani – Gilberto Junqueira Caldas – Galiano Ciampaglia – Giuseppe Severo Giacomini –
Giannicola Matarazzo – Giannadréa Carmine Matarazzo – Gastão Rachou Júnior – Gregori Warchavchik – Hernani Lopes –
Hélio Ulpiano de Oliveira – Roger Henri Weiler – Inês Carraro – J. Vilanova Artigas – Julyan Dieter Czapski – Joseph Kliass –
Jacob Maurício Ruchti – Lourival Gomes Machado – Léo Ribeiro de Moraes – Luiz Saia – Moussia Pinto Alves – Miguel Forte
– Maria Virgínia Matarazzo Ippolito – Mina Klabin Warchavchik – Manlio Cosenza – Mário Gracciotti – Oswald de Andrade –
Oswald de Andrade Filho – Paulo Plínio da Silva Prado – Roberto Cerqueira César – Roberto Paiva Meira – Rino Levi –
Sigesmundo Brentani – Salvador Candia – Sérgio Milliet – Sylvio Whitaker Penteado – Tulio Ascarelli – Thomaz Farkas –
Virgínia Artigas – Victor Brecheret – Virgílio Isola – Yvone Arié Levi – Yolanda Penteado Matarazzo – Maria Guedes Penteado
de Camargo – Eurides Alves de Toledo – Sérgio Silvio Rhormes – (Selada com Cr$10,00 (dez cruzeiros) em selos de
emolumentos, além da taxa de ...... [apagado], ....... colados e inutilizados na forma de lei”. NADA MAIS se continha em dita
escritura, para o qual bom e fielmente transcrita por certidão, ao que tudo se reporta e dá fé, nesta cidade de São Paulo, e os
quartozes (14) dias do mês de dezembro de mil novecentos e cinqüenta (1950) – E. (assinado) Luiz Antonio Netto Caldeira,
Tabelião Interino, a conferi, subscrevo e assino. Tabelião Interino (assinado): Luiz A. N. Caldeira – Tabelião Interino. – D.E.R.
– Cr$135,30 – 15% ..... Cr$ 20,40 selos Cr$61,50 – T.A.S.J. (sob traço): Total: Cr$ 220,70 – (Estava o carimbo do Tabelião
Interino Luiz A. N. Caldeira repetido ainda mais outro vezes um outro carimbo do mesmo cartório). Inutilizando dezessete
estampilhas, sendo onze federais, três estaduais, duas de aposentaria e uma de emolumentos, somando o valor correspon-
dente a Cr$78,50, tendo sobre as mesmas a subdata em carimbo de “14 Dez. 1950”, repetido mais dezesseis vezes. MUSEU
DE ARTE MODERNA – DIRETORIA EXECUTIVA – Francisco Matarazzo Sobrinho – brasileiro – industrial – rua Albuquerque
Lins, 977 – Diretor Presidente – Carlos Pinto Alves – brasileiro – advogado – rua Barão de Piracicaba, 172 – Diretor Vice-
Presidente – Sérgio Milliet – brasileiro – professor – rua Consolação, 1022 – Diretor 1º Secretário – Francisco Luis de Almeida
Salles – brasileiro – advogado – avenida Ipiranga, 480 – Diretor 2º Secretário – Aldo Magnelli – italiano – industrial – rua
Estados Unidos, 1004 – Diretor 1º Tesoureiro – Mário Bandeira – brasileiro – comerciário – rua Apa, 286 – Diretor 2º Tesourei-
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ro – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Eduardo Kneese de Mello – brasileiro – arquiteto – largo da Misericórdia, 23 –
Oswald de Andrade Filho – brasileiro – proprietário – rua Monsenhor Passalaqua, 124 – Roberto Paiva Meira – brasileiro –
advogado – rua Maranhão, 236 – Francisco Luis de Almeida Salles – brasileiro – advogado – avenida Ipiranga, 480 – Jacob
Ruchti – suíço – arquiteto – rua Giacomo Carrini, 4 – Maria Penteado Camargo – brasileira – proprietária – avenida Angélica,
1851 – Sérgio Milliet – brasileiro – professor – rua da Consolação, 1022 – Luiz Saia – brasileiro – arquiteto – rua Marconi, 86
– André Dreyfus – brasileiro – professor – rua Brigadeiro Tobias, 55 – Clóvis Graciano – brasileiro – pintor – rua Tupi, 608 –
Antonio Candido Mello e Souza – brasileiro – professor – rua dos Perdões, 131 – Mário Graciotti – brasileiro – médico – rua
São Geraldo, 90 – Aldo Magnelli – italiano – industrial – rua Estados Unidos, 1004 – Miguel Forte – brasileiro – arquiteto –
praça da República, 79 – João Vilanova Artigas – brasileiro – arquiteto – rua Dom José de Barros, 337 – Direção Artística –
Lourival Gomes Machado – brasileiro – professor – rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 35.
NADA MAIS . Ficou arquivada em cartório um exemplar da escritura pública de constituição de sociedade civil, juntamente
com o número do Diário Oficial do Estado que publicou o extrato. O referido é verdade. São Paulo, aos vinte e dois dias do
mês de Janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro. Datilografada por Maria L. Franco, escrevente habilitada. Eu, OFICI-
AL, a subscrevo.
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8 de março a [25] de abril de 1949

Museu de Arte Moderna de São Paulo
sala (s) grande e pequena

Artistas participantes
Jean Arp, Jean Atlan, Jean Bazaine,
Etienne Béothy, Patrick Bruce, Alexander
Calder, Waldemar Cordeiro, Robert
Delaunay, Sonia Delaunay, Félix Del
Marle, Nicolas de Staël, Jean Dewasne,
Jean Deyrolle, Cícero Dias, César Domela,
Samson Flexor, Otto Freundlich, Julio
González, Hans Hartung, Auguste Herbin,
Philippe Hosiasson, Claude Idoux,
Wassily Kandinsky, Kosnick-Kloss, Frank
Kupka, Charles Lapicque, Fernand Léger,
Jean Le Moal, Albert Lenormand, Alberto
Magnelli, Alfred Manessier, Joan Miró,
Willy Mucha, Henri Nouveau, Jean
Piaubert, Francis Picabia, Serge Poliakoff,
Mario Prassinos, Marie Raymond, Alfred
Reth, Gerard Schneider, Victor
Servranckx, Gerard Singier, Pierre
Soulages, Sophie Taeuber-Arp, Georges
Vantongerloo, Bram Van Velde, Geer Van
Velde, Victor Vasarely, Jean Villeri e
Jacques Villon

Jean Arp
Constelação, 1932
Relevo de madeira, 60 x 75 cm
Coleção artista

Formas expressivas, 1932
Relevo de madeira, 75 x 60 cm
Coleção Francisco Matarazzo Sobrinho,
SP

Cambalhotando, 1939
Bronze, h 35 cm
Coleção Galeria René Drouin, Paris

Pequena esfinge, 1943
Bronze, h 39,5 cm
Coleção Galeria René Drouin, Paris

Torso pré-adâmico, 1939
Bronze dourado, h 47 cm

Coleção artista

Jean Atlan
Pintura, 1948
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm
Coleção artista

Jean Bazaine
Árvores à beira d’água, 1944
Óleo sobre tela, 65 x 46
Coleção Francisco Matarazzo Sobrinho,
SP

Etienne Béothy
Chama, 1939
Madeira, h 112 cm
Coleção artista

Patrick Bruce
Composição, 1925
Óleo sobre tela, 89 x 116 cm
Coleção Pierre Roché, Paris

Alexander Calder
Grande móbile branco
Metal
Coleção Museu de Arte Moderna de São
Paulo

Grande móbile preto
Metal, h 3,50 m
Coleção Instituto de Arquitetos, São
Paulo

Pequeno móbile
Metal
Coleção Jacob Ruchti, São Paulo

Pequeno móbile
Metal
Coleção Miguel Forte, São Paulo

Móbile amarelo, preto, vermelho e bran-
co
Metal, h 85 cm
Coleção Museu de Arte Moderna de São
Paulo

Waldemar Cordeiro
Composição, 1948
Óleo sobre tela, 78 x 100 cm
Coleção artista

Robert Delaunay
Formas circulares, 1912-3
Óleo sobre tela, 81 x 65 cm
Coleção Sonia Delaunay

Alegria de viver. Ritmo, 1930
Óleo sobre tela, 146 x 114 cm
Coleção Sonia Delaunay

Sonia Delaunay
Ritmo, 1945
Óleo sobre tela, 129,5 x 88,5 cm
Coleção Sonia Delaunay

Composição, 1947
Guache sobre papel, 58,2 x 49,4 cm
Coleção Sonia Delaunay

Composição, 1947
Guache sobre papel, 65 x 50 cm
Coleção Sonia Delaunay

Félix Del Marle
Meditação plástica I, 1948
Óleo sobre madeira, 55 x 37
Coleção artista

Nicolas de Staël
Composição preta, 1944
Óleo sobre tela, 81 x 65 cm
Coleção Galeria René Drouin, Paris

Jean Dewasne
Pintura, 1946
Óleo sobre tela, 73 x 116 cm
Coleção artista

Jean Deyrolle
Pintura, 1947
Óleo sobre tela, 106 x 76 cm
Coleção Galeria Denise René, Paris

Cícero Dias
Pintura, 1948
Óleo sobre tela, 81 x 100 cm
Coleção artista

César Domela
Sonoridades, 1947
Madeira e metal, 88,5 x 85
Coleção artista

Sobre um fundo amarelo, 1947
Guache sobre papel, 65 x 50 cm
Coleção artista

Sobre um fundo vermelho, 1947
Guache sobre papel, 63 x 46 cm
Coleção artista

Samson Flexor
Composição, 1948
Óleo sobre tela, 97 x 130
Coleção artista

Otto Freundlich
Composição, 1941
Guache sobre cartolina, 65,8 x 50,3 cm
Coleção Kosnick-Kloss, Paris

Julio González
Cabeça, 1935
Ferro forjado, h 83 cm
Coleção Roberta Hartung-González,
Arcueil

Hans Hartung
Pintura, 1948
Óleo sobre tela, 97 x 46 cm
Coleção artista

Auguste Herbin
Pintura, 1940
Óleo sobre tela, 97 x 162 cm
Coleção artista

MI, 1947
Óleo sobre tela, 65 x 100 cm
Coleção artista

Trigo, 1947
Óleo sobre tela, 65 x 92 cm
Coleção artista

Philippe Hosiasson
Interior, 1947
Óleo sobre tela, 73 x 92 cm
Coleção artista
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Claude Idoux
Salomé, 1948
Óleo sobre madeira, 100 x 81 cm
Coleção artista

Wassily Kandinsky
Acompanhamernto preto, 1924
Óleo sobre tela, 166 x 135 cm
Coleção Nina Kandinsky, Paris

Nas pontas, 1928
Óleo sobre tela, 140 x 140 cm
Coleção Nina Kandinsky, Paris

Equilíbrio em rosa, 1933
Óleo sobre tela, 92 x 73 cm
Coleção Nina Kandinsky, Paris

Entre dois, 1934
Óleo sobre tela, 129 x 95 cm
Coleção Nina Kandinsky, Paris

Tensão clara, 1937
Óleo sobre tela, 89 x 116 cm
Coleção Nina Kandinsky, Paris

Kosnick-Kloss
Composição, 1946
Óleo sobre tela, 10 x 59 cm
Coleção artista

Relevo, 1939
Linóleo, 44,5 x 42 cm
Coleção artista

Frank Kupka
Arabescos, 1925
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm
Coleção artista

Jogos elementares, 1931
Óleo sobre tela, 90 x 90 cm
Coleção artista

Equação de planos moventes III, s.d.
Óleo sobre tela, 90 x 90 cm
Coleção artista

Conjunto estático, 1934

Óleo sobre tela, 73 x 85 cm
Coleção artista

Branco sobre azul e vermelho, 1934
Óleo sobre tela, 72 x 80 cm
Coleção artista

Charles Lapicque
Os dois amigos, 1947
Óleo sobre tela, 92 x 60 cm
Coleção artista

Fernand Léger

Pintura mural, 1924
Óleo sobre tela, 180 x 80 cm
Coleção artista

Perfil e vaso, 1930
Óleo sobre tela, 130 x 89 cm
Coleção artista

Composição sobre fundo amarelo,
1932
Óleo sobre tela, 90 x 130 cm
Coleção artista

Composição com aloès, 1935
Óleo sobre tela, 90 x 130 cm
Coleção artista

Composição, 1938
Guache sobre papel, 76 x 60,5
Coleção Museu de Arte Moderna de São
Paulo

Jean Le Moal
A cruz, 1947
Óleo sobre tela, 100 x 100 cm
Coleção Galeria René Drouin, Paris

Albert Lenormand
Pintura, 1946
Óleo sobre tela, 116 x 89 cm
Coleção artista

Alberto Magnelli
Imagino, 1938
Óleo sobre tela, 92 x 65 cm
Coleção artista

Afinidades em reunião, 1938
Óleo sobre tela, 96 x 130 cm
Coleção artista

Calma fabulosa, 1941
Óleo sobre tela, 65 x 81 cm
Coleção artista

Composição, 1942
Óleo sobre tela, 97 x 130 cm
Coleção artista

Parede em turbulência, 1944
Óleo sobre tela, 130 x 162 cm
Coleção artista

Alfred Manessier
Domingo de manhã na estacada, 1948
Óleo sobre tela, 116 x 89 cm
Coleção artista

Joan Miró
Cavalo com penacho, 1924
Desenho sobre papel, 61 x 47 cm
Coleção Aldo Magnelli, São Paulo

O gato e a linha, c. 1925
Óleo sobre tela, 50 x 65 cm
Coleção Oswald de Andrade, São Paulo

Personagem atirando uma pedra num
pássaro, 1926
Guache sobre cartão, 62 x 56,5 cm
Coleção Museu de Arte Moderna de São
Paulo

Pastel, 1932
54 x 76 cm
Coleção Tulio Ascarelli, São Paulo

Willy Mucha
Peixes, 1947
Óleo sobre tela, 65 x 54,5 cm
Coleção artista

Henri Nouveau
Composição, 1942
Guache sobre papel, 29,6 x 44,4 cm
Coleção artista

Composição, 1942
Guache sobre papel, 30,5 x 44,9 cm
Coleção artista

Composição, 1932
Guache sobre papel, 47 x 31,3 cm
Coleção artista

Composição, 1946
Guache sobre papel, 47 x 28,5 cm
Coleção artista

Jean Piaubert
Pintura, 1948
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm
Coleção artista

Francis Picabia
Composição, 1946
Óleo sobre cartolina, 107 x 76,5 cm
Coleção artista

Baile negro, 1947
Óleo sobre madeira, 154 x 111 cm
Coleção artista

Composição, 1948
Óleo sobre cartolina, 106,5 x 82 cm
Coleção artista

Serge Poliakoff
Pintura, 1948
Óleo sobre tela, 92 x 73 cm
Coleção artista

Mario Prassinos
A estrada das índias, 1947
Óleo sobre tela, 81 x 100 cm
Coleção artista

Marie Raymond
Pintura, 1948
Óleo sobre tela, 81 x 100 cm
Coleção artista
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Alfred Reth
Composição, 1947
Diversos materiais sobre cartão, 83 x 100
cm
Coleção artista

Gerard Schneider
Pintura, 1948
Óleo sobre tela, 146 x 97 cm
Coleção artista

Victor Servranckx
Ternura, 1923
Óleo sobre tela, 146 x 92 cm
Coleção artista

O casal, 1923
Óleo sobre tela, 146 x 92 cm
Coleção artista

Gerard Singier
A tina, 1946
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm
Coleção Galeria René Drouin, Paris

Pierre Soulages
Pintura, 1947
Óleo sobre tela, 130 x 97 cm
Coleção artista

Sophie Taeuber-Arp
Planos, barras e linhas ondulantes,
1934
Óleo sobre cartolina, 57 x 48 cm
Coleção Jean Arp, Meudon

Surgindo, caindo, aderindo, voando,
1942
Óleo sobre tela, 100 x 73 cm
Coleção Jean Arp, Meudon

Georges Vantongerloo
Extensão, 1936
Óleo sobre madeira, 66 x 100 cm
Coleção artista

Linhas-intervalos, 1937
Óleo sobre madeira, 83 x 101 cm
Coleção artista

Duas espirais, uma enfusada, 1946
Óleo sobre madeira, 76 x 52 cm
Coleção artista

Bram Van Velde
Pintura, 1947
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm
Coleção artista

Geer Van Velde
Pintura, 1947
Óleo sobre tela, 89 x 116 cm
Coleção Galeria Maeght, Paris

Victor Vasarely
Pintura, 1947
Óleo sobre tela, 95 x 100 cm
Coleção Galeria Denis -René, Paris

Jean Villeri
Conjunção, 1947
Óleo sobre tela, 100 x 81 cm
Coleção Galeria Maeght, Paris

Jacques Villon
Nobreza, 1920
Óleo sobre tela, 92 x 60 cm
Coleção artista
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ESTATUTOS da Galeria de Arte Moderna, [10] maio 1947. Centro Cultural Fran-
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CARTA de Carleton Sprague Smith para Carlos Pinto Alves, datada de 23 de
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DEGAND, Léon. Programa para o Rio de Janeiro, 194[8]. Pasta Léon Degand.
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6 de outubro de 1948. Centro Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho.
CARTA de Léon Degand a Paulo Bittencourt, datada de 14 de outubro de 1948.
CARTA de Francisco Matarazzo Sobrinho (manuscrito redigido por Léon
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CARTA de Léon Degand para Eduardo Kneese de Mello, datada de 9 de no-
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CARTA de Ernesto Mendes para Léon Degand, datada de 22 abril 1949.
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agosto de 1949; anexa relação de obras importadas pela Fundação de
Arte Moderna com permanência temporária.
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CARTA de Rodolpho Berardinelli (sub-gerente administrativo da Sul América
Terrestre, Marítimos e Acidentes) para Lourival Gomes Machado, datada
de 4 de outubro de 1949.

CARTA de Lourival Gomes Machado para Tarsila do Amaral, datada de 7 de
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